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الفصل األول

om

فوجئ الناس بھبوط ثلوج كثيفة ،قال خبراء الطقس إن بريطانيا لم تصادف مثلھا منذ مائة عام،

.c

وبدت مدينة ثريھلز ،بمنحدراتھا الجميلة ،قطعة بيضاء ،يشاھد الناظر إليھا من األعلى ،تالميذ
المدارس وھم يجاھدون للذھاب إلى مدارسھم مثل نقاط شھباء ،ينقلون أقدامھم الغائصة في نديف
قطني ناصع يبلغ ارتفاعه قدمان ،دون أن تتاح لھم فرصة اللھو بقذف بعضھم بحفنات الثلج كما جرت
العادة ،ألن ريح صقيعية قوية تھب الذعة من الشمال.

lw

an

وقف ديفيد ينتظر الحافلة أكثر من ربع ساعة ،لكن من دون أن يظھر لھا أثر في طريق غابت
معالمه في البياض ،وفكر بقطع المسافة سيراً .إنھا خمسة عشر دقيقة فحسب ،يرتقي الطريق
الصاعد ،وفي األعلى ستظھر المحافظة بكاملھا ،لكن مالبسه الربيعية جعلته يؤجل الفكرة دقيقة بعد
أخرى ،على أمل أن ينعم بدفء الحافلة ،التي ضيعت الوقت ،ولم تلتزم موعدھا.
لكن من يلتزم بموعد في طقس فاجأ الجميع؟

rif
A

في األخير ،شجعه قلّة من المنتظرين على ترك الموقف المسقوف ،وسار معھم يرتقي الطريق،
ويحسّ طبقة خفيفة من الجليد أسفل الثلج ،وريح قارسة تضرب وجھه وأضالعه .والم نفسه مرة
أخرى ،أنه لم يعد إلى البيت الرتداء معطف فوق الجاكتة.

.A

w

الكسل وحده منع ديفيد من العودة إلى المنزل ليأخذ المعطف.

w
w

شتاء مرتفعات الميدالند ال يمكن وَصفه بالرحيم في أشھر كانون الثاني وشباط ،بيدَ أن الريح
والثلوج الحالية جاءت في نوفمبر ،أي قبل األوان ،وفي حين لم تخرج األمھات بأطفالھن إلى الروضات،
بل لزمن مطابخھن وھن يستمعن إلى األخبار ،بينما لم تصل نداءات اإلذاعة إلى التالميذ ،الذين
انتشروا على الطرق المؤدية إلى المدارس ،فضاع عليھم يوم تعطيل ثمين ،إذ استقبلھم نصف طاقم
الموظفين وأمروھم بتدفئة أنفسھم في صفوف بال معلمين.

يُقال أن مَيال ً مقداره سنتيمتران حدث للكرة األرضية ،فاتكأت إلى الخلف ،وقد جلب ذلك ضغطاً

منخفضاً ،فھجمت الثلوج والبرد على شمال ووسط إنكلترا ،وسيستمر لمدة ثالثة أيام ،تشھد البالد
فيھا ھذا الطقس العابِر.

وجد ديفيد الموظفين في مدخل البلدية ،يناقشون ويدلي كل منھم بدلوه ،بينما راح ينفض الثلج
عن حذائه ،وبنطلونه وأكتافه.
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"إنفض التاج عن رأسك ،إنه يشبه تاج ريتشارد الثالث!" صاح به أحد الموظفين ضاحكاً.
تلمس ديفيد رأسه بيديه ،ثم بدأ ينفض عنه جليد عالق على أذنيه وأطراف شعره .كان كَمَن
يتخلّص من كومة عناكب تركض على رأسه.
صاح موظف آخر من طرف الرواق" :سيارة المدير الجاكوار غَرزت أمام فِيلته!"
"وزوجة نائب المدير تضع الكمادات الباردة على جبھته ألنه أصيب بنزلة برد!"

om

أجابه آخر من الشلة المتجمعة في المدخل ليقابل معلومته ببشرى ثانية .أضاف" :قالت بالتلفون
إنه أصيب بالحمى وسيتغيب عن العمل!"
قال ثالث" :أراھن أنھا تطبق على رأسه بأفخاذھا البدينة ليدفأ ،وھو يلعب لھا بالمزمار!"

.c

انفجرت الشلة بالضحك ،وقدِمَ موظفون جدد محمّلين بالثلج ،تلكأوا مع البقية عند المدخل،
يتأففون من ھذا الطقس السيئ.

an

قال موظف" :إن أكثر من نصف الموظفين لم يحضروا حتى اآلن!"

lw

علّق آخر على كالمه" :يمكننا اعتبارھم من المفقودين!"

rif
A

أراد الموظف السابق إعطاء معنى لكالمه ،قال" :كيف يمكننا العمل في ھذه الحالة ،ورئيس
البلدية ووكيله متغيبان؟"
"الحكومة أغلقت المدارس لھذا اليوم ،وربما غداً ،إذا لم يتحسّن الطقس!"
"البلديات غير مشمولة بھذا القرار!" قال ثان "يجب أن نصرّف شؤون المواطنين!"

.A

"حتى من دون ثلوج كل يوم نداوم بنصف موظفين!" سلم آخر باألمر.

w
w

"يجب أن نَعذرَ من يسكنون في الضواحي" قال أحدھم بلھجة معارضة ،ثم أضاف" :فلماذا يتغيب
القاطنون على بعد شارع أو شارعين؟"
"لن يأتي مواطنون اليوم!" حسم موظف األمر.

w

"سوف تبدأ االتصاالت بالتلفون!" ردّ عليه آخر.

"الساعة تجاوزت العاشرة يا أوالد ،لم يعد لوقوفنا ھنا أي معنى!" قال موظف يحثھم على التوجه
إلى مكاتبھم ،وھو يبادر إلى أول خطوة.
بينما الرجال يتركون المدخل متلكئين ،ظل ديفيد ينظف مالبسه من بقية الثلج ،وينزع الجليد عن
شعره ،واكتشف أن ثيابه الربيعية قد تبللت ،ورجفة خفيفة تنتابه ،رغم انتشار الدفء في المدخل
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المطل على الطريق العام ،الخالي من السيارات ،وتقريباً من المارة ،ألن الثلج قد ارتفع ليتجاوز قدمين
من دون أن يتوقف أو يلوح أنه خفف من نزوله.
طافت في خياله صورة زوجته ،تصارع الثلج لتصل إلى صالون الحالقة ،تفتح الباب واألضواء ثم
المدفأة لتشيع فيه الدفء ،على أمل وصول أولى الزبونات.
"الزبونات ال يتخلّفنَ عن موعد صالون الحالقة" قال في نفسه المتھالكة من البرد "حتى لو بلغ
ارتفاع الثلج ثالثة أمتار!"

om

***

.c

في الصباح الباكر ،الثاني من نوفمبر ،تسللت فيونا ،زوجة ديفيد ،من البيت وسارت مسرعة تتعثر
ببقايا الثلوج المتجمدة ،واتجھت نحو شارع المصيدة الدبقة حيث يقوم البنك بين العديد من الدكاكين
ومحالت المالبس ،وتركت زوجھا يغط في نوم ثقيل ،مستغربة تأخره عن الذھاب إلى البلدية.
كانت حرّكَته من كتفه ،بيد غير راغبة حقاً في أيقاضه ،ففتح عين واحدة بصعوبة ،ثم عاد جفناه

an

لينطبقا على بعضھما ،كما لو أن خيطاً يسحبھما إلى بعض ،فتلمست لنفسھا العذر كي تسرع في
الخروج.

lw

عندما عرجت على شارع المِصيدة الدَبقة ،وجدت طابوراً من النساء والرجال يمتد طويال ً ويلتف في
نھاية الشارع مسافة ثالثمائة متر ليقف أمام مدخل البنك.

"أين ينتھي الطابور؟"

rif
A

وقفت مترددة ،بيدَ أنھا شاھدت أناساً ينضمون إلى الصَفّ ،ويزداد الطابور طوال ً بسرعة مذھلة.
إصطفتْ إلى جانب امرأة ،بينما عيناھا تبتعد إلى آخر الشارع وكأنھا تعدّ الواقفين ،سألت:

.A

"في البنك ،كما ترين!" أجابت المرأة ،فلزمت فيونا دورھا مع اآلخرين .الحظت ابتسامة ھادئة،
تاريخية ،ترتسم على كل الوجوه ،ويتجنب الواقفون تبادل الحديث.

w
w
w

لم يكن الوقت مناسباً لعمل البنوك ،إنھا قبل التاسعة ،وذيل الطابور امتد وراءھا ،وھي تخاف أن
تطرح المزيد من األسئلة ،والجميع صامتين على ابتساماتھم التي توحي باالرتياح ،فتلمست حقيبة
يدھا لتتأكد من سالمتھا وسالمة الشيك داخلھا ،ووقفت تنتظر التاسعة متوترةً ،عقلھا يدخل حقيبة
اليد ،ثم يرتد خارجاً إلى الطابور الغريب ،الذي يخفي كل واقف فيه سبب مراجعته في ھذا الوقت.

لن تشعر باالرتياح إلى أن يصل دورھا أمام نافذة الصراف ،لتسأل ،ھمساً ،عن أسباب مراجعة ھذا
العدد الكبير من الناس ،الذي التف اآلن دورة ثالثة ،في وقت مبكر كھذا!

كانت قد خرجت من البيت قبل أن يغادر ديفيد إلى البلدية ،وھي تعرف أن اليوم لم يسبق
البانكھوليداي ،وال العطل األسبوعية أو األعياد ،وال حتى وجود قرار رسمي بتعطيل مفاجئ ،فماذا
يجري؟
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بالفعل وصلت في العاشرة أمام مدخل البنك ،ونظرت عبرَ واجھته الزجاجية ،فشاھدت الطابور
يتوزع على خمس نوافذ ،ويقف بانتظام ،بينما الموظفون يعملون مثل اآلالت ،يدفعون برزمتين من ورق
النقد إلى حقائب نساء مفتوحة على سعتھا ،أو يتلقفھا الرجال ويدسونھا في جيوبھم الداخلية،
يربتون عليھا من خلف المعاطف والجاكيتات ،وينسحبون ليتركوا المكان لمن بعدھم.

om

بعضھم كان ينسى استالم ورقة الصرف ،وبعضھم اآلخر يتجاھلھا ،أو يتركھا وراءه بال اكتراث ،وكل
شيء يجري بسرعة مثالية ،دون تأخير ،والمدير يطوف على الموظفين يحثھم ،أو ينقل إليھم النقد
ألن صناديق الصرافين تنضب وتمتلئ ،ثم تنضب ،وتمتلئ ،وحين دخلت فيونا سمعت المدير يتكلم من
غرفته في التلفون ،ويصرخ:
"أرسلوا لي كاش على وجه السرعة! كاش من المركزي في المحافظة ،وكاش من كل فروع
المدن األخرى ،كاش بأي ثمن!"

an

.c

عندما وقفت ترتعش يداھا أمام نافذة الصرّاف ،وقدمت الوثائق التي تؤكد عنوانھا واسمھا ،أعادھا
الصرّاف من دون أن يدقق فيھا ،مع رزمتين كبيرتين من النقود ،دخلت الحقيبة بسرعة .فقط الحظت
العرق على وجه الصراف وذراعيه المشمرين ،وھو بالكاد يبتسم ،أو يرحب كما جرت العادة لدى
موظفي البنك؟

lw

خرجت وھي تحتضن الحقيبة على صدرھا المرتفع ،وما زالت ترتعش غير مصدقة ،واتجھت
مباشرة إلى صالون الحالقة .كانت الساعة قد تجاوزت العاشرة.

rif
A

صرفت فيونا الشيك من دون علم ديفيد ،اكتفت بھزّه من كتفه بال إلحاح ،تركته يشبع من نومه
الثقيل ،ألنھا علمت منه أنه محموم قليال ً بسبب تساقط الثلج المُباغت أمس ،والحظت أنه ال يسمع
الكالم الذي يقال له ،وليلة أمس نام مبكراً كما لو أن دفء البيت قد خدره ،رغم أن دفء وحرارته
المرتفعة أثارت الشھوة على أطراف ثدييھا.

.A

***

"ديفيد! ھل تسمعني اآلن؟" سألت فيونا.
"نعم أسمعك"
أمالت رأسھا لتواجه عينيه المُطرَقتين "ھل أنت مُھدّد يا ديفيد؟"

w

w
w

في ليل الثاني من نوفمبر ،وبعد أن عادتْ فيونا ،زوجة ديفيد ،من صالون الحالقة ،قرفصت أمامه،
وسألت:

"لقد سألتني ھذا السؤال عدة مرات ،وأجبتك" قال ديفيد متذمّراً دون أن يرفع عينيه.
"وسأظل أسألك إلى أن أعرف!" ردّت عليه بإصرار ،ثم أضافت "أنا زوجتك ،ومن حقي أن أعرف.
ھل حياتك مُھدّدة يا ديفيد؟"
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"ال أعتقد ذلك" قال متصنعاً الالمباالة.
"لماذا أخذوك إلى البلدية من فراش المرض؟ ولماذا يرافقك موظف إلى باب الدار؟"
"يقول الرئيس حفاظاً على سالمتي ،ھذا كل ما أعرفه!" أجاب وھو يرفع أنظاره إلى
األعلى من دون مواجھتھا.
"إذن سالمتك مھددة يا ديفيد! قل لي ماذا فعلت ،حتى أعرف!"

om

كانت مقرفصة على األرض ،ال تسمح له بالحراك ،وال تكف عن تسليط أنظارھا عليه من األسفل.
"لم أفعل شيئاً ،صدقيني!" قال يأسف لھا ولنفسه.
"كيف لم تفعل شيئاً ،والعالم يغلي من حولك؟" قالت الئمة تضرب بكفيھا على ركبتيھا.

.c

an

قرفصت فيونا ،زوجة ديفيد ،أمامه بعد أن صرعته الحمى ،وأصبحت تنتابه حاالت من الشرود يغيب
فيھا عن الوعي وال يكاد يسمع من حوله.
في الصباح ،أحسّ بالبرد الشديد رغم تدثره باألغطية ،وكانت الحُمى قد صرعته ،إلى أن جاءت

lw

سيارة البلدية ،وجرّوه من فراشه.

rif
A

لكنه اآلن يشمّ رائحة عطور الصالون العالقة بيدين وثياب زوجته .وقد أحبﱠ ھذا الخليط الذي يميز
الحالقات عن بقية النساء ،فانبعث شيء يشبه الحنان في قلبه ،طاف في خياله مثل غيمة ،وتذكّر
األيام التي يفتح فيھا باب الصالون ليسلم عليھا في إشارة إلى عودته للبيت ،فتردّ بقية العامالت
"ھاي ديفيد!" مع االبتسامات ،مصحوبة بنَفحة دافئة من العطور تنعش وجھه ،ثم تتغلغل في بقية
حواسه.

.A

أراد مواساتھا ومواساة نفسه الحائرة ،فأدنى رأسه وھو يسحبھا من كتفيھا ثم يقبلھا على
جبينھا ،قال:

w
w

"ال أتذكر أنني فعلت ما يستحق ھذه المعاملة ،إال أنھم يدعون بأني أمرت الكومبيوتر بتحرّير آالف
الشيكات لسكان ثريھلز"

w

ارتدّتْ فيونا إلى الخلف ،وفتحت عينيھا على سعتھما مذعورة مما سمعت ،فبقيت يداه معلقتان
في الفضاء ،ثم استعادت ھدوء نظرتھا بالتدريج ،سألت:
"ھل فعلت ذلك يا ديفيد؟"
يقولون ھذا! لكنني ال أتذكر ،صدقيني" أجاب.

"لم تفعل ،لكنك ال تتذكر!" قالت ساھمة ،ثم سألت بھدوء "ھل أرسلت إلى جميع سكان ثريھلز؟
أعني أرسلت لھم شيكات"
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"ھذا ما يَدّعونه!" ردّ غير مصدّق نفسه.
"كم كانت قيمة الشيكات ،إذا كنتَ تتذكر؟" عادت تسأل ويزداد صوتھا خفوتاً كمن يستجوبه على
انفراد.
"عشرة آالف باوند ،ھكذا يدعون؟"
نھضت من أمامه وراحت تدور في غرفة االستقبال ،تفكر في إعترافاته ،وتتشاور مع نفسھا وھي
تردّد "عشرة آالف باوند! إذن الكل قبض نفس المبلغ!"

om

***

.c

lw

an

في الثاني من نوفمبر ،اعتبر رئيس البلدية األمر سرّاً مُظلماً ،دفنه في أعماق مكتبه إلى جانب
األسرار األخرى ،إال أنه كان أشبه بالجَمر ،الذي يحرق ما حوله ويلتھب داخل قلبه ،ليشعل فيه حرائق
يتصاعد منھا الدخان إلى رأسه األصلع ،فتسكن فيه لتحرمه لذة النوم ،ولذة األكل ،والفرح بأخبار
عائلته المرفھة ،والسعادة ببيانات الحكومة التي تشيد بانجازات المحافظة وترفع ميزانيتھا كل سنة،
واللھفة الجميلة على حصاد األرباح من الشركات المتعاقدة ،وأعمال ردم الحُفر وصيانة الطرق،
والبيوت المخصصة للفقراء.
باختصار ،زلزل الموضوع سعاداته المتنوعة.

rif
A

دفع رئيس البلدية ،المستر ليام ھيدسون ،المبلغ الناقص من حسابه الخاص ،يشاركه السرّ

w
w

.A

المظلم نائبه ،الذي يلعب بمزمار زوجته ،كما وصفه أحد المتجمّدين من البرد أمام باب البلدية .وأحال
الموظفين المشرفين على طبع الشيكات على التقاعد المبكر ،وألزمھم بالصمت التام ،وحرم
الصحفيين من الوصول إلى البلدية ،وأرسل لجنة لتقصي الحقائق إلى سكان ثريھلز ،شرط أن ال
يشيروا إلى الشيكات إال تلميحاً ،ومن بعيد جداً ،بحيث يجوز لھم اإلشارة إلى مدينة صغيرة في
أيرلندة ،أو ھولندا .مع ذلك لم تتوصل اللجنة إلى حقيقة ،ألن سكان ثريھلز لزموا الصمت على ما
قبضوه ،حتى أن أحدھم سأل" :أين تقع ھولندا في نھاية المطاف؟"

w

من جھة أخرى ،شكل لُجنة صغيرة من العاملين في الكومبيوتر ،وطلب منھم معرفة الخلل ،وليبعد
أذھانھم عن جوھر القضية .ادعى أن مبلغاً ومقداره عشرين بنساً أرسل إلى سكان ثريھلز ،كيف
حدث ھذا الخطأ؟ ومن الذي تسبب به؟ وكيف اتفق للجھاز المركزي ،الذي لم يسبق له إصدار وطبع
كل األسماء والعناوين مرة واحدة ،أن تلقى األمر ونفذه ،من دون استثناء ،على عناوين سكان ثريھلز؟
ضرب المستر ليام ھدسون على الطاولة بقبضته وھو يلفظ كلمته األخيرة ،وظل الدخان يتصاعد
من أذنيه ومنخريه وفمه حين يتكلم ،ويدوّم حول رأسه حين يدور على مكاتب الموظفين من غير
سبب .وعندما يعود إلى مكتبه ليرتاح ،يظل واقفاً ،يغطي العرق رأسه ورقبته وكفيه ،ويسيل حتى
أقدامه.
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حين شاھدت سكرتيرته روز بينيت الدخان يتصاعد على شكل لفافات طويلة تتبعه أينما ذھب،
راقبته لفترة ،وعندما وجدت الفرصة اقتربت منه وقالت بحرص ذليل" :عفواً مستر ھدسون ،ماھذا
الدخان الذي يحيط برأسك؟"
ردّ وھو يكزّ على أسنانه "أال ترين ھذا الطقس القارس!" ثم بصوت ال يكاد يُسمع" :ايتھا البقرة!"
لم تكن روز بقرة ،وال تشبه األبقار من بعيد أو قريب .كانت ممشوقة من األعلى ،مع إمتالء مثير

om

في األسفل ،وتتمتع بجمال معقول .وھي تتذكّر أمس كيف راحتْ تركض بكعب عالٍ ،في شارع
تنتشر فيه حُفر متجمدة ،فتنزلق وتسقط على مؤخرتھا ،أو تنقلب على وجھھا ،وتصرخ خلف موكب
من الصحفيين والموظفين الكبار ،يرافقون الرئيس في رياضته ،التي ابتدعھا بعد سقوط الثلج ،وھي
الركض في الشورت والفانيلة:

.c

"مستر ھدسون! مستر ھدسون! مدير البنك يريد الحديث معك في أمر مستعجل! مھم يا مستر
ھدسون ،ال يقبل التأجيل ،رجاءاً مستر ھدسون!"

lw

an

ظلت تركض وراء موكب الرئيس الرياضي ،وھو يتحدى البرد ،ويعطي عِبرَة لبقية المواطنين بأنه ال
يخشى الطقس الغريب مھما قسا ،وحين التفتَ على صراخھا المبحوح وتوقفَ ،كانت ترفع في يدھا
موبايل ،وتلھث وھي تقترب منه ،وتشاھدْ ،من بين سيقان أخرى ،سيقانه المتوردة التي تنشط فيھا
الدورة الدموية ،وتنظر إليھا بشھوة وھي تلتقط أنفاسھا المتقطعة ،وتقول ،يفصل بين كلماتھا مرة
الشھيق ومرة الزفير:

rif
A

"عفواً ،مستر ،ھدسون ،مدير البنك ...مكالمة مستعجلة ...جداً!"

ابتسم رئيس البلدية يتسامح ،لھذه المقاطعة التي لم يجد ما يبرّر عجلتھا ،وتناول الموبايل بعد
اعتذار سريع لبقية الموكب نيابة عن السكرتيرة ،التي ما زالت تلھث ،وتضع أنظارھا بين ساقيه
المشوبين باالحمرار وقليل من العرق ،قال:

.A

w
w

"شكراً سيدة بينيت" ثم في الموبايل ،تشرق على وجھه ابتسامة كبيرة" :ھالو ...شكراً مستر
رودي ،إنني أؤدي التمارين الرياضية ،ھاھا ،أتمنى أن تشاركني في ذلك ،ھاھاھا ،نعم! أعد ما قلته
رجاءا! صرفتَ كم؟"
انطفأت االبتسامة من وجھه ،وعاد يستفسر "صرفتم كم من فضلك؟ ھل قلت ثريھلز؟ عشرة!...
يا إلھي! أوقف الصرف حاال ً ..قلتَ صرفتم لھم جميع الشيكات! أو يا إله السماوات!"

w

***

في الثالث من نوفمبر ،إنتھى العاملون في الكومبيوتر بتقرير مفاده" :صحيح أن الجھاز ال يطيع أمراً
يشمل ألف عنوان دفعة واحدة ،إال أنه قد يستجيب ،وبشكل إسثنائي ،إلى أمر كھذا ،فيطبع العناوين
على األغلفة ،والشيكات ،على ورق منفصل لخمسين ألف مواطن .لكنھا حاالت نادرة ،يقوم فيھا
البرنامج بتحليل وإسترجاع ونشر معلومات كاملة عن قطاع معين ،لكن ھذا يتطلب قبل كل شيء
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أمراً يقوم به شخص ما ،إذ لم يسبق للمعلومات أن تدفقت لوحدھا ،خاصة عندما يتعلق الموضوع
بالطبع على الورق!"
إذن ديفيد ھو من أعطى األمر! قال المستر ھدسون يخفي صرير أسنانه بين الكلمات داخل فمّه.
استجوب ديفيد للمرة العشرين .بقى السؤال ذاته" :لماذا ضغطت على الزرّ – اطبع -وكيف أطاع
الجھاز وجرّ وراءه ألف عنوان دفعة واحدة؟" بَيدَ أن ديفيد ظلّ يؤكد ،في كل مرّة ،أنه ال يتذكر.

om

لقد أحيط ديفيد برعاية خاصة داخل بناية البلدية ،وطلب منه أن ال يكلم أحداً ،وقام بحراسته
موظفان ال يعرفان ما األمر الذي أصدره للجھاز ،وال الشيكات التي خرجت وذھبت إلى البريد وحُملتْ
لتنقل في نفس اليوم ،ثم وزعت على سكان مدينة ثريھلز في اليوم التالي.

an

.c

أما الحكومة في  10داوننغ ستريت فلم يتسرب لھا ما يشير إلى الحادث .ما دام رئيس البلدية قد
سدد المبلغ من حسابه الخاص ،ودفع عشرة ماليين باوند إلى البنك ،مع التأكيد أن تبقى الحادثة
في طيّ الكتمان .لذلك نزل رصيد المستر ھدسون إلى أربعين مليون باوند في غضون نھار واحد ،من
دون أن يغامر في البورصة ،أو يلعب الورق ،أو يشتري بناية جديدة في المزاد وبسعر رخيص للغاية ،أو
يعبث ھاكر بثروته التي جمعھا بشق األنفس.
ديفيد ال يتذكر .ھذه حقيقة بدأ رئيس البلدية يقرّ بھا لنفسه المھدّمة .ديفيد ال يسمع وال يتذكر،

lw

rif
A

يصاحب تلك اللحظات استغراقه في حالة غياب عن الواقع ،فيسرح في رحلة ذھول جميلة تمنعه من
التركيز على قواه العقلية ،ولوال االنقياد وراء الغياب الذھني ،لكانت االستجوابات بالمئات .وكانت
زوجته ھي التي أخبرتھم عن حالته ،ووجدت فيه عذراً مدبراً للمستقبل ،ألنھا استلمت الشيك
واتجھت به في نفس اليوم إلى البنك لتقبض العشرة آالف باوند باسمھا ،من دون أن تعلمه باألمر،
وأخفت المبلغ ،مرزوماً ،في جارور يحوي مالبسھا الداخلية التي لوثتھا عطور المھنة ،البولتنبراوم
والفيدال ساسون ومثبتات الشعر.

.A

***

w

w
w

ربما كانت السكرتيرة ھي األكثر تضرراً بالمصيبة ،الغائبة عن الذھن ،التي ألمّتْ برئيس البلدية،
ودمّرت مزاجه .إذ بعدما كانت المدللة التي تحتل المرتبة األولى من اھتمام المستر ھدسون،
أصبحت تسام بالبقرة في حاالت غضبة وانزعاجه وضيقه بمن حوله ،ولو بصوت خافت .ثم ارتفع
الصوت ،فيما بينھما ،لتوصف بالغبية حين تقترح عليه التخفيف عن نفسه من ھموم البيت ومضايقات
الزوجة بالدخول في غرفة الصومعة ،والنوم في أحضانھا الدافئة .بيدَ أنھا ظلت تجھل السبب الحقيقي
لتصاعد الدخان من أذنيه وأنفه على شكل دوامات ال يھدأ لھا إوار!
خُصصت الغرفة الصغيرة التي يطلقان عليھا "الصومعة" لقيلولة رئيس البلدية ،أو لمسّارات الليل

حين يتأخر في العمل .وھي ملحقة بمكتبه الرحب ،يدلف إليھا من باب يُغلق بالمفتاح وال يجوز لبقية
الموظفين دخولھا ،وال معرفة أثاثھا القليل ،لكن المختار بعناية ،مع أقداح وأدوات لصنع القھوة
السريعة ،وثالجة صغيرة تحتوي أرقى أنواع الويسكي والليكور ،لراحة الرئيس الذي يتأخر في العودة
إلى البيت أثناء االجتماعات الطويلة.
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كانت السكرتيرة ھي من يحتفظ بمفتاح الصومعة ،وتقرر كم تأخذ االجتماعات الوھمية من الوقت،
وبقيت أفخاذ الرئيس المتوردة من الركض ،والعرق يرطّبھا ،تشعل الحرائق الجنسية في خياالت روز
بارينت منذ عشرة أيام على الحادث.
***
لم تستمر العواصف الصقيعية في ھبوبھا على شمال إنكلترا والميدالند ،كما توقعت محطات

om

التلفزيون واإلذاعات ،بل نزلت زخات قوية من المطر في الفجر نظفت شوارع ثريھلز من الثلوج،
وأشرقت شمس معتدلة في الصباح فذاب الجليد ،إال من بعض الطُرق التي الزم الظلّ جوانبھا
الشرقية ،وعثر الناس على ما يتندرون به على تنبؤات الطقس الغبية ،وتبين أن المَيالن األرضي عن
المدار ما ھو إال خرافة مُتطيّرة بثھا عالم مھووس بالتغيير المناخي ،وانتشرت في كل أوربا.

lw

an

.c

ذھب األوالد إلى مدارسھم يمرحون ،وسلّمت األمھات أطفالھن إلى دور الحضانة ،وعُدنَ إلى
مطابخھنّ مطمئنات إلى الجو الجميل ،وخرج الناس بكالبھم الروتويلر ،والشيبرد ،والبوكسر ،يصطادون
اإلنكليز ويتلذذون بلحمھم الطازج ،وأسرع الموظفون بسياراتھم إلى دوائرھم ومكاتبھم ،وبكرت فيونا،
مرتعشة وغير مصدقة إلى البنك ،في ثريھلز ،لتقبض المبلغ قبل أن تكتشف الحكومة الخطأ ،إن كان
ھناك من خطأ .وكتبت الصحف آالف التعليقات والنكات الالذعة على المذيعين ،واقترحت أوسعھا
انتشاراً وأكثرھا اتزاناً نقل تريليون طن من اإلسمنت ،لتشييد سدّ عرضه ثالثة كيلومترات وارتفاعه
خمسين متراً ،يمتدّ على طول الشمال الغربي للقطب الجنوبي ،حتى تسترجع األرض ميلھا
الطبيعي على المحور.

rif
A

أمضت فيونا بقية النھار في صالونھا ،تمازح الزبونات ،وال تبخل عليھنّ بكميات وافرة من الشامبو
والسبراي والروائح الطيبة ،بينما عيناھا وقلبھا وعقلھا يحتضنون الجرار المقفل على الحقيبة وبداخلھا
النقود ،فما دامت عين ديفيد لم تفتح إال للحظة ،فستبقى النقود آمنة في مكانھا ولن تخبره بأمرھا،
وحين بلغت الساعة الرابعة أقبل موظفان من حرس البلدية ،سأل أحدھما:

قالت" :نعم!"

"أين يكون اآلن من فضلك؟" عاد يسأل بھدوء والكثير من االحترام.

w
w

.A

"ھل أنت زوجة السيد ديفيد؟"

"أفترض أنه في البلدية" قالت مندھشة وعقلھا في الجرار ،الذي وضعت فيه النقود.

w

"ال ،لم يحظر اليوم إلى البلدية ،فأين تظنينه يكون؟"

التَبسَ األمر عليھا ،وتلعثمت قليال ً وكأنھا متھمة" :أفترض ،كما قلت ،أنه ذھب إلى البلدية!" بدأ
الخوف يسيطر عليھا ،ثم استردت السيطرة على نفسھا وأضافت "تركته في الصباح نائماً بسبب
الحمى ،كنت متأكدة إنه سيذھب بعد أن يصحو من النوم!"
"ھل يمكن مرافقتنا إلى البيت من فضلك ،لنتأكد؟"
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"بكل تأكيد "...أجابت مرتبكة .عادت إلى الصالون وأوصت إحدى العامالت بمواصلة االھتمام
بالعمل ،ثم فتحت الجارور وحملت حقيبة يدھا ،تشدھا بقوة إلى صدرھا ،وقادت الحارسان إلى
البيت.
عندما دخلت فوجئت بزوجھا يغط بالنوم كما تركته في الصباح .حمله الحارسان إلى سيارة تقف
أمام الباب ،وانطلقت به إلى البلدية وھو نائم.
حتى الساعة السادسة ،فشلت كل جھود رئيس البلدية ،في التوصل إلى معرفة السبب الذي

om

جعل ديفيد يصدر األمر للكومبيوتر ،واستجابة الجھاز لطبع سندات الصرف .وظل ديفيد يفتح عينيه ثم
يغلقھما وھو يقول :ال أتذكر.
***

lw

an

.c

عرفت فيونا أن كل سكان ثريھلز قبضوا عشرة آالف باوند في صباح األول من نوفمبر ،وأنھم بال
استثناء لم يكلموا بعضھم عن ذلك .أكثر من ھذا عَلِمتْ أن ديفيد ھو الذي ارتكب الخطأ عندما كان
يعبث بالكومبيوتر ،وألنھا أخفت النقود لنفسھا ولم تطلعه على السرّ ،تصنعت االھتمام بحاالت
الشرود والصمم التي تعاوده كل يوم ،ولم تتحدث معه إال مداورة ،ومن بعيد ،عن عمله على
المعلومات المُخزّنة في جھاز البلدية ،وال كيف تُصنّف على المدن والقرى التابعة للمحافظة ،بحيث
يأتي األمر بصرف الشيكات على مدينة ثريھلز ،ويمنع عن البقية!

rif
A

كانت تحرص أن يبقى ساھماً لوحده ،بعيداً عن األنظار ،بعد أن تحرّر جسده من الحمى .كانت
تسأله ،مثالً ،عن طبيعة عمله في الكومبيوتر ،ثم تردف السؤال باستفسار برئ" :ھل صادف مرة
خروج كل معلومات المحافظة ،ومدنھا وقراھا ،بأمر واحد؟"
فيجيب شارداً " :ال"..

.A

"لماذا؟" قالت بلھفة مستغلةً صحوه.

يقول" :نحن نعمل على نظام المفروض به جَمع المعلومات وتصنيفھا ،فالمعلومات غالباً موزعة في

"حسناً "...تقول له" :لكن ھل يمكن للحكومة الدخول على عملكم؟"

w
w

عدة تطبيقات ھي األخرى موزعة على أقراص عديدة"

فتقول فيونا حينئذٍ" :شكراً حبيبي ،أرجو أن تعود اآلن إلى الشرود الذي يريح أعصابك"

w

"الحكومة تعمل بنظام شركة أخرى ،أعني أنھا ال تستطيع" قال وبدا عليه الضيق ،كأنه أجھد
نفسه في التفكير ،ونفض كل ما يتذكر من معرفة عن نُظم البرامج.

لقد تيقنتْ أن العشرة آالف باوند ستبقى في أمان ،ألن الحكومة وحدھا تستطيع إجبار الناس
على إعادة المبلغ إذا علمت بالخطأ .وما دام ديفيد لم يفتح لھا عيناً واسعة ،فإن النقود من نصيبھا
وحدھا.
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احتفظت فيونا بھذه المعلومات لنفسھا .لم تبنس بكلمة للجيران ،وال وجدتْ الجيران يتطرقون
معھا إلى الموضوع ،والزبونات اللواتي يأتين إلى الصالون يتحدثن في كل شيء ،إال عن الشيكات
التي وصلتھم وصرفوھا في نفس اليوم ،ويأتي ردّھن عن األسئلة غير المفھومة بابتسامات عريضة.
كان لفيونا كومبيوترھا التي تتعامل من خالله مع الزبونات ،وھي تدخل إليه وتخرج بسھولة،
وتراقب على اإلنترنت قصّات الشعر الحديثة ،واألزياء ،وكل ما يتعلق بشؤون المرأة ورغباتھا ،ونزواتھا،
إال إنھا ال تعلم شيئاً عن البرامج التي تديره .ومن حديثھا األخير مع ديفيد ،الساھم ونصف األطرش،
عَلمتْ أيضاً أن نُظم البرامج يعود كل منھا إلى شركة تحتكر ترويجه على مصانع وشركات كبيرة،

om

ودوائر الدولة ،وكل نظام يختلف عن النظام اآلخر ،بحيث أن للحكومة نظامھا الخاص ،الذي يختلف،
حمداً  ،عن أنظمة المحافظات ،وأن جميع ھذه األنظمة تعود ،في األساس ،إلى شركات عديدة،
ومختلفة ،وأن سوق البرامج سوق عالمية ،وغير راكدة.

an

.c

ورغم انتشار الجواسيس في المدينة النتزاع اعتراف واحد ،طوعي باستالم العشرة آالف باوند،
ظل سكان ثريھلز على صمتھم ،مع وجود توقيعھم على سندات الصرف ،التي اُرغم البنك على
التحفّظ عليھا ،وكتمان أمرھا عن الحكومة المركزية.

lw

كانت أياماً مريرة ،كئيبة ،وحزينة يكتنفھا الغضب الشديد ،وصرير األسنان بالنسبة للمستر
ھدسون ،يزيدھا الحنق والتَلوّي من الكبت في التستر على األمر ،والحفاظ عليه في السر حتى ال
يتسرب إلى  10داوننغ ستريت.

rif
A

ولعل العشرة ماليين باوند ،التي سدّدھا ھدسون من حسابه الخاص ،صادفت فشال ً ذريعاً في
العثور على مدخل قانوني يسترجعھا من سكان ثريھلز بصورة تراضٍ من الطرفين ،ألن ال أحد في
المدينة يريد اإلقرار بأنه تسلم المبلغ حتى ال يُجبر على إعادته .وإذا لجأ المستر ھدسون إلى نوع
من القوة ،باعتماد التوقيع على سند الصرف ،قد يلجأ شخص ما ،بالمقابل ،إلى إشعار الحكومة
المركزية ،وبھذا تصبح األيام أكثر كدراً ،وما يليھا كارثة حقيقية تجلب له التحقيق حول مصدر ثرائه!

