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تقدمي

ي�سر �إدارة البحوث والدرا�سات الثقافية �أن تقدم هذه املره عمال مرتجما،
للتعرف اىل الثقافات غري العربية التي ت�شكل مع ح�ضارتنا النتاج الإن�ساين
الذي ميثل �شغف الرن�سان باحلياة ونزوعه اىل التغيري والتقدم.
والكتاب يتحدث عن �أدب الزنوج الأمريكان ،ي�شري م�صطلح الأدب الأمريكي
اىل تلك الأعمال الأدبية املكتوبة يف الواليات املتحدة الأمريكية حتديد ًا .ومل
يكن الأدب الأمريكي اال امتداد للأدب الإجنليزي الربيطاين غري �أنه ا�ستقل
فيما بعد وتكونت له مالحمه اخلا�صة به .باملقابل كان هناك �أدباء من ذوي
الب�شرة ال�سمراء و�صلوا امريكا هم �أو �آبا�ؤهم ،ورمبا كانت لهم لغات �أخرى،
ن�ش�أوا يف امريكا فكانت ثقافتهم هذا املجتمع.
وقد ت�شكل الأدباء الزنوج ،الروائيون وامل�سرحيون وال�شعراء ،عن�صر ًا حيوي ًا
يف الأدب الأمريكي خالل اخلم�سينيات من القرن الع�شرين ،غري �أن الطابع
الغالب على ه�ؤالء الذي ي�سمى �أدبهم ب�أدب الزنوج االمريكان ،كتبوا خالله
عن جتاربهم يف احلياة الأمريكية ،والتعبري عن �شعورهم مبا يعانونه من متييز
عن�صر ا�ستمر لوقت طويل ،غري �أن الو�ضع تغري بعد ظهور املنادين بامل�ساواة
بني الب�شر ،حتى حتقق ما مل يكن متوقعا حني �أ�صبح واحد من اجلن�س الأ�سمر
رئي�سا لأمريكا.
وحني تقدم �إدارتنا كتاب (من �أدب الزنوج الأمريكان) ملرتجمه عبد الكرمي
قا�سم املالكي� ،إمنا ن�سعى من خالله اىل التعريف بهذه املجموعة الب�شرية التي
�أ�صبحت اليوم متثل رمبا ثلث املجتمع الأمريكي ،واملعاناة التي خا�ضوها للو�صول
�إىل ما كان يعد حلما ال ميكن حتقيقه ،ولتكون جتربتهم در�سا لكل ال�شعوب
املقهورة التي تعاين من التمييز ب�أ�شكاله.
�إن النماذج التي اختارها املرتجم بعناية �شديدة ،تعرب عن �أن الأدب
الإن�ساين ،هو �أكرث املجاالت التي ترف�ض العن�صرية ،و�أن امل�شاعر الإن�سانية
واحدة عند الب�شر .لذا ف�إننا �إذ نقدم هذا العمل تعبريا عن االن�سانية التي توحد
اجلميع ،وترف�ض كل ت�سلط مهما كان �شكله .ومن يقر�أ هذه الق�ص�ص �سيجد
فيها متعة حقيقية تنع�ش الوجدان وحتلق يف �سماء الإبداع.
�إدارة البحوث والدرا�سات الثقافية
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مقدمة املرتجم

مل يحظ ما ي�سمى ب�أدب الزنوج بذلك القدر من الدرا�سة و التمحي�ص رغم
احل�ضور الوا�سع الذي �سجله على �ساحة الأدب الأمريكي عرب ذلك الكم الكبري
من الأعمال الأدبية املنوعة ,وظلت م�ساهمات الكتاب الزنوج يف تطوير الق�صة
الق�صرية ب�شكل عام مهملة رغم �إبداع الكثريين منهم بدرجة انعك�ست �إيجابا
على تطور الق�صة الأمريكية.
ويف هذه املجموعة من الق�ص�ص الق�صرية املرتجمة التي كتبها عدد من
ه�ؤالء الكتاب الزنوج �سنقف عند حياة �شعب عا�ش عذابات ومكابدات مريرة
حيث كانت م�شكلة اللون والعرق الهاج�س وال�سمة البارزة يف حياة الزنوج  ،ذلك
الهاج�س الذي مل يتجاوزوه �إال بعد ن�ضال طويل وجهد كبري.
ومن امل�سلم به �أنه كان لكتاباتهم الأثر الأكرب يف بلوغ ف�ضاء احلرية الذي �سعوا
�إليه .مل ي�صنع ه�ؤالء الكتاب لأنف�سهم جمدا �أو �أن يجدوا لهم ق ّراء من البي�ض
يتابعون بنهم ما كانوا ين�شرون وح�سب� ،إمنا ا�ستطاعوا �أن يحولوا ه�ؤالء الق ّراء
�إىل منا�صرين لق�ضاياهم .وعلى الطرف الآخر كان هناك الزنوج الأحرار يف
ال�شمال و�أولئك الذين فروا من �أ�سر العبودية الذين متكنوا هم الآخرون من �أن
يرتكوا ب�صماتهم يف كل اجتاه.
ولدى اختياري ترجمة هذه املجموعة من الق�ص�ص و�ضعت ن�صب عيني �أن
�أطرق باب ًا مل يطرقه �آخرون من قبل حيث مل �أجد �أية ق�صة ق�صرية تناولت حياة
الزنوج قد ُترجمت من الإجنليزية �إىل العربية �أو ن�شرت من قبل هذه الق�ص�ص
التي ي�ضمها الكتاب .ولذلك قمت باختيار �ست ع�شرة ق�صة ق�صدت من خالل
ترجمتها رفد املكتبة العربية بهذا الأمنوذج من الأدب الذي �شكل انعطافة مهمة
على �صعيد الأدب العاملي «ال�سيما �أن اللون والعرق ظال على الدوام ق�ضية يف
غاية الأهمية ملعظم الكتاب ال�سود».
وجتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن �أدب الزنوج الأمريكان قد ازدهر خالل ع�شرينيات
القرن املا�ضي يف مدينة نيويورك التي جمعت عددا من الأدباء الزنوج الذين
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بد�أوا يف �أول الأمر يكر�سون حياتهم للأدب واكت�شاف ثقافة خا�صة بالزنوج
الأمريكان.
وكان من بني ه�ؤالء عدد من الكتاب الذين ترجمت ق�ص�صهم يف هذه
املجموعة �أمثال :الجن�ستون هيوز ،جون هرنك كلريك� ،سرتلنغ براون ،ديلبو ئي
بوي�س وغريهم  .وه�ؤالء �أدباء معروفون ح�صدت �أعمالهم يف حينها جوائز كثرية
على م�ستوى �أمريكا والعامل.
وعلى الأرجح ف�إن املكتبة العربية تفتقر لكتب متخ�ص�صة عن �أدب الزنوج
الأمريكان ال�سيما يف جمال الق�صة الق�صرية التي مل تنل كفايتها من الرتجمة
فكيف �إذا كانت الق�ص�ص املرتجمة عن �أدب كان له �سطوة يف حقبة تاريخية
ب�سبب �أهمية الق�ضية التي تناولها ،والتي �أ�صبحت هاج�س ًا بل وجع ًا جتذر يف
�أعماق الكثري من الأفارقة على اختالف �أماكنهم واجتاهاتهم وانتماءاتهم
لأنهم عا�شوا وقا�سوا تلك الأو�ضاع املريرة.
�إن املمار�سات التي تعر�ض لها الزنوج مل جتعلهم ينك�صون بل �أثارت لديهم
حالة من االعتزاز بعرقهم لكن هذا ال مينع  -يف الوقت نف�سه  -من القول �إن
�أكرث من ق�صة �أبرز كاتبها فكرة اللون و �أ ّكد على االنتماء للوطن واملق�صود هنا
بالوطن �أمريكا .وقد �أبدى البع�ض منهم حبه و�إخال�صه وانتماءه احلقيقي لهذا
الوطن رغم ذلك اجلور والأمل الذي كابدوه.
والبد من الإ�شارة �إىل هذه الق�ص�ص قد مت اختيارها من املجموعة التي
جمعها وقدم لها الأديب الزجني الراحل جون هرنك كلريك الذي و ّلد يف يونني
�سربجن�س يف الباما و ترعرع يف كوملبو�س ،والية جورجيا ،وانتقل يف عام 1933
للعي�ش يف نيويورك ليوا�صل م�سريته كاتب ًا و�شاعر ًا وحما�ضر ًا و�صحفي ًا متميز ًا،
فكان له ح�ضور كبري يف جمال البحوث التي تناولت دور امل�سرح الأفريقي يف
التاريخ العاملي .وكان ع�ضو ًا بارز ًا يف خم�س جهات ن�شر خمتلفة و�شارك يف
ت�أ�سي�س جملة «هارمل» التي ت�صدر كل �أربعة �أ�شهر يف ال�سنة.
عا�ش كلريك طوال حياته مهتم ًا بالتاريخ الأفريقي ،واملالحظ �أن مقاالته
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يف هذا املجال ن�شرت يف جمالت عديدة يف خمتلف �أرجاء العامل .وله مقولة
�شهرية« :التاريخ لي�س كل �شيء لكنه نقطة البداية».
وكان �أول �إ�صداراته كتاب بعنوان «التم ّرد يف الإيقاع» وهو كتاب �شعري كان
قد �صدر يف عام  .1948كما ن�شرت له كتب عديدة �أخرى ،وقد تب ّو�أ منا�صب
عديدة من بينها مدير ًا لربنامج تعليم الرتاث ومدير لوكالة مكافحة الفقر يف
هارمل.
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على حافة اجلنون
«دبليو ئي دو بوي�س»
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كانت ال�ساعة الواحدة ظهر ًا� .شعرت باجلوع� .سرت باجتاه �أحد املطاعم .تركت
ج�سدي املتعب لأحد الكرا�سي حلني و�صول قائمة الأطعمة« .مل ت�شاركني املائدة
�إال وردة حتى جاءين النادل».
باغتني قائ ًال� :سيدي هل ترغب يف فر�ض نف�سك على رواد مكان ال يرغبون �أن
تكون فيه.
قلت :كال..
 �إن ما �أرغبه هو الأكل فقط.قال النادل :وهل تدرك ب�أن تلك م�ساواة اجتماعية
قلت :كال..
 و ال يوجد �شيء من هذا القبيل .فقط �إنه اجلوع ..ف�أكلت.�أجنزت عمل ذلك اليوم ف�سرت نا�شد ًا امل�سرح وما �أن احتواين مقعدي حتى
ارتعدت وارتبكت تلك ال�سيدة التي جتل�س �إىل جواري.
قلت لها � :أ�ستميحك العذر
 �س�ألتني بربود :هل ت�ستمتع يف مكان وجودك غري مرغوب فيهقلت :كال..
�إذن ف�إنك مرفو�ض هنا.قلت باندها�ش �شديد� :أخ�شى �أن تكوين على خط�أ ،ف�أنا مت�أكد من �أين �أحب
املو�سيقي و�أعتقد �أن املو�سيقي ترغب يف �أن �أ�صغي لها.
نادت ال�سيدة� :أيها املر�شد  -وهو ال�شخ�ص الذي ينظم دخول اجلمهور للم�سرح
 هل هذه م�ساواة اجتماعية؟.قال املر�شد :كال �سيدتي �إنها احلركة الثانية من ال�سيمفونية اخلام�سة
لبيتهوفن.
غادرت امل�سرح ون�شدت الذهاب �إىل الفندق حيث �أ�ستطيع و�ضع حقائبي
وحينما دخلت ،قطب موظف اال�ستعالمات حاجبيه و�س�ألني:
 ماذا تريد؟13

قلت :الراحة.
قال� :إنه فندق �أبي�ض.
 نظرت من حويل.قلت� :إن نظام التلوين هذا بحاجة �إىل جهد عظيم من �أجل تطهريه .فا�ستدركت
لكني مل �أعرف بذلك كي �أعرت�ض.
قال :نحن من يعرت�ض.
قلت :ملاذا؟
قال مو�ضح ًا :نحن ال ن�ستقبل الزنوج وال نرغب بامل�ساواة االجتماعية.
�أجبت :و�أنا ال �أرغب بذلك ،لكني �أريد غرفة لأ�سرتيح فيها.
 م�ضيت مفكر ًا باجتاه حمطة القطار �أردد مع نف�سي ب�أين �سوف �أحجز غرفةمنام يف القطار املار عرب تك�سا�س مع �أين لدي عدم قناعة بتلك املدينة التي ال
يبيعك �أحد �شيئ ًا فيها.
قلت لنف�سي �أريد فقط ا�ستئجارها ليومني.