.A

w
w

للتجربة ،وكحل خطر ببال رئيس البلدية المضطرب ،طَلبَ من العاملين في الكومبيوتر إرسال
خمسمائة رسالة إلى سكان ثريھلز ،مع شيك يتضمن مبلغ عشرين بنساً يُدفع لحامله ،ليسجل
ضدھم سابقة اعتراف ،تمھد السترجاع المبلغ األول ،بدعوى قضائية تستند إلى خطأ كومبيوتري غير
مقصود ،يتكرر في أكثر من مكان.

w

لكن في اليوم التالي ،عادت جميع الشيكات والرسالة إلى البلدية ،مع مالحظة" :بلديتنا العزيزة
غير مدانة لنا بمبلغ عشرين بنساً ،لذا نعيد الشيك والرسالة"

ضرب مستر ھدسون على جبھته بقوة ،وھو ينظر شزراً إلى الرسائل العائدة ،والشيكات ،ووقفت
السكرتيرة تراقب بأسى مشحون بالشھوة حيرة الرئيس التي ال تعرف حتى اآلن سبباً وجيھاً لھا،
والتي جعلت الصومعة مغلقة عشرة أيام عصيبة ،ال تُحتمل ،رغم أنھا تخلع كل يوم قطعة ثانية من
مالبسھا ،حتى كادت تتعرى أمام عيني رئيس البلدية المفتوحتين بشرود ،أو المغلقتين على حزن
كبير غير مفھوم.
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كانت السكرتيرة تكبت شھوة ملتھبة ،لم تخمد منذ شاھدت فخذي رئيس البلدية النديتين،
المتوردتين ،في الثاني من نوفمبر ،وحين تسللت يد زوجھا ليلة أمس على ردفھا الوافر ،صاحت به:
"كل يوم تريدون ضخ الـبستن في السلندر من دون أن تشبعوا!" فسحب يده وھو يستغرب عبارة
"كل يوم" ألنھا لم تستجب له منذ ثالثة أشھر ،وكان يرغب بمضاجعتھا الليلة لتخفيف أرقھا وتقلّبھا
المضطرب في الفراش.

om

كانت تلوم نفسھا أنھا لم تفكر من قبل بإثارة الفخذين عندما يتصبب العرق منھما ،ويتوردان مثل
الروز األحمر ،يكاد ينفر الدم منھما .كل ساعة تتصور نفسھا تسجد أمامه ،وتحتضن الفخذ وتقبله ،ثم
تلثم ،مثل النحلة الجائعة ،النداوة وتصعد إلى األعلى .تخيلت ما يعنيه ارتطام الجبھة بالشيء الصلب
قبل أن تمدّ فمھا إليه ،وھي تغمض عينيھا خفية عن الواقفين بالقرب منھا ،وتفتحتھما على شھقة
طويلة من الحرمان ،حين سمعت أمراً عاجال ً من المستر ھدسون:
"احضروا ديفيد من مكتبه ،وتأكدوا أنه غير نائم!"

.c

lw

an

جُرّ ديفيد إلى مكتب الرئيس ،وكانوا ينظرون فترات صحوه ،وعودة سمعه ،لكن األمر ھذه المرة لم
يسأل إن كان ديفيد في حالة تسمح بالتحقيق معه.

rif
A

الفصل الثاني

اُصيب ديفيد بالخَرف المبكر وفقدان السمع النصفي في شتاء عام  2020األول من نوفمبر ،وقد

w
w

.A

دوّنت البلدية ،وبخط كبير ومرتبك من ليام ھدسون ،الرئيس ،ھذا التاريخ فوق ورقة بيضاء عُرضھا نصف
متر ،عُلقت على يمين مكتبه ،لكي تفصل بين تاريخين :واحد كارثي يجب أن يتذكره جميع
الموظفين ،ويميّزوا حساباتھم وتقاريرھم على ضوئه ،وثاني سلس وواضح يسوده االطمئنان واألمان،
واإلنجازات المُشاد بھا.

w

عُرض ديفيد على عدد كبير من خبراء الطب ،واختصاصيي الذاكرة ،وعلماء النفس ،وجراحو األذن،
واُخضع لألشعة الحديثة ،واُرسلَ إلى العاصمة مرتين ليدرسوا حالته ،بعد أن وُضع عارياً أمام حشد
من االستشاريين ،سُمح لھم بتقليبه والتمعن بكل جزء من جسمه ،واختبار أعصابه وشرايينه ومراقبة
دورته الدموية ،ثم أعادوه إلى مدينة ثريھلز ،والتسليم بأنه معافى جسدياً ،مع تَرجيح إصابته بخرف
مبكر وطَرش جزئي.
حالة ديفيد المستعصية على التشخيص تُركت للزمن ،الكفيل بتفكيك المُستغلك من األلغاز
العظيمة ،لكي يقول رأيه فيھا :يعود إليه وعيه الكامل ويتمتع بالسمع ،أم يقضي المتبقي من حياته
وھو يصحوا لفترة وجيزة ،ثم يغرق في الغياب عما حوله!
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كل الفحوص جرت لديفيد بكتمان شديد عن السبب الرئيسي ،وأشرف عليھا رئيس البلدية،
وفُرض الصمت التام على الموظفين المحيطين به ،الذين طبعوا وغلفوا وأرسلوا الشيكات .في البداية
خُصص من يرافقه إلى البيت ،بحجة حمايته ،وعندما تأكد الرئيس أن سكان مدينة ثريھلز الصغيرة ال
يتحدثون عن الموضوع ،بل يجترون السرّ في بطونھم ،توقفت الحماية المزعومة من ذاتھا ،وظل
السيد ليام ھدسون يبحّلق في التاريخ المكتوب بخط يده المرتبك ،ويتخيله كالكابوس الذي نزل
بحياته الوظيفية ،ثم يھوى بقبضة مضمومة على جبھته ،ويصيح :كيف حدث ھذا؟

om

ال أحد يعرف حقيقة ما حدث إال ديفيد ،بيدَ أن ديفيد يواجه نظرات الرئيس ووكيله المستجوبين وال
يستطيع الردّ ،يعصر رأسه بيديه وال يمكنه التذكر .تعود إلى خياله نتف من صباح األول من نوفمبر ،ثم
يضيع ويغشوه التيه قبل أن يصل إلى اللحظة الحاسمة ،بعدھا يعبر إلى الحظة التالية ليضيع في
التيه مرة أخرى ،ويبقى عاجزاً عن الكالم ،وعن فھم سبب وجوده لالستجواب.
جُرّ ديفيد إلى مكتب رئيس البلدية ،واُجلسَ على كرسي تحيط به كومة المغلفات العائدة من

.c

البريد ،مع الشيك ذي العشرة بنسات ،وإذ كانوا في العادة ينتظرون فترات صحوِه ،إال أن الرئيس ھذه
المرّة لم يسأل إن كانت حالته تسمح بالتحقيق أم ال.

an

طُلبَ من الموظفين الذين جلبوا الرسائل ترك المكتب ،وبقي وكيل الرئيس ،بينما قيلَ للسكرتيرة،
الغارقة في نداوة التخيالت ،أن تغلق الباب وتذھب إلى غرفتھا.

lw

بعد أن اصبح الثالثة وحدھم في المكتب ،انتحى رئيس البلدية بالوكيل جانباً ،قال بعيداً عن
أسماع ديفيد ،التي ال تسمع جيداً:

rif
A

"ھذه الرسائل ستكون ضدنا في أية قضية قانونية ،ورغم عشوائية العناوين المختارة ،فقد أعاد
سكان ثريھلز ،الملعونة ،الشيكات ،يؤكدون بذلك عدم تصرفھم في أية مبالغ مرسلة ،مھما كانت
صغيرة أو كبيرة ،ماذا سنفعل اآلن؟"

قال الوكيل ،جون بيكارد:

w
w

.A

ثم التفتَ نحو ديفيد بوجه أذبَله السھر والتفكير ،حول عينيه بقعتان سوداوان ،ومن رأسه يتموج
الدخان ،ينظر إلى خصمه كمن يختبر فريسته ،قبل االنقضاض عليھا.

"مستر ھدسون ،إن إستخدام كلمة ضد....نا ال تناسب الوضع ،واالفضل استعمال عبارة"...

"أعني ،أن نقول مصلحتي ومصلحتك ،إذا تفضلت!" أجاب الوكيل متلعثماً.

w

"ماذا...؟" صاح الرئيس مقاطعاً ،وقد انتفض من الغضب.

"لقد سمعت ما يشبه ھذا عدة مرات!" قال الرئيس محتداً ،وقد تصاعد الدخان من رأسه "واآلن
تضيف مصلحتي ومصلحتك ،فھل ترى كيف تضرر أياً منھما أكثر من اآلخر؟ وھل الكلمة من بنات
أفكارك ،أم ھي من اقتراح السيدة زوجتك الموقرة؟"
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"صدقني أيھا الرئيس ،أن العائلة لم تتدخل في األمر ،ولكنني من باب الحرص ،أردت أن نَفصل بين
المتضرّرين ،في ھذه المسألة بالذات!"
رفع المستر ھدسون قبضته إلى األعلى ،وفتحھا في الھواء ،يستنجد بالسقف المليء باألضواء،
من دھاء وكيله العبيط والساذج ،ثم قال ،يصرّ على أسنانه التي أبالھا الصرير:
"في ھذه المسألة يتعلّق األمر ببرنامجك مستر بيكارد ،التي دفعت من حسابي عشرة ماليين
باوند حتى ال تصل أخطاؤه إلى أسماع  10داوننغ ستريت!"

om

حبسَ المستر جون بيكارد نَفَسه ،ومسح العرق عن وجھه ولغده ،ثم فتح عينيه المدورتين مثل
الحرباء وقال مستغرباً:
"ھل الخطأ في برنامج أوبكال  Obicalالذي نستخدمه يا مستر ھدسون؟"

.c

أجاب الرئيس بحنق" :إذن ماذا كنت أقول ،منذ عشرة أيام تعيسة قضَيتَھا أنت في النوم اللذيذ؟"

an

"عفواً مستر ھدسون ،في الواقع كنت مريضاً ،أرقد في الفراش ،تشھد على ذلك كمادات زوجتي
المسكينة!"

lw

صاح الرئيس بأعلى صوته" :آه بحق الجحيم ،دعنا اآلن من شھادة كمادات زوجتك المسكينة ،إنه
أوبكال من جلب لنا المشاكل مستر بيكارد ،أوبكال !...وھذا األحمق الذي يجلس ھنا" وأشار باصبعه
إلى ديفيد ،الذي يجلس على الكرسي وبالكاد يسمع صراخ الرئيس الذي يفطر القلوب.

rif
A

أخيراً قال مستر ھدسون ،وقد أخفى غضبه تحت طبقة رقيقة من التَوتر:

w
w

.A

"إنني ابحث عن طريقة استرد بھا فلوسي من سكان ثريھلز ،ھذا أوالً ،عشرة ماليين باوند تّولد
الحرائق في قلبي ،وكلما فكرت فيھا أموت من الغضب ،ثم أحيا من جديد .ثانياً إن ھذا األحمق
الجالس أمامك ھو من أصدر األمر إلى الكومبيوتر بالصرف .ثالثاً ،وليسامحني الجحيم ،نحن ندفع كل
شھرين ثالثة إلى شركة أوبكال اللعينة مائتين ألف باوند باسم الصيانة ،لكن النظام ال يعمل بصورة
صحيحة ،وأنت مسؤول عن ذلك من الناحية المعنوية ،فھل أصبحت األمور واضحة اآلن مستر بيكارد؟"

w

بعد تفكير ،ردّ مستر بيكارد وھو يزيل ما تراكم من عرق على وجھه" :إذا كان األمر كما تقول،
مستر ھدسون ،سوف أتصل بأوبكال اآلن ليعملوا صيانة أخرى!" ثم يذھب إلى التلفون ويرفعه ،إال أن
رئيس البلدية ينتزعه من يده ويعيده بقوة إلى مكانه:
"إي أحمق آخر! قلت يجب التأكد من قصة ديفيد أوال ً! فَكرْ بشيء ثانٍ مستر بيكارد ،من أجل
الجحيم!"

"إذا كنتَ تقول "!...أجاب الوكيل وھو مرتبك ومشوش بصورة كاملة "نعم ،علينا أن نفكر بشيء ثانٍ
مستر ھدسون!"
نقرتان خفيفتان على الباب جذبت االنتباه ،ثم يفتح الباب قليال ً وتمدّ السكرتيرة رأسھا:
14
The Sticky Trap street
A. Alwan, 2012
www.ArifAlwan.com

"ھل طلبتني على التلفون مستر ھدسون؟"
"ارجعي إلى غرفتك مسز بينيت" ردّ عليھا الرئيس "لم يطلبك أحد" ثم بعد أن تنسحب وتغلق
الباب وراءھا "لقد ابتليتُ ببھائم!"
كان اختيار بھيمة لمنصب الوكيل مقصوداً ،وموفقاً ،ألن المستر بيكارد بشكله القصير والبدين،

om

يقضي معظم أيام السنة في الغياب وألسباب مختلفة ،وقد أراد رئيس البلدية أن يكون حاضراً وغائباً
في نفس الوقت ،حتى يتخذ القرارات المھمة بحرية أثناء غيابه ،ويكلفه باألشغال البسيطة أثناء
حضوره .وھو يحضر إلى مكتبه في البلدية والمنديل ال يسقط من يده ،يجفف به العرق عن وجھه
ولغده المتھدل ،في الصيف كما في الشتاء ،ويستبدل المناديل الرطبة ،أو المبللة ،بمناديل جديدة
تضعھا زوجته في جيبه األيمن ،بعد أن يضع المبلل والمستھلك منھا في الجيب األيسر.

an

.c

وكان رئيس البلدية قد اختار وكيله من الموظفين الذين ال يرتجى منھم خيراً ،كما يُقال .إنه يميل
إلى الكسل بطبيعته ،ال يملك سوى خدمته الطويلة ،نسبياً ،وأحياناً يَطلب حضوره لدى افتتاح
مشاريع البلدية الصغيرة ،لكنه يستبعدَه ،أو يوضع إلى الخلف حين تفتتح المشاريع الكبيرة ،ويحضرھا
عدد كبير من الصحفيين.

lw

في كل األحوال ،حين يقف رئيس البلدية الشاب ،الطويل ،وصاحب الجسم الرياضي ،واالبتسامة
المشرقة ،يقصّ بالمقصّ شريط المشاريع المھمة ،ينمحي المستر بيكارد في ظله ،وال يجذب
الحاضرين إلى وجوده.

rif
A

لھذه األسباب جميعھا ،خصص له المستر ھدسون نصيب ضئيل من استخدام الثغرات في النظام
الحكومي ،وتركه يَنعم بھا ،ھو والسيدة بيكارد ،التي تعودت تجھيز الكمادات ،مرّة الباردة ،ومرّة
الحارة ،لجبھة زوجھا ،السريعة التأثر بالطقس.

w
w

.A

جلس ديفيد ينقل النظر بين رئيس البلدية ووكيله أثناء نقاشھما ،وكان ينتظر ويعرف السؤال الذي
سيوجه إليه ،واإلجابه التي يردّ بھا" :ال أتذكر" ثم يُجرّ من جديد إلى مكتبه المحروس جيداً من قبل
موظف ،حتى ال يحتك به بقية الموظفين.
"ديفيد" قال الوكيل من بين عَرَقه "ھل وجدت صعوبة ما في تشغيل أوبكال؟"
"ال أتذكر" أجاب ديفيد.

w

سأل الوكيل من باب الحرص:
"ھل حدث الكراش لألوبكال؟"
"ال أتذكر" قال ديفيد بعد أن تطلع إلى كومة الرسائل.

"إذن!" قال الوكيل موجھاً كالمه لرئيس البلدية "نتصل بشركة أوبكال ،وھي تحسم األمر!" ويھرع
نحو التلفون.
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وقف رئيس البلدية في طريقه ليمنعه ،وصاح به مؤنباً" :ليس اآلن ،مستر بيكارد ،ليس األن! قد
يكون الكراش حدث في رأس ھذا المخبول!" وأشار إلى ديفيد.
"نعم ،يجب أن نفھم سبب الكراش في ذاكرته أوال ً!" ويتراجع بسرعة عن فكرة االتصال.
"ديفيد!" قال رئيس البلدية يتصنع الھدوء "أنتَ موظف مثابر ،لم تلجأ إلى الغياب يوماً واحداً .ھذا
موجود في سجلك الوظيفي ،لذلك وضعنا ثقتنا بكَ ،وسلمناك معلومات البلدية من األلف إلى الياء.
يعني كل أسرار البلدية ،من الرواتب ،إلى المصروفات ،إلى االتصاالت ،إلى عناوين المواطنين في
المحافظة وفي المدن والقرى ،وكل صغيرة وكبيرة تتعلّق بشؤونھم ،وحياتھم ،وضعناھا في عُھدتِك"

om

"اآلن قل ليّ يا ديفيد" واصل رئيس البلدية "لماذا طلبتَ من البرنامج إصدار الشيكات إلى مدينة
ثريھلز؟ فقط أجبني على ھذا السؤال؟"

an

.c

أطرق ديفيد مفكراً ،وترك رئيس البلدية ووكيله كل واحد في حالته المُزرية ،ثم رفع عينين
ساھمتين ،وبريئتين ،قال:
"صدقوني ،ال أتـذكر أنني فعلت ھذا!"

lw

قال رئيس البلدية وھو يكظم غضبه" :إذن ماذا تتذكر عن يوم األول من نوفمبر ،حين جلستَ أمام
الكومبيوتر يا ديفيد؟ ھل أعطيت األمر وأنت غافل؟ ھل ظھرت لك العناوين كلھا على الشاشة ،ثم
أمرت بصرف العشرة آالف باوند على سكان ثريھلز بدون أستثناء؟"

rif
A

عندما لم يلقَ جواباً يتصاعد غضبه بالتدريج ،ويواصل:

"أم أن برنامج أوبكال ھو الذي عمل ذاتياً وأمر ،واختار ثريھلز دون غيرھا ،وطبعَ ،وانسابت العناوين
والشيكات إلى الطابعة ،وحدھا ،دون تدخل منك؟"

.A

أجاب ديفيد ،بعد أن عصر رأسه وفكر من جديد ،وأعاد التفكير" :ال أتذكر ،ال أتذكر شيئاً عن ذلك
اليوم"

w
w

"ھل تذكر أن شخصاً آخر قد غافلك وعبث بالكومبيوتر؟ أرجوك يا ديفيد ،حاول أن تتذكر!" قال رئيس
البلدية متوسالً ،وعصبياً ،يحيط الدخان برأسه على شكل ھالة.
"كنت نائماً فوق مفاتيح الكومبيوتر ،ولم أنھض إال بعد أن أيقظوني ،فخرجت من الكومبيوتر ومن

w

البرنامج ،ھذا ما أتذكره يا سيدي ،وال أعرف كيف وصلتُ إلى البيت"

"لكن زوجتك صَرفت الشيك في اليوم الثاني ،وبتوقيعھا ،كما مبين في ھذه الوثيقة!" يرفع اضبارة
أوراق من على مكتبه ويھزھا محتداً بوجه ديفيد "ثم ال تكلمك عن النقود ،فكيف تفسر ھذا؟"
"ال أتذكر ،وال أذكر أنھا أخبرتني عن نقود سيدي ،وإذا أردتني االتصال بھا بالتلفون اآلن ألسألھا،
فسأفعل!" قال ديفيد.
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صاح رئيس البلدية " ال ،ليس بالتلفون! ممنوع الحديث بھذا الموضوع في التلفون ،ھل فھمت؟"
"فھمت سيدي" أجاب ديفيد:
"كل تلفونات إنكلترا مُراقبة!" ينظر إلى ديفيد ،ثم إلى وكيله.
بدا ديفيد من كالمه أنه يسترجع جزءاً من وعيه المضطرب ،ويخرج بالتدريج من غيبوبته.

om

كان ديفيد أميناً في إجاباته ،وراح ينقل أنظاره بين رئيس البلدية ووكيله يطلب مسامحتھما ،أو
إنھاء استجوابه الذي ال طائل منه ،والذي جعله ضحية مثلھما ،إذا كانا قد تضررا لسبب ما.
راح رئيس البلدية يدور في المكتب ويفكر ،وتدور معه تموّجات الدخان ،تدوّم حول رأسه الذي

.c

تتركز فيه المصيبة .يفكر في العشرة ماليين التي دفعھا ،ويتمنى لو احترقت بناية البلدية ،وانھارت،
وتحوّلت إلى ركام ،لما شعر بھذه الحرارة التي تشبّ في داخله ،فتكدﱢر حياته ،وتحوّلھا ،بعد أن كانت
بھيجة ،مليئة بالنشاط واالبتسامات ،إلى دھليز معتم ال يرى في نھايته أي نور صغير.

lw

an

"اسمع يا ديفيد!" فجأة طرأت للرئيس فكرة جديدة ،ومألت رأسه المدخّن ،والمشوش ،أنارت فيه
كأنه تلقى صعقة كھربائية ،فخلع جاكتته ،وشمر عن ساعديه ،ثم انحنى قليال ً على ديفيد ،وقال بودٍ
مصطنع" :كم وصل راتبك اآلن في البلدية؟"
"سبعمائة باوند في الشھر ،كما أذكر" ردّ ديفيد.

rif
A

"سبعمائة باوند فقط؟ اللعنة ،إن جميع أسرارنا يحرسھا موظف يتقاضى سبعمائة باوند ،ھذا ليس
عدالً ،ليس عدال ً على اإلطالق!" قال رئيس البلدية وھو ينظر إلى وكيله ،الذي أيّده فوراً على قلة
راتب ديفيد ،ثم عادت عينا رئيس البلدية تنظر إلى ديفيد ،ليقول:

"ال أعرف سيدي الرئيس!" أجاب ديفيد ،يقابل نظرات رئيسه بمثلھا.
بادر الوكيل إلى التأييد وبحماس:
"تعيد العدل إلى مجراه ،وألول مرّة في تاريخ البلدية"

w

تابع الرئيس ،منزعجاً من تدخل المستر بيكارد:

w
w

.A

"سوف نرفع راتبك خمسين باوند في الشھر ،واعتباراً من الشھر الجاري .ما رأيك بھذه الزيادة،
التي ستعيد العدل إلى مجراه في البلدية؟"

"لكنني أطلب منك ،كردّ لھذا الكرم الكبير من البلدية ،ممارسة سحرك الخاص على زوجتك،
لتنتزع منھا اعترافاً رسمياً بأنھا قبضت العشرة آالف باوند"
قال ديفيد بعد تفكير:
"سأفعل ،إن كنت سأتذكر"
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"سوف تتذكر ،ديفيد يا ولدي الطيب!" يخرج ورقة بخمسة باوندات من جيبه ويعطيھا لديفيد "ھذا
سيجعلك تتذكر!"
ديفيد يتناول الورقة النقدية دون أن يفھم.
"اشترِ لھا نبيذاً فاخراً ،اھتم بھا جيداً ،تعرف "..يمثل أمامه بعض حركات الغرام "قل لھا كلمات
جميلة ،غازلھا على المائدة ،لتكن سھرة ساحرة ،كلّمَھا عن تقدير البلدية لخدماتك ،وزيادة الراتب
الذي سيفتح أمامكما آفاقاً جديدة ،ثم داعبھا وغازلھا كما فعلت في الليلة األولى لزفافكما ،ثم ...ثم،
بالتدريج بين كلمة حبّ ومداعبة ...استدرجھا ،واسألھا عن المبلغ .ھل فھمت!"

om

المستر بيكارد يھمس لنفسه "ھذا ما تفعله زوجتي المسكينة معي على الفراش!"
ديفيد الذي يظل يمسك بورقة الخمسة باوندات ،وقد نسي ماذا تفعل بيده:

.c

"سأفعل سيدي الرئيس .لكن لماذا أعطيتني ھذه الخمسة؟"

an

"لحفلة العشاء الساحر ،إنھا مني ،لتشتري بھا النبيذ .امسكھا جيداً ،ال تضيعھا ،وال تنسَ مھمتك
الليلة ،افعل ذلك من أجل المصلحة العامه" ثم يضغط على الزر المرتبط بالسكرتيرة.

"ھل طلبتني ،مستر ھدسون؟"

lw

يفتح الباب وتدخل السكرتيرة ،تقول وقد داھمھا الشوق:

rif
A

"نعم ،من فضلك عودي بديفيد إلى مكتبه ،وال تتركي الموظفين يتجمعون حوله"
"حاضر ،مستر ھدسون .ھل من طلب آخر"!...

.A

"بعد ذلك ،إلزمي ...قبرك ،في الوقت الحالي"

تأخذ ديفيد لتخرج به .قبل الوصول إلى الباب ،يجرھا من ذراعھا جانباً ويھمس لھا:

w
w

"حتى ال أنسى ،سجلي مائة باوند إلى ديفيد في باب مصروفات أخرى"

"بكل تأكيد ،مستر ھدسون ،ثم تخرج بديفيد ،دون أن تكفّ أنظارھا عن التعلّق بالمستر ھدسون،

w

إلى أن تختفي.
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الفصل الثالث

تُشاد المدن بناءاً على رغبة فرد ،أو مجموعة أفراد ،في التَقرُب من مصادر المياه في األنھار ،ثم

om

تكبر المجموعة وتتنوع رغباتھا األخرى ،وتنتشر على الضفتين .وقد شُيّدت سومر على نھر دجلة،
والقاھرة على النيل ،وروما العظيمة على نھر التيبر ،وباريس على السين ،ولندن على التيمز ،وبكين
على النھر األصفر)اليانغستي( بيدَ أن ثريھلز شُيّدت بناءاً على رغبة موظف في بنك ،كان يطمح في
االستيالء على منصب رئيسه المركزي ،وبعيداً عن األنھار ،والنھيرات ،والجداول الصغيرة ،وظلت تمتصّ
من انبوب كبير ،يأتيھا بالمياه من الميدالند ،ثم يوزع في أنابيب دقيقة على بيوتھا ،المبنية عشوائياً،
ابتداءاً من مُدرج اُقيم في الماضي لھياكل طائرات مزيفة من الكارتون ،كمصيدة لإليقاع بسالح الجو
النازي في الحرب العالمية الثانية.

lw

an

.c

عندما تشرق الشمس على سفوح ثريھلز ،تتزين بخضرة باھرة في األعلى ،وتبدو حدود المراعي
المبنية من األحجار ،والمتداخلة ببعضھا ،مثل شبكة عنكبوتية جميلة حول المدينة ،ترعى فيھا
المواشي واألغنام المتناثرة ،فتضفي سحراً رومانسياً على التالل الثالثة ،المنتھية في األسفل بكتلة
بيوت متراصة ،تفصل بينھا طرق ضيقة ،ويشقھا من الوسط شارع واحد ،عريض ،ومستقيم ،يبلغ طوله
نصف ميل ،وھو شارع المصيدة الدبقة ،األسم الذي اُطلق على المُدرج.

rif
A

ومثل بقية المدن ،حظيت ثريھلز بنبذة في اإلنسكلوبيديا البريطانية ،تبين تاريخھا ليحفظه ،أو
يستھدي به عشاق الجغرافيا ،ومحبي السير على األقدام ،الذين تقودھم رسوم الخرائط إلى مدن
خرافية ،لم يشاھدھا سائح من قبل.
أثناء الحرب الثانية ،كان يقطن في قعر الوادي المفتوح ،مزارعان وعائلتيھما ،يعيشان من تربية
الماشية ،اُجليا عن كوخيھما بمرسوم حكومي ونقال ،سرّاً ،في عربات عسكرية موديل  1935إلى
مكان بعيد ليقيما فيه مؤقتاً.

.A

w

w
w

شُيّد المدرج على عجل قرب الكوخين ليتوسط الوادي ،وصُفّت على جانبيه طائرات مزيفة من
الخشب والكارتون ،أصبحت ھدفاً لقاصفات ھتلر ،سِمتْ ،وستوكا ،وھانكل  ،807المنطلقة من
النرويج ،يغيران عليھا بشكل يومي غاضب لتدميرھا واإلنتھاء من شأنھا .في الليل يقوم الجنود
اإلنكليز بتحريك الھياكل وتغيّر وضعھا ،وفي الصباح ترعد قاصفات ھتلر في السماء ،التي ال يسمح
الفضاء لھا بالمناورة الكاملة بسبب رؤوس التالل ،وتصبّ آالف األطنان من المتفجرات ،مصحوبة
بالغضب والعناد ،على الطائرات الساكنة ،حتى كادت المنطقة تغور عميقاً في قعر الوادي.

بإنتھاء الحرب ،نُقل الخشب والكارتون إلى سكراب الجيش البريطاني في الميدالند ،وعاد
المزارعان وعائلتيھما إلى الكوخين الذين سويا باألرض ،مع تعويض بسيط ،ليزاوال حياتھما الرَتيبة في
تربية الماشية.
لن ينتھي األمر ھنا ،في الخمسينات من القرن الماضي ،وقف أحد رؤوساء فروع البنك في

الميدالند على واحد من التالل الثالثة ،وجال ببصره في الوادي ،ثم سأل" :من يملك ھذه الحُفرة من
األرض؟"
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أجابه الشخص الذي يرافقه في جولته الترفيھية عن النفس من عناء األعمال" :الدولة"
انفتحت شھية المدير على مشروع ذكي ،وقال" :ليملك كل شخص بيتاً" ودفع مبلغاً للدولة،
خمسون باونداً ،وسجلَ األرض ضمن األعمال الخيرية غير الربحية ينتفع منه كل من يرغب في شراء
قطعة يقيم عليھا بيتاً.
بدا الشعار جذاباً ،فتسابق السكان من المدن واألرياف المجاورة على الشراء ،والبناء ،وتحركت

om

فروع البنك ،ونشطت تُقرض المال ،وتأسست شركات للضمان ،بمساھمة البنك وتحت رعايته،
وظھرت فجأة مكاتب لبيع المواد اإلنشائية ،وأخرى لالستشارات والتصميم ،وشھدت ثريھلز ،األسم
الذي اُطلقَ على الحُفرة ،حركة عمرانية كبيرة ،كان البنك يقضم خاللھا األرباح والفوائد من كل شاردة
وواردة ،فازدھرت أعماله ،ورُقّي المدير إلى منصب الرئيس المركزي بالعاصمة ،ومن ھناك انتشر شعار
"ليملك كل شخص بيتاً" في عموم إنكلترا.

an

.c

بعد عشر سنوات ،ونتيجة تراكم فوائد وديون مالكي البيوت ،وعجزھم عن التسديد ،مارس البنك
نشاطاً ثانيا ،وھو تجريد المالكين من بيوتھم ،التي فرحوا بامتالكھا ،ثم إعادة بيعھا بأسعار مرتفعة،
نظراً ألرتفاع األسعار أنذاك ،وحصد البنك المزيد من األرباح ،وفتح المزيد من الفروع لتسھيل خدمات
القبض ،وسرعة التنازل ونقل الملكية!

lw

تكدست بيوت ثريھلز صاعدة من شارع المصيدة الدبقة إلى السفوح الثالثة ،وانتشرت يعوزھا
التصميم الحديث للكتل والبلوكات ،بَيدَ أنھا كانت نموذجاً جيداً ألعمال البنوك ،واالقتصاد بشكل عام.

rif
A

إمتلكْ بيتاً ،وسنمتص رحيقك قطرة قطرة ،ثم نرميك جانباً .نمنحك الفرح باإلمتالك أليام معدودة،
بعدھا تقضي بقية حياتك تحت الضغوط النفسية ،والقلق ،والعصبية ،وتنتھي بالكآبة ،التي تشبه
المالريا األفريقية ،إذا عَلقتْ بك تطرحك على سرير مھجور ،تئن وحيداً ،ال يزورك غير شخص واحد،
يُغرغر لك كل يوم جرعة الدواء نفسھا ،ليس أمال ً في الشفاء ،إنما لتُتركك معلقاً بين الحياة والموت
حتى اللحظة األخيرة.

.A

w
w

منذ ذلك الحين بدأت البنوك تسيطر على األقتصاد اإلنكليزي ،بعد أن كانت الصناعات واالختراعات
تلعب الدور الرئيسي فيه.

w

في الوقت الراھن ،جاء نصيب ثريھلز من خطة التقشف التي وضعھا رئيس البلدية ،ووقع عليھا
وكيله من دون مراجعة ،كبيراً .فقد اكتسح مثل سُنامي يضرب شواطئ الباسفيك ،خدمات نقل
المسنين إلى المستشفى ،أو تمريضھم في البيوت ،والمواعيد األسبوعية لرفع الزبالة ،صيانة
الطُرق ،والمجاري ،التوفير في مياه الشرب ،تقليص العاملين في البريد ،قطع الكھرباء عن البيوت
بصورة دورية ،وضع رسوم رمزية على المدارس اإلبتدائية وفصل الملعمين ممن يعتبرون فائضين عن
الحاجة ،على ضوء سياسة عدم اللُزوم بما ال يُلزم.
بعد أسبوعين تَعطلت الخدمات ،وصحا سكان ثريھلز على إنقطاع المياه ،وتقنين الكھرباء .بعد
عشرين يوماً طَفح عدد من المجاري ،وفاضت أوساخھا على البيوت والطرق.
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لم يمض غير شھر إال وتفَقّعتْ القشرة الرقيقة من الزفت عن الحفر في شارع المصيدة الدبقة،
وإنبعثت في الجو روائح كريھة من أكياس الزبالة ،التي مزقتھا وعاثت بمحتوياتھا القطط الھائمة.
رغم ذلك ،استمرت الفواتير على حالھا ،وكان الناس حين يھرعون إلى التلفون للتبليغ عن
شكوى ،تردّ عليھم آلة تسجيل في البلدية" :أنتظر لحظة من فضلك ،الدور التالي لكَ!" ثم تدوي في
اآلذان مارشات شتراوس الراقصة ،تتكرر طوال اليوم بال أمل في إجابه ،فيغلق المتصل الخط بعد أن
تتوتر أعصابه من اإلنتظار ،ويشتم اليوم الذي قاده إلى ثريھلز ليقيم فيھا.

om
.c
an

2

lw

في مطبخ غير مُنظَم ،تكثر فيه الزجاجيات والتحف الصغيرة التافھة ،جلس ديفيد أمام مائدة
قديمة ،ينظر إلى زجاجة نبيذ ما زالت مغلقة ،ويركض بذاكرته وراء األقوال الكثيرة التي قيلت في
مكتب رئيس البلدية ،فال يستطيع اإلمساك إال بالقليل منھا ،ويعود تركيزه على واحد فقط ،وھو
الخاص بسؤال زوجته عن الشيك الذي استلمته ،بينما تشرد بقية األقوال والصراخ والنقاش الحامي،
والتوسُل من أجل المصلحة العامة ،وتتطاير مثل نتف من شظايا في فضاء ذاكرته األجوف.

rif
A

لم يتضمن التحقيق ھذا الصباح صيغة مكررة :كيف ،ولماذا ،وھل أمرتَ ،وكيف؟ التي تشكل ضغطاً
ھائال ً على أعصابه وتتعبھا ،ليخرج منھكاً يسنده الموظف وھو يعود به إلى مكتبه ،بل اشتمل على

w
w

.A

معلومات كثيرة يتخللھا عويل رئيس البلدية ،وصراخه ،وكالمه الھادئ الذي تنخفض فيه الحدّة إلى
درجة التوسل "من أجل المصلحة العامة يا ديفيد!" بيدَ أنه ال يتذكر مضامينه ،ويصعب عليه استرجاع
معانيه النھائية ،ويلوح له ،اآلن ،مثل الدوي المختلط في بار يكتظ بالناس في عطلة نھاية األسبوع.
ويكاد شعوره ،وھو ينتظر عودة زوجته إلى البيت ،أن يَميل إلى االعتقاد بأنه خرج اليوم من لقاء
حميم بين أصدقاء ،جمعتھم مصيبة واحدة ،وفرقت بينھم المناصب ،ثم ذھب كل منھم في سبيله،
على أمل لقاء آخر ليس ببعيد .لكنه تساءل عن سبب وجود زجاجة النبيذ أمامه على مائدة الطعام!

w

وصلت فيونا إلى البيت متأخرة ساعة ،وحين دخلت المطبخ مع حاجات بسيطة اشترتھا من
السوق ،قالت كمن يحدث نفسه:

"دائماً أعطي مواعيد للمُسنّات في أول النھار ،اليوم جلبوا السيدة والدمير للصالون في اللحظات
األخيرة ،ونامت ورأسھا داخل آلة التجفيف ،فقضينا ربع ساعة إليقاضھا!"
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ظلت تتحرك داخل المطبخ وتوزع المشتريات بين الثالجة والمائدة ،وتتكلم عن زبونتھا المُسنّة
الغارقة في النوم ،فتضع ما يخص العشاء على المائدة ،وتجلب الصحون الالزمة ،دون أن تأخذ وجود
ديفيد مأخذ الجدّ ،وحين رفع رأسه نحوھا ،قالت:
"ھاي ديفيد! كيف تشعر اليوم؟" لكنھا واصلت ترتيب الصحون ووضع األكل فيھا ،ثم انتبھت إلى
زجاجة النبيذ فرفعتھا وقرأت عالمتھا التجارية "من جلب ھذا النبيذ الردئ؟ أھو أنتَ يا ديفيد؟"
"نعم" ردّ ديفيد بال اھتمام ،وكان يتابع حركاتھا بعينيه ،من فوق أكتاف متھدلة أتعبھا التفكير في
أحداث يومه.

om

"واو! كيف تَذكّرتَ؟" قالت مبتسمة "يبدو أنك بدأت تتحسن .ولماذا اخترت ھذا النبيذ الرخيص؟"
"رئيس البلدية أعطاني خمسة باوندات ،وطلب مني شراء نبيذ للعشاء" ردّ ديفيد بآلية.

.c

تعيد فيونا الزجاجة إلى مكانھا ،وتجلس أمامه ،تريد معرفة سبب إلتفاتة رئيس البلدية غير
المعتادة ،والبخيلة.

an

"لماذا؟ ماذا وراء ھذا الكرم الزائد عن الحدّ يا ديفيد؟" سألتْ ،تنظر إلى فمّه ،إذ توجست خيفة من
وراء ذلك.

lw

كان ينحني قليال ً ليركز تفكيره المشتت ،أجاب:

rif
A

"لكي تحدثيني عن الشيك الذي وصلك من البلدية"

قفزتْ عن الكرسي كالملدوغة ،وظلتْ يدھا تمسك بمسنده ،تقول مثل متھم اُخذ فجأة بجريمته:
"عن أي شيك يتحدث رئيس البلدية؟ لم أستلم أي شيك باسمك ،أو بأسمي!"

.A

ردّ ديفيد ببالھة ال تناسب الموقف الذي تفھمه فيونا وحدھا ،وال تريد االعتراف به:
"شيك بعشرة آالف باوند!"

w
w

"لم أستلم ھذا المبلغ يا ديفيد!" أجابت فيونا باصرار "إنه يريد إيھامك ،ال تسمح له لإليقاع بك!"
تجلس من جديد على الكرسي ،بعد أن تقربه من ديفيد وتحيطه بذراعھا "أقسم أنني ال أفھم شيئاً
مما يقول رئيس البلدية!"

w

ال شك أن فيونا وقد عركتھا الحياة منذ الصغر ،وعلمھا وجودھا الدائم في السوق التعامل مع
مختلف الناس ،تعرف جيداً كيف تتصرف تجاه كل سرّ تحيطه بالكتمان ،وتعتبره عزيزاً على قلبھا،
يشجعھا على ذلك معرفتھا األكيدة بأن سكان ثريھلز ،السعداء بما وصلھم من مبلغ كبير ،ودون جھد،
يحتفظون بالسرّ مثلھا ،وال يتحدثون عنه حتى ألنفسھم ،لكنھم يشعرون به كمصدر لسعادة ھبطت
عليھم من السماء ،كما يُقال ،ويالمسونه بالتذكر فقط ،وكلُ على حدة ،عندما يحتاجون إلى
اإلحساس باإلطمئنان على مستقبلھم ،بعد أن كادوا يفقدون ھذا اإلطمئنان ،إذ قننوا حياتھم على
أمل أن تنتبه لھم الدولة وترحمھم.
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"تعالَ يا حبيبي نتناول عشاءنا ،وما دام ھذا النبيذ التافه ھنا ،لنشرب منه القليل مع شرائح اللحم
التي أحضرتھا لكَ" تفتح زجاجة النبيذ ،ثم تنھض لتجلب كأسين أنيقين من الكرستال ،وتسأل" :ھل
تذكر ھذا الطقم من الكؤوس الذي جاءتنا ھدية الزفاف؟" تتفحص الكأسين وتنظر إليھما بإعجاب ،ثم
تقول" ھدية ماما! منذ زمان لم نستخدم ھذا الطقم!" تصبّ من النبيذ في الكأسين ،وترفع كأسھا
"لنحتفل بعودة سمعكَ إلى طبيعته! جن جن"
ديفيد يرفع كأسه ويقابلھا من غير حماس "جن جن"
تدفع شريحة من اللحم إلى فمه "كُلْ يا حبيبي ،ھذا سيقوي ذاكرتك أيضاً"

om

بعد أن يمضغ الشريحة يقول" :لكن ھل استلمتِ شيك من البلدية؟"

an

.c

"اوه ديفيد! أقسمتُ لك أن ال ،فھل سنقضي السھرة في الحديث عن أوھام رئيس البلدية! إترك
ھذا الموضوع جانباً ،أو إنساه ،وھذا أفضل ،لنشرب وننتعشَ من دون بلدية .ھل جربتَ ھذا الجبن؟ إنه
فرنسي ،افتح فمك!" ترفع إليه قطعة جبن وتدسھا في فمه "جربْه ،طعمه يبقى بين األسنان لفترة
طويلة .الجو حار ھنا!" تخلع جزء من قميصھا وتقول" :ساعدني من فضلك على خَلعْ ھذا القميص!"
تظھر مفاتن صدرھا بعد أن يخلع ديفيد ،بال مباالة ،قميصھا.

lw

لفيونا صدر بارز ،مشدود إلى حماالت من الحجم الكبير ،وذراعان بضتان ،وألنھا متوسطة الطول،
وممتلئة بشكل معقول ،فإن أي غنج تقوم به يثير خياالت الزوج ،ويذھب به إلى مداعبات السرير.

rif
A

كان ذراعھا الوردي ،الجميل ،يرعى ديفيد ،مرّة يمتدّ خلف ظھره ،ومرّة يرفع الطعام إلى فمه ،أو
يرتفع ،ھكذا وبدون سبب إلى األعلى ليطرد الحرّ ،فتفوح منه حرارة المرأة المثيرة ،مزيج من العرق
وعطور الصالون واإلستعداد الغريزي ،المتحفز ،للجنس.

.A

"لم أحكِ لك عن النعاس الذي غلب السيدة ولدمير تحت آلة التجفيف ،ھل فعلت؟ أوه ،جاءت

w

w
w

متأخرة عن الموعد ،تستند على مساعدتھا ،وبعد أن غسلنا شعرھا الخفيف الذي يشبه شتالت
الزنبق المبعثرة ،وضعنا اآللة فوقه ،فغطست السيدة والدمير داخلھا .لم نعد نراھا ،ويبدو أن الدفء
سرقھا منا ،وكانت مساعدتھا تقلّب المجالت وقد نستھا ھي األخرى ،ونحن مشغوالت بتنظيف
الصالون إستعداداً لإلقفال ،كما تعرف ،والعاملة ليزا تثرثر ويداھا تعيد األدوات إلى مكانھا ،ثم تذكرتُ
زبونتي التي نسيتھا تماماً إال عندما شاھدت مساعدتھا المستغرقة في القراءة .أزحت اآللة
وھمست :مسز والدمير! مسز والدمير! كانت غارقة في النوم! ھاھاھا ،يا إلھي! مسز والدمير ال تريد
اإلستيقاظ .بصراحة ظننتھا ماتت على الكرسي"

واصلت فيونا قصتھا "بُس بُس بُس! ھمست المساعدة قرب أذن والدمير ...فاستيقظت على الفور
وكأنھا نھضت من القبر! ھاھاھا!" قھقھت بسعادة "ھل تتخيل؟ بس بس! إنھا مثل القطة الصغيرة،
تبسبس لھا فتستيقظ! أوه يا إلھي!"
ديفيد ،الذي يأكل ببطء ،أو يتلقى اللقيمات الصغيرة من يد فيونا ،يظل صامتاً ،ال تؤثر فيه القصة.
تسكب له فيونا المزيد من النبيذ ،وتقول:
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"صحيح أنه من النوع الرخيص ،لكنه يبعث الحرارة في الجسم على األقل .اشرب يا حبيبي .أشعر
باإلسترخاء ،اليوم كان عمال ً من بدايته إلى نھايته .العاملة الثانية جاءت متأخرة ساعتين ،تختلق
حكايات عجيبة وغريبة لتبرير تأخرھا ،أقول لھا :سوزي ،قبلت أعذارك ،فلماذا تكررينھا طول النھار؟
أقول لھا :أنا عاملة مثلك ،ماذا لو حضرتْ صاحبة الصالون فجأة ،وشاھدت الزبونات مكدسات وينتظرن؟
ضعي نفسك مكاني! رجاءاً! لكنني في الصباح التالي أسمعُ أعذاراً جديدة! تروح تسردھا فوق رأس
كل زبونة!"

om

"ديفيد!" قالت فيونا بحنان "لماذا ال تخلع قميصك؟" تنھض وتخلع عنه القميص بغنج ،ديفيد
يستسلم "ھكذا أفضل ،دعني أراك متحلال ً من ھذه الثياب!"
رغم نحافة ديفيد ،وميل ظھره إلى اإلنحناء ،فإنه ال يخلو من جاذبية الرجل بالنسبة لزوجة،

قررتْ ،الليلة ،وبكل السبل ،الذھاب معه إلى الفراش.

lw

an

.c

مضى على وعكة ديفيد عشرة أيام ،وبدأ ،منذ لقاء رئيس البلدية في الصباح ،يسترجع بعض
إتزانه ،ووعيه ،لكن طاقته على التركيز استنفدت ما إن حلّ المساء ،وظل يتذكر فقط موضوع الشيك،
يلوح في رأسه للحظات ،ثم تبتعد تفاصيله الكاملة ،تتشبث به ذاكرته لفترة ،لكن حديث فيونا
المتنوع ،والسريع ،يشتته ويمزق أبعاده ،إلى أن بقي الشيك ،وحده ،يلمع في ذھنه ،دون أن
يستطيع ،في األخير ،ربطه بزوجته ،أو بأي شخص شخص آخر ،أو لماذا يتحرك الشيك وحده في
ذاكرته؟

rif
A

كانت فيونا تقصد مشاغَلة زوجھا ،وقد نجحت في ذلك ،لكن الرغبة في مغازلة ديفيد أصبحت
تشتدّ ،وتلح عليھا .وبعد ليال الضعف واإلنھاك التي يعود بھا من البلدية ،وجدت نفسھا متھيجة اآلن
بالفعل ،تحاول ،وقد لعب النبيذ الردئ في رأسھا وفتح شھيتھا للجنس ،إنعاش حماس ديفيد لمالقات
تفتحھا العاطفي ،واإلستجابة لھا بمالمسة األجزاء المكشوفة من جسدھا إلثارتھا ،لذلك بادرت ،وقد
ضايقھا برود ديفيد ،إلى مد يديھا تحت المائدة وخلع بنطلونھا ،فظھرت أفخاذھا الجميلة ،ناصعة،
ومثيرة ،ومتحرﱢقَة للمداعبات .ثم سحبت يده ووضعتھا على سطح فخذھا الناعم ،قالت ھامسة:

.A

"منذ عشرة أيام لم تقترب مني!" ثم "...ألم تفكّر فيﱠ كل ھذه المدة؟ أعني ھل اشتھيتني؟"

w
w

ظل ديفيد بال حركة ،وھي تمرر يده على فخذھا الطري صعوداً وھبوطاً ،بعدئذ نقلتھا ببطء،
ووضعتھا أعلى لباسھا الداخلي ،وھي تميل عليه وتقبل طرف عنقه ووجھه ،ثم دست يده داخل
كلسونھا ،وراحت تداعب بھا شعر عانتھا ،وتضغطھا فوق عضوھا المھتاج ،الذي يسيح منه البلل.

w

حين لم تشعر باإلستجابة ،قالت بصوت منخفض ،مبحوح" :تعال نذھب إلى الفراش!"

جُرّ ديفيد إلى غرفة النوم .أمام السرير خُلع عنه بنطلونه ،ومُدّدَ على الفراش ،وتمدّدت إلى جانبه
وسحبت الشرشف ليغطي أطرافھما .جذبته إليھا والرغبة تشتعل في داخلھا ،احتظنته بقوة ،ثم
ذھبت يدھُا إلى مالبسه الداخلية فأزاحتھا ،وأمسكت عضوه تداعبه وھي ملتصقة بجسده ،تعض
رقبته مثل كلبة البيت ،بينما اللعاب يسيل من بين أسنانھا بغزارة ،ومسدت أعضاءَه ،حركتھا إلى
األعلى وإلى األسفل وھي ترخي يدھا وتشدھا بسرعة مجنونة ،وتھمس بصوت منخفض:
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"تعالَ من فضلك! من فضلك ديفيد!"
لكنھا تراختْ في النھاية وبقيت يدھا الحارة تقبض على جلدة منكمشة ،باردة ،تخلو من الحياة،
فانقلبتْ على ظھرھا وراحت تبحلق بالسقف .ثم قالت" :ماذا أصابَه؟"

om

3

أخيراً جاء خُبراء شركة أوبكال ليفحصوا برنامج البلدية.

.c

an

في الواقع كان خبيراً واحداً ،قصير ،ھزيل ،في حوالي الخامسة والعشرين ،يحمل حقيبة
سمسونايت أنيقة ،تضاھي إناقته .قَدِمَ من العاصمة وأمضى ليلة في أكبر فندق ،وحَضر بناءاً على
موعد .في الصباح جلس في غرفة السكرتيرة ينتظر مقابلة رئيس البلدية.

lw

اُصيبت روز بنوع من الحُمّى لمجيئه،كانت تخرج وتعود إلى غرفتھا من دون سبب ،شفتھا

rif
A

السفلى أورَمھا العضّ ،تعلوھا بثرة كبيرة متيبسة من الدم ،حال لونھا إلى األحمر الغامق .أخبر ْ
ت
السيد ھدسون بوصولِه ،فطلب أن ينتظر لدقيقتين حتى ينتھي مما بين يديه .أثناء ذلك دخل عليھا
الوكيل ،المستر بيكارد ،والمنديل بيده ،رحّبَ بالخبير وأبدى له إحتراماً كبيراً ،وتبادل معه كلمات قليلة
عن الطقس.

.A

ظل الخبير يلتزم ھيئة جادة ،وصَلبة ،ال تنسجم مع قصرِه ،يشدّ ربطة عنقه باستمرار وكأنه لم
يتعود عليھا.

w
w

بعد أن سلخت البلدية أربعة عشر يوماً في استجواب ذاكرة ديفيد الخرِبة ،والتجسس على سكان
ثريھلز إلنتزاع اعتراف واحد ،طوعي ،عن إستالم الشيك ،قررت ،وقد غسلت يدھا من األثنين ،مؤقتاً
على األقل ،اإلتصال بالشركة إلرسال خبراء يفحصون البرنامج ليكتشفوا إن كان الخطأ فيه ،أم في
تصرف المسؤول عن تشغيله ،أي ديفيد.
دخل الثالثة مكتب الرئيس ،يتقدمھم الخبير ،يتبعه المستر بيكارد ،ثم السكرتيرة تھزّ أردافھا من

w

تحت التنورة القصيرة ،على وقع موسيقى ال يسمعھا أحد ،وأغلقت الباب وراءھا.

رَحّب الرئيس ،السيد ھدسون ،بالخبير وصافحه ،بينما الدخان يتَموج خفيفاً فوق رأسه ويتكاثف
على شكل فتائل ليستقر عند السقف في األعلى .ثم كشّر عن ابتسامة كبيرة يخفي بھا ألَمه،
الذي عمّق مالمح وجھه ،حيث كان يَبشّ ألي سبب ،وبدون سبب.
سأل الخبير إن كانت الرحلة من لندن مريحة ،فأجاب ھذا "إنھا كذلك" وأضاف المستر ھدسون
"ھل يحتاج أوبكال فحص فقط؟ أم صيانة؟"
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"ربما إلى اإلثنين!" ردّ الخبير.
ألقى الرئيس نظرة سريعة على وكيله ،ثم إلى الخبير ،وسأل:
"ھل يوجد فرق بين األثنين؟ كنت أظن كل منھما يدخل ضمن اآلخر!"
ردّ الخبير ،وھو يعالج ربطة عنقه" :الشركة تتبع اآلن سياسة فحص عمل البرنامج ،والصيانة
النصف سنوية ،وكل عمل يكلفكم مائتين ألف باوند"

om

نظرة أخرى من الرئيس إلى وكيله ،الذي رفع كتفيه وأخفضھما أن ال دخل له بسياسة الشركة،
وأنه معني فقط بدفع المال المخصص ،وإستالم فاتورة!
شرح رئيس البلدية للخبير عثرات أوبكال ،كما فھم من ديفيد قبل إصابة ذاكرته بالخلل ،الذي

an

.c

سبب بدوره كارثة للبلدية ال يمكنه اإلفصاح عنھا في الوقت الحالي ،وھي أن البرنامج ال يستجيب
بشكل صحيح لألوامر الرئيسية ،فالمعلومات تتجزء عندما يُطلب منھا أن تخرج كاملة ،وتدخل على
بعضھا حين يُراد الفرز بينھا ،والعناوين تتدافع فيأتي ما يخص ھذه المدينة مع تلك القرية بحيث ال
تُعرف اإلحصائيات على وجه التحديد .ھل يعتقد السيد الخبير أن أوبكال يحتاج إلى فحص أم صيانة؟"

lw

"في ھذه الحالة" قال الخبير ،الذي غاص في المقعد الوثير ،ولم تَعد السكرتيرة الواقفة إلى
الخلف تسمع منه غير صوتَه "وكما مُقرر في سياسة الشركة ،يحتاج إلى فحص وصيانة في آن واحد،
لنرَ أوال ً أسباب ھذه الفوضى ،كما وصفھا سيادتك ،ثم نقوم بالصيانة المطلوبة ،وھذا يكلف البلدية
أربعمائة ألف باوند ،حتى يستجيب أوبكال لألوامر على الوجه الصحيح"

rif
A

ھربت أنظار الوكيل إلى النافذة حين نظر إليه الرئيس من زاوية عينه ،وكان المنديل يعمل بال توقف
إلزالة العرق عن وجھه ولغده ،بينما بقيت عينا السكرتيرة ،الولھى ،مُركّزة على قامة رئيس البلدية
الممشوقة ،تُعريھا عن ثيابھا ،وتلتصق بھا بشوق مُھلك.

.A

انقضت فترة ساد الصمت وحده بين الجميع ،ثم أعلن رئيس البلدية عن موافقته ليباشر الخبير
فحصه وصيانته لألوبكال.

w
w

خرج الموكب الثالثي ،يسبقھم الخبير وحقيبته السمسونايت ثم الوكيل ،وبعدھما ،متمھلة،
وعيناھا عالقتان بالرئيس ،السكرتيرة المسز بينيت ،تتراقص ردفاھا ويتوسالن إغراء السيد ھدسون،
وجَذب أنظاره ،المقلوبة إلى األسفل ،المنشغلة باألرقام الجديدة التي فاجأت حساباته.

w

بعد أن اختفى الجميع واُغلق الباب ،أخرج رئيس البلدية من الدُرج قائمة طويلة من إجراءات
التقشف ،وضعھا أمامه ،وعاد يدرس مرّة أخرى ،ويعدّل األرقام المثبتة على اليمين لكل إجراء بالباوند
اإلسترليني ،فيتغير الناتج اإلجمالي ،ويتضاعف المبلغ في أسفل الصفحة ،ويروح يتأمل فيه ،فيعتبره
قليال ً.

على ھذه الحال سلخَ كل فترة الصباح التي سبقت دخول الخبير ،يشطب ويغيّر ويزيد ،حتى بردتْ
قھوته على المكتب ،التي أعدتھا روز ،وظلت تسأل ،من بين لھفتھا المُثارة ،إن كان يريد قھوة أخرى،
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فيجيبھا "ال "...بعقل شارد ،يطارد الحسابات ويطلب منھا المزيد ،بينما الدخان األبيض ،كما تراه روز،
يتصاعد خيوطاً مستقيمة ،من أذنيه ،ويستقر ،مثل ھالة األنبياء ،تحت السقف.
بعد نصف ساعة ،وبعد نقرتين على الباب ،عاد الموكب الثالثي من جديد ،الخبير ثم الوكيل ،وعلى
أثرھما روز ،التي أغلقت الباب خلفھا.
أخفى الرئيس قائمته المليئة بالتشطيب في الجارور ،واستجمعت حواسُه انتباھھا ،فبادر الخبير
إلى القول:

om

"أجرينا الفحص وعملنا الصيانة"
ثم أبرز فاتورة ،يأخذھا الوكيل من يده ويقدمھا للرئيس بيد مرتعشة ،يروح الرئيس يقرأھا ھمساً:
"أربعمائة ألف باوند ،فحص وصيانة"...

.c

" أوبكال اآلن يعمل مثل الساعة السويسرية .لكن "...قال الخبير.

an

"لكن ...ماذا؟" يقاطعه الرئيس وكأنه يخرج من حلم.

lw

" أوبكال صَمّم نسخة جديدة ،وھي تناسبكم تماماً" يستطرد الخبير ،ومن الحقيبة السمسونايت
يخرج ديسك مغلف بورق شفاف ،مع محتوياته من كتيبات ورقية ،يدور به أمام العيون المحيطة به،
ثم يواصل "نسخة تناسب المعلومات الخاصة بالسكان وشؤون المدن والقرى ،مُنسَقة فيما بينھا،
ومنسجمة مع سرعة جھازكم ،تقفز فيه المعلومات على الشاشة بسرعة كبيرة!" ويواصل عرض
النسخة الجديدة على الواقفين أمامه وخلفه ،وكأنھا أيقونة ھابطة من السماء.

rif
A

تتعلق األنظار بالنسخة الجديدة ،اإليقونة الالھوتية ،المرفوعة إلى أعلى ما يصل إليه ذراع الخبير،
ولفترة يسودھا الصمت والترقُب المخيفين.

.A

"و...كم تكلفنا ھذه النسخة الجديدة؟" سأل رئيس البلدية.

w
w

"الشركة تقدمھا بنفس سعر النسخة القديمة .مائتان ألف باوند" ردّ الخبير وھو يعيد النسخة إلى
الحقيبة المفتوحة على ركبتيه.

"ولماذا أجريت الفحص والصيانة ،التي كلفتْ البلدية أربعمائة ألف باوند ،إذا كنا سندفع مائتين ألف
باوند عن النسخة الجديدة؟" سأل الرئيس يتذاكى على الخبير ،ويكبت غضباً مريراً عن اإلنفجار.

w

"سؤال مھم للغاية" أجاب الخبير ،وتابع "يمكنكم عدم شرائه ،لكنكم ستتخلفون عن إنتاجنا
الجديد ،وفي السنة القادمة تجدون أنفسكم مضطرين إلى شرائه ،لكي تَلحقوا باإلضافات الجديدة،
التي ستتبعھا الشركة!"

"بحق جميع اآللھة ،القدماء والحديثين ،كيف لي أن أفھم ھذا اللغط؟" قال الرئيس ،ينظر شزر ًا
إلى الوكيل ،فيھز ھذا كتفيه بأنه ال يفھم فلسفة الشركة ،لكنه ينظر بارتياح خفي إلى ارتفاع وتراكم
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أسعارھا ،بينما روز ،السكرتيرة ،يرتفع نبضھا المبتلي بالتولِه والشوق مع إحتداد رئيس البلدية أو
ھدوئه ،تقف إلى الخلف ،متأھبة لنداء صغير أو كبير من السيد ھدسون لتلبيه ،ويسعد قلبھا الصابر.
أبدى الخبير براعة ال مثيل لھا في شرح ،وإعادة شرح ،سياسة الشركة وأسعارھا ،وبالغ في
سرد بيان واضح ،لكنه ملتوِ ،في تقدير سرعة النسخة الجديدة ،وفوائدھا التي تجنيھا البلدية من
أقتناءھا ،وقلل من أھمية السعر ،الذي ال يكاد يعني الكثير ،بالقياس إلى ميزات أوبكال بعد التعديل
واإلضافات الجديدة ،وأقسمَ ،بشرفه المھني ،أنه روّج وباع ،لوحده ،ألفي نسخة في الميدالند في
الفترة الماضية.

om

كانت روز ،من وقفتھا إلى الخلف ،ال ترى في الخبير الغاطس ،سوى لسان يتكلم من مسجلة
آلية وضعتِ على طاولة القھوة الصغيرة.

.c

وافق رئيس البلدية ،دون أن يفھم شيئاً مما قيل ،على دفع المبلغ ،وانشرحت أسارير وكيله،
وتوقفت اآللة عن الكالم.

lw

an

عندما خرج الخبير ،يتبعه الوكيل الغارق في السعادة والعرق ،وأغلقت روز الباب ،أعاد رئيس
البلدية وضع أوراقه المليئة بالتشطيب أمامه ،وتمتم لنفسه أن المبالغ الخاصة ببرنامج الكومبيوتر،
يجب إضافة قسم منھا إلى قائمة التقشف ،والقسم الثاني إلى النسبة المئوية المفروضة على
الشركات ،وراح يشطّب ويضيف إلى أن غدت القائمة مثل خرائط غوغل الجوية.
كانت المسائل الحسابية تُسوى بسھولة ،ال تستوجب غضب رئيس البلدية ،بل ھدوءَه التام،

rif
A

وتركيزه .إضافة ھنا ،وحذف ھناك ،فتعود الميزانية كسابق عھدھا كما قررتھا الحكومة ،بعد حسم
الفائض الذي يخص الرئيس.

w
w

.A

بَيدَ أن ضَربة ثريھلز الموجعة ،التي لم تخطر على بال ،ھي التي أدمتْ قلب السيد ھدسون،
وزعزعت ثقته بنفسه .فما ھي ثريھلز في نھاية األمر؟ إنھا قرية ملعونة ،رُفعت إلى منزلة مدينة
بسبب التكاثر السريع في والداتھا ،وھو سينتقم منھا إلى أن يعيد الماليين العشرة التي اُقتطعت،
جُوراً ،من حسابه!
ضغط على الزرّ الخاص بالسكرتيرة فقدمت روز على الفور ،وطلب منھا إعادة طبع القائمة ،وحين
تنتھي منھا تجلبھا ،وتجلب معھا الوكيل بيكارد ،وراح ينظر من النافذة مُحمال ً بالھموم ،لذلك فاتته
غمزات أرداف المسز بينيت الراقصة ،الموجَھة إليه ،وھي تخرج.

w

فكرَ الرئيس في طاقم العمل اإلداري والفني وذوي المھارات من العمال ،الملحقين بالبلدية،

والعاملين خارجھا ،لكن المرتبطين والمسجلين على مالكھا ،ووجد عددھم ،من دون أن يعرفه على
وجه الدقة ،يفوق طاقة الميزانية .إذن ،لماذا يُخصّص كمﱡ ھائل من الموظفين لخدمة المواطنين
والتعامل مع مشاكلھم اليومية؟ أو ،لماذا تُوضع لجان لمراقبة لجان أخرى ،للتأكد من قانونية إجراءاتھا؟
أو ،ما ھي الضرورة في جمع األزبال من أمام البيوت كل أسبوع ،بينما يُحكم ربط األكياس لتنتظر
جمعھا كل أسبوعين بدال ً من ذلك؟
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كان ذھن رئيس البلدية مشغول بما يسمى التراكمات الوظيفية ،واإلجراءات الروتينية للعمال،
وكيفية خفضھا وتقليصھا إلى الحدّ الذي يُعتبر ممكناً ،على ضوء القواعد المعمول بھا ،أي التي ال تؤثر
على سير العمل بجوھره الرئيسي ،فتبقيه على حاله ،مع تعديل في طابعه الروتيني ،بعد فصل
وإنھاء خدمات عدد كبير من الموظفين والعمال.
ولعل األداء الحكومي لن يُصاب بالشلل إذا ما اُعيد موظف ،أو موظفين ،إلى بيوتھم ليھتموا بتربية
أطفالھم ،خاصة وأن  10داوننغ ستريت تصبّ الشمع الساخن في أذنيھا حيال شكوى واحدة ،أو
اثنتين ،حين تصدر عن الناس!

om
an

.c

4

اُحبطتْ فيونا وغدت على حافة اليأس ،بعد عشرة أيام من محاوالتھا مع الجلدة المنكمشة ،التي
فقدت الحياة تماماً بين يدھا الدافئة.

lw

rif
A

فكّرتْ في نھاية الليالي التعيسة التي أمضتھا ،وھي تداعب بال جدوى ،إن كانت قد فقدت ديفيد
إلى األبد ،كزوج ،وكرجل يدفئ فراشھا ويمأله باللھاث والرغبة عندما يالمس عُريھا ،فيستجيب لھا،
ويتصلب فيه كل شيء تلبية للنداء! قالت" :ال ،ھناك أمل ،ولو بنسبة قليلة"
كانت تشرد وراء أفكارھا ،والمقصّ يعمل مع شعر الزبونات ،وراء المحنة الجديدة التي ألّمتْ بحياتھا

.A

الزوجية ،وتتذكر المحاوالت اليائسة في الليلة السابقة ،حين داعبت ديفيد ،وقبّلته ،وأسمعته كلمات
الغزل لِبثّ الدم والحراة في عضوه ،واتخذت أمامه ،وفوقه ،كل األوضاع الجنسية المثيرة ،بَيدَ أن
الجلدة بقيت بال حياة ،مكرّمشة على نفسھا ،توحي لفيونا بليالِ قادمة شديدة البرودة.

ما ھو اإلنتصاب لدى الرجل؟ كيف يحدث ،ولماذا يتعطل؟

w

w
w

"لكن ال!" عادت تقول لنفسھا ،سوف يشفى ديفيد من ھذا العارض الصحي ،ويسترجع حيويته
الجنسية ،وأن النسبة ،التي قدرتھا بالقليلة تُعتبر مشجعة ،إذا عرفت من أين تبدأ.

راحت تفتش في المكتبة الصغيرة الملحقة بدكان بائع الصحف والمجالت في ثريھلز ،وتقرأ البحوث

والمقاالت المنشورة في محركات البحث على اإلنترنت في الصالون ،وتتوصل إلى نتيجة واحدة ،تشير
إلى وجود ثالثة عوامل تؤدي إلى تعطل اإلنتصاب :أوال ً حين يبلغ الرجل الستين من عمره ،ثانياً إذا
أصيب بمرض السُكري ،وكال الحالتين ال تنطبق على ديفيد ،فھو في الثامنة والعشرين ،وجسمه
سليم من األمراض ،خاصة مرض السكري.
الحالة الثالث عندما يتعرض الحوض إلى حادث ،أو جراحة ،وھذا أيضاً بعيد عن ديفيد .لكن كيف
يحدث اإلنتصاب ،الذي وضع أيام فيونا على شفا مصير غامض.
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توضح الدراسات ،وفي مقدمتھا وجود اإلثارات الجنسية التي برعت فيونا في تقديمھا بال طائل،
إلى عدم قدرة العضو على بلوغ مرحلة الصالبة تؤھله لولوج الفرج ،وتسمى ھذه الحالة باإلرتخاء.
سبق لفيونا أن شاركت النساء في عمرھا الشاب الكالم عن اإلرتخاء ،ونكّتت عليه ،بَيدَ أنھا لم
تكن تتنبأ أن يكون شاغلھا اليومي الذي ال تستطيع البوح به.
بعد أن تحلّل الدراسات ،وكلھا ال تنطبق على ديفيد من حيث الصحة العامة ،الطُرق المتبعة إلعادة
اإلنتصاب إلى حالته الطبيعية ،مثل الحُقن بالمراھم ،وجراحة الشرايين ،والجراحة التركيبية ،وتقترح
اللجوء إلى تبديل العضو بآخر ،بعد فشل العالجات السابقة.

om

"آه يا إلھي!" صاحت فيونا أمام الكومبيوتر ،وكأنھا تتلقى صفعة قوية على جبھتھا ،وحين سألتھا
إحدى العامالت في الصالون" :ماذا ،فيونا؟" ردّت تتصنع االبتسام:

.c

"ال شيء ،نكتة بايخه في اإلنترنت!"
وعادت إلى تجھمھا األول ،قالت لنفسھا "تبديل عضو بـ  ...آخر!" ثم تساءلت من يتبرع بعضوه

an

الذَكري؟ وتذكرت أن زراعة األعضاء غَدتْ من أبرز إختراعات الطب الحديث ،وكلھا يكلّل بالنجاح.

lw

إذا كان الطب قد نجح في زراعة القلب ،والكلية ،والعين ،ماذا يقف بوجھه إذا أراد زراعة عضو رجل
آلخر! فكرت أن ديفيد ال يمانع أن تختار بنفسھا العضو المناسب .إنه صاحب الشأن ،لكنھا ھي
المعنية باألمر في نھاية المطاف ،خاصة فيما يتعلّق بطول العضو ،ومالسته ،أو خشونته ،وغالضته
أيضاً .انتبھت إلى أنھا أحياناً تتمنى ،في لحظات الشھوة ،لو امتدّ طول عضو ديفيد سنتيمترات قليلة
لترتوي أكثر .نزلت بالتفكير إلى أسفل بطنھا ،تخيلت فرجھا ،قالت إن ديفيد كان يبذل جھده في
المداعبات ،لكن عضوه ال يكاد يالمس ويدعك كل حواف فرجھا بنفس القدر ،وليتھا تجرب عضواً يعبئ
لھا فرجھا ،وينزلق إلى الداخل وھو يحك كل أطراف مدخل الفرج في آن واحد.

rif
A

w
w

.A

كانت تسرح وراء أفكارھا ،وھي تقبض بقوة على فأرة الكومبيوتر ،تتخيل عضواً سليماً ،منتصباً،
لديفيد ،في يدھا ،تعصره ،وتشعر صالبته المتفجرة ،وحرارته ،ثم تأخذه ،مُطيعاً ،إلى فرجھا لتولجه
فيه .أحست نداوة لذيذة تنزل وتكبر بين مِشفْري فرجھا داخل الكلسون ،فعادت إلى نفسھا وأغلقت
صفحة الدراسة بسرعة ،قبل أن تلمحھا إحدى العامالت فتسأل بفضول عن سبب قراءتھا لموضوع
اإلنتصاب ،وأبقت اإلنترنت مفتوحاً على موقع المواعيد.
حين نھضت ،فُتح الباب ووقفت وسطه شابة ،شعرھا السباكي مصبوغ باألحمر ،مرفوع ومتناثر

w

في األعلى ،ترتدي تنورة ھوت ميني تضغط بقوة لتبرز مؤخرتھا ،وتترك فخذيھا يظھران كاملين ،تتدلى
من كتفھا حقيبة يدّ حمراء بلون شعرھا ،وتحمل حقيبة سفر صغيرة رثّة ،طرحتھا على األرض،
وانتظرت من فيونا ،التي كانت ترى الوجه القادم ممحواً في الوھج المنبعث من الشارع ،أن تتعرف
عليھا.
"ھاي فيونا!" حيّت الفتاة ،فعرفت فيونا من الصوت أختھا.
"ھاي روث" ردّت ببرود على التحية ،وقد فوجئت ،ثم بھتتْ.
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جَرّت روث حقيبة السفر بعيداً عن الباب ،ودخلت الصالون .تبادلت قبلة باردة مع أختھا الكبيرة،
وحيّتھا العاملتان كما تعامالن زبونة ،ألنھما لم تعرفا روث من قبل ،لكنھما لم تندھشا من ھيئتھا ،ألن
الصالون تعوّد على استقبال نماذج مختلفة من الزبونات.

om

قعدت روث على كرسي قرب الباب ،وتناولت مجلة صفّحتھا من دون تركيز .حين سألتھا فيونا إن
كانت مرّت على دار أمّھُما وزوجھا ،قالت ال ،من غير أن ترفع عينيھا عن المجلة ،ثم قذفتھا مع بقية
المجالت ،وكانت طوال الوقت ترسم ابتسامة خفيفة على وجھھا الجميل ،بينما تحاشت فيونا النظر
إليھا مباشرة ،وظلت ،وھي تتصنع اإلنشغال بأمور تافھة في الصالون ،تسترق منھا نظرات متوجسة،
قلقة ،تحاول سبر غورھا لتعرف سبب مجيئھا لوضعھا أمام محنة أخرى.
روث ليست على وفاق مع أحد ،مشاكسة ،ال تفكر في الكالم الذي تقوله ،إبتسامتھا الدائمة

an

.c

تُخفي إشمئزازاً بكل ما حولھا ،وكل من عرفھا يعزو تلك اإلبتسامة إلى تشويه في الخَلقة ،ال أكثر وال
أقل ،ألنھا تتناقض مع فوضى داخل نفسيتھا .أما ھي ،فتستدير مبتسمة لھذا التحليل ،وتبتعد ،ألنھا
وجدت كل شيء متوفر للحياة ،سھل ،ال يستدعي الصعوبة ،لذلك تبحث عن أمر جديد ،تختلف به
عن اآلخرين ،بَيدَ أنھا ال تعرف حقيقة ما ھو!

lw

خرجت روث من ثريھلز قبل أربع سنوات ،أمضتھا في العاصمة .في السنوات األولى كانت تعود
إلى بيت أمّھا ثم ترحل من جديد ،مطرودةً كالعادة ،مُتحدّية أو طاردة نفسھا بعد شجار أو نقاش حاد
ينتھي بھا إلى محطة القطارات في المحافظة ،إذا كانت تملك أجرة القطار ،أو محطة الباصات في
ثريھلز تجلس فيھا طوال اليوم تنتظر من يُقرّضھا ،أو تَشحذ منه ،أو تقع في غرام من يدفع عنھا
األجرة ،ثم اختفت ،لم يُسمع عنھا شيئاً.

rif
A

.A

في السنوات األربعة الماضية ،كانت ثريھلز قد تَعودتْ ،وارتاحتْ في النھاية ،على غياب روث
المستمر ،الذي لم يعد يقلق أحد ،ألن ابنة السادسة عشر التي رحلت للمرة األولى من البيت،
وخلفت وراءھا الكثير من المشاكل ،والخوف ،وغُبار الخالفات ،قد بلغت العمر الذي أمسكت فيه
مصيرھا بيدھا ،ودفنت بالتالي الغضب واإلحتدام ومخاوف األھل السابقة ،أو دفعتھا وراءھا إلى
الماضي ،حيث يُحال تراكم األحداث إلى الذاكرة وحدھا.

w
w

اآلن ،الذاكرة ،واإلنبعاث المفاجئ لروث ،يجعالن فيونا محتارة ،ال تستطيع إجبارھا على الذھاب

إلى أمّھا ،ألن امھا ،وعلى الخصوص زوج أمھا ،قد ضاقا بھا ،وطويا صفحتھا منذ تلك الفترة ،وال يمكنھا
اصطحابھا إلى بيتھا ألنھا ستسبب لھا المتاعب ،وھي مشغولة بمشاكل ديفيد ،وال تعرف أصال ً
الفترة التي ستقيم فيھا!

w

بعد أن أغلقت الصالون ،سارت روث إلى جانب فيونا وكأنھا تستجيب لدعوة لم يتفوه بھا أحد،
لكنھما افترضتاھا وإستسلمتا لھا .ھناك ،في البيت ،وجدا نفسيھما جالستين وجھھا لوجه على
مائدة األكل في المطبخ ،سألت فيونا روث ما الذي جاء بھا إلى ثريھلز ،وقد اختارت طريقاً خاصاً
لحياتھا ،قالت روث ،دون أن تغيب االبتسامة من وجھھا:
"أحتاج إلى نقود!"
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"نقود؟" تساءلت فيونا مندھشة ،ثم ردّت "كنتُ أعتقد أن النقود ال تنقصك من المھنة التي
تحترفينھا!"
"لن أعود إلى ثريھلز ،إذا أعطيتني بعض المال أبدأ به حياة جديدة!" قالت روث ،تحسم األمر على
طريقتھا ،وتنشغل بمعالجة أظافرھا ،أو قرضھا ،من غير أن تكفّ عن النظر إلى فيونا ،ودون أن تبارح
االبتسامة وجھھا.
"مال؟" قالت فيونا مستغربة "إن عملي ،ووظيفة ديفيد ،ال يكادان يسددان االيجار والفواتير
والضرائب ومستلزمات العيش ،فمن أين أعطيك النقود ،أو ما تسميه المال؟"

om

"ماذا عن العشرة آالف باوند؟" سألت روث تفجر ما تخفيه ،وتنتظر الجواب.
"ماذا؟" ردّت فيونا وقد أصابھا اإلرتياع.