 لكنهم يعتربون ذلك م�ساواة اجتماعية.قلت :و�أنا �أعتربها بربرية .وفكرت ب�أن �أظل �سائر ًا .وخالل م�سريي التقيت
بعابر �سبيل �آخر كان مي�شي علي اجلانب الآخر من الطريق الذي كان موح ًال
ف�س�ألته عن ال�سبب.
قال عابر ال�سبيل :الزنوج قذرون.
قلت :مثل الوحل ولكني ل�ست قذر ًا مثلك حتى الآن.
وت�ساءل :ولكنك زجني� ،ألي�س كذلك؟
 جدي كانوا هكذا ي�سمونه.ف�أجاب بنربة املنت�صر :ح�سنا �إذن.
وا�صلت احلديث معه م�سرور ًا - :هل تعي�ش يف اجلنوب؟
�أجاب بتذمر :بالت�أكيد حيث اجلوع هناك.
�أعتقد �أنك والزنوج يجب �أن جتتمعوا لت�صوتوا من �أجل التخل�ص من اجلوع.
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 نحن ال ن�سمح لهم بذلك.�أجبت منده�ش ًا :نحن! ملاذا ؟
 الزنوج يتخلفون كثري ًا عن الت�صويت.قلت :لكني ل�ست باجلاهل مثلك.
�أجاب ونربة االنت�صار بدت �أكرث حدة :ح�سنا �إذن.
 كما �أين ال �أرغب �أن تتزوج �أختي من زجني.ومبا �أين مل �أكن قد ر�أيت اخته فدمدمت قائ ًال :دعها تقول كال.
رد :بحق اهلل ينبغي �أال تتزوجها حتى لو قالت نعم.
�أجبت :ولكني ال �أرغب يف الزواج منها.
�أجاب وهو �أكرث غ�ضب ًا من ذي قبل:
 ملاذا ؟لأنني متزوج و�أحب زوجتي.
وت�ساءل ب�شيء من الريبة :وهل هي زجنية؟
قلت ثانية :ح�سن ًا �إن �أمها كانت تو�صف كذلك.
�صرخ بتلك الطريقة غري املنطقية والغريبة :ح�سن ًا �إذن لقد ا�ست�سلمت.
قلت :وا�صل حديثك ف�أما �أنا جمنون �أو �أنت؟.
قال :كالنا جمنونان .وم�ضى مهرو ًال يف الوحل.
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دبليو ئي بي دو بوي�س
كان يلقب ب�أب املثقفني الأمريكيني ال�سود .ولد يف جريت بارجنتون يف
ما�سو�ش�ست�س يف  .1868در�س يف جامعة ف�سك وجامعة هافارد وجامعة برلني.
وتبو�أ خالل حياته منا�صب عديدة� :أ�ستاذ االقت�صاد والتاريخ يف جامعة اتالنتا
وحمرر «درا�سات اتالنتا» ،ومن امل�ؤ�س�سني للرابطة الوطنية لتقدم النا�س
امللونني .وم�ؤ�س�س وحمرر «الأزمة» وم�ؤ�س�س كونغر�س البان �-أفريقيا ،و�أول
مدير ل�سكرتارية املو�سوعة االفريقية وهو اي�ضا من و�ضع ت�صورها .ومن �أعماله
الروائية« :االمرية ال�سوداء» يف  1928و«ال�شعلة ال�سمراء» وهي ثالثية ا�ستمر
العمل بها من  1962-1958وتويف دبليو بوي�س يف غانا يف  1963ع�شية امل�سري
العظيم اىل وا�شنطن.
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نقــــود �أمــــي!..
«ت�شي�سرت هامي�س»
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�سمع ملويل امه تنادي ،فهي كثري ًا ما تطلب منه الذهاب اىل املتجر .رجع
اىل اخللف واجته نحو زاوية يف بيت الدجاج ..مل يعد ُيرى من الباحة� ..شعر
بانقبا�ض لأنه جل�س على ذرق دجاجة طازج.
ومن خالل الفتحة التي يف اجلدار �شاهد امه تخرج من املنزل وت�ضع يدها
على وجهها لتتفادي �أ�شعة ال�شم�س .كانت تبحث عنه .تركها تبحث عن اخته
ال�صغرى �إيال �أو �أي �شخ�ص �آخر� .إنه ي�شعر بالتعب من الذهاب اىل املتجر طوال
الوقت .اذا مل يكن الطلب من �أجل �أمه ف�سيكون من �أجل جارتهم م�س ميتيبل.
فهذه املر�أة ت�أتي كل �صباح لتطلب منه الذهاب للمتجر.
كان يراقب �أمه وهي تبحث عنه ،مل تعد تنادي عليه� ،شاهد الدجاجة العجوز
يف باب القن تنظر �إليه ،فكر وهم�س�« ،أغربي �أيتها الدجاجة الرثثارة»  ،لكنه
كان خائف ًا من �أن يتحرك �أو يتنف�س� ،شاهد �أمه راجعة متجاوزة �سياج منزل م�س
ميتيبل ومتجهة نحو املتجر.
نه�ض ملويل وانطلق نحو اخلارج ،نظر من حوله مل يلحظ �أي �شخ�ص ،اجته
نحو باحة الدار .كان الغبار كثيف ًا لأن الدجاجات كانت قد حفرت لها جحور ًا
يف الأر�ض� ،أحال الرتاب بقدميه الطويلتني ال�شديدتي ال�سواد اىل اللون الأ�سود
ال�ضارب لل�صفرة .كانت هناك ندوب كثرية على الب�شرة ال�سوداء ،ندوب يف
كل مكان من ج�سمه� ،أخذ يتجول يف كل مكان� .سوين ذهب مع �أبيه ل�صيد
الأ�سماك.
اجته ملويل نحو املنزل ثم وقف للحظة واحدة يف املطبخ م�سح قدميه من
الأتربة بيديه وبد�أ بالتجول داخل املنزل وفت�ش كل غرفة بانتظام ،كان يفت�ش
فقط لر�ؤية ما ميكن �أن يجده� ..صعد ايل الطابق العلوي واجته نحو غرفة والديه،
حت�س�س جيوب بدلة �أبيه ثم انحنى للأ�سفل لينظر حتت ال�سرير ..وقف ملويل
ليختل�س النظر اىل خارج النافذة� ،سحب ال�ستائر بحذر ،ف�شاهد ال�سيد ديجر�س
يف باحة بيته الذي يقع عرب ال�شارع ،مل تظهر �أمه حتى الآن .عاد اىل الغرفة
وفتح باب خزانة املالب�س ليجد يف الزاوية حقيبة يد �سوداء عتيقة .حت�س�سها
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ب�أ�صبعه �شعر ب�أنها �صلبة رفعها ،كانت ثقيلة ،فتحها فوجد نقود ًا يف داخلها ،كل
�أنواع النقود :عمالت معدنية ،خم�سة �سنتات وع�شرة �سنتات وربع دوالر ودوالرات
ورقية وع�شرة دوالرات� .أغلقها و�أعادها للزاوية ،ثم رك�ض باجتاه النافذة ونظر
من جميع النوافذ ،مل ي�شاهد احد ًا .حيث اجلميع داخل بيوتهم يف ذلك الوقت
امللتهب من النهار.