.c

ربما تكون روث مُطمئنة إلى أسلوبھا الساذج ،أو الشجاع ،في الحوار مع أختھا ،بَيدَ أن إفتضاض

lw

"كيف عرفتِ؟"

an

السرّ وطرحه بھذه المباشرة قد حوّل فيونا إلى قطة شرسة ،نُزعت أنيابھا ومخالبھا وراحت تدافع عن
نفسھا بعيونھا فقط ،تواجه روث بنظرات قاسية ،ثم تراجعت ،وإنطفأت القسوة في عينيھا ،فأسبلت
جفنيھا إلى األسفل ،وأخيراً سألت:

"أعرف" أجابت روث ،مع ابتسامة بدت لفيونا كريھة ،تثير االشمئزاز.

rif
A

"لن أعطيك شيئاً من ھذه النقود" قالت بعد فترة من التفكير "إنھا كل ما نملك .إضافة إلى أن
الحكومة قد تنتبه فتسترجعھا ،األمر لم يُحسم بعد .إنھا كل ما نملك اآلن"

.A

"ال تكوني سخيفة ،الحكومة لن تعطي لتسترجع!"

w
w

"أوه ال؟" تساءلت فيونا ساخرة "الحكومة تسلخ جلدك وتبقي لك العظم بعد أن تكتشف خطأ ما.
ماذا تظنينھا تفعل؟"

"ال يھمني ما تفعل ،أعطني بعضاً منھا ،أريد شراء مالبس وتسدّيد ما عليّ من ديون" قالت روث.

w

"ديون؟ ماذا عن المال الذي تجمعينه من مھنتك القذرة؟ لم نطلب منك النقود لتساعدينا ،فلماذا
تريديننا تسديد ديونك اآلن؟" تساءلت فيونا بحدّة.
"إھدأي!" طلبت روث من أختھا.
"ونَخجلُ من مواجھة أسئلة الجيران ،ونظراتھم" تزداد حدّة ،مستغلة الموقف الجديد.
"لستُ وحدي أقوم بھذا ،توجد آالف ،بل ماليين الفتيات والنساء غيري!" أجابت روث بھدوء ،غير
مكترثة.
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"سُمعتُك نزلت إلى الحضيض!"
"ال يھمني ،أنا حرّة بجسدي" وبعد فترة من الصمت "فعلتھا مرّتين ،ثم لم يعودوا يطلبونني"
ردّت فيونا ساخرة "مرتين! في الفيديو وعلى اإلنترنت! ما أسذجك! الناس تتكلم عنك طوال العمر،
سواء كانت مرتين أو عشرين مرّة ،ھل تعرفين ھذا؟ تفتحين فخذيك للرجال على اإلنترنت ،وكل
إنكلترا تشاھدك وأنت تتلوين بال حياء!" ثم أدارت وجھھا عنھا.
"قلتُ لك ال يھمني" بعد فترة قصيرة "ھل ستعطيني مما قبضت؟"

om

.c

تشرّدتْ روث في العاصمة ،وعاشرت مجاميع من الشباب العاطلين عن العمل ،الھامشيين،
والشحاذين ،ثم التقطھا مصور فيديو حين تجاوزت الثامنة عشر ،وأخذھا إلى غرفة بسرير وحمام
صغير ،بعد أن أقنعھا بتصوير فيلم تمارس فيه الجنس مع رجل ،لينشره على مواقع مختصة في
اإلنترنت ،ووعدھا بألف باوند مقابل كل فيلم فيديو.
وجدت متعة كبيرة في عملھا األول .تَعرتْ ،وتعلمت األوضاع المثيرة تحت وفوق الرجل الذي

an

lw

يضاجعھا .تحركتْ ،ولھثت ،وأطلقت التأوھات وكانت تستجيب لتوجيھات المصور بإقحام العضو مرّة في
فرجھا ومرّة في فمھا ،وأخرى في خلفيتھا .بعد إنتھاء الفيلم جلست تشاھد على اإلنترنت آالف
المواقع ،لنساء وفتيات عاريات يبتسمن للكاميرا ،تُحيل إلى مشاھد جنسية كاملة ،ثم عُرض فيلمھا
على الشاشة الصغيرة ،والحظت أن الرجل كان يخفي وجھه ،ال يظھر غير قضيبه الكبير المنتصب،
ليؤدي دوره المطلوب.

rif
A

قال المصور إنھا ستصبح نجمة جنس مشھورة بعد تحميل الفيلم ،فرحتْ بذلك ،وكانت تشعر
التقزز في فمھا الذي أوغل فيه القضيب ،وسكين حادة ما زالت أثرھا الموجع في مؤخرتھا .غير أن
المصور أعطاھا خمسمائة باوند وتخلّص منھا بعد الفيلم الثاني ،ألن التكرار ،كما قال ،مھما برعت
الفتاة ،العدو القاتل لھذه اإلفالم!

.A

w
w

قررت روث البقاء مع أختھا إلى أن تأخذ نقودا ترضيھا ،وتصرفت في البيت وكأنه بيتھا .لزمت فيونا
الصمت إزاء ھذا ،وھي تفكر في طريقة ھادئة لطردھا ،أو ،ربما ستملّ من االنتظار ثم ترحل ،مصممة
على أال تمس العشرة أآلف باوند.
نبھتھا إلى مرض ديفيد ،وحذرتھا من مضايقته ،لكنھا أخفت عنھا حالته الجنسية.

w

5
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جلست السكرتيرة روز بينيت في مكتبھا ،تفكّر وتُعيد التفكير في التشاغل واإلھمال الذي يبديه
رئيس البلدية تجاھھا ،وأقسمتْ أنھا ،وبكل السُبل ،ستجر ھدسون من قميصه إلى غرفة الصومعة،
حتى لو كان الوقت منتصف النھار ،لتموت وتحيا بين ذراعيه ،وفخذيه النديتين ،وتلھث تحته وإلى
جانبه إلى أن ترتوي من الجنس ،الذي حُرمت منه شھراً ،بنھاراته المليئة بالشبق وھي تدور حوله،
ولياليھا المحمومة وھي بعيدة عن مصدر شھوتھا.

om

أمس ،فكّتْ شفرة اآلآلف العشرة من ديفيد نفسه ،إذ اختلت معه في مكتبه المحروس ،وأخذت
منه اعترافاً باإلتھام الموجه إليه ،وإلى ذاكرته الخَرِ◌ِبة ،فافتر ثغرھا الكبير عن ابتسامة ناشفة تعد
بأمور خطيرة ،واستھجنت أن يمنع أمراً تافھا كھذا ھدسون من التردد على الصومعة!
منذ الصباح راحت تواجه الموظفين باألعذار ،وتمنعھم من الدخول على رئيس البلدية ،ألي غرض

an

.c

مھما كان ضرورياً ،ألنه "مشغول" بأمور أكثر ضرورة ،ثم علّقت الفتة صغيرة على الباب "يرجى عدم
إزعاج الرئيس ألنه يراجع الميزانية" بعدھا أصبحت تعاملھم بال اكتراث ،وتكتفي بإحالتھم إلى الورقة
على الباب تردّ بھا على طلباتھم المستعجلة بالمراجعة ،أو االستشارة ،وتجمع أوراق ومستندات
بعضھم على مكتبھا ليراجعھا ،أو يوقع عليھا في وقت آخر.

lw

ھامَ دماغھا المُلتھب وراء عدة خُطط لسحب الرئيس إلى الصومعة ،على رأسھا ،وأھمُھا ،الموعد
الذي ضربته لوكيل المبيعات لشركة األدوية  TEFألنھا تعلم عن الثالثين بالمائة التي يقتطعھا
ھدسون ،كقومسيون ،مقابل السماح باحتكار بيع أدويتھا على صيدليات المدن ،والقرى ،الداخلة
ضمن الحدود اإلقليمية التابعة للبلدية ،فتتسلّل ،ھي روز ،إلى القلب السعيد ،وتدخل به الصومعة،
كما كانا يفعالن في الماضي الجميل إثر كل صفقة.

rif
A

.A

ضربتْ الساعة الثالثة على كل حواسّھا ،ودخل وكيل المبيعات في الموعد .نھضت مُرحبةً،
وانفرجت التقلصات عن وجھھا ليحل محلھا االبتسام ،وقرعت باصبعھا على الباب قرعتين
موسيقيتين ،ثم دخلت ،يتبعھا وكيل المبيعات بحقيبة مُتخمة باألوراق ،قدمته بصوت عال" :السيد
وكيل مبيعات شركة  TEFلألدوية.
أبدى السيد ھيسون اھتماماً ملحوظاً بوكيل المبيعات ،وأطرى أدوية الشركة ،وإقدام المواطنين

w

w
w

على شرائھا قبل غيرھا .لزمت السكرتيرة مكانھا إلى الخلف بإنتظار أي طلب ،وظل الرئيس يختلس
إليھا النظرات ،ينبھھا أن عليھا أن تختفي وتغور عن وجھه ،ألنه على وشك الحديث عن النسبة ،وھو
حديث يجب الخوض فيه ،وإتمامه ،بعيداً عن األسماع ،بما في ذلك أسماعھا الغبية ،إال أنھا كانت
تستمتع بنظراته ،رغم سرعتھا الخاطفة ،وتردّ عليھا بابتسامات خفيفه ،لتعلّقھا ،كما كانت تظن،
بتنورتھا القصيرة ،وساقيھا المكشوفين ،له ،وله وحده.
"ماذا عن كوب شاي للسيد وكيل المبيعات؟" قال السيد ھدسون موجھاً كالمه للسكرتيرة،
مشتّتاً تخيالتھا.
"آه ،بالتأكيد ،سيد ھدسون!" ردّت ،ودلفتْ إلى غرفة الصومعه ،وھي تھزّ أعطافھا بسعادة.
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بعد أن تَكتْ زر إبريق الماء ،تفقدت السرير ،ربَتتْ على الوسادة المزدوجه بشوق ،وأعادت تسوية
الفراش ،الذي تسوّيه كل صباح" .لن يفلت مني اليوم!" تمتمت لنفسھا ،تُمنيھا بنھاية الحرمان
الوحشي ،الدوران حول ھدسون وتشمّ رائحته في النھار ،والتقلّب على فراش األرق في الليل.
أعادت ترتيب ثيابھا ،ضغطت على أردافھا كما لو كانت يدا ھدسون تضغط عليھما ،رفعت تنورتھا
إلى األعلى لكشف أكبر قدر من سيقانھا ،وتفقدت قميصھا ،ورصّتْ صدرھا ،وتأكدت من إتساع
الفتحة لتبرز اللحم األبيض ،المنحدر من رقبتھا الثرية باإلغراء ،إلى قمة أثدائھا الرَخصة.
"من أين ألتھمُ األوزة الشھية؟" قالت على لسانه ،وأرجعت الدخان المتصاعد من رأسه إلى

om

حرمانه لنفسه ،وسط مشاغله وھمومه العائلية ،من التمرغ في أحضانھا وليس لشيء آخر ،تافه،
مثل ذھاب العشرة آالف باوند لسكان ثريھلز ،ألن الحكومة جديرة بإسترجاع المبلغ بنساً بنساً ،وما
عليه إال إشعارھا بالخطأ ،وھي ،الحكومة ،تقوم بالالزم.

an

.c

"تِكْ" سخن الماء في اإليريق ،وراحت تعد كوبين للشاي بالحليب ،وقبل أن تخرج بھما إلى
المكتب ،ألقت نظرة أخيرة ،سعيدة ،على ھيئتھا ،فمسحت صدرھا ،للمرة الثالثة ،بقنينة العطر،
وراجعت منظر الصومعة ،وإستعدادھا الكامل إلحتوائھما ،بعدھا حملت الشاي في صينية جميلة،
وخرجت.

lw

كان السيد ھدسون قد أبرمَ الصفقة مع وكيل المبيعات في شركة  TEFأربعون بالمائة قومسيون
مقابل جميع األدوية التي تحتكر الشركة بيعھا في المدن والقرى الملحقة بالبلدية ،ووقفا يتصافحان،
والسرور بادِ عليھما.

rif
A

في البداية ،أصرّ كل منھما على موقفه ،خمسون بالمائة ،ألن المخاطرة كبيرة ،وشركة AFT
المعروفة بأدويتھا الفعالة ،قدمت الخمسين بالمائة للسيد ھدسون من غير مساومات!

w
w

.A

ثالثون بالمائة ،قال وكيل المبيعات من جانبه ،ألن الكالم عن الفعالية غير وارد في صناعة األدوية.
فالشركة تبيع دواء للصداع يثقب المعدة في آثاره الجانبية ،ثم تروج دواء للمعدة يسبب إرتفاع الضغط،
وتخفﱢض الضغط بدواء يؤدي إلى تراكم البوتاسيوم في الجسم ،وھكذا تعمل مثل المنشار ،يقطع وھو
ينزل ،ويقطع وھو يصعد .وشركة  TEFتتعرض إلنخفاظ شديد بالنسبة لفائض الربح السنوي ،نتيجة
المنافسة الخارجية التي تواجھھا شركات األدوية المحلية .فھل تريد أن أعطيك أرقاماً يا سيادة
الرئس!"

w

"ال ،لست معنياً بھذه األرقام ،ألن أرقامي تقول إنني دفعتُ عشرة ماليين باوند من حسابي
الخاص بسبب تصرف موظف أحمق .خمسون بالمائة ستكون مناسبة لإلحتكار في منطقتنا" أجاب
السيد ھدسون.

وصعدتْ نفثة من الدخان إلى األعلى ،إذ غدا كل ذِكر للعشرة ماليين ،أو ثريھلز ،مع النفس أو في
العلن ،يجعل الدخان يتصاعد من رأسه ،مثل مَركب بخاري يمخر عِبرَ التيمز.
"لِنقلْ خمسة وأربعون ،ونرسوا على إتفاق!" أضاف رئيس البلدية ،وھو يميل بمرفقه على المقد.
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"لنقل خمسة وثالثون ،ألنني غير مخوّل بأكثر من ذلك" عاجَل وكيل المبيعات بالردّ.
وھكذا ،تخفيض مني ،ورفع منك ،إلى أن وصال إلى أربعون بالمائة ،فمدّ رئيس البلدية يده
للمصافحة وھو يقف ،ونھض وكيل المبيعات عن مقعده ليأخذ اليد الممدودة.
في نفس اللحظة ،خرجت روز من الصومعة تحمل صينية الشاي ،وفوجئت باألثنين يبتسمان،
ويشدّان على األيدي ،ثم يخطو رئيس البلدية نحو الباب يودع وكيل المبيعات ،ويعود إلى مكتبه
بخطوات بطيئة ،سعيدة ،وواثقة.

.c

om

وضعت روز الصينية على أقرب طاولة ،وإنعكست السعادة على وجھھا الملطخ بالمساحيق،
وبسرعة اتجھتْ إلى باب المكتب ،نقلت المفتاح إلى الداخل ،وأغلقت عليھما .عادت إلى رئيس
البلدية بنفس السرعة لتجرّه من قميصه ،دون أن تترك له مجاال ً للتفكير ،إلى الصومعة ،وھي تردّد:
"تعالَ ،خذني بحق السماء!" كان الوقت يشير إلى منتصف النھار.

an

في الداخل ،جرّدته من ثيابه ،وھو يمنعھا بال أثر من رغبة قوية في المنع "ھل جُننتِ!" ظل
يھمس مع كل قطعة ثياب تسقط منه ،أو منھا ،على األرض ،إلى أن أصبحا عاريين ،وھي تتشبثْ
وتلتصق به "خُذني! أكاد أموت شوقاً" وانطرحا على السرير.
بعد أن تعانقت ساقاھما ،مدّت يدھا إلى طاولة الضوء وسحبت إليه كأس ويسكي ،كانت ھيأته

lw

من قبل .شرب منه جرعة كبيرة وأعادته إلى مكانه ،وھي تَلھثُ من الرغبة التي سيطرت عليھا.

rif
A

راحت يداھا المحمومتان تضغطان ظھره ،تتلمسان عريه ،وفمھا يُقبّل ،وفخذاھا يعصران ،ولسانھا
يلھج "خذني! خذني!" وھو يستجيب لحركاتھا ويضغطھا إليه ،وقد استفاقت كل حواسّه .شعرَ بالبلل
يفيض من فرجھا ،ويسيل على فخذيه ،لزجاً.

.A

حثّ واستنھض قدراته لتتجاوب مع اشتعالھا المبارك ،بَيدَ أنھا افتقدت ،ببطنھا وساقيھا البضتين،
شيئاً غاب عن النزال المحتدم.
مدّتْ يدھا إلى األسفل ،تلمّستْ قضيبه بيدھا الحارة ،فوجدته منكمشاً ،جلدة ال تستجيب

w
w

لتوسّلھا المجنون.

نزلت على امتداد جذعه ،عملت بفمھا ،تُقبّل ،تعضّ خفيفاً بأطراف أسنانھا ،تلقمه ،وتمصّ بلعاب
ال يقل عن لزوجة اللعاب الذي يفرزه فرجھا بغزارة ،لكنه لم ينھض ،بقي منكمشاً وبارداً.

w

"ماذا؟" سألت ،تنظر إليه من األسفل بعيون مندھشة "ماذا جرى له؟" عادت تسأل ،بينما
أعصابھا المتوترة ترتخي ،ويدھا ممسكة بالجلدة قريباً من فمھا الفاغر ،الذي ينزل اللعاب منه على
شدقھا األيمن ،ومؤخرتھا عارية ،تسطع تحت الضوء الفضي ،تنتظر من عينيه المبحلقتين في
السقف ،اللتين كانتا تفيضان بالشھوة منذ قليل ،أن يفضيا إليھا بالمصيبة التي حاقت بعضوه ،كما
تنتظر حورية ملتاعة أمام إالھھا المعبود ،شفاعته البحرية ،قبل أن يجف بدنھا عن طراوته.
"ال أستطيع" ردّ بصوت خافت ،وعيناه معلقتان بالسقف.
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ال يستطيع ،رغم أنه رغب فيھا ،وأراد أن يجرب ،إال أنه أخفق ،وظل عضوه ،بيدھا ،مجرد غُلفة
منقبضة ال حول لھا وال قوة ،ال تنفتح ،لعدم وجود أثر للصالبة وإنتفاخ الشرايين ،تنھض بالعضو وتدفعه
لألمام ،معربداً ،وعلى استعداد لقبول المداعبات قبل الولوج.
أخفى عنھا تجاربه الليلية المريرة مع زوجته ،حيث انتھت بفشل ذريع كل المحاوالت الجنسية
المجھضة ،وقلبتھما على الفراش ،وھو يبحلق في السقف ،كما اآلن ،وزوجته تنظر بيأس إلى عانته
الشقراء ،وعضوه المائل مثل نبتة ذابلة على جذر فخذه الوردي.
استرجع ،كسير الخاطر ،جھود ومساعي زوجته في تنويع الطعام ،وإغنائه بالمقويات حتى

om

يستطيع أداء واجبه على الفراش الزوجي.
لم ينفع البيض والعسل ،وال اللحوم المقدّدة للفطور ،أو لحوم الطير الحمراء وشرائح العجل،
والصلصات الالھبة ،مع النبيذ الفاخر للعشاء ،في بعث الحياة بقضيبه ،وإنھاضه ليقف منتصباً.

.c

an

لم تُجدِ الزيوت ،وال المُھيجات القوية ،وتدليك األربيتَين ،والفخذين ،وأعلى الحالب ،والخصيتين،
وإتخاذ الزوجة ألوضاع جنسية معيبة أحياناً ،في تسھيل بلوغ االنتصاب لعضو السيد رئيس البلدية.
لم يندھش الطبيب من حالة الرئيس ،التي ال تتناسب مع عمره الشاب ،وال قوته البدنية ،وصحته

lw

السليمة ،وابتسم للزوجين ،مستھيناً بالشعور الكارثي الذي خيم عليھما ،ألن المصابين باإلحباط
الجنسي في إنكلترا يمثلون واحد من كل عشرة أشخاص ،من الرجال والنساء ،كلھم يعانون العجز
الجنسي ،وذلك بسبب الضغوط النفسية ،وما يسمى بنمط الحياة الحديثة ،والشعور بالذنب،
والعصبية ،والقلق ،والكآبة ،التي يعاني منھا الناس .ويزوره يومياً عشرات الذكور ،في ريعان الشباب،
ومثلھم من الفتيات ،يشكون نفس المشكلة .ويوصي ،كحل سريع ،بالحَقن المَوضعي ،وبمساعدة
الزوجة ،في عملية اإلثارة ،بيدھا ،أو بفمھا إن اقتضى األمر ،لتسھيل اإلنتصاب.

rif
A

w
w

.A

والرجوع إليه ،لكن من دون دموع في المرّة القادمة ،في حال الفشل ،لتجربة دواء آخر على وشك
النزول إلى السوق ،ألن الشركات ،يعني شركات األدوية ،تعطي العجز الجنسي اإلھتمام التجاري
الالزم!

w

إال أن السكرتيرة ،روز ،لم تَكتفِ باألطباء واإلختصاصيين ،بل غاصت عميقاً في ھواجسھا المُتطيّرة،
فقصدت بسيارتھا الفولكسواكن مجموعة من الغَجر كانوا يخيمون في الجوار ،وأمضت نصف نھار بين
كرنافاالتھم الرثة ،بحثاً عمن يھتم بمشاكل الذَكر ،ويعالج اإلنتصاب بالسحر أو األعشاب البرية .وكانت
جوقة من األوالد والرجال يدورون بھا على البيوت المتنقلة ،حتى عثرت على غجرية شمطاء ،أدخلتھا
كرنفالھا التي تنبعث منه الروائح الكريھة ،وأجلستھا على صفيحة بنزين مقلوبة أمام ما يشبه المختبر
المرتبك ،قناني زجاجية ،وأنانبيب ،ودورق ينفث البخار ،ذَكرھا بالدخان المتموج فوق رأس ھدسون،
وقالت لھا:
"إحكِ لي أزمتك مع القضيب!"
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5
أنھتْ روث األسبوع األول في بيت أختھا ،دون أن تتزحزح فيونا عن موقفھا ،الرافض لتقديم أي
مبلغ ،مھما كان صغيراً ،لروث ،ألنھا تخشى أن يكون تنازال ً كھذا مشجعاً لھا ،للمجيء إلى ثريھلز كلما
احتاجت إلى المال ،وھي تعرف طبع روث الملحاح ،الذي يشبه عالقة النحلة بكَفير النحل ،مع الفارق
بإن عودة النحلة يضيف ،أما عودة روث فيأخذ ويُبذر ،ثم يعود من جديد ليطلب المزيد.

.c

om

فيونا ،من جانبھا ،كانت تحتفظ في زاوية صغيرة من قلبھا بحنان تجاه أختھا ،إذ تتذكر روث في
سنھا الثالثة ،جميلة ،بشعر أشقر طويل ،وعينين شذريتين ،صغيرتين ،مثل الخرز ،عندما تبتسم
وھي تداعبھا ،أو تحملھا ،لذلك تجاھلت كل سيئاتھا ،وعثراتھا ،ولم تطردھا في اليوم األول .وھي،
"روث المسكينة" ال تعرف كيف تتصرف بحياتھا ،وتعاشر الضائعين ،فقد تمرّدت على أمھا ،وقطعت
رَحمھا من أجل بنت ال تعرفھا ،من دون أن تفكر بمستقبلھا كأمرأة.

lw

an

أما روث ،الكبيرة ،والناضجة اآلن ،التي تشرّدت مبكراً ،وجاعت ،ونامت في كل سرير وفّر لھا
الطعام والدفء ،ليلة أو ليلتين ،فھي تدرك أن من حقھا نَھبْ كل ما تقع عليه يدھا ،لتواصل العيش
مثل بقية البشر والجرذان والكالب والقرود ،سواء جاء من أختھا ،أو أي قرش آخر متعطش للجنس ،أو
اإللفة ،وما دام ھذا البيت يعطيھا الطعام والنور والفراش ،فستبقى فيه إلى أن تحصل على ما تريد!
كان الماء الدافئ يھطل من الدوش على جسدھا العاري .اليوم سبت ،خرجت فيونا مسرعة إلى

rif
A

الصالون ،فقد أصبح الناس ينفقون بسعة من مال البلدية على مظھرھم ،وتتوافد النساء والرجال على
الصالون.

w
w

.A

إنتبھت فيونا أن النسوة ،حتى المُسنات ،بدأنَ يتوافدنَ على الصالون بكثرة ،لإلعتناء بوجوھھنّ،
وصبغ شعورھن ،وتزجيج حواجبھنّ المھملة .وتعمل فيونا والعامالت معھا ساعات إضافية ،لتلبية
الزبائن الذين يقفون في طابور بعد أن يضيق بھم المحل ،فتعود منھكة في آخر النھار ،تتعشى
وتذھب إلى الفراش مباشرة ،ال تقوى على المجادلة حوّل الحقّ والباطل في أموالھا ،أموال البلدية.
خرجت روث من الحمام تفوح منھا روائح الشامبو والصابون ،ووقفت تُجفّف جسدھا األبيض ،جسد
الشابة المشدود ،بتفاصيله الجميلة.
كان شعرھا المصبوغ قد عاد إلى طبيعته الشقراء ،من دون الصبغة التي تذكّر بالھيبز ،وظھرت

w

عيناھا الشذريتان من محجرين قليلي الغور ،أبرزت خدين متوردين ،يمتآلن لدى ابتسامتھا المعھودة،
ويغدوان مثل تفاحتين ناضجتين.

نَقبتْ في المملكة الرثة عن أغراضھا .رافقتھا الحقيبة أيام السَعد ،والنحس .وكثيراً ما كانت تُرمى
من األبواب ،فال يمسھا أحد من المارة ،ثم تخرج روث بعد فترة وھي تسب وتشتم بصوت عالٍ ،وتسير
بضع خطوات لتتذكر الحقيبة فتعود وتلتقطھا من الشارع.

38
The Sticky Trap street
A. Alwan, 2012
www.ArifAlwan.com

تركھا شاب جوال ،أمضيا الليل في محطة قطارات فكتوريا ،حين صحا من النوم على الكُرسي،
انتبه أن قطاره لم يبق على تحركه غير دقيقة واحدة ،فركض باتجاه مقطورته ثم تذكر الحقيبة ،وصاح
خلفه" :احتفظي بھا لنفسك!" عندما فتحتھا روث لم تعثر فيھا إال على بنطلون ممزق وفرشاة أسنان
وكتاب مخلوع الغالف ،مُزِق عدد كبير من صفحاته األولى ،يتناول السياحة في الھند .قلَبتْ الحقيبة
ونفضتھا في برميل الزبالة ،لتضع فيھا أغراضھا ،التي كانت تحملھا في كيس من القماش ،مع
صفحات الكتاب ،وعادت للنوم.

.c

om

تركت روث ديفيد يغط في النوم رغم تأخر الوقت ،ألنھا تعرف أن السبت للنوم ،بالنسبة للموظفين
وغير الموظفين ،وديفيد ،في كل األحوال ال ينفع في شيء .تذكره قليل الكالم ،منطو على نفسه.
حين تأتي إلى بيت فيونا أيام الصِغر ،يسألھا عن دروسھا ،يطرح عليھا األسئلة في الجغرافيا ،التي
تفوقت بھا "ما ھي عاصمة فنلندا؟" أو "أين تقع كينيا؟" ويملّ بسرعة ،ثم يتجاھلھا بقية الوقت،
لينشغل بأفكاره التي ال يعرف عنھا أحد أي شيء.
"الذين يشردون وراء أفكارھم ،يحاولون إخفاء الشائع بين الناس" قالت لنفسھا ،وحملتْ حقيبة
اليد الحمراء وخرجت.

an

تعرفه جيداً شارع التخفيض الذي يقع فيه بيت فيونا ،وينغلق في األعلى على بعض البيوت .لم
تنتبه إلى كثرة الحُفر فيه ،وال إلى الفوضى التي تعمّه.

lw

rif
A

في األيام األولى كانت تَنزوي في البيت ،تقرأ في كتاب الھند ،وتخرج في الليل لتطوف في
ثريھلز ،وتشھد طرقھا والمحالت فيھا .غابت عن المدينة أربع سنوات وكأنھا أربعة قرون خيمت بظلھا
األثري على بيوت وشوارع الوادي ،الذي مشت فيھا من قبل ،وعرفتھا في طفولتھا وأيام مراھقتھا
شبراً شبراً ،وفيھا بدأت طوافھا وتَشردھا األول.
حين انعطفت على شارع "النظافة" وقفت جانباً ،تنظر وتبتسم لبركة المياه التي تقطع الطريق
عليھا .ھل أخفت األمطار في األيام السابقة ھذا البحر الصغير؟

.A

w
w

من األمام ،أقبلتْ امرأة متوسطة العمر تحمل أكياس المشتريات ،خاضت في المياه وھي تمتم،
وتشتمْ ،تتلمس طريقھا بحذر ،وقبل أن تدخل في أحد األبواب صاحتّ :اسلكي الشارع اآلخر إذا أردتِ
تجنب البلل ،وادعي للبلدية بطول العمر لكي تنفجر المزيد من المجاري!"
استدارتِ ،واالبتسامة ال تفارق شفتيھا ،وعرّجت على الطريق اآلخر ،شارع "األيام السعيدة"
وبدت المياه فيه أقل ضحالة ،يمكنھا القفز عليھا ،أو السير على حوافھا.

w

حين بُنيتْ ثريھلز قبل حوالي نصف قرن ،عشوائياً وعلى عجل ،وجد المھندسون أنفسھم أمام
مشكلة إطالق أسماء على الشوارع.

باستثناء المُدرج الذي يشقّ المدينة في الوسط ،ونال اسم "المصيدة الدَبقة" الذي خلفه الجيش
اإلنكليزي وراءه ،رَكبتْ الحيرة واضعو الخريطة األولى للقرية ،التي توسعت وأصبحت مدينة في وقت
الحق ،في إيجاد أسماء للطرق المتفرعة عن الشارع الرئيس )المصيدة الدبقة( المتسلقة على
التالل المحيطة.
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تَفتّقَ خيال أحد المھندسين عن فكرة جديدة ،تنسجم مع نموذجية العمل من ناحية ،وتطابقه مع
رغبات وأحالم مالكي الدور من ناحية ثانية ،لذلك أجازوا للسكان الجُدد اختيار أسماء الشوارع التي
ستنھض حولھا بيوتھم ،بما يتوافق مع تلك الرغبات واألحالم في الرفاه.

om

تجمع سكان ثريھلز ،تمأل الفرحة قلوبھم ،واختاروا األسم الذي يناسب أحالمھم ،وتطلعھم إلى
حياة جديدة ،تختلف كلياً عن الحياة التي يعيش فيھا اإلنكليز في القرى والمدن األخرى ،فشارع
"األيام السعيدة" حيث تتقافز روث مثل كنغر استرالي لتجنب الحفر والمياه المجتمعة ،ھو مثال على
خيار الناس ،آنذاك ،ألسم الشارع الذي يعبر عن اآلمال التي وعدوھم بھا .كذلك شارع "االزدھار" كما
ھو الحال مع شارع "المساكن اآلمنة" وقد لخص بعض السكان آمالھم في شارع "أجور نقل رخيصة"
واستدرجتِ ،اآلمال ،البعض اآلخر فأطلقوا على شارعھم أسم شارع "الضرائب العادلة"
صحيح أن تاريخ البلد ،وتراثه ،ال يخلوان من أسماء تتكرر في أغلب المدن ،وتحتفظ ببريقھا في

.c

األذھان والنفوس ،بَيدَ أن طبيعة الناس تميل إلى تصديق الوعود الكبيرة ،والصغيرة ،بنفس القدر من
السذاجة .ھكذا الحال مع ثريھلز!

lw

an

وھكذا الحال ،أيضاً ،مع روث ،التي ھاجمتھا فكرة قضاء النھار مع مراتع طفولتھا ،ومراھقتھا ،وھي،
الميتة بين األحياء ،سوف تذھب حيثما قادتھا قدماھا ،اللذان تلوثا بأوحال ثريھلز منذ شارعين ،أو
ثالثة شوارع!

rif
A

كان القفز على الحفر يبعث البھجة في نفس روث ،وكلما اتسعت الحُفرة ،تحفّزت على طرفھا ،ثم
نَطّتْ إلى الطرف اآلخر وھي تبتسم ،مثل طفلة يتجمع النشاط في ساقيھا ،ثم ينطلق ،وتعبر إلى
الجانب الثاني ،وخالل ذلك القفز ،تسترجع الشعور بالطيران السريع ،الذي يھزّ بدنھا ،ويذكرھا بألعاب
الطفولة.
في العاصمة ،حين تقفز خطوة واحدة تصّطدم بشخص آخر ،فيزأر بوجھك ،إذا لم تكن أعصابه تغلي
فيلطمك على أنفك!

.A

w
w

ت أنفھا ،رائحة أكياس األزبال المكدسة عند األبواب منذ ثالثة
كانت الرائحة الكريھة قد كَمخ ْ
أسابيع ،الفائضة عن براميل القمامـــة وتلك الواقعة منه على األرض ،فتوارد على ذاكرتھا اللطم على
األنف ورائحة الرَحم المقطّع أمامھا على الطاولة ،وأصابعھا الملطخة بالدم األسود ،والسائل المخاطي
اللزج ،والمقصّ الدامي يجزّ الشغاف ،ويصعد األثر على امتداد ذراعھا ليضرب في أحشائھا الجريحة.

w

وافق جَراح شاب على إجراء العملية ،مقابل اإلحتفاظ بالرَحم للتجارب الطبية .في الصباح التالي
عادت إلى المستشفى ،وإنتشلته من محلول الفورمالديھايد وخرجت.
"لن تحصل والدات بعد اليوم!" كانت تقول لنفسھا ،وابتسامة جافة ترتسم على شفتيھا.

"ھذه القطعة لبيكي ،حتى ال تفكر باإلنجاب ،وھذه ألنجال حتى ال يكون لھا نَسل مشوّه الخلِقة
مثل تانيا"
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الدم ،والسائل اللزج يصبغان أصابعھا الرقيقة ،وللرحم رائحة زَنخة ،مقززة ،لكنھما ال يمنعانھا من
مواصلة التقطيع ،وفَرز الحصص ،إلى فتيات ترد أسماؤھن في ذاكرتھا بال ترتيب ،فتيات صادفتھن في
الشارع ،وأخريات ظھرن في حياة التشرد ثم أختفين ،وبعضھن تحمل تجاھھن عاطفة خفيفة ال
تُلزمھا بشيء.
وھي ،روث ،النائمة في األتيك ،يوقضھا العراك الدائر في األسفل ،والطفل يصرخ!
المقصّ يعمل شفرتيه الحادتين في الكتلة الرخوة ،الملوثة ،الباقية ،ويفصل اللحم ،والقطع الدامية

om

موزعة أمامھا على الطاولة و"ھذه قطعة كبيرة لتانيا .أفضل أن تكوني عقيمة بقية عمرك على أن
تتلقي اللطمات على األنف!" والرضيع يصرخ على األرض ،بخلقة غريبة ،مشوّھة ،أطراف قرد مشلولة
ورأس أنسان.

an

.c

فرانك يلطم األنف ويطلب منھا الخروج ،الذھاب إلى الجحيم ھي وطفلھا ،الذي ما زال يصرخ،
وكأنه يعترض على تشوّھه الذي تُالم عليه األم .تتلقى الضربات على األنف الدامي ،ليس ابني،
يصيح فرانك ،يدفعھا نحو الباب ليلقيھا في الشارع ،ھي وابنھا الذي يمأل البيت بالصراخ ،شالل مُنھمر
من الصراخ ،أعلى من صراخ تانيا "ھذه قطعة من رحمي تضع حداً لكل شيء ،وھذه لفيونا الحالمة
بطفل تحميه بصدرھا من التشوّھات!"

lw

"يريد طرد تانيا لينام معي ،ليبقيني في البيت ،أحسستُ ذلك من مالطفاته ،ما دام البيت الصغير
باسمه فھو يُخطط ،ويُنفذ ،ھذه القطعة لجيل حتى تكون حذرة ،فلن ينتشر اإلنجاب بعد ذلك ،لن
تصبح النساء مجرد مھابل وأكياس لتلقي البذور اللعينة"

rif
A

انعطفت على شارع "الرفاه" وقد استردت أنفاسھا ،وأبعدتْ الرَحم عن ذاكرتھا ،فلمعت في خيالھا
فكرة الذھاب للھند .بالتدريج أخذ السفر يمأل عقلھا" .أريد الذھاب إلى الھند" ھمست لنفسھا وكأنھا
تخاطب فيونا "أعيش بين المعوزّين والكسيحين إلى أن أصبح واحدة منھم!"

w
w

.A

وقفت أمام روضة األطفال .ما زالت على حالھا ،الواجھة وقد تقشّر عنھا الدھان ،ورسوم األشجار،
والبيوت ،وميكي ماوس ،والزھور ،وقد حالت ألوانھا.
"الھند ھي الحلّ!" عزمت أمرھا.

تخيلت أمھا تأتي بھا كل صباح إلى الروضة ،ممسكة بيدھا ،واألطفال يتوافدون ،يزقزقون مثل

w

العصافير ،مع أمھاتھم وآبائھم ،يحملون قصعة السندويتشات والفاكھة ،تستقبلھم المعلمات عند
الباب ،وھن يبتسمن ،يعرفن أسماء البنات واألوالد .أحستْ طعم ولذة الخبز األبيض مع البيض والزبدة،
أو مع شرائح الخنزير المقدد ،ثم تودعھا الوالدة ،لكن عطرھا يظل عالقاً بأنفھا ،وتستقبلھا معلمة
الصف ،تضع يدھا على ظھرھا وتقودھا برفق إلى الداخل ،ثم يختلط صراخ األطفال مع صراخ طفل
تانيا ،يطرد صورة الروضة ،الرحم المقطع األوصال وتانيا يحالن محل الصورة األولى ،يقتحمان خيالھا من
جديد ،فتسير مبتعدة ،تجرجر قدميھا وصياح العراك يزحم رأسھا.
ال تستطيع التخلّص من ھذه الذكرى ،فھي تعود إليھا كلما اشتمّتْ رائحة زنخة ،أو سمعت صراخ
طفل ،وتختلط في ذھنھا مع أي صورة للصراخ تفكر فيھا.
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في شارع "السعادة" تسير مُطرقة ،تراقب الحُفر على األرض ،وأكياس الزبالة تتبعھا من الجانبين،
بروائحھا التي تحوّل الصباح المشرق إلى مقبرة مفتوحة ،نھض فيھا األموات من قبورھم ،مع
عفونتھم.
مرّ عليھا األوالد متجھين إلى الساحة المخصصة للعب ،يحمل أحدھم كرة قدم ،يسندھا بيده إلى
صدره ،وباليد األخرى يتكلم عن تسديد ضربة ناجحة إلى ھدف وھمي ،فيضحك البقية وھم يحاذونھا.
إلى األخير ،يحثّ السير خلفھم صبي قصير ،يفكر مع نفسه الصغيرة ،وقفت متعكرة المزاج لتسأله:
"أي فريق أنتم؟"

om

"داينمو ثريھلز" توقف الصبي ليجيب ،يرفع إليھا أنظاراً جميلة ،ويتوقع دھشتھا.
"من تَتحدّون اليوم؟"

.c

"الشُعلة!" قال.

an

"ياه ،ستتغلبون عليھم بال شك؟"

"ال أدري!" ثم تذكّر ليضيف "لدينا حارس مرمى قوي"

lw

"حظاً سعيداً" قالت تبتسم للصبي.

rif
A

"شكراً" قال ،ثم ركض ليلحق بفريقه.

أستدارت لتدخل شارع "الفردوس" وھو ال يختلف عن بقية الشوارع بالنسبة للمياه والحُفر
واألزبال ،إال أن المارة كثروا فيه ،ألنه يؤدي بعد تقاطعين إلى شارع "المصيدة الدبقة" وسط المدينة.

.A

فكرت أنھا لن تندم على قطع الرَحم ،كما تقول فيونا ،عندما يكبر ھذا الصبي سيلطم زوجته على

w
w

أنفھا ،أو يھشم رأس أحد المسنين بمطرقة ،ليسلب منه عشرين باوند يشتري بھا حقنة مورفين.
لذلك ،حتى لو كان الرحم ينمو من جديد ،فستقطعه مرّة أخرى "لن أقدم لھذا العالم المزيد من
األطفال!" قالت.

w

"أعطني ألف باوند! قررتْ الذھاب إلى الھند" قالت تخاطب فيونا التي تتخيلھا جالسة أمامھا "لن
أحتاج أكثر من ھذا المبلغ .ھناك أعيش بين الفقراء إلى أن تبلى المالبس فوقي وتسقط ،فأغدو
عارية بينھم .ھناك لن أحتاج مالبس .أنام في الطرق ،أقاسمھم الجوع"

عرّجت إلى اليمين على شارع "السنابل الذھبية" وخَطتْ ،تصعد خفيفاً ،باتجاه البيت الذي ولدت
فيه ،وقيل لھا أن والدھا ،الممرض الخبير بشؤون التمريض ،ھو الذي سحب رأسھا الرخو إليه ،ثم
رفعھا إلى األعلى ،وضحكة كبيرة ترتسم على وجھه ،بعد ذلك وصلت سيارة االسعاف.
لم تعرف عن والدھا غير صُوره الكثيرة ،المعلّقة في غرفة االستقبال ،بعد وفاته في حادث سير،

ثم رُفعتِ الصور حين تزوجت أمّھا ،باستثناء صورة واحدة يضعھا في حظنه ويجلس إلى جانب والدتھا،
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إلى اليمين تقف فيونا تبتسم بحياء للمصور وتضع يدھا على كتف األب .بقيت تلك الصورة شاھدة
على سعادة عائلية عابرة ،قابلھا الزوج الجديد بتسامح ،وبموازاتھا وضع صورة أكبر حجماً تشير إلى
وجوده الصامت.

om

تمنتْ روث عدم خروج األم في تلك اللحظة ،أو األم والزوج ،حتى ينتھي مرورھا على البيت
بسالم ،ومن دون مفاجآت تعكرّ المزاج .كان قلبھا يخفق وھي تراقب البيت من الرصيف المقابل.
نفس الواجھة ،الحديقة الصغيرة في األمام ،الباب الخشبي الذي كثيراً ما فتحته وأغلقته ،وجلست
على عتبته بساقين ھزيلتين ،مليئتين بالخدوش ،تالعب دميتھا ،والنافذتين المطلتين على الشارع،
اللتين يخفي نبات األكاسيا نصفھما األسفل .كانت تَعبر ،وتفكر ما الذي عاد بھا إلى ھذا المكان،
الذي يبدو كأنھا فارقته منذ قرون عديدة ،وتعود إليه بعد أربعة سنوات وكأن دھراً يفصلھا عن الماضي؟
لماذا لم تَنسجم مع زوج أمھا؟ فيونا على توافق معه ،تسميه عمو بول ،بينما روث ظلت تنفر

an

.c

منه ،تجلس إلى جانب أمھا وتختلس النظر إليه ،بقي غريباً رغم قربه ،دائماً تلزم الصمت أثناء
وجوده ،وتتجنبه ،مثل غزال مع صياده ،وعندما كَبَرتْ قليال ً بدأت تَنفرُ من والدتھا ،وكثُرَ الشجار معھا،
أصبحت خلواتھا مع نفسھا طويلة ،وخروجھا من البيت للعب ،أطول .ثم أحسّتْ أن كل منھم مشغول
بنفسه ،بما في ذلك فيونا ،فطاشت ،دون أن تنتبه لطيشھا.
أول شجار كبير ،وقفت فيه وحدھا بوجه اآلخرين ،كان يوم تركت المدرسة.

lw

rif
A

ابتعدت عن البيت ،وشعرت باألمان .راحت تراقب األشجار المزروعة على الجانبين ،أشجار كرز،
وبيري باناما ،تذكرتْ العصا الطويلة التي تضرب بھا على األغصان ليتساقط الكرز ،ھي وجيني تلتقطان
حبات الكرز ،تمسحانھا بأيديھما وتضعانھا في فمھما .جنيفر تجلب إناءً ،تضعه على الرصيف وترمي
األحجار على األغصان العالية ،تلتھمان حبات الكرز الناضجة ،ونصف الناضجة ،تنحدران إلى نھاية
الشارع وھما تنتقالن من رصيف إلى آخر ،والناس يمرون ،ال يعيرونھما التفاتاً ،ثم تعودان ،تصعدان
الشارع ،ويتوقفان عند بعض األشجار ،عيونھما تتصيدان الحبات الحمراء ،ويعود معھما إناء جينيفر ،في
قعره حبتين أو ثالث ،تتقاسمانھا.

.A

بدت لھا أشجار الكرز وزعرور بناما ،المزروعة على الجانبين ،قد كبُرتْ وإزدادت كثافة.

w
w

حين انعطفتْ على شارع "الحصاد الوفير" أصبحت مُتحرّرة مما يسمى ذكرياتھا مع البيت ،األمّ
والزوج وكل شيء ،وانطلقتْ خفيفة ،يمألھا شعور باإلرتياح ،غير عابئة بالروائح المحيطة بھا ،وال
بالناس الذين يمرون عليھا ،أو تمرّ عليھم ،تبتسم لما خلفته وراءھا .وعادت تفكر في مالذھا القادم،
الھند.

w

إنھا روح ھائمة في ھذا العالم ،ال تتوقع السعادة من أحد ،وال تعطيھا ألحد .بعد أن تأخذ النقود،
لن تعود إلى الغابة الكبيرة ،لندن ،لن تنخرط فيھا مع المھمشين ،الذين ال يعطون شيئاً ،بل يشتركون
في إلتقاط الحَبَ في الساحات العامة مثل حمام الفاختة ،نسيت التحليق ،وتعلمت تجنب دواليب
السيارات بدال ً عن ذلك.
سوف تسافر إلى الھند ،وتخيّلت الناس يضعون عليھا قالئد الزنبق ،يغطونھا باألصباغ ،البودَر
الوردي ،األصفر ،واألخضر ،تتحوّل إلى إلھة ھندية شقراء ،عارية ،يرفع المارة أياديھم المضمومة أمام
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وجوھھم وينحنون لھا ،وھي جالسة تلفّ ساقيھا ببعضھما مثل الھنود ،والناس يعبدون لھيئتھا
الغريبة ،عارية إال من قالئد الزھور ،بشعر أشقر طويل ،ينسدل على كتفيھا ،تضم يديھا وتبتسم
للمارة .في الھند وِلدتْ إلھة شقراء ،إلھة بسحنة مختلفة.
بدأت تحسّ الصعود بساقيھا ،والشوارع تضيق ،وتقلَ األشجار ،وھي متجھة إلى بيت نانسي،
يكتظ رأسھا باألفكار والصور المثيرة.
عكس كل المدن في إنكلترا ،والعالم ،تضيق الطرق وتتراكم البيوت في األطراف ،وتتسع في
المركز ،ويعمّ الرفاه وسط ثريھلز ،وحول المركز.

om

an

.c

إن ثريھلز ،من الناحية الجغرافيه ،تشبه شبكة ھائلة مليئة بالسمك ،تنفتح خيوطھا وتتسع في
األسفل ،وتضيق في األعلى ،لتلّتم حتى تكاد تنمحي المربعات فيھا .فاألوائل الذين دفعوا كثيراً،
حظوا ببيوت كبيرة وشوارع عريضة حول شارع المصيدة الدبقة ،بينما حصل المتأخرون ،ممن دفعوا
القليل ،على بيوت صغيرة ،مكركبة ،اُقيمت على طُرق ضَيقة ،تشبه األزقة القديمة ،المتبقية في
مركز لندن ،وروما ،وبكين ،التي كانت تفي بمرور أفراد ،وعبور عربات يجرھا حصان واحد ،ينادي راكبھا
على المارة ليوسعوا له طريق المرور.
إنھا اھتمامات مالية بحتة ،ال تعبأ بالتخطيط الحديث ،وھي التعني روث بأي حال.

lw

وقفت أمام أحد األبواب ،وضغطت زرّ الجرس.

"روث! ماذا تريدين؟"

rif
A

ق الباب وأطلت منه امرأة أربعينية ،عرفت روث منذ النظرة األولى ،فانكمشت على
بعد فترة شُ ّ
نفسھا ،ثم قالت:

ترددتْ المرأة في بادئ األمر ،ثم قالت بحزم:
"كال ،ليست في البيت"

w
w

.A

"جئتُ أرى نانسي!" أجابت ،ثم ابتسمت للمرأة وسألت" أھي بالبيت؟"

أثناء ذلك ظھرت نانسي بنصف بنطلون ،جرّتْ مفصل الباب إلى الداخل ،وقالت مندھشة وفَرِحة:
"روث!" ثم خرجت تمسك روث من يدھا "أنتِ في ثريھلز!"

w

"نعم" ردّتْ روث ،وقابلت ابتسامة صديقتھا بابتسامة عريضة.

حدث كل شيء بشكل خاطف ،باغتَ المرأة فبدت مُحرجة ،غير أن الحزم عاد إليھا ،وصاحت
بنانسي" :لن تخرجي إلى الشارع بھذه الثياب!"
لم تلتفت نانسي لكالم المرأة ،ومن الواضح أنھا أمّھا ،بل استمرت على فرحتھا ،قالت:
"تبدين رائعة!"
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"أنتِ كذلك" ردّت روث.
"ھل ستبقين في ثريھلز؟ أخبريني بسرعة" سألت نانسي.
"بعض األيام" أجابت روث.
"سوف نواجه المزيد من المتاعب!" علّقتْ األم وكأنھا تُحدث نفسھا.

.c

om

نانسي في العشرين ،ممتلئة ،وجميلة ،أقصر قليالً ،لكنھا شبه بلھاء .كانت ترافق روث بعد
خروجھما من المدرسة ،تمشيان بين المراعي في أعلى التل الثالث ،التي تبدأ بنھاية البيوت،
تطوفان بين األغنام وكأنھما قطيع صغير من البشر ،أو تنحدران إلى قلب المدينة ،تجوالن على
الدكاكين ومحالت المالبس ،تراقبان المعروضات ،وتتشاوران حول البضائع المعروضة في الواجھات ،ثم
تختاران أثمن ما في كل محل ،تشتريانه في الوھم ،تقيسانه في الوھم ،ترتديانه في الوھم وتعودان
محمّالت ،وھماً ،بأجمل الفساتين والحُليّ والقبعات.
أمام الباب ،نفس ھذا الباب الذي تقفان أمامه اآلن ،تسأل مسز الندر بصوت غاضب" أين كنتِ؟

an

مضت ثالث ساعات على إنتھاء الدرس!" فال تنطق نانسي بكالم ،تتسلّل إلى الداخل ،وتصرخ مسز
الندر وراءھا" :ھل كنتِ مع روث؟!"

lw

روث ،التي تقف معھا اآلن باسمة ،اصطحبتھا مرة مع مايوھات السباحة إلى أول مرعى ،وتمددتا
على الحقل تعرضان جسديھما للشمس ،وعندما شاھدھما أحد الصبية ،جلب إليھما بقية أصحابه،
تجمعوا ھناك يتفرجون ،ويعلّقون ويتغامزون على العري المكشوف في الحقل ،فشاع في ثريھلز أن
روث ونانسي خلعتا القطعة العليا ،وكشفتا أثدائھما لتمتص حرارة الصيف.

rif
A

.A

آخرون أشاعوا أن القطعة السفلى قد رُفعت ،لتلفح الشمس مؤخراتھما ،فتسابق خيال سكان
ثريھلز في إضافة صور جديدة ،متنوعة ،للواقعة ،من يومھا حُجزت نانسي في البيت ،وحُرمت من
اللقاء بروث.
بعد أن عرضت عليھا روث مرافقتھا إلى وسط المدينة ،قالت نانسي ألمھا:

w
w

"ماما! سوف أذھب مع روث إلى المقھى"

"لن تذھبي إلى أي مكان" ردّت مسز الندر بحزم ،تنزل عتبة الباب وتمسك بيد ابنتھا.

w

تسحبْ نانسي يدھا بقليل من العنف ،وتقول مرتبكة" :بل سأذھب ،نصف ساعة فقط ،رجاءاً
ماما!"

"يكفينيا ما نحن فيه!" قالت األم ،وھي تحاول اإلمساك بأية يَد ،أو ذراع من نانسي" :لن تخرجي
بھذه القطعة من الثياب"
"رجاءاً ماما! سوف أرتدي فستان طويل" توصلت نانسي ،ويدھا المتحرّرة تقبض بيد روث
المندھشة مما يجري.
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"قلتُ لن تذھبي إلى أي مكان" كررت األمّ بإصرار "اآلن ادخلي إلى البيت"
"رجاءاً" كررت نانسي وھي تتحاشى األمّ ،ثم تستنجد بروث "روث ،قولي لھا ،رجاءاً"
تدخلت روث بعد أن فھمت أن نانسي شبه محبوسة في البيت "ال يمكنك منعھا من الخروج! إنھا
في العشرين!"
"رجاءاً" قالت مسز الندر بحزم "ال تتدخلي في األمر ،واألفضل أن ترحلي في سبيلك"

om

كانت األمّ قد أمسكت نانسي ،وتشبثت بھا بكلتا يديھا ،ثم سحبتھا إلى الباب ،بينما الفتاة
تتوسل بعد أن خارت مقاومتھا ،ثم ھدأ توسلھا أيضاً ،فانصاعت بذلك لسلطة أمّھا.
"بقرة!" نَعتتھا روث بصوت عالٍ.

.c

"شكراً!" ردّت مسز الندر بسخط ،أضافت "ماذا يسمع المرء من فتاة مثلك!" وأغلقت الباب بقوة.

lw

an

تشعر روث تجاه نانسي بشفقة تأصلت منذ الصغر ،وتحوّلت إلى عاطفة سطحية ،لكنھا ثابتة في
وجدانھا القلق .إن بالھة نانسي تجعلھا مُحببة للقلب ،بالنسبة لروث على كل حال ،وكانت تكشف
لروث عمّا بحدث في البيت ،وعن رغباتھا المخبوءة ،وأغلبھا ساذج ،أو شاذ ،بَيدَ أنه نمّى داخل روث
شعوراً باألمّومة الخرقاء ،لذلك بدا لھا تصرف المسز الندر غير مقبول ،وليس عادال ً.
زمّت شفتيھا بحنق ،ثم تمتمت بكالم غير مفھوم ،وأخيراً قالت تخاطب نفسھا:

rif
A

"البقرة! كانت تضع نانسي أمام النافذة تراقب الطريق ،حين يتسلل عشيقھا من باب الحديقة
الخلفية! فبأي حقَ تفرض حمايتھا على نانسي؟"

w
w

.A

لم تكن روث تكترث باألھل ،واألقارب ،القريبين والبعيدين ،فقد أعطت ظھرھا للريح تدفعھا في أي
اتجاه ،وكل اتجاه ،لكن كالماً للمعلّمة سمعته مرّة عن الجينات الوراثية ،طُبع في ذھنھا ولم يفارقه،
تعود إليه ،أو يبرز في مقدمة رأسھا ،كلما تمردت على السائد من العادات .إنھا تقلد ما ورثته من
األھل ،وھي غير مسؤلة ،البته ،عن تصرفاتھا الحمقاء ،ورغم أن والدتھا عُرفتْ باالعتدال ،ولم يكن
والدھا ،كما سمعت عنه ،يتصرف بحُمق ،فإن خراقتھا مدفونة في تلك السلسلة الحلزونية،
المتعانقة ،من الشفرة الوراثية التي كانت معروضة أمام التالميذ في الفصل.
عادت تنحدر في طرق ضيقة ،اُھمل ترميمھا منذ زمن بعيد ،وتتجه نحو وسط المدينة .تمرّ على

w

أطفال وأوالد يتخذون من األرصفة والشوارع ساحة للعبھم ولھوھم ،تحمل تجاھھم خليطاً من
المشاعر ،بينھا الحبّ ،والخشية ،والخوف ،ثم تطردْ كل ھذا الخليط ،تشيح عنه وجھھا لتبعده عن
طريقھا ،ويستدعي خيالھا ،بدال ً عن ذلك ،صورة اإللھة الشقراء ،العارية ،مُحاطة بالمتعبدين الھنود،
فتحسّ داخل ساقيھا المنحدرتين نشوةً تصعد ،خفيفاً ،إلى كتفيھا وتنتشر لتستقر في قلبھا.

كان شارع المصيدة الدبقة يعجّ بالمتسوقين ،والمحتفين بعطلة نھاية األسبوع ،والمتسكعين بال
ھدف ،وألنه يمثل مركز المدينة ،وقعرھا ،فقد انحدرت إليه مياه األمطار المتبقية ،ممزوجة ببقايا
المجاري ،من الطرق الضيقة والشوارع في األعلى ،وركدت في الوسط ،مُشكّلة بحيرة يخوض فيھا
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الناس بجزماتھم الطويلة ،ويتنقلون بين الدكاكين والمقاھي والبارات ،المحميّة أبوابھا بأكياس الرمل،
وھم بين ساخط ومازح على ما آلت إليه ثريھلز من فوضى.

om

لم تجد الشكاوي الفردية ،وال اإلعتراضات الجماعية من يصغي إليھا ،أو يھتم بھا ،وتحوّل إھمال
الخدمات إلى موضع تَندﱡر البعض ،وغضب صامت من قبل البعض اآلخر ،بينما ھيمن على الشباب
والشابات جو إحتفالي صاخب ،فراحوا يرقصون ويتقافزون في المياه ويغنون ،وشاركھم األوالد ،دون أن
يفھموا سبب البھجة التي سيطرتْ على اآلخرين ،وابتسم الراشدون وكبار السن لھذا الفرح العام،
واعتبر الجميع ،ضمناً ،أن عقاب البلدية لثريھلز ،وقد بَلغ حداً ال يمكن تجاوزه ،أو ھكذا اعتقدوا ،ھو
بمثابة اعتراف رسمي بحقھم في اإلحتفاظ بالعشرة آالف باوند ،التي خرجت سھواً من الكومبيوتر.
وھكذا تعادل الطرفان.

.c

خارج البھجة التي الحت على الوجوه ،جلس المستر فورمان وزوجته أمام فطورھما اإلنكليزي
البارد مُطرقين ،يفكران في المشكلة التي حلّتْ ببيتھم ،ورجّتْ رتابة حياتھما.

lw

an

ليالً ،إندفعت المياه عبر عتية الباب المنخفضة ،ومدّتْ لسانھا الجاري من تحت األبواب ،لتمأل
المطبخ والصالون ،فغرفة النوم ،وأرضية الحمام ،وامتدت إلى غرفة المعيشة الصغيرة ،وشكّلت بحيرات
متصلة ببعضھا ،يرتفع فيھا الغمر بمعدل نصف سنتيمتر في الساعة.
كانت السيدة فورمان قد دخلت حُلمھا الثاني ،وجدتْ نفسھا تُعد الشاي لثالث ضيفات ،يجلسن

rif
A

صامتات على مائدة المطبخ ،وھي تمأل اإلبريق بالماء وما يلبث أن يفرغ ،كلما مألته فرغ .أما السيد
فيرمان ،الذي خرج من الحلم الثاني ودخل الثالث ،فإنطلق في زورق شراعي يسابق الريح ،يجرّ
وراءه خيول مطھمة سوداء ،يَجدح الشرر من سنابكھا وھي تضرب سطح اليمّ ،تسحب عربة محمّلة
بالتبن .عندما تفشّتْ المياه في فراشھما ،وتسرب البلل إلى أطراف بجامتيھما ،استيقظا في آن
واحد على لسعة باردة ،وجاست يداھما على سطح السرير تتلمسان النَقيع الوافر ،ثم حَدّق كل
منھما في اآلخر بإستغراب ،وھو يسأل ،بصمت :ھل بلّلت نفسك؟

.A

"أوه ،نعم!" أجابت المسز فورمان.
"واستبدلناه بحُفرة مطمورة بالمياه في ثريھلز" واصل مستر فورمان.
"أوه ،نعم حفرة ،غرق معھا كل ما وفرناه!" ردّدت مسز فورمان.
"ورق! كل أحالمنا كانت من ورق" قال مستر فورمان.
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w

قال مستر فورمان" :في النھاية ،ضيّعنا حلم حياتنا"

w
w

ظل الفطور اإلنكليزي أمامھما ،لم تمسّه األيادي ،والقھوة بردتْ ،لم ترتشف منھا شفاه ،فقد
عافت نفسيھما األكل ،وسرح كل منھما ،بعقله وأفكاره ،في البيت الصغير ،األنيق ،الذي عاثت به
المياه .قارنا بين فطورھما اليومي المعتاد داخل المطبخ العائلي ،وبين ھذا الفطور المشبّع بالزيت
والدَسم الراقد على الطاولة ،المتحدي لشھيتھما .فكرا ،كل من وجھة نظره ،في اليوم الذي إنقادا
فيه وراء قدرھما المُثبط ،سعياً وراء الھدوء والسكينة في ثريھلز ،يقضيان فيھا ما تبقى من حياتھما.

"أوه ،نعم! ورق تحوّل إلى نَقيع ال أقل وال أكثر" أجابت مسز فورمان.
"لو استمعتِ إلى كالمي ،ما كنا اخترنا ھذه الحُفرة!" استطرد مستر فورمان.
"أوه ،نعم!" ثم مستدركة "أنتَ الذي تحمس لھذا الخيار" ردّت مسز فورمان.
"لو قلتِ ال ،ما كنتُ أقدمتُ على شراء ھذا البيت!" قال مستر فورمان.
"ولم أقُل نعم ،ھل قلتُ؟" سألت مسز فورمان.

om

"وھل قلتِ ال واضحة؟" استجوب سؤالھا.
"كيف يأتي الردّ بال أو نعم واضحاً ،إذا كان الحظّ بھذا التعثر؟" قالت مسز فورمان.

.c

"كنا بصدد المستقبل!" أكد مستر فورمان.

ردّت مسز فورمان.

an

"أوه ،نعم" ردّت المسز فورمان ،ثم أضافت "إنه اآلخر متقلّب ،ما دام تحت حماية المؤسسات!"

"ضلّلتنا اإلعالنات!" قال مستر فورمان.

lw

"دائماً ننساق وراء اإلعالنات ،ثم نَندم" ردّت مسز فورمان.

rif
A

"كنتُ متردّداً في الواقع" واصل مستر فورمان.
"أنا األخرى كنت متردّدة" قالت مسز فورمان.

"وھل فعلتَ أنتَ؟" تساءلت مسز فورمان.
"كنتُ أراعي مشاعرَكِ"
"بينما كنتُ أقف حائرة أمام وجود حدائق عامة عديدة!"

"لكنھا ال تعني ال شيء على اإلطالق!"

w

"فاتكِ ،أن كلمة عديدة ال تعني أي شيء على وجه التحديد!"

w
w

.A

"لم توضحي تردّدك" قال مستر فورمان.

"المشكلة في لغتھم التي ال تقود إلى مكان ،لكنھا تخاطب الطموحات القلقة" واصل مستر
فورمان ،بلھجة الئمة من طرف خفي.
"كنتُ أعتقد أن حديقة عامة واحدة ،قريبة عن البيت ،سوف تلبي الحاجة!"
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"ھذه ھي الطموحات القلقة ،التي تمنع المرء من التدقيق في مضمون اإلعالن!"
"لقد تركتُ لكِ قراءة اإلعالن حتى نھايته!"
"إنھم يخفون الغُشّ في الفقرة الصغيرة األخيرة ،لذلك قلتُ إنك سوف تولينھا عنايتك!" ردّ مستر
فورمان ،ليضع اللوم على زوجته.
"واألنھار! قالوا ھناك نھران في ثريھلز!"

om

"سَمجون!" قال مستر فورمان بغضب مكبوت.
"يمكن قول أكثر من ذلك ،ولن يتغيّر األمر!"
"كنا مرتاحين في مكاننا القديم" قال مستر فورمان.

.c

الطموح في مثل سننا ،يجلب المتاعب!" ردّت المسز فورمان.

an

دفعنا كل ما وفرناه ،إضافة إلى سعر البيت القديم!"
"على األقل سيعوضنا التأمين!" تذكّرتْ المسز فورمان ،بنوع من اإلنتصار.

lw

"التأمين! ماذا تراه يدفع ،خمسة بالمائة من سعر البيت" ردّ عليھا المستر فورمان.

rif
A

"على األقل نسحب المياه ،ونصلح الجدران ونعيد دھانھا"

"ھذا وحده يتطلب عشرين ألف باوند ،وال تنسي الضرر الذي أصاب األثاث!"

يھزّ رأسه بأسى "بالتأكيد!"

w
w

.A

"والثياب في األدراج السفلى أيضاً ،نَقَعت كلھا ،لم تعد تنفع حتى للمحالت الخيرية

"وأدوات المطبخ! يجب تغييرھا .ال تحسبني استخدم أدوات لوثتھا مياه األمطار!"
"سوف نظل ندفع الديون إلى آخر يوم من عمرنا"

w

"سترحل أنتَ ،وتبقى الديون على عاتقي"
"من قال ھذا؟"
"أنا أصغر منك بخمس سنوات ،ھل نسيتَ!"
"الزوجات عادة يمُتْنَ قبل األزواج"
"ھذا في الماضي ،كُنّ يتحملن الھموم أكثر من األزواج"
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بھذا التراشق الھادئ ،الذي ال يكاد يسمعه أحد ،تابع الزوجان إلقاء اللوم كل منھم إلى اآلخر.
عندما أطلّتْ روث على شارع المصيدة الدبقة ،وشاھدت الناس منغمرين في فرح عام ،يرقص كل
واحد على نَغمِه الخاص ،ويصيح كل منھم بما في رأسه ،خاضت معھم في المياه ،راحتْ تقفز وتصرخ
وترفس المياه بقدمھا ،فأضفتْ إلى الھياج صخباً أقوى ،يعبّر عما في داخلھا من فوضى طائشة.
عادت الھند ترسم في عقل روث صوراً جميلة ،تخيلت نفسھا بين جموع غفيرة من البشر ،نصف
عُراة ،تبرز العظام من ھياكلھم الھزيلة ،لذلك إنضمّتْ إلى بھجة المحتفلين دون أن تعرف السبب.

.c

om

كانت تخفي تحت تعبيرات وجھھا المنشرحة حرقةً ،وزعل المراھقين من تصرف والدة ليز ،المسز
الندر ،الذي تعتبره غير مقبول ،لذلك إندفعتْ ترشق اآلخرين بالمياه وتضحك ،تسوطھا بمقدمة حذائھا
لتصل القريبين والبعيدين منھا .عندما نالَ الرذاذ والقھقھات عدد من المراھقين ،إستساغوا اللعب،
وقلدوھا في الرَشْق ،ثم شملت الحمى الشباب ،وإنسحبت إلى كل الحشد الموجود في الشارع.
الطرطشة ترتفع إلى األعناق ،وتُغرق الجميع في البلل والمَرح ،والمزيد من الھياج.

lw

an

إنغمرتْ روث في البھجة العامة ،وأطلقتْ الصراخ أعلى من الجميع ،وبدتْ بؤرةً للصَخب يدور حولھا
اآلخرون ،تنتقل في الشارع من أوله إلى آخره ،ثم تعود إلى الوسط ،شُعلةً من الضحك والصياح
والرَشاش .كانت الفتاة الوحيدة في المعمعة ثم دخلت فتاة ثانية ،وثالثة ،وإنضمت مجموعة من
الفتيات الصغيرات بدافع اللھو ،وإختلط الجنسان في العربدة الصباحية.
إنتابھا شعور جميل أنھا تصرخ ،وتُحرّك جسدھا وأطرافھا بكل قوتھا ،فتشدّد الصراخ ضد فيونا ونيك

rif
A

ومسز الندر والبشر الذين يعارضونھا ،أو يحكمون على تصرفاتھا .أرادت أن تستفسر عن سبب الھياج،
فمالتْ نحو شاب ھائج قريباً منھا ،تسأله بصوت أشبه بالصراخ" :لماذا ھذه المياه في الشارع؟"
"روث!" في نفس اللحظة إنطلق نداء من الخلف.

.A

"مياه األمطار ال تنصرف في المجاري!" ردّ الشاب.

"روث!" جاء النداء أقوى ،ثم تقدم شاب وضع يده على كتفھا ،حينھا إلتفتت خَلفھا.

"من؟" سألتْ.

حدَقتْ في الوجه للحظة ،ثم قالت "كال!" وعادتْ إلى المرح.
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w

"كريس!" وانتظر ردّھا.

w
w

"روث! ھل عرفتني؟" قال الشاب وھو يتشبث بھا.

6

om

ھبطتْ تويوتا قديمة في طريق ضيّق ،ينحدر من المراعي في الفجوة المنخفضة بين التلّ األول
والثالث ،كان سالح الجو األلماني يعتقد أن الطائرات اإلنكليزية تسلكه أثناء التحليق ،مقتحمة شارع
"العدالة" ومنزلقة لحظة على مفرق شارع "العطور" النازل بخط مستقيم ،مُختضّةً بين الحفر ،وشاقّة
طريقھا وسط سيل للمياه يجري إلى األسفل ،ثم استدارت بقوة عند المفرق المؤدي إلى شارع
"األفراح" فزعقتْ فراملھا ،ثم استقامت ،وزادّت سرعتھا ،وعرّجت على شارع "الوفرة" ومنه دخلت
شارع المصيدة الدبقة وسارتْ فيه تزلزلھا العوائق والمطبات ،وتوقفت في الوسط ،أمام بار )العريف
ھيلموت ورفاقه( وترجل صاحبھا السيد بوب دودج ،وصاح:
"يا سكان ثريھلز ،إكتشفتُ السّر!"

.c

كرّر بوب دودج نداءه بصوت أقوى ،فھدأ الصخب قليالً ،وإلتفّ حوله عدد من الناس ،ينتظرون بعيون
مندھشة السرّ الذي يحمله إليھم.

lw

an

"لقد أتيت اآلن من عند الفجوة ،بين التلّين األول والثالث ،وشاھدت مضخة السحب متوقفة عن
العمل .إن البلدية أوقفت الموتور األعلى ،لتمأل مياه المجاري شوارع وبيوت ثريھلز .لقد شھدتُ ذلك
بنفسي!"
رفع الجميع أنظاره بإتجاه الفجوة ،وھمّھموا فيما بينھم ،ثم نظروا بإشمئزاز إلى المياه في
الشارع ،بينما إستطّرد بوب دودج تنتفخ أوداجه من الغضب:

rif
A

"نصف ھذه المياه التي تخوضون فيھا ،تلفظھا المجاري وأوساخھا" عاد بوب دودج إلى القول
"موتور السحب متوقف ،جئت للتو من األعلى .ھذا من فعل البلدية ،إصعدوا وتأكدوا بأنفسكم!"

.A

إختلط القَرف بالھمّھمة ،وتشاور المتجمعون في شارع المصيدة الدبقة فيما بينھم ،كل واحد يقول
رأياً مختلفاً ،والسيد بوب دودج وسيارته التويوتا يھتزّان غضباً .لكنھم في النھاية أقروا ،حين تردّدت
العشرة آالف باوند في ذاكرتھم:

w
w

"إذا كانت البلدية ،فلن نستطيع عمل شيء!"