رك�ض عائد ًا باجتاه الطابق العلوي ،فتح الدرج من جديد� ،أم�سك باحلقيبة
وفتحها �أخذ ربع دوالر ثم �أغلقها و�أعادها اىل مكانها و�أغلق اخلزانة ،رك�ض
باجتاه الطابق الأر�ضي وخرج من الباب اخللفي وعرب �شارع مولريي الفارغ اجته
نحو قلب املدينة بخطى �سريعة دون �أن يرك�ض .وحينما بلغ الأر�صفة اجلانبية
�شعر بحرارتها ال�شديدة على قدميه و�صار يتقافز وك�أنه يرق�ص .رفع قدميه
ب�سرعة من الر�صيف.
ويف الدكان �سلم ربع الدوالر وح�صل على الفكة وبعد ذلك دخل امل�سرح ال�صغري
ذي اجلو احلار لي�شاهد �أحد �أفالم الع�صابات.
�س�ألته �أمه بينما كانت من�شغلة ب�إعداد الطعام.
 �أين كنت طوال اليوم يا ملويل؟ هناك يف البحرية ،ا�صطاد ال�سمك مع بلوبيلي. كم مرة �أخربتك �أن تناديه با�سمه «فران�س�س»؟ نعم ماما ،فران�س�س.نظر �إليه والده الذي كان يغ�سل وجهه ويديه قائال �أممممب؟
نادرا ما يطلق والده مثل هذا ال�صوت ..وهو يعني به كل �شيء .ويف هذه اللحظة
يعني هل ا�صطاد �أي �سمكة؟
 كال بالت�أكيد مل �أ�صطد �شيئ ًا.كانت �أخته ال�صغرية �إيال جتل�س على املن�ضدة ،غ�سل ملويل يديه وجل�س اىل
املائدة �أي�ض ًا .كان اجلو حارا يف املطبخ ،مل تغب ال�شم�س بعد ،كان وهجها مير
عرب النافذة.
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بعد �أن �أكمل الطعام �ساعد ملويل �أهله يف حمل الأطباق ،ثم انتقلوا ليجل�سوا يف
الرواق حيث مير النا�س يف ال�شارع ويلقون التحية .مل يذكر �أحد �شيئ ًا عن الربع
دوالر.
يف اليوم التايل �أخذ ملويل �أربع قطع فئة ع�شرة �سنتات وثالث قطع فئة خم�سة
�سنتات ون�صفي دوالر.
خرج ووجد هناك بورهيد.
هل �ضربوك �أم�س؟
 ال �شيء� ..أمي طردتني .لقد ح�صلت على بع�ض النقود.�أخرج ملويل النقود من جيبه لرييها �إياه..
 من �أين ح�صلت عليها؟ كانت عينا بورهيد كبريتني ك�صحن. ال عليك ،ح�صلت عليها دعنا نذهب للعر�ض ،م�سد�سات رجال الع�صابة يفالبيزهو.
 لقد كنت هناك ،دعنا نذهب اىل قلب املدينة ،اىل العر�ض الكبري.ويف الطريق توقفا عند مطعم زيك جرل الذي يبيع نوعا من الكعك امل�صنوع
من اللنب والبي�ض ،مل ي�أكله ملويل قط وال حتى بورهيد ..تبدو ك�أنها �أ�شهى كعكة
يف العامل.
دخال املطعم وطلبا الكعكة ..بعد ذلك توقفا عند مي�سو�س هاري�س وا�شرتيا
خمروط الآي�س كرمي وكي�سني من الفول ال�سوداين ..كانا يف ذلك الوقت م�ستعدان
مل�شاهدة الفيلم رغم �أن اجلو حار جد ًا بالقرب من غرفة العر�ض ،ولكنهما تابعاه
ب�سعادة وهما يق�ضمان ما لديهما.
حينما حان وقت الذهاب للبيت بقي بحوزة ملويل ربع دوالر وقطعتان من فئة
ع�شرة �سنتات وخم�سة �سنتات ..احتفظ بالربع دوالر و�أعطى ما تبقى لبورهيد.
يف اليوم التايل ت�سلل ملويل نحو خزانة املالب�س ،بحث يف احلقيبة و�أخذ ما يكفيه
ل�شراء كرة كبرية وليبتاع لنف�سه وبورهيد الكعكة والآي�س كرمي ،مل تقل �أمه �شيئ ًا
حتى الآن.
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ومع مرور �أيام ال�صيف مل يذكر �أي �شيء عن النقود امل�سروقة .وا�صل �سرقته
للنقود كل يوم .وكان هو وبورهيد يذهبان كل يوم �إىل املطعم .وبعد ذلك دعا
جميع �أوالد اجلريان لي�أكلوا فو ًال �سوداني ًا و�آي�س كرمي ومن ثم �أخذهم لل�سينما.
وكان معظم �أ�صحابه يعرفون �أنه ي�سرق النقود من مكان ما ولكن ال �أحد يرثثر
عنه ب�شيء بل يختلقون الأكاذيب يف البيوت حتى ال ي�شك �آبا�ؤهم ب�أي �شيء.
ا�شرتى ملويل قفازات وكرات وم�ضارب بي�سبول و�أ�صبحوا قادرين على لعب
مباراة كاملة .وخالل ذلك الوقت الحظت الأم جلبه لقفاز مميز ،ف�س�ألته من
�أين ح�صل عليه؟� .أخربها ب�أنه و�أ�صدقا�ؤه ادخروا م�صروفهم اليومي طوال
ال�صيف وا�شرتوا عدة فريق البي�سبول .طالعته ب�شيء من ال�شك .وقالت :ال
جتعلني �أقب�ض عليك و�أنت ت�سرق �أيها الفتى!..