"إذا كانت المياه مصدرھا المجاري ،لن تدفع شركة التأمين فرنكاً واحداً!"

w

دوّمت الھمّھمات ودارت بين المتجمھرين ،وإنتشرت بسرعة ھائلة ،وبلغت أطرافھا الطاولة التي
يجلس عليھا المستر والمسز فورمان في بار )العريف ھيلموت ورفاقه( وفرقعتْ ،وحطّتْ فوقھا ،ثم
إنطفأتْ .قال المستر فورمان لزوجته:

بدأ الجَمع يذھب كلٌ في طريقه ،ودخل بعضھم إلى المقاھي والبارات ليشريوا أو يتناولوا غدائھم،
وكانت روث تمشي لوحدھا حين أقترب منھا كريس الذي كان يتبعھا ،قال:
"روث!"
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إلتفت روث وفوجئت به وراءھا ،قالت:
"آه ،ھذا أنتَ مرة أخرى؟"
"نعم .ما رأيك بكوب شاي؟" سأل كريس.
"فليكُن!" أجابت روث غير مكترثة.
خاضا في المياه حتى وصال بار )العريف ھيلموت ورفاقه( قرب النضد سأل كريس:

om

"نصف باينت بيرة؟ إذا رغبتِ!"

"عرضت عليّ شاياً ،واآلن بيرة ،أنتَ على عجلة لتأخذني إلى الفراش!" قالت مقھقھة.

lw

an

.c

ابتسم كريس بدوره وقد تضرّجت خداه بحمرة الحرج ،ثم طلبَ كوبان من الشاي ،حمالھما وجلسا
في زاوية ،على مقربة من الطاولة التي تركھا المستر والمسزز فورمان ،مخلفين وراءھما فطورھما
اإلنكليزي البارد على حاله.
بالتدريج بدأت صورة كريس تتخايل في ذاكرة روث ،مشوشة ،غير كاملة المالمح .كانت تعتبره مثل
الكثيرين الذين عرفوھا ،في المدرسة ،أو طائشة يتردّد اسمھا على كل لسان ،بَيدَ أن كريس ،الذي
يكبرھا بثالث أو أربع سنوات ،يعرفھا جيداً ،وحين شاھدھا وسط الحشد ترفس وتصرخ ،تبعھا عن
كثب ،ثم خاض في المياه ونادى عليھا ،وإخترق الحشد ليضع يده على كتفھا خوفاً من أن يفقد
أثرھا ،كما حدث قبل سبع سنوات.

rif
A

اآلن تقعد أمامه كبيرة ،ھادئة إلى حدٍ ما ،بشوشة ،تبتسم أو تضحك ألي شيء ،والذعة في
ردودھا كما يتذكر ،تغلُبُ على تصرفاتھا عالمات المراھقة.

"كنتُ في لندن" أجابت.
"ھذا ھو السبب إذن! ھل وجدتِ عمال ً فيھا؟" سأل كريس.
"سَلختُ الوقت في التَسكع" ردّتْ ھازئة ،وباسمة.

w

"كل الوقت؟" سأل كريس.

w
w

.A

"لَمْ أركِ في ثريھلز منذ فترة طويلة!" قال كريس يطرد الصمت الذي ساد بينھما.

"ماذا تعتقدھم يفعلون ھناك؟" قالت ،وھزّ كريس كتفَه ليجاريھا ،أضافت "إسمع ،نويت الذھاب
إلى الھند!"
"الھند! فكرة جيدة .سياحة؟" سأل كريس.
"يمكنك قول ھذا ،لكنني سأصبح في النھاية إلھة للھنود"
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أجابت روث تضيف الحليب إلى الشاي ،وترتشف منه ،بينما كريس يحرّك الكيس في الكوب
ليمتصّ الماء نقيعه ،وينظر إليھا غير مصدق .أخيراً قال:
"إذن ،عثرتِ على وظيفة ھناك!"
"وظيفة من دون ضرائب" ردّت بضحكة عالية.
"لِمَ ال!" ابتسمَ كريس مسايراً لھا ،ثم قال "أما أنا ،فذھبتُ إلى أربعة عشر مقابلة ،ولم أحظَ
بعرض عمل.

om

"أنتَ من جماعة المقابالت!" قالت ،ثم ساخرة "يمكنكم تشكيل جمعية وستدفع الدولة رواتبكم"
"فكرة جيدة!" ثم منخرطاً في سخريتھا "وستقتطع الدولة الضرائب منھا!"

.c

تضحك بسعادة ،وتعلّق ":أنتم بُلھاء ،مثل الغَنْم!"

"ربما!" ردّت روث باسمة.

lw

an

يضحك بدوره" :ماذا نفعل ،يسمونھا الدورة األقتصادية الجَھنمية" ثم مستدركاً "إال إذا حصلتِ لي
على عمل في الھند ،حارس في أحد معابدك ،ھل ستفعلين!"

تعرفين عنواني ،مصنع المالبس المھجور ،ھل تذكرينه؟"

rif
A

"أوه ،إذن ،أنتَ كريس الذي  "...وقد تذكّرت.

" نعم .تتذكرينه ،أليس كذلك؟" وقد جرّھا إلى التذكّر ،وھو ينظر في عينيھا ،اللتين تبرقان
بالدھشة.

.A

تبتسم ،وتضع يديھا أسفل وجھھا "لم أكد أتعرف عليك بسبب  ....شعرك .لقد تقشر رأسَكَ
بسرعة!"

w
w

مبتسماً ھو اآلخر ،يمرّر يده على مقدمة رأسه الصلعاء كمن يتفقدھا ،قال:

"إنه مثل القَدَر ،يتربص بالشباب قبل البلوغ .بعد خمسين عاماً يولد األطفال من دون شعر على

w

رؤوسھم"

كانت في السابعة عشر ،عندما استدرجھا كريس إلى مصنع المالبس المھجور .بعد أن اجتازا
المراعي ،إنحدرا على الجانب اآلخر من التل الثالث ،ونزال إلى بناية طويلة تتسع لمائة عامل وعاملة،
يوماً ما كانت ضاجة بالعمل ،تنسج وتخيّط مالبس واقية للمطر ،معاطف ،قمصان ،وغطاءات للرأس
تمنع البلل من التسرب اشتھرت بھا إنكلترا في الستينات من القرن الماضي ،ثم تعرّضَ المصنع
للكساد ،بسبب ارتفاع األسعار وزيادة الضرائب ،فباع صاحبه اإلمتياز إلى شركة ھنغارية ،أصبحت
تصدّر نفس المالبس إلى إنكلترا ،وتبيعھا بأسعار منخفضة.
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بين آالتْ متروكة يعلوھا الغبار ،وطاوالت خياطة باردة ،غازل كريس روث ،ثم أفتض بكارتھا ،وعادت
سعيدة إلى البيت بأول تجربة كاملة في الجنس.
تذكرتْ روث المكان بسقفه الذي اخترقه الصَدأ في أكثر من مكان ،واآلالت المغطاة بالغبار .تذكرت
أنھا كانت تلوذ به لتمضية الوقت الطويل ،عندما تتخاصم مع أمّھا ،لتجعلھا تتعذب لغيابھا .استرجعت
في خيالھا الليلة التي قضتھا في المكان ،لتزيد قلق أمّھا ،وتذكرت أنه يتحوّل إلى مأوى للثعالب
وصغارھا .كانت الجرذان الضخمة تتقافز عليھا وھي منكمشة من الخوف ،لم يغمض لھا جِفن.
"ھل نصعدُ إلى ھناك مرّة أخرى!" سأل كريس ،أضاف بصوت منخفض ،متآمر "معي غشاء واقي".

om

"دائماً تحتفظ بواحد في جيبك!" ردّت ضاحكة ،ثم باسمة "ليس الغشاء ،لَم أعد أخاف ،لقد قطعتُ
رُحمي"

.c

"أوه يا إلھي!" قال مصعوقاً "بھذا العمر!"
"نعم " أجابت ،وبعد فترة قصيرة من الصمت "لم أعد أرغب في ممارسة الجنس"

an
lw
rif
A

الفصل الرابع

.A

1

w
w

صَعدَ رئيس البلدية ،السيد ليام ھدسون ،على طاولة القھوة الصغيرة ،يقرأ في ورقة يُقرّبھا
ويبعدھا عن عينيه ،وخطب:

w

"أيھا السيدات والسادة ،ال شكّ أنكم تتساءلون ،عن سبب تطلعي إلى تأييدكم ليّ في ھذا
المَنصب السياسي ،وأنا أقول إن أنكلترا تريد أن تنھض بسرعة ،تحتاج إلى رجال أكفاء ،ومخلصون
بالدرجة األولى"...

تفتح السكرتيرة ،روز بينيت ،الباب وتدخل .تتقدم من رئيس البلدية وھي ترفع أنظارھا إليه وتقول:
"صوتك مرتفع جداً ،يجب خفضه قليال ً ليكون مؤثراً في الناس .ثم ،لماذا صعدتَ على الطاولة؟"
"أفترض أنني أقف على مكان مرتفع ألسيطر على الجمھور ،وإال ماذا تقترحين؟" ردّ السيد
ھدسون متساءال ً.
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"يجب الوقوف على المكتب ،ليشاھد الناس أقدامك أيضاً ،ونسيتَ كلمة – متفانين -وھي كلمة
رنانة جداً!" قالت السكرتيرة ،التي تمسك نسخة ثانية من الخطاب ،وتدرس أثر كلماته من بعيد ومن
قريب ،حتى من خلف األبواب.
"متفانين ،ومخلصين بالدرجة األولى ...ھكذا!" كرر الكلمات من الخطاب ليعرف تأثيرھا على
أسماع السكرتيرة.
"ھذا أفضل" أجابت السكرتيرة.

om

ينزل السيد ھدسون عن الطاولة ،وقد بدا أنه غير راضِ عن شيء ما .يفكّر للحظة والخطاب بيده،
ثم يستطرد:

.c

"يبدو أن ھذه الكلمات مُعادة ،يكررھا كل السياسيين .األفضل إستخدام نصيحة السيد گالو،
اإليحاءات والرموز! علينا أن نكون استثناءاً ،نقدم شيءً جديدا! ،غير مسبوق!"
"ماذا تعني ھذه الكلمة التي نطقتھا منذ قليل ،إذا لم تمانع!" تسأل السكرتيرة.

"إحياءات!" تكرر بعده.

lw

an

"إيحاءات!"

"يعني أن نشير إلى األشياء دون أن نسميھا ،نستخدم رموزاً ال تعني شيئاً" يرمي الورقة على

rif
A

المكتب ويتابع "نخلق لغة حديثة في الخطابات ،بعيدة عمّا تَعوّدَ عليه الناس" يحلّق بعيداً في أفكاره
"يجب تعوّيد الجمھور على أن ال يفھم بالتحديد ما نريد قوله ،لكي يفھموا في النھاية" يحلّق أبعد
"لغة جيدة تنبع من القلب ،وتذھب مباشرة إلى القلوب ،ھل أنتِ معي؟"

.A

"بكل تأكيد ،مستر ھدسون" تجيب السكرتيرة ،التي تجلسْ على الكنبة ،شاردة الذھن ،فستانھا
حاسر إلى اإلعلى لتُظھر أفخاذھا المغرية ،وتفكر في قلبھا المنكوب.

w

w
w

واصل المستر ھدسون ،يتصوّر ،لكنه ال يستطيع اإلمساك بواحدة من التعبيرات المؤثرة ،الرنانة،
ليضفيھا على اإليحاءات القلبية ،أسلوبه الجديد في الخطابة .تَوھّم الناس تفتح عيونھا وآذانھا لكلماته
المرتبة بعناية ،التي تعني كل شيء وال تعني أي شيء .صوّرتْ له شطحات خياله الحاضرين يلھبون
أياديھم بالتصفيق ،يھتفون مؤيدين طريقته التجريبية في تناول مشاكل إنكلترا التي لم تجدّ من قبل
من يوليھا العنياة الالزمة.
إرتفعتْ حمى التخيّالت في رأسه المُدخّن ،فمرّ أمامه شريط من الجرائد المحلية تحمل صورته

على صفحاتھا األولى ،وينعكس صداھا على الصحف العالمية ،تبشر بظھور سياسة نموذجية،
طليعية لم تعرفھا إنكلترا منذ دزرائيلي .لقد عادتْ إنلكترا إلى سابق عھدھا في اإلبداعات النھضوية،
التي يتلقفھا العالم من بعدھا.
من ناحيتھا ،سَرحتْ روز وراء أفكارھا السوداوية ،تتابع حركات ھدسون وإشاراته بيده ،وال تسمع
ما يقول ،تتخّيله مثل تمثال يوناني متناسق التفاصيل ،لكن دون حرارة.
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تساءلت عن سبب إنتكاسة ھيامھا وتَرمّلھا المُبكر في العشق ،أھو حَسد السكرتيرات اإلخريات
في البلدية ،أھو الدخان الذي ال ينفك عن التَموّج حول رأسه ،أم وراء ذلك رغبة إنتقامية من زوجته
لتستأثر به ،حتى لو بقيَ جسداً بال قضيب!
نعم! قالت روز .نعم! ردّدت مثل الصدى داخل مغارة روحھا المعتمة ،فالساعة اآلن التاسعة
مساءاً ،الموظفون رحلوا إلى بيوتھم ،والبلدية غارقة في الصمت ،مع ذلك لم تستفسر زوجته عن
تأخرِهِ في المتكب ،ال يھمھا متى يعود إلى الدار ،أو إن كان سعود أم ال!
في السابق ،حين كان عضوه الجنسي ينبض بالحياة ،ويتلفﱠت على النساء يميناً ويساراً ،مثل

om

الميركات لم يكن تلفونھا يتوقف عن الرنين ،يروح يحفرُ في الرأس مثل المثقاب الكھربائي ،رنّ ...رنّ...
رن  ...رن ،اآلن سَلّمتَ روز جثة بال روح!

an

.c

إنه اآلن مشغول ،واصلتْ روز ،مرّة تغوص الكلمات في داخلھا ،ومرّة تُتمّتم بھا على أطراف
شفافھا .يُنھك نفسه في إختيار الكلمات ،يھيء خطابه األول ،كل حواسّه مُركّزة على ما يرضي
الناس ،وال يفكر في سعادتي! إنه يُھمل صحته ،ال يفكر في عالج مشكلته ،وينصرف بدال ً عن ذلك
إلى إيجاد الحلول إلنكلترا! أين أصبحُ أنا في خِضم ھذا الغَرق.

lw

المستر گالو أقحمه على السياسة ،ووشوش في أذنه ،أنه سيخطف المال والمجد والنساء!
لكن ...ھل يخطف النساء بخرقة متھدلة بين ساقيه؟
في النھاية ،ومھما أتَتْ النتائج ،صممت روز على التَشبّث به بعناد ،وأدركتْ بحسّھا األنثوي،

rif
A

الساذج ،أن ليام ھدسون لھا ،لھا وحدھا .ستقوم بحمايته من النساء المتھافتات ،وتواصل زقّ السحر
الغجري في بدنه ،من خالل تقطير عصائر األعشاب ،وخلطھا في قھوته وشايّه والماء الذي يشربه،
إلى أن تشفيه من وعكته الجنسية .سينھض قضيبه معافى ،ويقف مثل الشراع ،وھي تلّتفُ حوله
مثل نبتة اللبالب تشمّ وخمته ،وتموت ،ولو مرّة واحدة وأخيرة ،في حوض ساقيه المتوردين.

.A

لكن ،من ھو گالو ھذا؟ ولماذا ظھر فجأة في مصيبتھا؟ لماذا يريد جرّ إنتباھَه إلى السياسة؟

w
w

گالو صحفي صغير ،عمل مراسال ً لصحف العاصمة من الميدالند ،وطُرد بسبب تلفيق األخبار ،ثم
ذھب إلى لندن ،ھناك وُظفَ في إحدى جرائد التابلويد ،لكنه فُصلَ أيضاً ،بعد أن إكتشفوا مبالغاته
الزائدة عن الحدّ في نقل الملعومات ،وبقي بدون عمل ،لكنه ظل قريباً من األوساط الحزبية النامية
من الشباب ،وذوي الطموحات المتربصة بالفرص للتسلّق.

w

أثناء إحدى زيارات رئيس البلدية للندن ،قادته الصدف لإللتقاء بـ گالو ،ھناك تناوال الويسكي حتى
جحظت عيونھما من الكحول ،إذ وجد ليام ھدسون في أحاديث گالو ،وفلسفته في المذھب
الوصولي ،ما يستدعي اإلنتباه ،بينما عثر گالو في رئيس البلدية على قطعة خام ،ونَھاب كبير في
مجاله المحدود ،يستحق الرعاية والتوجيه.

يُؤمن گالو أن السياسة ھي أسرع وسيلة لإلثراء بالنسبة للطبقة الوسطى ،وبمّا أنه من الطبقة
الوسطى ،شقّ طريقه الصعب عِبرَ الصحافة ،فكان على ھامشھا ،وفي القلب منھا في نفس الوقت،
إذ بأسمھا أقحمَ ذاته في األوساط السياسية ،وتَصرفَ كصاحب مذھب ،يجادل ويناقش ويقترح على
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السياسيين ،والقريبين منھم ،إلى أن عثرَ على ليام ھدسون ،وكاشفه ھذا بالخبطات المالية التي
يقوم بھا كرئيس للبلدية.
ويعتقد گالو أن ما يسميه ھدسون بخبْطات ،ما ھي إال تفاھات صغيرة ،وفي محيطه الضيّق.
ورغم شجاعة رئيس البلدية ،وجرأته المتھورة في عقد الصفقات وفرض النِسب من األرباح على
الشركات ،إال أنھا تظل قاصرة ،ومحدودة في مجال محافظة ال تتبعھا سوى خمس مدن ،بين كبيرة
وصغيرة ،بينما في السياسة ،تشمل الصفقات قطاعات واسعة على مستوى البلد ،وبميزانيات
ضخمة ،يَدور لھا الرأس.

om

قد تستدعي إدارة البلدية التَھيُب ،والحذر ،أما في السياسة فالحيّل ،واأللعاب الجارية في الظالم،
كبيرة ،ويختبيء السياسي ،لكن برأس مرفوع ،خلف موظفين أقل رتبة منه ،وإلى تعدّد المسؤوليات،
وتنوعھا ،بحيث يضيع الخيط المُعقّد ،والمتشابك ،قبل الوصول إلى الرأس الكبير!

.c

an

ولعل السياسة البريطانية ،كما يُبشر گالو في أحاديثة ،ھي التي سَمحت ،ونتيجة اإلنھاك الذي
أصابھا ،بالعُقد الضخمة في الحبال التي تمدّھا للسياسيبن ،حتى يَتشقّلبوا عليھا دون خشية من
السُقوط!
"وليس ھذا عبثاً ،مستر ھدسون!" يھمسُ گالو في أذن رئيس البلدية ،ويرمي ذراعه خلف ظَھره

lw

تَودّداً " إنّما لتجذب إنكلترا إنتباه الطبقة الوسطى ،طبقتنا ،حتى ينخرطوا في السياسة ،ويبعدوا
اإلرستقراطية عنھا! ھل فھمتني؟"

rif
A

"إن عصر النزاھة قد ولى" يضيف گالو بعد أن يعتدل في جلسته ،ويتخذ ھيئة المطّلع "ألنه غير
عادل ،ويعيق أعمال الدولة .يجعلھا كئيبة ال تُطاق ،بينما تفكيك الضوابط المتبعة ،وتوسيع شبكة
المسؤوليات ،ثم حشّرھا بمئات الوسطاء ،ھو الذي يُنشّط األداء الحكومي ،وينعش األقتصاد ،وبالتالي
تعلو البسمة وجوه الجميع!"

.A

w
w

"بصراحة "...يقول گالو ليختم حديثه من ھدسون "ھذا عصر البليونات ،وليس الكالم عن خمسين
مليون أو مائة مليون إال من قبيل الفكاھة! خمسون بليون ،نعم! أما المليونات ،فھو حديث سخيف،
صَدقني .وفي إنكلترا توجد خمس مدن غير معلن عنھا ،تُودَع فيھا األموال سراً ،وتُعفى من الضرائب،
بينما الحكومة تعلم ،وتتصرف كأنھا ال تعلم ...كل ھذا حتى تُشجع أفراداً قِلّة على الثراء!"
ويردّ المستر ھدسون على المستر گالو ،الذي وجد فيه ،أخيراً ،من يفھم طموحه ،واإلحالم التي

w

تُشغل فكره" :ھذا ما كنتُ أفكّر فيه! بصراحة ،منذ زمان كنتُ أسعى لإللتحاق بھؤالء ،أن أملكُ بليوني
الخاص!"
كان رئيس البلدية يتذكّر حديثه مع گالو ،يسترجعه مثل وصايا دينية ،يَشرُد وراء الكلمات التي
تلفظ بھا گالو في تلك السھرة ،التي حَفلتْ بالنصائح والنبوءات .اخيراً ،انتبه إلى نفسه ،عاد إلى
المكتب ،والسكرتيرة ،والورقة التي بيده ،قال:
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"يبدو أن المستر گالو وحده يستطيع إعداد الخطاب!" قال يوجّه كالمه إلى سكرتيرته "ال يمكنني
العثور على كلمة واحدة تقول الشيء وال تعنيه! ھذا يحتاج إختصاصي مُمترّس .على العموم ،أنھا
ليست مھمة رئيس البلدية ،أليست كذلك؟"
نھضتْ روز من المقعد الوثير ،وتساءلت:
"وھذا الخطاب!"

om

"مَزّقيه!" اجاب المستر ليام ھدسون ،ثم قام بتمزيق األوراق التي كان يطوف بھا في المكتب
ورماھا في جھاز تقطيع الورق كذلك فعلت روز بالنسخة التي بيدھا.
"قليل من الويسكي ،حتى ترتاح أعصابك المُتعبة!" سألت روز ،تقترب من المستر ھدسون،
وتمسح جبينه بحنان .كان قد إنتھى من إرتداء جاكيتته.

.c

"ال ،شكراً"

lw

an

وبينما كان يستعد للخروج ،وضعتْ يدھا أسفل فخذه ،ثم مسّدتھا صاعدة بھا إلى األعلى ،أوقفتھا
عند فتحة البنطلون ،وإنزلق السَحاب ،وتسللت بأصابع خبيرة ،تُحمّلھا كل ما تستطيع من إثارة ،إلى
الداخل ،وراحت تتلمسّ وتفحص ردود فعله ،بعد أن استسلم لمداعبتھا ،متشاغال ً بعقد ربطة عنقه،
بَيدَ أن محاولتھا ،وخِبرة يدھا ،قوبلتا بإنكماش عضلي عنيد.
قالت ،وھي تعيد السَحّاب إلى مكانه:

rif
A

"ليس بعد!" قالتھا بصوت مسموع .ثم ،وھي تستدير لتذھب ،ھمست لنفسھا "لم ينتفخ فيه
عرقٌ واحد!"

w
w

.A

قال ،وكأنه يتحدث في عالم آخر" :غداً سوف أقابل گالو!"

w

2

في اليوم التالي ،وقبل الذھاب للموعد الذي ضربه مع المستر گالو ،اجتمع رئيس البلدية بأصحاب
ما يسمى بشركات تعبيد وصيانة الطُرق.
كان يسعى لمعرفة أساليبھم في التالعب ببيان العائدات ليستفاد منھا في أعماله وصفقاته
السرّية ،وبما أن اللقاء بھم يُعدّ ضرورياً ،إال أن لقاء گالو ال يقل أھمية ،ألنه قرر في ليلهِ المؤرٍق تعيين
گالو مستشاراً سياسياً ،يسأله عن طريقة كتابة الخطاب الحديث ،ويستشيره في بعض األمر
اإلنتخابية التي يجب اإلعداد لھا مبكراً.
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لذلك ،ظلّ طوال االجتماع ينظر إلى ساعة يده ،حتى ال يفوته اللقاء الثاني.
قال" :إن شكاوي المواطنين ،تزداد يوماً بعد يوم من الحُفر والثَلمات على أطراف الشوارع ،ورغم
أننا ال نأخذھا بجدﱟ ،إال أن تقارير المراقبين التابعين للبلدية تقول إن الزفت الذي تُرممون به الحُفر،
يلتصق بدواليب أول سيارة تمرّ عليه ،ويتبعثر ،بعيداً عن مكانه.
وشاھدتُ صوراً بالموبايل ،تؤكد أنكم تحفرون في األماكن السليمة ،ثم تمسحونھا بالزفت
وتقبضون مرّتين ،مرّة على الحَفر ،ومرّة على الترميم .ھذه الوثائق نضعھا جانباً ھي األخرى.

om

لكنني سمعتُ ،وسَمعي ال يخطيء ،أنكم تتحايلون وتتھربون من دفع الضرائب الخاصة بالدولة،
وتلك الخاصة بالبلدية! ماذا تجيبون على ذلك؟

an

.c

إستغربَ أصحاب الشركات ھذه التھمة ،وتلّفتَ كل منھم إلى اآلخر مستفھمين ومستنكرين،
ورُفعتْ أذرع غليظة موشومة برسوم األفاعي والكرافيك ،وفتيات عاريات ،وزخارف غربية وشرقية ،تمتدّ
من الرسغ حتى الكتف ،وأنكّروا بصوت واحد ھذه التھمة التي ال تمتُ إلى الواقع بصلة.
أشارَ رئيس البلدية عليھم بيديه أن يسكتوا ،قال:

lw

"إن غوغل يَنشر خريطة للمدن والقرى التابعة للبلدية ،والطُرق التي تربط بينھا ،تحددّ الثقوب
الممسوحة بالزفت من الجو ،كنقاط ضوء قريبة من بعضھا ،ليبدو األقليم في الليل شُعلةً واحدة
مضيئة ،فكيف تأتي بيانات عائدكم كل سنة ،وھو يطفح بالخسائر؟"

rif
A

عادتْ األفاعي والكرافيك والعاريات والزخارف إلى التھويش ،واإلنكار .إشتكتْ من زيادة أسعار
الرمل الناعم ،والحصى والتراب ،والزفت ،والقطران ،ووقود السيارات ،وتكاليف األعطال الميكانيكية.
وإزداد اللغط بينھم وھم يعدّدون ،كل منھم وفي آن واحد ،الخسائر الكبيرة في العمل ،وھم بالكاد
يستطيعون توفير الغذاء لزوجاتھم وأوالدھم!

.A

رفع رئيس البلدية يديه مرّة أخرى ،طلب منھم السكوت ،ألنه غير قادر على سماع شكاياتھم
بوضوح .وكان يَضرب بسبابته على زجاج الساعة ،فيشعر بالوقت يسرع في الجريان ،قال:

w
w

"أوقفوا ھذه الضجة من فضلكم! وليخبرني أحدكم ،عن السرّ ،اللُغز ،المتفق عليه فيما بينكم،
لكتابة بياناتكم السنوية كخاسرين ،بينما أعرفُ أنكم تربحون من البلدية ماليين الباوندات ،مقابل
اللصقات اإلسفلتية الرقيقة ،التي ال تقاوم حتى العاصفة الطارئة؟"

w

نظر كلٌ منھم بوجه اآلخر مستغرباً،و مستفھماً عن أي سرّ يتحدث السيد رئيس البلدية! إلى أي
ماليين يشير سعادته! وقد بيّنوا أمامه ،صراحةً ،أنھم يستلمون النقود من محاسب البلدية ويوزعونھا
مباشرةً على العمال وأصحاب محالت التجھيزات ! ،فإلى أي سرّ يُلمّح سيادته ،وھم ينامون ببطون
نصف مملوئة؟
ھدأت األذرع المتينة ال تعرف بماذا تجيب ،وھدأت ،تبعاً لذلك ،الوشوم المرسومة عليھا بخطوط
عريضة ،وباأللوان الفاقعة ،وظلّوا يقلّبون أكفھم ويحركون أصابعھم ،مندھشين من اإلتھام الخطير،
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الذي يعتبرونه باطالً ،متجنياً ،ال يمتّ إلخالصھم في العمل بصلة! وفي نفس الوقت كانت سبابة
رئيس البلدية تربتُ بقلق على زجاج الساعة.
نظر في عيونھم الحائرة ،وھي تبحث في وجھه عن مصدر التھمة الجديدة ،عن أصلھا ،عن
جذورھا ،عمّن طيّرھا ضدھم ،وكيف حطّت عليھم وحدھم؟
"إننا نخسر يا فخامة الرئيس ،ونتحمّل الخسارة من أجل مجد إنكلترا!" ردّ أحدھم ،على الفور أيده
الثالثة اآلخرون ،وأثنوا على لباقته.

.c

om

"أوه نعم! بالتأكيد!" قال المستر ھدسون ساخراً ،ثم غيّر لھجته "البلدية ،أيھا السادة ،تدفع لكم
عشرين مليون باوند في السنة ،فلماذا تخرج عائداتكم محمّلة بالخسائر؟ أريد أن أعرف فقط ،وفقط،
كيف تھبط خطوطكم البيانية إلى ما تحت الصفر ،أريد أن أعرف الطريقة التي تستخدمونھا للتالعب
باألرقام!"

lw

an

"ال شكّ أن سعادته فقد عقله!" تھامس أصحاب الشركات فيما بينھم ،ومرّة أخرى تحرّكت
الزخارف والعاريات والحيتان لثمانية أذرع سمينة ،تناقش بصوت منخفض طلب رئيس البلدية الصريح،
والمباشر ،عن كيفية تالعب ،مزعوم ،في األوراق وأرقام الميزانيات ،وإنكمش مجد إنكلترا مؤقتاً من
الخوف ،ألن سيادته يريد معرفة السرّ!
ليس ھناك من سرّ يخفونه ،إتفقوا فيما بينھم ،لكنه ،في النھاية ،سرّھم العميق ،الذي تتبعه كل

rif
A

الشركات الكبيرة والصغيرة ،بحيث يبقى مجد إنكلترا مصاناً ،والعمل مستمراً ،حيث تذھب في بداية
أبريل أرقام العائدات ،أو الخسائر ،إلى دائرة الضرائب ،ليتم تثبيت الناتج العام بعيون مُغلقة ،أو غافلة،
فبماذا يخرّف سعادته بصوت عالٍ ،أمامھم ،عمّا يسميه بطرق التالعب؟

.A

كان وقت رئيس البلدية يضيق على موعده الثاني ،بينما األفاعي والعاريات الجالسة أمامه تتلوى
بإسترخاء ،دون أن تقول شيئاً مفيداً ،وصراع عقارب الساعة مع مماطالتھم تزيده توتراً ،فيروح ينقل
أنظاره القلقة بين يده اليسرى والوجوه واألذرع المتعافية التي تستعرض شطارتھا.

w
w

قال لھم نافد الصبر ،لينھي األسئلة واألجوبة التي تَطيش عن الھدف ،وتترك الوقت المتبقي للقاء
بـ گالو قصيراً:
"إذا كنتم تصرّون! في ھذه الحالة ،ستكونون وحدكم المسؤولون أمام الناس عن الصيانة .سوف

w

نتنصل عن مسؤولية الصيانة ،نُعلن منذ الغد لإلعالم أن البلدية تدفع ،وتترك لكم حرية أداء الصيانة،
على الوجه الذي ترونه مناسباً!"
تلَفّتت الوجوه إلى بعضھا ،وتھامست فيما بينھا ،والسيد ھدسون يراقبھم من مكتبه ،وسبابته
تضرب بقوة على زجاج الساعة .أخيراً قالت الوجوه بصوت واحد:
"كما يشاء سعادتكم!"

لقد فھموا أن ال مسؤولية عليھم بعد اآلن ،سوى تلك التي تَردّ في رسائل الشكاوي! ومن يھتم
بالشكاوي؟
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يعرف رئيس البلدية نصف السرّ ،وھو أن الشركات األربعة تعود في النھاية إلى شخص واحد،
يجلس بينھم لكنه يتصنع إدارة شركته الخاصة .وأن شركات تجھيزات الرمل الناعم والرمل الخشن
والقطران إلخ ...تعمل كل على حدة ،لكنھا ترجع ،ھي األخرى ،له في النھاية ،فتتوزع الخسائر
المُفترضة في العائد على شركات صغيرة ،تثابر على الخسارة ،إال أن خساراتھا المجزأه تبدو صغيرة،
ال تجذب عين الدولة الكبيرة!
أما النصف الثاني من السرّ ،المتعلّق بالتالعب باألرقام ،فلن يعرفه رئيس البلدية حتى لو انبعثت
من رأسه أربع مداخن إضافية.

om

لكل ھذا ،ظلّت الشكاوى تردّ إلى البلدية باآلالف ،وتُنقل إلى المزبلة في أكياس من الخيش ،دون
أن يطّلع عليھا أحد ،وال تعلم بھا الشركات!

.c

إنصرف الرجال يخفون إرتياحھم للنتائج ،ودخلت روز ،عيناھا حمراوان ،يحيط بھما االنتفاخ من
األرق .قال رئيس البلدية ،يُعدّل ھيئته على عجل:

an

"سوف أذھب للقاء گالو .يجب أن ال يعلم أحد بھذا اللقاء!" وخرج محاطاً بالكتمان.
فتحت روز ،وھي تَتعثر ،النوافذ لتھوية المكان من الدخان واألنفاس ،ورَتّبت ما تبعثر من أوراق على

lw

سطح المكتب ،ثم شھقت وزفرت حسرةً كبيرة ،على الفراغ الذي خلفه وراءه رئيس البلدية ،قبل أن
تعود إلى غرفتھا.

rif
A
.A

3

w
w

مضى على نوفمبر ثالثة أشھر ،كان الشتاء خاللھا قارساً ،واألمور لم تتحرّك من مكانھا.

في نھاية يناير ،مع ھبوط الثلوج بغزارة ،بدأ رئيس البلدية يستمتع بالسياسة ،واإلعداد لإلنتخابات.
كان قد ألقى أربع خطابات ذات نَفس حديث ،القت حماس الجمھور المتعطش للجديد ،لكنه لم يفھم

w

معناھا .إلتذ المستر ھدسون بالتصفيق أيمّا إلتذاذ ،وكان يعود إلى البيت منتعشاً ،مرتفع المعنويات،
يبتسم لكل من يصادفه ،ويشدّ يده بحرارة على المتقدمين لتحيته ،ثم يرتمي على الفراش ليغرق
في النوم مباشرة ،تَطيرُ به أحالم النجاح إلى عوالم خيالية ،تطفح بالنفوذ ،والمال ،والنساء.

لكنه لم ينسَ ثريھلز ،وصمتھا المطبق على العشرة ماليين باوند التي سحبتھا ،عنوةً ،من
حسابه الخاص .ورغم أن رصيده في البنك تضاعف ثالث مرّات ،من القومسيونات مع الشركات التي
تنفّق بضاعتھا في المنطقة ،ومن سياسات التقشف ،وإنھاء خدمات عدد كبير من الموظفين والعمال
والمدرسين ،إال أن عينه الحمراء بقيت مُسلطة على سكان ثريھلز ،يلحس جلودھم بلسان خشن،
ليجرد لحمھم حتى العظم!
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أما السكرتيرة روز بينيت ،فسلخت الشھرين األخيرين تدور بسيارتھا الفولكسواكن على مخيمات
الغجر ،المنتشرة في مدن الميدالند ،ترجو عجائزھا من النساء والرجال عالجاً شافياً للمستر ليام
ھدسون ،الذي تعطلت قدراته الجنسية وھو في مرحلة شبابه الثانية.

om

ورغم أنھا لم تھمل كلياً األدوية الجديدة المعروفة ،إذ سَقته حبوب الفايكرا ،ومشتقاتھا ،ومدّت
يدھا في فتحة بنطلونه ،تتلمَس وتفحص المفعول ،بَيدَ أنھا لم تتلقَ أي رسالة مُشجعة ،فعادت تُرتب
وتفھّرس أسماء األعشاب الموصى بھا ،المستعملة وتلك التي في طور األختبار ،وقصاصات السحر
المطوية ،المكتوبة بلغات غير مفھومة ،تخاطب األموات واألحياء من الجنّ ،وتضع عليھا تواريخ وعالمات
فارقة :مُجرب – غير مؤثر – تحت التجريب.
بينما استمرت األوضاع على حالھا بالنسبة لديفيد وفيونا.

an

.c

لم يطرأ شيء جديد على عائلتھما الصغيرة :بَقي إنذھال ديفيد يُسجل صعوداً وھبوطاً ،كذلك
األمر بالنسبة لسَمعه ،وأحاسيسه الجنسية ،كما بقي مقصّ فيونا يحصد شعر الزبونات ،ويصبغه
باللون األسود ،واألشقر القوي ،واألشقر الفاتح ،ليحفي بياضه المُبكر ،أو الكاسح ،وھي تفكر في
طريقة تعيد لديفيد حيويته على الفراش ،ألنھا ال تكترث جدياً بالعوارض األخرى لغيبوباته.

lw

ولكي تنصرف لھذا الھَمّ ،الذي يأخذ جزءاً كبيراً من تفكيرھا ،أعطت أختھا روث ألف باوند لتتخلّص
منھا ،فعادت إلى لندن مع كتاب الھند المھترئ ،الناقص الصفحات.
التحرّك المكاني الوحيد ،حدث من جانب المتقاعد المستر فورمان وزوجته ،إذ إنتقال ليقيما في

rif
A

أوتيل من الدرجة الثانية يقع على بعد خمسين متراً أمام بناية البلدية  ،ھناك ،يلوح أنھما بدءا رحلة
العمر األخيرة .فالبيت أتلفته مياه المجاري واألمطار الراكدة في الغرف ،والجدران عَلتھا الطحالب
والعَفن .لذلك ،بدأت مراجعات آل فورمان للبلدية ،للمطالبة بالتعوبض.

w
w

.A

كانا يقصدانھا يومياً ،أو بين يوم وآخر ،وھما يحمالن أوراقھما ووثائقھما الكثيرة ،الموضوعة في
كيس بالستك منتفخ ،يحمالنه بالتناوب ،وكانت صحة األثنين ال تسمح لھما باإلنتقال يومياً بباصات
النقل من ثريھلز ،لذلك إختارا أقرب أوتيل إلى البلدية ،يدفعان أجوره من اآلالف العشرة التي
إستلماھا في شيك من البلدية.
تُجادل البلدية ،وھي صاحبة حقّ في ذلك ،أن المياه المتسرّبة من الشارع إلى البيت ھي،
بالدرجة األولى ،مياه أمطار ،لذلك يصبح من حقّ المُشتكي ،المستر فورمان وزوجته ،التوجّه إلى
شركة التأمين بالشكوى ،المُبَينة أعاله.

w

بينما تجادل شركة التأمين ،وھي مُحقّه في الجدل ،أن المياه التي غمرت بيت المستر فورمان

وزوجته ،دخلت من الشارع العام ،وھي ،بنسبة كبرى ،مياه مجارٍ ،وعليه يغدو حقّه في تعويض عن
الخسائر المترتبة ،غير مُلزم للشركة ،ألن العقد بين الطرفين ال يتضمن الغرق بمياه المجاري ،التي
تتكفل بھا جھة ثانية ،ھي البلدية في ھذه الحالة ،وعليه يصبح الحقّ في التعويض للمشتكي ،غير
مُنطبق على شروط العقد.
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ويَضّطلع بالدفاع عن الحقّين محامون ذوو خبرة كبيرة ،يعرفون المداخل والمخارج القانونية لقضية
شائكة ،وبسيطة ،في ذات الوقت ،ويتالعبون بتفاصيلھا الواھية ،ويتعمّدون ،في كل مرّة تصل شكوى
المستر فورمان وزوجته مرحلة التصادم بين الحقّين ،إلى التأجيل من أجل المُماطلة.
لكل ھذا ،ظلّ آل فورمان يحمالن كل يوم أوراقھما ووثائقھما في كيس بالستك منتفخ ،ويتجھان
منذ الصباح إلى بناية البلدية ،أمال ً أن تجد قضيتھما حال ً.
وإذ تبدو القوانين اإلنكليزية غير المكتوبة ،التي تقوم بناءاً على أحداث وخُالصات أحكام سابقة،

om

مَرنة وعادلة ،تتوخى التدقيق الشديد في بعض القضايا ،إال أنھا مع محامين ضليعين ،وممتھنين في
جرّ القضايا إلى دوامة ،ال يخرج منھا خيط واحد واضح المعالم ،تصبح مماطِلة ،كثيرة التشعّب ،وقاتلة
لصاحب الحقّ.

.c

وفي حالة آل فورمان ،تحوّل غرق بيتھما بالمياه إلى شدّ وجذب ،بين شركة التأمين المولجة
بالمشاكل التي تسببھا مياه األمطار ،وبين البلدية المسؤولة عن أخالق وتصرف مياه المجاري!

lw

an

كانا ،تقريباً ،كل يوم ،يتناوالن فطورھما وقھموتھما في األوتيل ،وينتقالن إلى بناية البلدية ،يحمالن
كيس البالستك المليء بالوثائق ،والمراسالت بين محامي شركة التأمين أو البلدية من جھة،
وبينھما ،ويقفان في طابور طويل ،ليقابلھما الموظفون ،ويستمعوا ،بنفاد صبر ،إلى شكواھم
المستعصية!
على ھذه الحال ،وبالحزن الذي يلفھما ،ويبعدھما عن عادات بيتھما ،الذي سكنته المياه وأتلفته

rif
A

وطردتھما منه ،تنفق عائلة فورمان الصغيرة على األوتيل ،وتناول وجبات الغداء والعشاء في مطاعم
رخيصة ،من العشرة اآلالف باوند ،قيمة الشيك الذي استلماه من البلدية وإدخراه لشيخوختھما.
وبذلك تحقق الحياة عَدلھا الملتوي ،دون أن يتوقف الزمن عن قَضم صحتھما ،ويقربھما من النھاية
بخطوات سريعة!

w
w

.A

تنھض المسز فورمان في الصباح قبل زوجھا ،تصّطدم أنظارھا بالجدار ،وھي جالسة على طرف
السرير ،وتشعر به قريباً ،يكاد يالمس أنفھا ،فتحرك يدھا أمام وجھھا لفترة ،حتى يستعيد نظرھا
األبعاد الصحيحة لغرفة األوتيل التي تَبتعد جدرانھا مترين في الوسط ،وثالثة أمتار ونصف في الطول،
فتضم إلى جانب سرير النوم الضيق ،كومدينو صغير ،ومرآة ،وخزانه مالبس ،مُرفق بھا حَمّام ،ودوش
مساحته متر واحد.

w

حين تريد المسز فورمان العبور إلى الخزانة ،يقف المستر فورمان وظھره إلى السرير ،ليفسح لھا.
وھكذا بالتناوب .ورغم أن غرف األوتيل تضيق على ساكنھا حتى تكاد تخنق أنفاسه ،إال أنه يفرض
تسعيرة مُرتفعة ،ليس ألنه يواجه البلدية فقط ،بل ألن األسس المتبعة في البناء تلجأ إلى اُسس
ھندسية خاصة.
تعتمد إنكلترا في المجال الفندقي ،وفي بناء البيوت ،واألسواق ،والشركات ،والبنايات الحكومية،
على تخطيط ھندسي ضيّق ،حيث تضيق ،تبعاً لذلك ،الغرف والممرات ،والمصاعد الكھربائية ،والنوافذ
بشكل ال يفھمه الزائر األجنبي!
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وال يمكن ألحد اإلدعاء بمعرفة أسباب الشعور ،المخفي ،بالضيق الذي يحاصر الفرد اإلنكليزي،
ويحرمه من التمتع بمساحات واسعة في البناء!
إن إلنكلترا مساحات شاسعة من األراضي البُور غير المزروعة والمزروعة ،مع ذلك يحصر المواطن
نفسه داخل بيوت صغيرة ،ويشيّد منشآت ومبانٍ حكومية وأسواق ضخمة من الخارج ،لكنھا ضيّقة في
الداخل ،توفر ،إلى أقصى حدّ ،الفراغات الداخلية ،بحيث يمشي المواطن داخلھا وھو يتجنب مضايقة
اآلخر ،أو اإلصطدام به!
وتقام طرق داخل المدن ،أو تربط بينھا ،وتُشاد مآرب إلستيعاب السيارات ،ھي من الضيّق بحيث

om

تكثر حوادث السير ،واإلحتكاك بالحيطان ،واإلصطدامات الجانبية أثناء المناروة لركن السيارات ،داخل
مستطيالت محسوبه بالسنتيمترات!

an

.c

لقد عوض اإلنكليزي ،بما يَتمتع به من أخالق متحضّرة ،ال تجد لھا مثيال ً في العالم ،عن ضيق
المكان ،بإبداء األسف ألبسط خطأ ،أو تجاوز غير مقصود على حقّ اآلخرين أثناء المشي ،باإلعتذار
السريع.

lw

فھل مردﱡ ذلك الشعور بالضيق إلى أن اإلنكليزي يعيش وسط جزيرة مُحاطة بالمياه؟ أم ألنه يرقب
الجُرف الطيني لھذه الجزيرة عند الخاصرة ،من الشرق والغرب ،يتآكل كل يوم ،وتجرف األمواج إلى
البحر أجزاءً كبيرة منه ،دون أن تحرّك حكوماته ساكناً إزاء ھذه الظاھرة الجيولوجية المُقلقة؟ أم أنه
توارث عن األجداد واآلباء ،أسلوب اإللتزاز إلى بعض للحصول على الدفء من الطقس البارد ،مثل
جماعات البطريق تَتجمع ،وتلتزّ إلى بعضھا ،أثناء ھبوب الرياح الجليدية؟

rif
A
.A

4

تعاني المسز فورمان أوجاعاً مُزمنة في ساقيھا ،تجعل وقوفھا على قدميھا ألكثر من ربع ساعة،

w
w

أمراً شبه مستحيل.

بعد غرق البيت بأسابيع ،وبعد إصابة زوجھا بمرض مفاجئ ،أدى ذلك إلى إنسداد األوعية في

w

ساقيھا النحيلتين .على األثر تلقتْ في المستشفى أربع غرزات في كل ساق لمعالجة اإلنسداد،
الذي حدث ،حسب األطباء ،نتيجة ضغوط نفسية غير متوقعة ،وقد إرتاحت مؤقتاً من اآلالم التي تحسّ
بھا أثناء السير ،لكن األوجاع عاودتھا من جديد ،فتلقّتْ ھذه المرّة إثنتا عشر غرزة ،وأصبحت اآلالم
مالزمة لھا ،تأتيھا أثناء المشي ،أو النوم لفترة طويلة على الجانب ،أثناء الليل.
وسط الليل ،الذي تحتاج فيه المسز فورمان إلى الھدوء ،للصراع مع السھر والتغلب عليه بإغفاءات
متقطعة ،تبدأ الموسيقى لعبتھا في البناية الملتصقة ،من الخلف ،باألوتيل ،وتُرغم المسز فورمان
على سماع ضجيج الترامبيت والطبل ،قوياً ،يھز غرفتھما الضيقة ،ويحرمھا الھدوء الذي تحتاجه في
صراعھا مع األوجاع!
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تعود ھذه الموسيقى الصاخبة إلى ثقافة الضجيج ،التي خلقتھا األجيال الجديدة ،وھي تُحاكي ،أو
تنافس ،اإلنفجارات النووية المصمّة لآلذان ،التي تشجع شركات اإللكترونيات على صناعتھا ،وتبيعھا
بأسعار غالية!
أما المستر فورمان ،الذي تنغلق اُذناه أوتوماتيكياً ،فھو يَغطّ في النوم حالما يالمس خده الوسادة،
ويَعبر الليل بسالم دون أن يقلق نومه شيء ،ألنه ،منذ تقاعده قبل عشر سنوات ،يريد تعويض فترات
الصباح األولى ،الذي تلّذ فيھا الغفوة العميقة ،التي حُرمَ منھا طويال ً أثناء إستيقاظه المبكر للذھاب
إلى العمل.

om

بَيدَ أن السبب الحالي لنوم فورمان العميق ،ھو للتخلص من السُعال الليلي ،الذي يعاوده بقوة إذا
رفع رأسه عن المخدة ،بسبب النوبة المفاجئة التي أصابته ،في نفس اليوم الذي غرق فيه بيته،
ورمتھما ،ھو وزوجته ،في عرض الطريق!

lw

an

.c

عندما تصحو المسز فورمان صباحاً ،بعد مناوشات قلقة ،في األغلب ليست لصالحھا ،مع الضجيج
المنبعث من البناية الملتصقة باألوتيل ،المستمر حتى ساعات الفجر األولى ،يكون السھر قد نفخ
عينيھا ،فتروح ،يطوّحھا النعاس داخل الغرفة الضيقة ،تصطدم مرّة بالجدار ومرّة أخرى بالسرير،
وتتلمس طريقھا على ضوء المصباح الضعيف لتذھب إلى الحمام .تفتح بابه إلى الداخل ،فيمنحھا
مكاناً ضيّقاً للوقوف أمام المرآة والمغسلة ،ويضرب كرسي التواليت من الخلف .لذلك تتوقع ،بحسّ
المرأة ،لكن دون أن ترى بوضوح ،أن اآلالم والسھر قد أتعبا وجھھا ،وعمّقا تجاعيده.

rif
A

بعد أن تغسل وجھھا بالماء البارد ،تفكّر وھي جالسة على طرف السرير ،في مطبخھا
المُرتّب،وحركتھا الصباحية فيه ،إلعداد الفطور العائلي ،ووقوفھا للحظات أمام النافذة الملطة على
حديقة صغيرة ،جميلة ،إلى الخلف ،حتى يغلي الماء لتصبّه على ثالثة أكياس شاي في اإلبريق،
فيتصاعد إلى أنفھا البخار المُعطّر ،ثم تنقله إلى المائدة ،العامرة بالصحون ،والزبدة ،ومرتبان مربى
التفاح المصنوع في البيت ،والبيض ،وشرائح الخبر المحمّرة ،إلى أن يصحو زوجھا من النوم!

.A

ثم تقارن بين حياتھا اليومية الحالية ،المحشورة في قفص معلّق في الطابق الثالث ،له نافذة

w

w
w

صغيرة تطلّ على الرواق ،ومياه ساخنة مرتين في األسبوع نتيجة اإلصالحات المتناوبة ،بين األنابيب
والسخانات ،والتسكّع على المطاعم الصغيرة ،لتناول الوجبات الرخيصة ،وضجيج الترامبيت وإيقاعات
الصُنوج والطبول ،التي تؤرق نومھا ،وبين حياتھا السابقة ،واألسبق ،البسيطة ،الھادئة ،وزيارات
الجارات الدورية التي تتخلّھا الثرثرة ،وتناول الشاي بالبسكويت المُحلّى ،أو السھر على التلفزيون مع
البرامج الكوميدية أو المملّة ،أو مصاحبة زوجھا ،وھي تشبُك ذراعھا بذراعه ،إلى السوبرماركات
للتسوق األسبوعي!
عندما يصحو الزوج ،يسعل مرتين أو ثالثة ،ويتناول البخاخ من تحت الوسادة ،مغمض العينين،
ليشفط نَفساً طويال ً يمأل رئتيه بالفينتولين ،ثم يسأل" :في يوم نحن من األسبوع؟"
تجيبه الزوجة "األربعاء!"
"اللعنة!" يقول مستر فورمان ،ويضيف "اليوم موعد الذھاب إلى البلدية! ھل نسيتِ؟"
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ينظر آل فورمان ،بإنتظار فطورھما ،من النافذة الضيّقة في صالة الطعام ،إلى الريح القارسة تھ ّز
الزجاج ،والثلوج تھطل منذ ليلة األمس ،فيشعران بالبرد يضرب عظامھما ،رغم المالبس الثقيلة التي
تدثرا بھا .ألن البرد ھو شعور بالدرجة األولى ،إذا نظرت إليه ،ولو من صالون دافئ نسبياً ،قابلك بنظرة
مثلھا يقشعر لھا البدن.

om

يحمل آل فورمان ،بعد اإلنتھاء من فطورھما وقھوتھما الصباحية ،ويقطعان الخمسين متراً من
األوتيل إلى بناية البلدية ،وھمّا يلتزّان على بعضھما طلباً للشعور بالدفء ،ومقاومة الريح القوية التي
تدفعھما إلى الخلف ،وعندما يصالن المدخل ،ينفضان الثلج عن ثيابھما ،وعن الكيس المنتفخ بالوثائق
والرسائل المتبادلة بينھما من جھة ،وبين محامي البلدية أو محامي شركة التأمين من جھة أخرى.
ثم ينضمّان إلى طابور طويل ،وينتظران أن يأتيھما الدور.
بعد نصف ساعة ،تكون المسز فورمان قد ثارت أوجاع ساقيھا من الوقوف ،تحامَلتْ خاللھا على

an

.c

نفسھا ،وتوشك اآلن على السقوط .ويتطوع أحد الموظفين بكرسي لتجلس عليه إلى جانب زوجھا
الواقف ،ويروح الكرسي يتنقل مع حركة الطابور ،وتقدّم المستر فورمان خطوات بطيئة نحو الموظف،
لتكون الزوجة إلى جواره .ولو جالسة!

lw

يُخرج المستر فورمان محتويات الكيس ،ويفرش أوراقه ووثائقه حسب التواريخ على النضد ،ليغطي
بھا جزءاً كبيراً من السطح ،بينما يحتفظ بالباقي داخل الكيس ،مؤرخاً وجاھزاً عند الطلب ،ويَشرح،
مثل كل يوم ،أصول قضيتھما للموظفة ،المكلفة اليوم بالنظر فيھا.

rif
A

تسمع المسز فورمان ،وھي جالسة على الكرسي ،النقاش الدائر ،دون أن ترى األوراق وال وجه
الموظفة.
أحياناً تصحح التواريخ التي يَخطأ زوجھا في سردھا ،أو تذكّرُهُ بما يفوته من مجريات األحداث
وتسلسلھا ،بينما ينھمك الزوج في شرح القضية من أولھا إلى آخرھا ،ويتطرّق إلى المراسالت،
والتأخير ،والوعود بالحلّ ،وأخيراً يشير إلى المدة التي استغرقتھا.

.A

w
w

لكن الزوجة تضبط حركة الزمن أيضاً ،فمرور ساعتين يعني أن تنغز زوجھا ،المُنشغل بالحديث ،من
ذراعه ،لتنبھه" :إنه وقت البَخاخ!" فيخرج اآللة من جيبه ليشفط منھا جرعتين قويتين من الفينولين،
تساعد القصبات الھوائية المتقلّصة على اإلنفتاح ،فيتنفس بصورة شبه طبيعية ،لمدة مائة وعشرون
دقيقة.

w

تتابع الموظفة من جلستھا وراء النضد ،وعالمات التركيز بادية على وجھھا ،تفاصيل القضية
المملّة ،الطويلة ،التي يسردھا المستر فورمان ،ويشردُ تفكيرھا بين فترة وأخرى إلى مشاكل زوجھا
المدّمن على تناول الجن وإبنتھا المريضة ،وتسأل نفسھا بقلق إن كان قد ناولھا الدواء في وقته
المحدّد ،ثم تفكر في النكايات بين الموظفات والموظفين ،وعدم المساواة في العمل...إلخ ،وتمنح
جزءاً من إنتباھھا لسماع قضية محسومة ،سلفاً ،لمصلحة البلدية ،ومحاميھا الذائع الصيت.
لكن القانون ،وأصول المراجعات ،يجبرھا على اإلصغاء لكل أقوال الشخص ،ثم تسجيل عبارة
واحدة ،مقتضبة :تُدرس الخُالصات ليتمّ إبالغ المراجع بالنتائج .وتُحال القضية إلى موظف آخر!
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يتساءل فورمان ،معتذراً عن السؤال الذي يكرّره على كل الموظفات والموظفين ،عن سبب
اإلحالة مرّة أخرى إلى موظفين سبق ووقف أمامھم ،ھو وزوجته الجالسة ،وشرح لھم ،مُستنداً إلى
ھذه الوثائق المفروشة على النضد ،قضيته ،ولم يحصلْ منھم غير اإلجابة نفسھا ،والعبارة ذاتھا:
تُدرس الخُالصات! فمتى تنتھي دراسة الخالصات ليَتم بتّ الموضوع؟
تجيب الموظفة بأدب ،وقد شبعت من سماع القصة ،بينما تريد التفرغ للتفكير في شؤونھا
الخاصة ،ولو لعشر دقائق ،تفصل بين خروج ھذا المراجع والمناداة على مراجع ثانٍ ،بأن :األصول
تتطلب ذلك!

om

يلمّلم فورمان ،وھو يجھل األصول المُشار إليھا ،وثائقه وأرواقه المفروشة ،ويدسّھا في الكيس
الذي ضاق بكميتھا الكبيرة ،وتقف المسز فورمان متھيئة ،بعد أن يعيد زوجھا الكرسي ،مع الشكر
للموظف ،ويخرجان من باب البلدية للريح الباردة وثلوج الميدالند.

an

.c

يناقش المستر فورمان مع زوجته ،وھما يجابھان الريح ويتفاديان اإلننزالق ،المقھى المناسبة ،أو
البار الذي يتناوالن فيه ساندويتشة الغداء ،ويمضيان ساعتين بعيداً عن البرد ،فترجوه مسز فورمان أن
يتذكّر أوجاع ساقيھا ،ويختار ،بدال ً من التسكع في ھذا الطقس الردئ ،أقرب مكان يأويان إليه.

lw

يردّ المستر فورمان أن بعض األماكن ،خاصة القريبة ،مخنوقة وغير مُھوّاة جيداً ،ما إن يدخل فيھا
حتى تھتاج قصباته الھوائية ،فتمسكه نوبات مريرة من السعال ،ھذا عدا إرتفاع أسعار القھوة والشاي
فيھا! توافق مسز فورمان على إختيار المقھى الذي يراه مناسباً ،وتقول في نفسھا" :ما أتعس من ال
يملك بيتاً ،يستقبله بالدفء والحماية!" وتتذكّر بيتھما قبل اإلنتقال إلى ثريھلز ،حيث الغرف الواسعة،
والنوافذ المُطلّة على أشجار الكستناء البرية والبلوط والصنوبرات ،موزعة بتنسيق على مساحات
كبيرة من األثيل المقصوص في الحديقة ،تمرحُ فيه الطيور ،وتُسمع زقزقتھا منذ الفجر ،وتتقافز زيغان
الحقل على العشب ،بحثاً عن غذائھا من الديدان" :ما أتعس من ال يملك بيتاً ،يستقبله بالدفء
والحماية!"

rif
A

.A

يفسح المستر فورمان طريقاً لزوجته ،فتسبقه في دخول مقھى صغيرة ،وھو ينفض الثلج عن

w

w
w

ثيابه ويخلع غطاء رأسه .ينتحيان مكاناً بعيداً عن الباب ،الذي تندفع منه تيارات الھواء مع كل زبون
قادم ،أو خارج ،ويقرءا التسعيرة بحثاً عن أرخص سندويتشة مع كوب ساخن من الشاي ،ألن التوفير
يقف مثل شيطان للرعب شاخص في رأسيھما ،يحاسبھما على كل باوند ينفقانه ،بينما تَتبخر اآلالف
العشرة بين أيديھما ،في الصرف على وجباتھما ودفع أجور األوتيل ،قبل صدور قرار نھائي يحسم
قضيتھما!
بعد أن يُحمّر النادل شرائح الخبز التي تغطي الجبن ،ويمأل إبريق لشخصين بالماء المَغلي مع
كيسين من الشاي ،يحمل الجميع ،مع كوبين فارغين ،ويضعھما أمام آل فورمان ليقول" :إستمتعوا
بغدائكم"
يتناول الزوجان ،بدون إستمتاع ،غدائھما الناشف ،ويفتقد الزوج مكعباً من الزبدة يمسحھا
بالسكين على أطراف الخبز ،ألن المكعبات نفدت في المقھى ،وال يوجد من يجلب كمية منھا من
السوبرماركت.
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بينما تروح المسز فورمان تمضغ السندويشة بتمھل شديد ،مع جرعات الشاي ،وتفكر في
مطبخھا اآلھل بالزبدة والمربيات وزيت الزيتون ،تغمر به الصحن مع حبات زيتون قليلة ،تغمس فيه قطع
صغيرة من الخبز المحمّر ،تلتقطھا بالشوكة ھي وزوجھا.
بعد اإلنتھاء من وجبتھما الرخيصة ،يمضي آل فورمان بقية الساعتين في تبادل اللوم :حوّل
التسرع في بيع بيتھما القديم واإلنتقال إلى ثريھلز .دَفع نصف راتب التقاعد لتسديد القرض .أوھام
وجود األنھار والحدائق العامة ،والضرائب العديدة والمتنوعة التي ترھق ميازنيتھما .الحياة السعيدة
التي كانا يأمالن فيھا أثناء شيخوختھما!

om

مَالمات كثيرة ،يتراشقانھا بصوت منخفض ،مثل النِبال تذھب إلى القلب ،ويخلّصان إلى أنھما وقعا
في مصيدة غير أخالقية ،نصبتھا لھما البنوك والشركات ،وإنتھت في ھذه المؤسسة الحكومية
اللئيمة ،التي ال تعرف الرحمة ،البلدية!

an

.c

يتكئ آل فورمان على بعضھما ،ويسيران في طريق زَلق ،توقفت فيه الثلوج عن الھبوط ،واشتدّت
ريحه ،يقصدان األوتيل ،يحمالن رغيف خبز وشرائح لحم رقيقة للعشاء.

lw

في الصيف ،بعد تحسّن الطقس ،وإنتقال آل فورمان على ثالثة أوتيالت ،أما ھرباً من الضجيج أو
لضيق الغرف ،أو لبعدِھا عن البلدية ،إنغلقت األوعية الدموية في ساقي مسز فورمان ،وأصبح الدم
يصعد إلى القلب بصعوبة ،ويؤدي إلى تشنّج في المناطق السفلية ،جعلت اآلالم تزداد حدّة ،والغفوات
المتقطعة تزداد قصراً في الليل.

rif
A

نصح األطباء آل فورمان ببقاء الزوجة في األوتيل أثناء النھار ،حتى ال يرھقھا المشي ،بعد أن
تشوھتْ ساقاھا بالغرزات الكثيرة ،وخوفاً عليھا من إنغالق خطير في األوردة ،لكن المسز فورمان
أصرّتْ على مراقفة زوجھا إلى البلدية ،والتحامل على نفسھا ،ألنھا رافقته أربعين عاماً في الحياة،
فھل يريد األطباء حرمانھا من وجودھا معه ،لمشاركته إستالم القرار النھائي للتعويض ،خاصة وھو
ينسى ،أحياناً ،بعض التواريخ ،أو تسلّسل األحداث ،فمن تراه يذكّرُه بذلك؟

.A

w

إال أن آل فورمان لم يھتما بھذه األقاويل ،ولم يستمعا إليھا.

w
w

بنھاية الصيف ،أطلّ نوفمبر من جديد ،ونزلت الثلوج على الميدالند مبكرةً عن موعدھا كعادتھا،
وتنافس المذيعون ،ومقدمو البرامج ،في البحث عن تفسير مناسب للظاھرة المناخية الغريبة ،التي
لم تشھد لھا إنكلترا مثيال ً منذ سبعين عاماً ،وعزوھا إلى ثقوب جسيمة في طبقة األوزون ،وقال
آخرون إن اإلفراط في إطالق أقمار اإلتصالت ،والبثّ ،شكّلت غُمامة كثيفة تحجب جزءاً من الشمس،
وتبدّد طاقتھا الحرارية.

غدا السير شاقاً على مسز فورمان ،وأصبح زوجھا يشعر بثقل بدنھا النحيل على ذراعه اليسرى،
بينما يسند داخل أبطه األيسر كيس من الخيش ،يتدلى بحبل من كتفه ،يجمع داخله الوثائق
والمراسالت ،بعد أن تضاعف عددھا في األشھر األخيرة.
حين تتوقف الثلوج عن الھبوط ،يخرج آل فورمان من األوتيل ،وييمّنان صوب البلدية ،يجابھان الريح
الشديدة ،فيمشيان على الرصيف بحذر.
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أمام عربة ضخمة تُطرح فيھا مواد البناء القديمة ،وقف آل فورمان ،يبحثان عن قطعة خشب ،تَصلُح
للتَعكّز ،يساعد مسز فورمان أثناء السير.
يختار المستر فورمان خشبة ،ما زالت المسامير عالقة بھا ،ويقول" :ھذه أفضل المُھمالت،
لإلستناد عليھا!"
تأخذ المسز فورمان الخشبة ،وتشعر أنھا ثقيلة ،لكنھا ،فعالً ،تساعدھا لإلتكاء أثناء السير ،على
األقل ،لتجنب اإلنزالق!"

om

يضيف المستر فورمان ،وھما يخطوان إلى األمام ،بأنه سوف يشتري لھا كرسي مُتحرك عندما
تُحسم قضيتھما ،ويستلمان التعويض!

5

lw

an

.c

إلى الخلف من آل فورمان ،اللذان يَتكئان على بعضھما ،ظھرت الشمس محاطةً بھالة من الغبش،
تعكس بضوئھا الضعيف ،البارد ،صورة بائسة لسعي اإلنسان المرير ،وطبيعة بدنه الھشة!

rif
A

w
w

.A

"وربما يكون السؤال الذي ال يتبادر إلى أذھانكم ،سيداتي وسادتي ،لكننا نعطيه اھتمامنا العظيم
ضمن تحمل مسؤوليتنا غير المُعلنة ،في تحمّل واجبنا النيابي المُقبل ،لوضع األمور في نصابھا ،من
أجل إزدھار إنكلترا وإستقرارھا االقتصادي ،ونموّ أوضاعكم الشخصية بالدرجة األولى ،الذي سنحمل
عبئه على أكتافنا ،ھو فيما إذا نفد األوكسجين من الجو ،يصبح علينا ،إذا منحتم أصواتكم لنا ،توفيره
في قناني تصل إلى بيوتكم ،وال تكلفوا أنفسكم السؤال عن األسعار ،ألن جلوسنا على كرسي
المسؤولية ،سيفرض علينا وقتئذٍ ،وليس قَبل ذلك ،أن نضع مصلحتكم المبجلة قبل مصلحة الوطن،
والعكس أيضاً صحيح"...
"عظيم! ...جميل! ،مُدھش! "...تعالي التصفيق من أكُفّ قوية ،والھتاف بحياة المُرشح بأفواه
خبيرة في إثارة الضجيج.

w

كان المستر ليام ھدسون يخطبُ أمام نَفر صغير من الحاضرين ،المَدفوع لھم ،ممن يصفقون حتى
في فراش نومھم ،يتراوح عددھم بين عشرين واثنين وعشرين شخصاً ،في بناية وسط شارع
المصيدة الدَبقة ،اُعدّتْ على عجل ،وزُينتْ واجھتھا بالشعارت اإلنتخابية ،وصور كبيرة وصغيرة لرئيس
البلدية.
كان رئيس البلدية قد إختار يوماً مشمساً ،دافئاً بالنسبة لموجة البرد المبكرة ،ذابت الثلوج من
أغلب شوارع المدينة ،وخرج العاطلون عن العمل للتريض ،أو التسوق ،ليلقي خطابه.
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في البداية ،أصرّ ھدسون على إبعاد ثريھلز من نشاطه اإلنتخابي ،أن ال ينفق عليھا ربع باوند من
المال المُخصص للدعاية ،بَيدَ أن المستر گالو أقنعه أن ال يستثني ثريھلز من برنامجه ،حتى لو حصلت
زيارته على صوت واحد .فتراجع رئيس البلدية ،في اللحظات األخيرة،
وافق ،بعد ممانعة عنيدة ،على الذھاب إلى ثريھلز الملعونة إللقاء خطاب فيھا ،بعد أن ألقى
خطابات حديثة في أربع مدن ،لم تسمع إنكلترا من قَبل مثيال ً لفصاحتھا الطنانة!
لكن الصوت الوحيد ،اليتيم ،الذي كان رئيس البلدية ،والمستر گالو ،يحلمان به ،لم يحضر القاعة،

om

بل على العكس ،واصل السكان مرورھم على البناية ،وھم يرمون وردة سوداء على بابھا ،حزن ًا
وإستنكاراً لموت المستر فورمان ،أثر تشنج قوي في قصباته الھاوئية بسبب البرد ،فلفظَ أنفاسه في
الطريق إلى البلدية.

an

.c

بينما يواصل المُرشح خطابه ،محفوفاً باألتباع والمرافقين ،مؤيداً بالتصفيق من قبل الصَخابين ،الذي
كان صراخھم ينفذ إلى الطريق ،طافت سيارات الدعاية في المدينة تحمل صوراً كبيرة ،وشعارات تدعوا
الناس إلى عدم تفويت الفرصة إلنتخاب المُرشح ليام ھدسون ،المُدافع األكثر حَزماً عن حقوق
المواطنين ،المُستمع إلى شكاواھم.

lw

كانت السيارات تمأل شوارع ثريھلز بالزعيق والتزمير ،المنبعث من مُكبرات الصوت ،وتزرع اإلزعاج
إعتباراً من شارع المصيدة الدبقة ،حتى أطراف البيوت في أعالي التالل الثالث ،حيث ترعى اإلبقار
واألغنام في الحقول!

rif
A

شعر ديفيد ،المنكفئ على ذاكرة تغطس منھا األفكار ثم تطفو على السطح مُبلّبلة ،مُشتّته ،ال
تستقر على موضوع بعينه ،شعر بضجيج السيارات يقاطع ھدوءه ،ومكبرات الصوت تختلط بأفكاره ،ثم
تمسح كل أثر لھا من رأسه.

w
w

.A

وكلما إزدادت الفَصاحة في خطاب رئيس البلدية المُبث من اإلذاعة المحلّية  ،FMيتحمس راكبو
سيارات الدعاية المتنقلة ،ويتصاعد زعيقھم ،يرافقه التزمير ،حتى يھتزّ زجاج النوافذ ،وتنكمش جدران
البيوت لصداه ،وكأنه الرعب مجسداً.
ضاق ديفيد ذرعاً من الضجيج .خُيّل إليه أن السيارات تتعمّد المرور على بيته لتزعجه ،ولم يكن
يعلم بالضبط لماذا تفعل ھذا! أو إي الفرق الرياضية تؤيّد! وما شأنه ھو بكل ذلك! وھل يتحتم عليه
سماع األصوات المصمّة لآلذان ،حتى يفھم ما يريدون!

w

أحسّ رأسه يفرقع ،يكاد ينفجر من الصَخب الذي يستھدفه .بَرطم بكلمات غير مفھومة ،وھو في

ذروة الغضب الذي ضاقّ به صدره .ثم انتبه أن أسماعه إنفتحتْ ،واألصوات تدخل أعماق أذنيه وتستقر
فيھما ،وھو ،بدال ً من اإلكتراث بعودة سَمعه ،نھضَ من مكانه ،وقد أفقده الحُنق صوابه ،فتح الباب
وصرخ بإعلى صوته:
"اللعنة عليكم .أوقفوا ھذا الضجيج أيھا البلھاء!"
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صَفَق الباب وعاد إلى مكانه .شعر أنه نَفّسَ عن غضبه العارم ،لكنه تنبّه أثناء جلوسه أن صورة
رئيس البلدية ،واسمه مكتوباً بالخط الكبير ،كانا مرفوعان فوق السيارات ،وأن مواكب الصخب والزعيق
ھي مواكب دعاية إنتخابية!
تمّتمَ مع نفسه ،أن الصورة ھي لرئيس البلدية ،ليام ھدسون ،وإسترجع في خياله قافلة
السيارات والرجال الذين يبرزون نصف أجسادھم من النوافذ ،إنما كانوا يزعقون ويھتفون بأسم ليام
ھدسون ،فھل ترشّحَ للنيابه؟
بدأت ذاكرته تعيد تفاصيل ما شاھده في الشارع ،ومنھا ،ذھبت إلى بناية البلدية ،ومكاتب

om

الموظفين ،وأسرعتْ نحو كومبيوتره ،ومكتبه .تذكّرَ األوراق مكدّسة أمامه ،والجوارير المغلقة على
الملفات ،وھيئة الساعي يرمي أمامه الملعلومات الجديدة ويخرج.

an

.c

وقف على قدميه وأسند يده على صدغه ،كأنه يتلمّس خاليا دماغه ،ومساماته ،وھي تتفتّح
الواحدة بعد األخرى ،وتنھال عليھا األحداث والصور ،متتابعة ،واضحة ،ودقيقة في تفاصيلھا ،مثل
شالل ،تتالحق مياھه وتتصادم مسرعة في الھبوط إلى القعر.

lw

أفردَ يديه دھشه بھذا الوعي الجديد ،بعد غياب األشياء ،وھربھا الطويل عن ذھنه .دخل المطبخ
كما لو يبحث عن شخص يخبره ،أو يحدّثه عن األحاسيس ،التي ھجمت عليه وكادت تطيش عقله.
ثم ذھب إلى غرفة النوم ،يتكلم بيديه ،يُحركھا أمام وجھه عن عودة الماضي حيّاً أمامه بكل تفاصيله،
ثم عاد إلى الصالون ،غير مصدق أن ذاكرته أصبحت تطاوعه ،وبمتناول يده ،في إسترجاع أي شريحة،
أي نقطة ،أي حوار يمّت بصلة إلى الماضي القريب أو البعيد.

rif
A

لم يجد من يشاركه اإلستغراب ،لم يصادف من يفتح عينيه دھشةً للحدث .رفع السماعة ليتصل
بفيونا ،حين ردّت عليه تسأله ما الخبر؟ قال:
"فيونا ،عودي إلى البيت بسرعة!"

.A

"ماذا جرى لديفيد؟" قالت فيونا لنفسھا ،تسرع بإتجاه البيت.

w
w

في الصباح ،ينھض ديفيد مع زوجته .يحلق وجھه كالعادة ،ويغسله ،كأنه ذاھب إلى العمل ،لكنه

w

يجلس في الصالون .حين تخرج فيونا ،تودعه ،قبل الباب ،أو بعد أن تغلقه وراءھا ،يردّ عليھا ،وأحياناً ال
يسمع ما تقول ،ويبدأ يمسكُ رؤوس المواضيع ،يَتيه بينھا ،ويخلط تفاصيلھا ببعض ،لتھيم داخل رأسه،
غائمة ،ال تريد أن تكتمل! ويستمر على ھذه الحال إلى أن ترجع فيونا من الصالون .فماذا حدث له
اليوم ليتصل ويطلب عودتھا إلى البيت!
"ھل حدث له مكروه؟ ھل عادت البلدية إلستجوابه؟ لكنه طلب عودتي إلى البيت ،ولم يذكّر
البلدية!"