يف ذلك الوقت الحظ ملويل �أن احلقيبة ال�سوداء �أ�صبحت خفيفة وفارغة ،مل يعد
فيها نقود .بد�أ ي�شعر باخلوف .وت�ساءل كم �سيم�ضي من الوقت اىل �أن تكت�شف
�أمه الأمر .ولكنه ذهب �أبعد من ذلك ،فهو لن يتوقف ..ولن يفكر مبا �ست�ؤول �إليه
الأمور .كان ملك احلي وعليه �أن يبقى كذلك.
ويف �إحدى الليايل بعد الع�شاء كان يجل�س ومعه �أبوه يف الرواق و�أخته �إيال تلعب
فيما كان هو يد�س �إ�صبعه يف الرتاب� .سمع �أمه تنزل من الطابق العلوي .ومن
خالل خطواتها �شعر ب�أنها �ستف�صح عن خط�أ ما ..ظهرت يف الرواق وقالت:
�شخ�ص ما �أخذ الأموال اخلريية� !..أممممب ،متتم والده.
 من تعتقد �أن يكون؟حب�س ملويل �أنفا�سه.
هل تعتقد �أن جيم�س فعلها؟ تق�صد �أخاه الأ�صغر الذي يرتدد عليهم يف بع�ض
الأحيان.
 �أجاب والده ال تقلقي �سنكت�شف الأمر..مل يجر�ؤ ملويل على النظر حوله من �شدة اخلوف ..و�أبوه مل يتحرك ..مل يوجه
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له �أي �شيء .وبعد حلظة نه�ض وقال �س�أذهب للفرا�ش يا �أمي ..ملحه �أبوه بنظرة
مبا�شرة.
اند�س يف فرا�شه يف غرفته املقابلة للمطبخ لكنه مل ي�ستطع النوم .بعد ذلك �سمع
دوري�س ماي تبكي من م�سافة .هو بالكاد ي�سمعها لكنه مييزها.
كانت امه ت�ضرب دوري�س بعد ذلك �سمع والديه يذهبان للفرا�ش .ظل طوال الليل
�شبه م�ستيقظ بانتظار نزول والده ،كان خائف ًا جد ًا.
�سمع �صياح الديك العجوز� ،أخذت ال�شم�س ت�شرق ،ثم �سمع خطوات والده على
ال�سلم كانت �أ�شبه ب�صوت القدر املحتوم� ،أخذ يتقلب يف فرا�شه و�سحب الغطاء
على ر�أ�سه ليت�صنع النوم� .سمع خطوات والده تتجه نحو غرفته ،حب�س �أنفا�سه
�شعر ب�أنه قد و�صل �إليه ورفع عنه الغطاء .بانت م�ؤخرته لأنه تعود �أن ال يرتدي
�شيئ ًا يف �أيام ال�صيف .فرك عينيه وفتحهما ليجد �أباه واقف ًا اىل جوار �سريره
وقد طوى كيبل ال�شحذ اجللدي للأموا�س فوق ر�سغه بحيث تدىل الكيبل اىل
اجلانب .وعلى وجه والده نظرة �إ�صالح ت�شبه تلك التي �شاهدها عندما اجتاز
قاعة الرق�ص يف «�إمل �سرتيت».
 ملويل� ،س�أمنحك فر�صة لقول احلقيقة ،ماذا فعلت ب�أموال �أمك اخلريية؟ مل �آخذها� ،أق�سم لك يا والدي ب�أين مل �آخذها.قال �أبوه :مممب!
واك� ،ضربه �أول جلدة ،قفز ملويل من ال�سرير وحاول الزحف حتته� .أم�سكه والده
من الذراع .واك ،واك ،انهالت عليه ال�ضربات بال�سوط ،كان ال�صوت ي�ؤذي ملويل
قدر اجللدة نف�سها.
بد�أ ملويل ي�صرخ بقوة ،وعرف من يف اجلوار �أنه ُيج ّلد ،وكان رفاقه يعرفون لأي
�سبب.
قال �أبوه  -وهو ي�ضربه علي ظهره ورجليه  :-اهلل ال يحب الل�صو�ص.
انطلق ملويل كال�سهم نحو الباب �إال ان والده منعه ،حاول املرور من بني رجليه
فتوالت عليه ال�ضربات حينما كان مير ،رك�ض نحو املطبخ حيث كانت �أمه
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تنتظره وبيدها بال�سوط ،حاول �أن يزحف حتت املن�ضدة ولكن ر�أ�سه ارتطم
برجل الكر�سي ،وبد�أت �أمه ت�ضربه بال�سوط على م�ؤخرته.
قاتل! �صرخ �أبوه ب�أعلى �صوته.
النجدة! ال�شرطة! .الرجاء لن �أ�سرق مرة ثانية على الإطالق �إذا تركتيني يا �أمي
هذه املرة ف�أق�سم ب�أين لن �أعيد الكرة.
قالت �أمه� :أريد زرع احلقيقة يف نف�سك و�أ�ضرب ال�شيطان لأخرجه منك.
وخرج من حتت املن�ضدة ،و�أخذ يتقافز متفاديا �أماكن اجللدات التي و�شمت
رجليه .لقد ذهب يا �أمي �آه لقد ذهب .كان ملويل ي�صرخ ويتقافز من �شدة الأمل.
لقد ذهب ال�شيطان ودخل الي�سوع اىل قلبي.
وبدا كما لو �أنه وقف على احلقيقة .تنهدت وتركته يخرج ..نقودها اخلريية مل
تذهب هباء لو �أنه �أ�صبح نظيف ًا و�أ�صلحته وتخل�ص من ال�سرقة نهائي ًا.
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ت�شي�سرت هامي�س

روائي وقا�ص �أمريكي من �أ�صول �أفريقية ولد يف يوليو  1909يف جفر�سن يف
الواليات املتحدة تخرج يف جامعة اوهايو �ستيت ودخل يف فرتة من حياته ال�سجن
ب�سبب �سطو م�سلح وخالل تلك الفرتة كتب جمموعة من الق�ص�ص الق�صرية.
ا�ستقر فرتة من الزمن يف باري�س .عك�ست �أعماله مناه�ضة وا�ضحة للعن�صرية
تويف يف عام  1984يف �أ�سبانيا.
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جمـــرد وقــــت
«فرانك لندن براون»
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ب�ضع وريقات �أ�سقطها الهواء فتطايرت والت�صقت ب�أطراف الأغ�صان
والأجمة ال�سوداء املبعرثة على امتداد ذلك الطريق امل�ؤدي للمنزل ..ت�صاعدت
�سحب الدخان اخلفيف ب�صمت من فوهة املدخنة اىل الأعلى.
�إنه اخلريف« ..ويل يل» قلق وغري مرتاح رغم اقرتاب موعد افتتاح امل�صنع من
جديد.
مريي كيت�س التي كانت تعمل يف خدمة ال�سيدة راي�س مل تعد ت�أتي وزوجها
ال�سيد راي�س غارق يف م�شاكله املادية ..كان ال�سيد راي�س يعمل مدقق ًا للح�سابات
يف امل�صنع ،لكن بعد توقف العمل ُ�س ِّرح م�ؤقتا و�أخذ يعاقر الإفال�س حيث ا�ضطر
وال�سيدة راي�س اىل �صرف مريي كيت�س من العمل.
�إنه ال�ضباب الذي يغلف الطريق ب�أكمله ،اقرتب ويل يل من ال�سلم الذي يقع يف
مقدمة الرواق ،بدا يتمايل يف م�شيته من كرثة الهموم كقارب ُح ّمل �أكرث مما
يت�سع ،مد يده مم�سك ًا ب�أحد الأعمدة متحا�شي ًا ال�سقوط.
دار حول املكان وقد �أ�سدل قمي�صه فوق بنطاله .كان ويل يل طويل القامة ذا
�شارب كث ،ذات مرة ر�أى �صورة فريدرك دوغال�س ففكر مع نف�سه مِل ال تكون له
حلية طويلة مثله ،لكنه عدل عن فكرته مف�ض ًال �شاربه الذي ين�سدل على جانبي
وجهه .عندما �سار عائد ًا باجتاه فناء الدار حيث �شجرة الرب�سمون ،تبعه كلبه
الأبرت �أبراهام وهناك افرت�ش ويل يل الأر�ض وبد�أ مبداعبة �أبراهام.
فج�أة �صفق الباب الأمامي بعنف ،وخرجت فتاة �صغرية ت�صرخ يتعقبها �صبي،
اجتهت الطفلة ذات الب�شرة ال�سوداء نحو «ويل يل» مبا�شرة ،توقف ال�صبي
وعدل من و�ضع مالب�سه ومن جديد وا�صل الرك�ض خلفها ،واندفع نحوها
لي�سقط االثنان على �صدر ويل يل الذي دفعهما ونه�ض واقفا حماوال ان يعدل
تلك ال�ساق ال�سائبة ،ظل ي�سعل و�سط الغبار الذي ت�صاعد بفعل اجللبة التي
�أحدثها ال�صغريان.
والآن �أتركها �أيها الوغد ال�صغري! �س�أدق عنقك ابتعدت الفتاة عن ويل يل راك�ضة
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خملفة ال�ضو�ضاء والغبار يف املكان ،وقد تبعها ال�صبي مقطب الوجه ،فيما كان
الكلب يتثاءب خالل املعركة ،وويل يل من�شغل بتعديل تلك الفخذ املتدلية.
 �أبي �أوقف تلك الفو�ضي ،ان اجلو حار ..حار جد ًا.. فلوريدا �ضربتني يا �أبي. مل �أفعل.تثاءب ابراهام ،وابتعد ويل يل مدمدم ًا  ،بينما اندفع الأطفال يف �سرعة الربق
يف ممر ينحني عرب جمموعة من الأ�شجار القوية ال�سوداء تناثرت بينها �أوراق
مت�ساقطة اقرتب لونها من الإ�صفرار ،كان الطفالن ي�سريان بخط متعرج عرب
الظالل والأغ�صان فيما يوا�صل �إبراهام تثا�ؤبه وزجمرته مثبت ًا نظره عليهما.
ينه�ض ويل يل ،ويبد�أ بطريق العودة نحو املنزل ..توقف حينما �شعر بوجود �أمل
يف منطقة ال�صدر .هذه هي املرة الثانية التي تعاوده هذه النوبة ،كانت الأوىل يف
اخلريف املا�ضي عندما كان يفرغ �شحنة من القطن يف داخل امل�صنع.
يف بداية الأمر اعتقد ب�أنه يعاين من �سوء ه�ضم ولكن الأمل حتول من �سيىء
�إىل �أ�سو�أ ،وقبل �أن يفعل �أي �شيء �سقطت منه يد العربة وحزمة القطن التي
فوقها.
وقف يائ�س ًا حماو ًال كل ما يف و�سعه لي�ستن�شق الهواء.
�شاهده رئي�س العمال فهرول نحوه ،وبد�أ ي�ضربه على ظهره ،ويبدو �أن تلك
ال�ضربات قد �ساعدته لأنه ا�ستطاع �أخري ًا �أن ي�سحب نف�سه ،ثم جل�س على الأر�ض
ب�ضع دقائق لي�سرتيح.
 من الأف�ضل �أن تقلل من مغامراتك العاطفية مع الن�ساء يا ويل يل.حاول الأخري �أن يبت�سم لكنه مل ي�ستطع .ال يزال الأمل يعت�صر �صدره وانتابه
�شعور بالوهن .تابعه مراقب العمل بنظراته للحظة ومن ثم �صرخ مناديا.
 لوثر! �سامي! افعال �شيئ ًا لهذا القطن � -أعتقد �أن ويل يل قد عاين كثري ًا منالعمل بحيث �أنه مل ي�ستطع �سحب نف�سه.
�أخذ يحاول الو�صول �إىل القطن وكان يتمتم «�أنا بخري �أ�ستطيع �أن �أقوم بذلك».
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بدا كل من �سامي ولوثر مرتدد ّين يف عمل �شيء فيما ا�ستجمع ويل يل قواه لريفع
حزمة القطن اىل العربة اليدوية لكنهما يف النهاية �شاركاه يف رفعها وو�ضعها
على العربة التي �أم�سك ويل يل مبقب�ضيها لينطلق مبا�شرة نحو املاكنة.
كانت تلك هي املرة الأوىل التي �أ�شعر فيها ب�أمل يف داخل �صدري.
وقف اىل جوار ال�شجرة الكبرية وهو يجاهد ويتوقف ل�سحب نف�س من الهواء
وخفقات قلبه القوية ترتفع وت�ضرب باجتاه �أذنيه واجلزء الداخلي من ل�سانه.
وهنا نادى «بوبا» غري ان �صوته �أ�ضعف من �أن ُي�سمع ،حاول اجللو�س لكن الأمل
عاوده مرة ثانية و�أ�صبح و�ضعه �أكرث �سوء ًا.