خطرت لھا مئات التصورات ،وھي تحثّ الخطى ،وتتعثر في الحُفر وبقع المياه ،وكانت تخمن حوادث
خطيرة ،أو بسيطة ،تعرض لھا البيت ،أو ديفيد ،أثناء غيابھا .المت نفسھا أنھا تتركه وحده لساعات
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طويلة وھو في حاله من النسيان ،واإلھمال ،والمرض الذي أمضى فيه سنة كاملة ،وال يبدو عليه أي
أثر للشفاء!
شھقت ،وحبست أنفاسھا ،قالت تخاطب نفسھا "ماذا لو اكتشف المال الملفوف داخل أحد
جواربه ،المدفون أعلى الخزانه ،الذي ال يخطر ألحد وجوده بين مجموعة من المالبس القديمة!"
كانت تسرع ،وتفكر ،وترى بعين خيالھا المال يَقعُ بين يدي ديفيد ،وتختار تفسيرھا المالئم ،الذي
يُقنع زوجھا بإنھا لم تخفِه عن أنظاره ،إال لمصلحتھما ،أو حتى يشفى من وعكته! وإنھا تلقت الشيك
من البلدية ،وصرفته دون معرفته ،ليكون لھما في المستقبل!

om

.c

قلّبتْ األمر على وجوھه الكثيرة ،وتساءلت أي التفسيرات يصدّق .بَيدَ أنھا تذكّرتْ أنھا أخفته عنه
ليكون لھا .ھل يحقّ ألحد مشاركتھا المبلغ ،الذي حفظته بعيداً عن األيادي الغريبة؟ إن وصول الشيك
يحمل أسم ديفيد وأسمھا ،ال يعني أنه من حقّ ديفيد ،الغائب عن الوعي ،ال يتذكر شيئاً ممّا حوّله،
وال يعرف لماذا صدر الشيك أصالً ،إذن ،فھو لھا!

an

"لكن ،ربما "!...قالت لنفسھا ،ثم إفت ّر ثغرھا عن إبتسامة ،ما لبثت أن كَبُرتْ وانتشرت على بقية
محياھا "يكون المسّ نفسه ،وإنتصب!"...
راحتْ تُسرع ،وھي تفكر في الخاطر الجديد ،وتھيء عواطفھا لتبعاتَهُ الجميلة ،ألنھا حُرمتْ

lw

ممارسة الجنس منذ سنة ،مرّت صعبة في بدايتھا ،ثم إعتادت عليھا في األخير ،بل نفضتْ يدھا منه،
ولم تَعد تفكر فيه بإلحاح!

rif
A

لكن مالمحھا إنكمشتْ ،ضرب الخوف وجھھا ،وأسرعت خطواتھا وھي تتمّتمُ مع نفسھا "سيشھد
البيت كارثة ،إذا نسيَ الغاز مفتوحاً ،فأتتْ النيران على كل شيء في المطبخ!"

.A

بيد عصبية ،تتنبأ صاحبتھا بأسوأ األمور ،أنزلتْ فيونا مصراع الباب ،ودفعتْ مفصله بقوة ،ونادت:
"ديفيد!"

تالشى الخوف عنھا ،وغزا عينيھا بريق المفاجأة .قالت" :حقاً!"

w

"نعم" أجابھا مؤكداً.

w
w

خرج ديفيد من المطبخ حين سمع صوتھا ،فتح ذراعيه وقال" :فيونا!" ثم أخذھا في أحضانه "عادت
إليﱠ ذاكرتي ،وصحا وعيي كامال ً!"

أضافت ،تبادله العناق وتشدّه إليھا "أي خبر عظيم!" ثم تساءلت ،وھي تبتعد عنه وتنظر إلى
وجھه "متى حدث ھذا؟"

"منذ نصف ساعة ،لھذا اتصلتُ بكِ لتأتين!" كان يرفع يديه ويخفضھما وھو يكاد يطير من الفرح
"أردتُ أن تشاھدي المفاجأة بنفسكِ!"
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كان تزمير السيارات يقترب ويبتعد في الخارج ،بينما فيونا تخلع معطفھا الصوف .قالت إنھا ال تملك
الكثير من الوقت ،ألنھا تركت الصالون بعاملة واحدة .لكن الفرح إنمسح عن وجھھا بالتدريج ،وبدأت
تمّعن التفكير في مغزى عودة الوعي لديفيد ،لذلك سألت:
"قل لي ،كيف حدث ھذا؟ وكيف عرفت بعودة ...ذاكرتك؟"
"ال أكاد أصدق! كنت أجلسُ ھنا ،أشعر بالضيق من مرور سيارات الدعاية في الشارع ،وحين
فتحت الباب وشاھدت صورة رئيس البلدية ...تداعت األفكار على رأسي ،ثم إندھشت إنني أسمع
بوضوح .عدّتُ إلى مكاني ،وبدأت أسترجع الذكريات ،كل الذكريات إنھالت عليّ!"

om

كانت فيونا تصغي إلى كالمه ،تراقب إتزانه وفرحه ،وھي األخرى غير مصدّقة ما ترى أمامھا .كانت
تريد أن تمسك شيئاً ملموساً بعقلھا أو بيدھا ،ألن معرفة صاحب الصورة ال يعني أي شيء ،ال يؤكد
قدرة على التذكر ،وال وعياً مسترجعاً!

.c

lw

an

"لم أصدق ما حدث ليّ" واصل ديفيد كالمه بعد أن الحظ الحيرة على وجه زوجته "يمكنني أن
أعود إلى الماضي ،أية نقطة من الماضي ،ألتذكر تفاصيلھا ،أكثر من ذلك استرجعت يوم إلتقائنا في
النادي ،وذھابنا إلى سكاربرا بمايوھك األزرق ،حيث تمدّدنا على الرمل وتناولنا اآليس كريم خمس
مرات متتابعة!"
ظلّ يبتسم في مَرح "وحديثنا عن الزواج! يومھا قالت والدتك لماذا يأتي على دراجة ھوائية ليطلب
يدك؟" يمسك فيونا من ذراعيھا ويسأل "ھل تتذكرين؟"

rif
A

"وماذا أيضاً؟" تختلط على وجھھا تعبيرات الخوف والشكّ.
"أنت ال تصدقيني!" قال مستغرباً برودھا.

.A

"ديفيد! لماذا أنت موجوداً ھنا؟ أعني في البيت!" تسأل وقد نفد صبرھا.

"كيف؟ أعني بأيّ وجه؟" سألت.
"أرسلتُ شيكاً إلى سكان ثريھلز" قال.

"آه! "...إنھارت فيونا على المقعد ،غطست فيه ،وھي تخفي رأسھا بيديھا.

w

w
w

يضع يديه على وجھه مندھشاً من سؤالھا ،ثم يردّ" :ألن البلدية لم تحسم وضعي .ألنھا تتھمني
بتبديد األموال!"

راح يراقبھا مستغرباً ،وبعد أن عجز عن فھم سبب إرتباكھا ،إبتعد بفكره ،إذ راح يتذكر إستجوابات
البلدية ،وصياح رئيسھا فوق رأسه ،وتحقيقات اللجان اإلدارية ،والتقنية ،والكتمان الذي رافق كل ذلك.
شعر أن الموقف قد تغيّر اآلن ،وأن فيونا ھي التي تشرد وتغيب عن الوعي ،فتنكمش على
المقعد ،بينما يقف ،ھو ،يجيب على أسئلتھا بثقة.
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ثم سأم الدور .كرِهَ المحققين وصياح رئيس البلدية ،إنه اآلن يريد معرفة السبب إلرتباك زوجته،
في وقت يفترض فيھا أن تبتھج لشفائه ،من وعكة كادت تحوّله إلى جثة مرميه في البيت!
ھل تخاف عليه من النتائج المترتبة على تصرفه باألموال؟ إنه مستعد لمجابھة البلدية ،يقف
أمامھا بقامته الطويلة ،النحيلة ،ويقول نعم ،إنه أرسل المبلغ إلى سكان ثريھلز ،وھو غير نادم!
تمرّ بينھما فترة من الصمت .ھو واقف على قدميه ،ينظر بقلق ،وھي جالسة ،أنظارھا تبحلق في
السقف ،تفكر عن مَخرج من المأزق غير المتوقع الذي باغتھا.

om

"ديفيد!" تسأل بھدوء وقد اعتدلت في جلستھا "ھل بدّدتَ أموال البلدية؟"
"نعم ،فعلتُ!" يردّ عليھا بنفس الھدوء وينتظر ما وراء سؤالھا.

.c

تبقى فيونا في جلستھا الغريبة ،تفكر في الجاروب الرَثّ ،مُكوراً على المبلغ ،مرمياً بين المالبس
القديمة ،مھدّده بعاصفة لم تتوقعھا ،ولم تحسب حسابھا طوال األشھر الماضية.

lw

an

ھل تكشف لديفيد أنھا استلمتْ الشيك ،وصرفته دون علمه؟ ھل تخفي عنه األمر وتتصرّف وكأن
المبلغ غير موجود؟ أم تأتي بالنقود وتضعھا أمامه ،لتقول :لقد عملتَ الصواب في تبديد أموال البلدية،
وھذا نصيبنا المجاني من خزينتھا!

rif
A

ص البيت،
بَيدَ أن ديفيد لم يتطرق بعد إلى قيمة المبالغ التي أرسلھا إلى السكان! لم يذكر أنه خ ّ
بيَتھم ،بعشرة آالف باوند! فھل يمكن التالعب معه ،وإبعاد قيمة المبلغ عن ذھنه! أم جرّه إلى
اإلعتراف بوضوح عن ذلك!
"اُفرض! "...قالت أخيراً "أنك تَصرّفت على ھذا النحو! ھل فكّرتَ في العواقب؟ ھل تدرك مسؤوليتكَ
عن عمل متھور كھذا؟" افترضت فيونا ،وھي تعتدل في جلستھا ،وتضع ثقلھا على طرف الكنبة.

.A

"أفترضُ! كيف أفترضُ؟ ولماذا تسمينه عمال ً متھوراً؟" سأل ديفيد ،تعلو وجھه عالمات اإلستغراب
من كالم زوجته "نعم ،فعلت ما قاله ضميري ،وليكن ما يكون في النھاية!"

w
w

"إھدأ!" قالت فيونا تُھدئهُ ،تتحدث إليه بليونه ،بينما كان في الواقع يردّ عليھا بھدوء "يجب أن نفھم
سبب إقدامَك على ھذا العمل! نعرفُ إن كنتَ تدرك أبعاد مسؤوليتكَ عندما  ...وزعت الشيكات!"
"طبعاً اُدركُ!" ردّ ديفيد "واُدركُ أيضاً أن سكان ثريھلز يستحقون ھذا المبلغ"

w

"دَعكَ من سكان ثريھلز" قاطعته فيونا ،لتبعد حديثه عن السكان والمبالغ "أنا افكّرُ بمسؤوليتكَ
كموظف ،بأمانتكَ ،وأسمك بين اآلخرين!"

وجد ديفيد في كالمھا بعض اإلخالص ،اإلھتمام بأسمه وسمعته في البلدية .راح يذرع الصالون،
يفكر فيما قالته .لكنه سرعان ما وقف أمامھا ،وقد تراجعت السمعه واألسم عن رأسه ،قال بصوت
منخفض:
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"أنتِ ال تعرفين حسابات البلدية ،وال األموال التي تنتزعھا من الناس! كل شيء يقوم على
اإلحتيال ،على السرقة ،ماليين الباوندات تدخل في خزانتھا ...ثم تتبخر بسرعة ،ال يعرف أحد كيف
يتصرفون بالمبالغ الكبيرة التي تخرج منھا! ال يعرف أحد عن األسماء الغامضة التي تذھب الماليين
بأسمھا! لكنني أعرف!"
أثناء كالمه ،ظلت فيونا تنظر إليه وتفكر فيما يجب أن تقوله ،وأي إتجاه تريد أن تأخذه.
"المسؤولية! ال توجد مسؤولية في ھذه البناية العفنة!" أستمرَ بنفس الروح العالية "ال توجد
رحمة ،الفساد وحده يرقص في أرجائھا! صدقيني!"

om

تطرأ لھا فكرة واحدة ،تلمعُ في رأسھا وتطرد ما عداھا ،يشجعھا الھدوء السائد في الشارع.
تنھض متحرّرة من خوفھا األول ،تالقيه ،تأخذه بين ذراعيھا ،وتشدّه إليھا "ديفيد! أنتَ تتكلم كمن
يحلم ،إننني أخاف عليك!"

.c

"كيف!" يسأل وھو بين ذراعيھا "أنا ال أحلم!"

an

"نعم ،أنتَ متعَب يا حبيبي!" تردّ بھدوء وما زالت متشبثة به بحنان لفترة.
"لكنكِ ال تصدقيني!" يقول بخيبة ،وھو بين ذراعيھا.

"دَعكَ من ھذا" تردّ على كالمه.

rif
A

"حوّل أنني أستطيع مجابھتم!"

lw

"حوّل ماذا؟" تسأل.

w
w

.A

تَسندُ رأسھا إلى صدره ،بينما يتساءل ديفيد في دخليته عن ھذا الذي تشير إليه بغموض .لكنه
يبادلھا الحنان ،بوضع يديه على كتفيھا لفترة ،مرتاحاً لعناق زوجته ،وفي نفس الوقت جرّبَ إمتحان
دھاليز ذاكرته ،بحثاً عن سبب يدعوھا لقول ھذا الكالم ،ھل تريد أن ال يتحدث عن الموضوع اآلن؟ أم
يُغلقهُ وينساه خوفاً على وظيفته ،وما يلحق به من ضرر؟
إنه مثلھا ،ذو طبيعة مسالمة ،ال يتحمّل خدش إنسان ،ولم يسبق له أن فكر بذلك ،لكن معرفته
بالتحايل والفساد الذي يحدث تحتَ أنظاره ،يجعل السكوت غير ممكن!

w

عدا ھذا ،فإن إصدار األمر إلى الكومبيوتر بطبع الشيكات كان بمثابة بداية سُخط تراكم داخل
نفسه ،وأن الوعكة الصحية ھي التي شتّتت وعيه ،ھي التي منعته عن إطالق الصرخة األخيرة
لكشف الحقائق أمام الناس!
لعل التراجع اآلن غير ممكن! قال لنفسه ،وتحلّلتْ يداه ،ثم تحرّر عن العناق ببطء.

إذا اعترف بتزوير عملية دفع الشيكات ،سوف يحاسبونه ،يفقد وظيفته ،ويضعونه في السجن،
وتمرّ القصة كلھا من دون األثر الذي سعى إليه ،وتعمّد إثارته!
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عاد يدور في الصالون ،بينما فيونا تنظر إليه ،خائفة ،متشكّكة في نواياه ،تبحث في عقلھا عمّا
يُضمر .قالت تخلع معطفھا وترميه على المقعد:
"سوف أغلي الماء إلعداد كوب سريع من القھوة ،ھل تشاركني؟"
"ال ،شكراً" أجابھا ،وھو موزع الفكر .ثم أضاف ،يقف في طريقھا "اسمعي ،لستُ قادراً اآلن عن
التراجع ،سوف يضيع كل شيء!"
"اوه ديفيد ،حبيبي ،ألم ننتهِ؟" تقترب منه وتأخذ يده بين يديھا.

om

"ننتھي من ماذا؟" يسأل بحيرة "إنني لم أبدأ بعد ،وأريدك أن تدعميني!"
"أدعمك بماذا؟" تسأل بدورھا ،وكأنھا ال تفھم المشكلة التي يتحدث عنھا .إنھا تتركه يتخبط وسط

.c

غيوم أثارھا بنفسه ،وتتصرف بعيداً عنه.

an

"إذا لم أكشف أساليبھم ،يلتھموني مثل الزبدة على كِسرة بسكويت! لقد تورطت ،وعلي
اإلستمرار حتى النھاية ،أو أضع عنقي مجاناً بين مخالبھم!"

lw

قالت فيونا تضحك من مبالغاته "تورطتَ! تتكلم مثل أبطال الكارتون!" أضافت لترشّ ماءاً بارداً على
كالمه.
"أعرف أنھم يزورون وثائق عن ضرائب وھميه ،أعرف الصفقات التي يعقدونھا بالماليين مع

rif
A

الشركات ،وأعرف تراخيص المؤوسسات الخيرية التي يجمعون األموال بأسمھا! أنا مطّلع على أسرار
حساباتھم كلھا!"
"ال تنسَ أنھا األسرار التي إئتمنوك عليھا! أليس كذلك!" قالت مُحذّرة.

.A

"لكنھا كذب ،يضعھم القانون أمام المحاسبة بصددھا! والناس ،يدفعون وال يعلمون شيئاً!"
"ما شأننا نحن بالناس!" تتساءل لتنفض يدھا كلياً من القصة.

"تصديق ماذا؟" تحدق فيه مستغربة.

w

w
w

"ال أستطيع تصديق ھذا الكالم!" يقول بدھشة.

"ما تقولينه!"
"طبعاً ،ألنك تتكلم عن أوھام!"
"أوھام؟"يسأل غير مصدق.
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"نعم أوھام .أنت تحلم بھذا وبذاك ،وتقوله بصوت عالٍ! ھذه الحالة تأتيك بين فترة وأخرى .تروح
تتھم المسؤولين ،والنظام ،والعالم من حولك ،إلى أن تُنَفسَ عن غضبك ،فتعود إلى شرودك وتغرق
فيه!" تتناول معطفھا من على المقعد "تأخرتُ على الصالون ،وعليّ العودة إليھم!"
"إنتظري! أنا ال أھلوس ،إذا كنتِ تعنين ھذا!" يردّ ديفيد ،تتمھل فيونا في الخروج ،يتابع "أكثر من
ذلك ...ال أحلم! أنا اعرف الكثير ،وإذا لم أكشفھم ،أضيع بين األقدام!"
تقول ببرود لتُحّبطه " أنت ال تعرف أي شيء!"

om

"نعم! أعرف!"

.c

"ال! ھذا داء العَظمة الذي يعتريك كل شھرين ثالثة ،ثم تَنسحق من جديد في وعكَتِكَ" تقول،
وھي تنظر إلى ساعة يدھا ،وتستطرد لتقتل الثقة بنفسه "حتى اثناء نومك ،تأتيك ھذه األحالم،
وأسمعُ أشياء غريبة تتلفظ بھا!"
"أنتِ ال تعنين ھذا؟"

an

"بل أعنيه!" تجيبه بحزم ،وتواصل "وحين تنتھي النوبة والھلوسة ،تُقحم إبھامك في فمك ،وتنام
مثل طفل!"

lw

ينظر بطرف عينه إلى إبھامه ،ثم يبتسم ويقول" :أنت تمزحين معي!"

rif
A

"ال أمزحُ!" تردّ بإصرار ،وتدير وجھھا ناحية أخرى.

.A

يفكر كل منھما على حدّة .بينما تقف فيونا تسند إحدى يديھا على طرف الكنبة ،وتبدو ساھمة،
لكنھا تتربّص بما يدور في رأسه من أفكار ،وتتھيأ للردّ عليھا .يخطو ديفيد في الصالون ،يتخيّل نفسه
طفال ً متكوراً في السرير ،يمتصّ إبھامه وينام بعمق .يبتسم من جديد ،ثم يدلي بآخر ما لديه:
"إذا كنتِ تصرّين على األوھام ،ماذا عن الشيك الذي استملتيه مع اآلخرين؟"

w
w

"ماذا؟" تسأل بإستغراب.

"الشيك ،الذي وصل في نوفمبر الماضي! ھل كان أوھاماً؟" ينظر في عينيھا.

w

"أي شيك؟ بماذا تُخرف اآلن؟" تقول بعناد.
"أم تُراكِ قد صرفتيه في حينه؟" يسأل ھادئاً.
"ال أفھم عن أي شيك تتحدث!" تردّ بإصرار.

ت بصرف عشرة آالف باوند لكل بيت ،كبداية لتمرّدي! أم تعزينَ ذلك إلى
"في نوفمبر ،أمر ُ
األوھام ...أيضاً؟" يؤكد.
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"ھُراء جديد!" تجيب بثقة ،ثم تضيف "بنات أفكارك بدأت توزع اآلالف على بيوت ثريھلز!" تضحك
ساخرة ،وترفع صوتھا وھي تواصل الكالم "الملك سليمان يضع اآلالف على أعتاب بيوتكم يا أھل
ثريھلز!" تغرق في الضحك ،ثم تذھب نحو غرفة النوم تتبعھا ضحكاتھا.
يقف ديفيد مندھشاً ،يستمع إلى ضحكاتھا تأتيه من غرفة النوم ،ال يفھم مغزى سلوكھا ،وماذا
تنوي! بعد لحظة ينقطع الضحك ،وتعود على وجھھا عالمات الجدّ ،تحمل صندوقاً صغيراً ،تقلب
محتوياته من النقود على الطاولة المنخفضة ،وتقول بھدوء:
"ھذا كل ما نملك ،سبعمائة وعشرون باوند ،إدخرتھا من رواتبك ،ورواتبي! سوف ندفع منھا البول

om

تاكس ،وفواتير الكھرباء ،والماء ،وإيجار البيت ،وضريبة التلفزيون ،وضريبة الزبالة اإلضافية إلخ إلخ،
خُذھا ،إحسبھا ،من فضلك!"
بعد فترة من الصمت ،ينقل خاللھا النظر بين النقود وبين وجھھا ،يسأل" :والعشرة آالف باوند؟"

.c

lw

an

"العشرة آالف باوند! إذھب إلى الجيران واسألھم إن كانوا قبضوا مبلغاً كھذا! اُطرق األبواب على
إمتداد الشارع ،بل إصرخ بأعلى صوتك في ثريھلز لتسألھم ،إن كانوا تلقوا شيكاً مثل ھذا! أكثر من
ذلك ،حدثھم عن جنونك وأوھامك بالتمرّد من أجلھم ،قل ھم إنك ستقوم بثورة تحرق فيھا العالم،
حتى تُنّصف الناس من البلدية!"
متحدّية ،تُقابل نظراته بتحدٍ ،وتنتظر ما يقوله.

rif
A

"ال يمكن! ال أصدق ھذا!" يقف منذھالً ،في صراع بين إدعاءاتھا ،وبين وعيه بالصورة الواضحة،
األكيدة ،لألشياء.
تجلس منھكة إلى حدٍ ما ،بعد أن الحظت بوادر إھتزاز ثقته.

.A

يحدث نفسه" :ھناك إرتباك سخيف ،يقف بين ذاكرة المرء ،والحقائق المبذولة أمامه!" ثم يواصل

w
w

بصوت مسموع ،وھادئ "أنا أعرف ما تقوله ذاكرتي ،إال أنني ال أفھم سبباً لشكوكك فيھا! أنا متأكد
من إرسال الشيكات إلى بيوت ثريھلز ،بما في ذلك بيتنا ھذا ،ولكنك تنكرين ،وكأنك تضعين غشاوة
على عينيّ ،فما الھدف من وراء ذلك؟ إلى أين تريدين الوصول؟"

w

تتوسل إليه" :ال أضع ،ما تُسميه غشاوة ،على عينيك ،ال أسعى إلى تضييعك ،صدقني ،إنني
أحاول ردّك إلى صوابك! الكالم عن شيك ،وعشرة آالف ھو من قبيل األحالم! ال يوجد شيك يا ديفيد،
ھذه ھي الحقيقة! إذا كنتَ تتمنى لنا مبلغاً من المال ،فھذا يعود إلى نواياك الطيبة ،سواء تجاھنا أو
تجاه سكان ثريھلز ،لكن النوايا تبقى في إطار النوايا! ھل فھمتني؟"
"نوايا؟" يتمسك بوعيه ،مع ظالل من الشك ،ترتفع وتنخفض داخل نفسه.
"كلنا نحلم بتقديم الخير لآلخرين!" تواصل بلھجة ناعمة ،ذليلة ،تريد بھا تفتيت قناعاته "لكننا ال
نطالبھم بردّ الحلم إلينا ،أو نحاسبھم عليه ،ھل يمكننا؟"
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ديفيد ،كمن يتحدث إلى نفسه "حتى لو أنكر أھل ثريھلز ،فإن لدي شعور يطوف حول
أحاسيسي ،يقول لي إنك فعلتھا ،سواء وصل الشيك ،أم سرقته المالئكة الرعاع!"
تضحك عالياً ،ثم تومئ نحوه" :إنظروا إلى ھذا المريض الذي تدفع الحكومة راتبه كامأل ،يريد
تسديد ضربة لھا ليثبت ،وفقط ليثبت ،أنه ال يقل جدارة بالراتب عن بقية الموظفين؟"
يتكلم كأنه بعيداً عنھا ،وبثقة ترتفع تدريجياً" :ما كنتُ أفكر فيه منذ سنتين ،أو أكثر ،نفذته ،و...
غداً ،عندما أعود إليھم ،سأقف بوجھھم ،أقول كل ما أعرفه ...من األلف إلى الياء!"

om

"و ...تخسر كل شيء ،ثِق بكالمي!" تقول إلحباطه.
ما زال بعيداً عنھا ،يتكلم بھدؤ ،لكن بعزم" :بعد ذلك ،أعقد مؤتمراً صحفياً ألكشف حيلھم ،أجعل
صوتي يصل إلى الحكومة في  10داوننغ ستريت! ھذه خطتي!"

.c

"سوف يضحكون من بالھتك في  10داوننغ ستريت ،يسخرون من غشامتك ثم يطّوون قضيتك بعد

lw

an

خمسة دقائق! لن يجدوا الوقت حتى للتدقيق في صحتھا!" تعلّق ،وتتظاھر بالھزء منه ،لكنھا خائفة،
تعمل على قطع أفكاره ،ثم تنترّ المعطف من على الكنبة ،ترتديه لتذھب ،تقول :ال فائدة من اإلصغاء
إلى ھذا الھُراء ،وال فائدة من نُصحكَ! إبقَ في أضغاث أحالمكَ!" تتھيأ للذھاب ،وتبحث في جيوبھا
لتؤخر ذھابھا.

rif
A

يواصل ،غير منتبه لحركتھا" :شكراً لرئيس البلدية ،شكراً لصوره الكبيرة ،محمولة على السيارات،
واألوالد يزعقون بأسمه ،ألنھا فتحت ذاكرتي! أعادتني إلى وعيي ،إلى الواقع المزري الذي نعيش
فيه!"
تلتقط اإلشارة إلى الصورة ،والزعيق ،تتحفز لديھا خطة جديدة لإليقاع به ،تقول:

.A

"عن أية صورة تثرثر؟"

w
w

"ليام ھدسون!" يجيبھا ،كما لو ينتبه إلى وجودھا ألول مرّة "يجب أن أشكر ضجيجھم ،وزعيق
سياراتھم ،الذي فجر وعيي ،وأيقظني من الشرود الثقيل!"

"ماذا تعنين؟" يسأل ،ونظره بين الباب المفتوح وبين فيونا.

w

"إسمعوا التَخيّل!" تسارع إلى القول "انتظروا ما تأتي به الفانتازيا ،التي يخلقھا زوجي وھو صاحٍ!"
تذھب نحو الباب وتفتحه ،ثم تعود لتجلس على المقعد "تفضل! أرجوك إذھب وانظر بنفسك ،وإسمع
أيضاً ،إن كان في الشارع زعيق ،وصور ،وصَخب وسيارات! إذھب وألقِ نظرة ،لننتھي من الموضوع!"

"الضجيج! ضجيجكَ الذي تشير إليه!" تردّ ،وھي تجلس متظاھرة باإلرتياح "إلقِ نظرة ،إن كان في
الشارع سيارات وتزمير! ولنضع حدّاً ألوھامكَ!"
ديفيد يقف متردّداً ،ينتبه إلى أن الشارع يخلو من الضجة ،وال يعرف إن كانت فيونا ،من جلستھا
الالمبالية ،متأكدة مما تقول!
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"إذھب!" ترفع يدھا بإتجاه الباب "شاھد السيارات بنفسك!"
يذھب ديفيد نحو الباب ببطء ،يقف ھناك وينظر إلى اليمين ،ثم اليسار ،يلتفت إلى فيونا غير
مُصدق ،يتفحص الطريق من جديد ،ثم يغلق الباب ويعود إلى مكانه ،مُھتزّ الثقة ،تمرّ عليھما فترة من
الصمت العميق ،والحيرة.
"لكنني شاھدتُ كل شيء!" قال أخيراً "السيارات وزعيق األشخاص! الضجة كلھا كانت ھنا! تروح
وتجيء لتھزّ البيت!"

om

يتلمّس جبھته ،يبحث في رأسه عن دليل يقدّمه ،بينما ترتخي فيونا على الكنبة ،مرتاحة إلى
النتيجة ،تلقي على ديفيد نظرات بطرف عينھا ،نظرات محمّلة بالشك ،وعدم الثقة.

.c

"مستحيل!" يدور حولھا مندھشاً ،يبحث في ذاكرته عن برھان ،يؤكد كالمه "كان الضجيج يصدع
رأسي! أكثر من ذلك ،صرختُ عليھم!"
مع تعمّق حيرته ،تتردى ثقته بنفسه.

an

lw

وقد تأكدت من تزعزع ثقته ،تنھض فيونا وتخلع المعطف من جديد ،وترميه على الكنبة .تقترب منه
وتخاطبه "لقد رأيت الھدوء في الشارع ،ماذا تريد أكثر؟" تأخذه من يديه ،تقول بحنان "إرمِ ھذه األوھام
من رأسك! تخلّص منھا يا حبيبي ،ألن التفكير فيھا ،يجرّك إلى إختراع المزيد ،ويقودك إلى الغرق!
تعال ،إجلس ،تُنفسْ بعمق لتطرد التخيّالت الغريبة من ذھنك!"

rif
A

وھو موزع الفكر ،بين ما تقوله ،وبين ما يلمسه بأحاسيسه من تصوّرات وذكريات ،وخُطط ،كانت
تتدافع إلى مقدمة رأسه ،ثم تتشتّت ،يقول" :لكن الواقع يقول عكس ھذا! "...يخلّص إحدى يديه منھا
"داخلي يؤكد لي أمور أخرى!"...

.A

تقاطعة" :ال تثق بالواقع ،أبعده عن تفكيرك ،تخيّل أنه ال يوجد شيء مھم عدا صحتكَ! لقد تعذبتُ،

w
w

تحمّلتُ الكثير ،وسأتحمل أكثر من أجل شفائك" يخلّص يده الثانية ،بينما تواصل "قطعتَ مرحلة مھمة
في تعافيك من الوعكة .كنتُ أراقب التحسّن الذي تحققه بفرح ،فلماذا تنساق وراء أشياء تافھة؟
أشياء ال تعنيك ،تجھد نفسكُ في إختراعھا؟"
كان ديفيد يتراجع إلى الخلف ،وفيونا تخطو نحوه ،تالحقه بنصائحھا ،لتعمي قلبه وعينيه ،وتدفعه
بعيداً عن وعيه.

w

"ال أخترعھا" يردّ عليھا بھدوء ،لكن بإصرار "إنھا نابعة من ھنا!" يشير بيده إلى نفسه "كنتُ أفكر
فيھا أثناء شرودي ،أناقشھا بنصف وعيي ،تختفي ثم تظھر في خاطري .إنھا ليست تخيّال ً مجنوناً،
فلماذا ال تتمعنينَ فيھا معي؟"

يَسقطُ في يدھا ،لكنھا ال تفقد األمل .تعود إلى جلستھا األولى ،مھمومة ،لتتكلم بصوت مسموع
وكأنھا تخاطب نفسھا ،وتحرّك يديھا أمامھا كمن يخاطب شخصاً غائباً:
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"ال فائدة! أريدُ أن أنقذه من فوضى أوھامه ،من غموض كلماته ،لكنه يعود إليھا بإصرار! فيونا ،ھذا
دليل جديد أنه يفقد صوابه!"
"ليس صحيحاً!" يقول بثقة ،مع تعب خفيف يظھر عليه.
"يجب أن تتركيه يسبح وراء األحالم إلى أن يتعب!" تواصل مناجاتھا "فيونا! لقد فعلت ما تفعله كل
زوجة مخلصة ،من تقديم البراھين ،والدالئل ،مع ذلك يعطيك اُذناً صماء ،فماذا تَبقى لتفعليه أكثر؟"
يمرّان في فترة يسود فيھا الصمت .ثم يقول" :لماذا تنكرين وعيي؟"

om

"أنا؟ ال ،ال أنكر وعيَك .إال أنني تعبتُ من الركض وراءك ،أنت تطارد أشباحاً في الظالم!"
"المفروض بزوجتي أن تقف إلى جانبي!" كأنه يتساءل مع نفسه.

.c

lw

an

"أنتَ ،بالتحديد ،ترفض أن أقف إلى جانبكُ!" تردّ عليه مواربة وتواصل كمن يحدث نفسه "كيف
أتابعك ،إذا كان خيالكَ يصور لك سيارات تزمّر وتحلّق في الفضاء؟ أين تريدني الوقوف ،بينما توزع
الشيكات بال حساب على سكان ثريھلز؟ لماذا أنصاعُ إليك بينما تنغمرَ في معارك وھمية ،وتشھر
سيفك بوجه البلديات ،والحكومات ،وأعمالھا ،لتطيح بھا ،وتخلفھا وراءك تتخبط بالدماء؟ أنا ال أسمع
شيئاً معقوالً ،يدخل دماغي الصغير ،ثم أرفضُ الوقوف إلى جانبكَ!"

rif
A

ديفيد يفكر في أقوالھا ،ويحسّ بالشفقة عليھا ،وعلى نفسه أيضاً ،ألن الشُقّة تزداد بينھما .إنه ال
يستطيع ردمھا ،وال التراجع عن أفكاره ،فيجلس على المقعد المواجه ،حائراً ،يعيد التفكير في تزمير
السيارات ،فال يجد ما يُبرّر إختفائھا ،وال إختفاء الضجة معھا.
فعال ً أنه صرخ بھم ،ما تزال الصرخة ترنّ في اُذنيه ،لكن ماذا طلب منھم في صراخه ،ماذا قال؟

.A

تساءَل ،يريد تذكّر الكلمات التي نُطق بھا ،لكنھا تالشت من ذھنه! اللعنة! أتراه صرخ فقط ليبعدھم
عن البيت! أم ماذا؟

w
w

ثم ذھبُ إلى البلدية ،شردت أفكاره إلى بنايتھا ،وقف أمام رئيسھا ،ليام ھدسون ،والموظفون
يحفون به كاألغنام ،ينتظرون سماع اإلتھامات ،يتطلعون إلى فمه أن ينطق بالحقائق الدامغة ،أن
يكشف عمّا ھيئَهُ ،ويعرفه ،عن الفساد ،وأسرار التحايل ،والتالعب ،لكن الكلمات غابتْ من ذھنه!

w

األقوال التي دارتْ ،منذ نصف ساعة ،في رأسه ،القضايا التي أعدّھا ،والتسلسل الذي رَتّبه،
ليصرح به ،يكشف حقيقته أمام الجميع ،عزّتْ عليه ،ال يجد لھا صداً في ذاكرته!

"كيف حدث ھذا؟ ماذا يجري لذاكرته؟" قال ،ترتجف الكلمات على شفتيه .بينما فيونا مطرقة إلى
األرض ،تحتلس النظر إليه ،وتسمع ما طَفرَ على لسانه.

شَعر بذاكرته تنطفئ ،غابت عنه األفكار ،التي كانت إلى وقت قريب ،تتدفق ،وتنھال عليه.
إنسحق وعيه ،تدھور ،وإنسحبت منه المعلومات والثورات لتستقر في غياھب ال وعي مھدم ،عاجز
عن التركيز على شيء بعينه.
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نھضت فيونا لتخلع معطفھا وترميه على الكنبة من جديد ،ثم تقدم له يدھا ،وتناديه" :تعال! ماذا
كنتُ أقول لك!"
"نعم! كنت أتكلم عن البلدية ،أليس كذلك؟" يردّ ساھماً.
"تعال! ال تُرھق نفسك بالتفكير!" ما زالت تمدّ يدھا إليه ،فينصاع أخيراً ،يرفع يده في الفراغ،
فتمسك بھا ،تساعده على الوقوف "تعال ،إجلس إلى جانبي"
"لكن ،ماذا تريد مني البلدية؟" يسأل شارد الذھن.

om

تأخذه فيونا وتجلسه إلى جانبھا على الكنبة .تغطي أجزاء من جسمه بالمعطف ،وتحضنه.
"البلدية! "...يردّد ،وھو يستكين بين ذراعيھا مثل الحَمل.

.c

"ال تحاول التفكير بشيء! ألن التفكير يفاقم وعكَتك" تھدّھده في حضنھا كما تھدّھد طفال ً ليغفوا.

an

يرنّ التلفون ،ال تردّ عليه ،إلى أن يسكتْ ،بينما يرقد ديفيد في حضنھا ،يضع إبھامه في فمّه،
ويمصّ فيه مثل طفل.

lw

"ھل تذكر سفرتنا الصيفية إلى البحر؟ كنا في وتيبي ،وليس سكاربورا! كنتُ أرتدي مايوه أحمر
وليس أزرق ،تُزيّنه خيوط ذھبية على الصدر! كنا نجلس على الرمل ،نتناول السمك والبطاطا المقلية،
وليس اإليس كريم ،وكانت أمّي معنا ،لم نكن وحدنا ،كانت تصبّ لنا الشاي الساخن من الترمس"...

rif
A

يرنّ التلفون مرّة أخرى ،ويظلّ يرن دون أن توليه إھتمامھا.
* * *

.A
w
w
w
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