ثم نادى على ابنته فلوريدا ،لكن ال�صوت ما زال جمرد ح�شرجة يف داخل
احلنجرة.
ا�ضطجع على ظهره والأمل �آخذ بالتزايد ا�ستدار على جنبه ،ومل يبارحه الأمل.
جل�س على الأر�ض وانتابه �أمل �أ�شد كان �أ�سو�أ ما �شعر به� ،سارع اىل فتح �أزرار
قمي�صه.
وهنا بد�أت بطنه ت�صدر ا�شارات غريبة ،حاول ويل يل ال�صراخ ب�أعلى �صوته
ولكن هذه املرة غاب ال�صوت نهائي ًا.
بد�أت ال�سماء تتحرك والأ�شجار حتولت اىل بحر طفويل �أزرق ،فيما �أخذ البيت
يتماوج ويتمايل حتى �صار رماديا.
فكر مبريي كيت ،و�سمع �أ�صوات الأطفال ونباح كلبه �أبراهام.
الأ�صوات اقرتبت منه.
وبعد ذلك تال�شت واختفت ..لكن نباح الكلب ارتفع �أكرث ف�أكرث.
�شعر ب�أمل �آخر ،الحظ �أن ال�سماء والأ�شجار والبيت �أعطت �ضوء ًا �أزرق حقيقي ًا
اختلط بالأ�صوات والنباح.
�شعر ب�شيء ما خ�شن ًا وخم�ض ًال ينزلق فوق يده ،تعاىل نباح الكلب ،و�سمع بع�ض
ال�صرخات و�شخ�ص ًا ما ينادي با�سمه ،حاول ويل يل الإجابة ..مل يقدر وعندما
و�صلت ماري كيت املكان كان ويل يل قد مات.
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يف اجلمعة التالية دفن ويل يل ،ويف االثنني الذي تالها فتح املعمل �أبوابه ودعي
العمال ملعاودة �أعمالهم.
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فرانك لندن براون

ولد يف مدينة كن�سا�س ،مي�سوري عام  1927ودر�س يف جامعة ولبريفور�س
وجامعة روزفيلت وكلية القانون يف �شيكاغو كوليج  .ن�شرت روايته «بارك
ترومبول» عام � .1959أما ق�ص�صه ومقاالته فقد كانت تن�شر يف عدد من
الدوريات واملجالت منها داونبيت وايبوين و�شيكاغو بريفيو .ويف  ،1962ال�سنة
التي تويف فيها ،كان يعمل مديرا لربنامج قيادة االحتاد يف جامعة �شيكاغو.
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عــــزف منفــــرد
«�آن بيرتي»
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منذ �أ�سبوع والأورك�سرتا من�شغلة يف م�سرح راندليت يف برودوي �شارع ،42
كان ا�سمه يتلألأ يف الأ�ضواء التي غمرت مدخل امل�سرح الذي علقت فيه الفتة
حملت ا�سم االورك�سرتا ويف اال�سفل و�ضع ا�سمه وحده.
كان من قبل هنالك مت�سع من الوقت حينما يثري هذا امل�شهد الده�شة فيه،
حيث يتوقف ليدع عقله وعينيه يت�أمالنه وقتا طويال ،اال�سم هو ا�سمه  -كيد
جونز  -انه فوق يف الأ�ضواء ،يرتاق�ص ويتماوج حتت �ضوء ال�شم�س ال�ساطعة،
ويف امل�ساء كان هذا اال�سم يتلألأ براقا كما لو انه وهج من الأملا�س ،كما ان
النا�س الذين يندفعون م�سرعني عرب ال�شارع املزدحم ينظرون �إليه ويعرفونه
جيدا ويبت�سم لهم.
لقد اعتاد اال يكرتث �إىل ذلك ،ولكن لي�س اليوم ،ولي�س بعد ما حدث هذا
ال�صباح .نظر فقط �إىل التوقيع وا�سمه عليه� ،إنه هناك ،ومن ثم الحظ �أن
ال�شم�س قد �أ�شرقت .اجته �إىل داخل امل�سرح وقرر ارتداء �إحدى البدالت امللونة
الكرميية لي�ستقبال �سوية مو�سيقاه.
وبعد �أن �أكمل تغيري مالب�سه ،ملح يف املر�آة الطويلة يف غرفة مالب�سه �أنه مل
يتغري �أي �شيء ،الوجه ذات الوجه ،مل يكن �أ�سمن وال �أنحف وال �شعر �أ�شيب وال
�شيء.
قطب حاجبيه لأنه �شعر �أن الأ�شياء التي ا�ستنزفته داخليا كان عليه �أن يظهرها،
ولكنها مل تظهر حتى الآن .وعندما حانت حلظة اخلروج �إىل خ�شبة امل�سرح �أخذ
مكانه خلف الطبل من دون كالم وجل�س �ساكنا ،بد�أت الأورك�سرتا تعزف بهدوء،
دوزن النوتة الذهنية ا�ستنادا حلقيقة �أن �أع�ضاء الفرقة يقدمون �سوية عطا ًء
مبنتهى التناغم.
ق�سمت ال�ستائر الرمادية الطويلة امل�سرح �إىل �أجزاء عدة ،ويف غ�ضون حلظات
ّ
مت �إ�سدالها ،ثم فتحت لتغمر الأ�ضواء الكبرية امل�سرح ب�ضيائها .كان ب�إمكانه
م�شاهدة ذرات الغبار من خالل �شعاع الأ�ضواء ال�ساقطة .وظهرت الوجوه ببطء،
ر�ؤو�سا متحررة من الأج�ساد ،متلهفة لال�ستماع والطرب� ،ضرب الطبل بخفة،
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ان�ساب �إيقاع مميز ،متازج مع نغمات مكررة من البوق والبيانو والكمان .وقف
عازف الرتومبيت وجاءت النغمات الأوىل عذبة و�صافية وم�ؤثرة.
�أبقى كيد جونز على �إيقاعات طبله م�صاحبة لعزف البوق رغم �أنها كانت
بطيئة ورخيمة و�سل�سة� ،شعر �أن حاجبه الأي�سر �أخذ يتحرك ،وبد�أ يطرب كلما
داعب عازف الرتومبيت �آلته ،ت�صاعدت النوتة �شيئا ف�شيئا اىل �أن �أح�س ان
�أح�شاءه تقفز من مكانها تفاعال .وبعدها ي�أخذ ال�صوت باالنخفا�ض قبل ان
ي�صبح �أقوى ويظل الإيقاع ي�صدح يف �أذنيه حتى االمتالء.
�أراد �أن يغطي �أذنيه بيديه لأنه وا�صل �سماع ال�صوت الذي يهم�س بال�شيء
نف�سه ،ولكن على نحو �أعلى و�أعلى من جديد .انكتم ال�صوت يف مكان ما حتت
ال�سقف وظل حما�صرا بالبوق.
 «�أنا ذاهبة� ،أنا ذاهبة� ،أنا ذاهبة» �أخذه ال�صوت مبا�شرة اىل املطر ،ذلكاملطر الذي ت�ساقط مع ال�صباح .ب�إمكانه الآن �أن يرى انبالج النهار الذي كان
رطبا وبارد ًا .كان يف البيت ي�ست�شعر الدفء لأنها بالقرب منه ،ويحملها بني
ذراعيه.
فيما كان املطر والريح يع ّوالن خارج النافذة� ،شعر كما لو انه يعوم �إىل الأعلى
يف تلك النغمات املو�سيقية العميقة للرتومبيت� ،إنه ذلك ال�صوت الذي يجعله
يرتعد .نعم يبغ�ضه لكنه ال ي�ستطيع فعل �أي �شيء حياله�« ،إين ذاهبة �إىل ذلك
الرجل الذي يعزف البيانو� ،أنا �أع�شقه و�إين ذاهبة يف هذه اللحظة ،اليوم».
املطر يف ال�شوارع ،ذهب الدفء وذهب غذاء الروح ،كل �شيء قد ذهب لأن املر�أة
ذهبت ،فك َّر� :إنها كل �شيء تريده �أنت على الدوام ،هو �أعتقد ذلك ،انها كل
�شيء ولن يح�صل عليها �أبدا� ..إنها كل �شيء امتلكته على الدوام ،وانها كل �شيء
مل حت�صل عليه ،كل ذلك كان يف مو�سيقى الرتومبيت ،الأمل والكره وال�سالم
ونقي�ضه والهدوء واحلب.
لقد ظلت النوتة الأخرية معلقة يف ال�سقف حيث يرتدد ايقاعها ،وتوقف
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عازف الرتومبيت عن العزف لكن كيد جونز مازال بامكانه �سماعها ب�أذنيه
وبعقله.
حتول �ضوء امل�سرح و�سلط على «كيد» ،ذلك الرجل الذي يقف خلف الطبل.
و�ضرب �شعاع �ضوء ابي�ض طويل قمة ر�أ�سه وحوله �إىل �شكل من ال�ضوء والظل
ولأنه يرتدي بدلة كرميية وقمي�صا بدا ج�سده وك�أنه �شعلة من ال�ضوء ،غري ان
ظال مازال فوق وجهه لذا ف�إن ق�سماته كانت تظهر وتختفي حيث كان �أ�شبه
برجل له وجه ال ينتهي ابدا ،رجل بوجه مرتفع وطويل وب�شرة �سوداء� ،سوداء.
وميرر كيد فر�شاة كانت بيده على الطبل الذي �أ�صدر �صوتا خافتا ،جاء الإيقاع
من بعيد ولكنه فر�ض على الآخرين الإ�صغاء �إليه ،ظل هكذا لوقت طويل خفي�ض
ومغر ومتكرر.
ويتحول عازف البيانو �إىل �آلته ،ويبد�أ �إيقاع ثنائي بني البيانو والطبل ،يرتفع
�صوت البيانو علي نحو �أكرث بقليل من الطبل ،ولكن فيه �إ�صرارا فيما ر�سمت
الأ�ضواء �صورة ظلية منف�صلة للط ّبال وعازف البيانو كمحوري �ضوء م�شرقني.
ويف النهاية تهيمن قرعات الطبل على ايقاعات البيانو.
يتغري االيقاع في�صبح �أ�سرع ،ينظر كيد اىل اجلمهور الذي غ�ص به امل�سرح
مع توا�صل قرع الطبل ،بد�أ ي�شعر كما لو انه الطبول والطبول هو� ،أخذ اجلمهور
يتفاعل بقوة مع ذلك العزف الذي �أطرب اجلميع وبلغ الذروة حينما ن�سي كيد
ب�أنه على امل�سرح ،فقط هو والطبول كانوا بعيد ًا عن كل الأ�شياء.
كان كيد يحمل لولو وهيلني و�سوزي وميمي ،وجميعهن ،جميع �أولئك الفتيات
جمعهن بفتاة واحدة تلك التي كانت يف زوجته ،تلك التي قالت� :أنا راحلة .قالتها
مرارا ومرارا يف هذا ال�صباح فيما كان املطر ينزل مدرارا عرب النافذة.
وعندما قرع الطبل مرة ثانية كان يف ت�صوره �أنه ي�صارع عازف البيانو،
يخنقه ،وي�ضع �سكينا بني �أ�ضالعه وي�شق طوليا حنجرته بالن�صل امل�ستقيم
الطويل�« ،إن ت�أخذ امر�أتي �س�آخذ حياتك».
عك�ست انتقالة الطبول بق�سوة �شديدة ذلك الذي يعتلج يف داخله� ،أدار �أع�ضاء
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الفرقة ر�ؤو�سهم نحوه حيث بدا التعجب على وجوههم ..جتاهلهم� ،أخذته الطبول
بعيدا عنهم� ،أعادته اىل ذلك الزمن والف�ضاء ،وابتنى لنف�سه وهما� ،إنها باردة
يف م�سار العمق ،يف الغابة باردة وهادئة كالأ�شجار ،تتحدث هم�س ًا ،حتدثت عن
رق�صة الليلة ،الفتاة ال�صغرية عرب البحرية �ستكون هناك ،وخ�صرها النحيف
و�ساقاها �أ�صبحتا ممتلئتني ،ثم �أن الكلمات التي �أراد �أن ين�ساها كانت جميعها
تهاجمه من جديد «�أنا ذاهبة� ،أنا ذاهبة� ،أنا ذاهبة».
�إنه ال ي�ستطيع م�ساعدة نف�سه ،توقف عن قرع طبوله ،ح ّدق اىل عازف البيانو
بنظرة حقد طويلة ،مليئة بالكراهية ،وحدثت حركة غري اعتيادية على امل�سرح
فتذكر �أين هو الآن ،بد�أ يداعب طبوله من جديد ،ومن هناك ت�أتي مقطوعة
عزف من البوق �سل�سة وق�صرية وجتيب الطبول ،وتتناغم االيقاعات على نحو
متكرر ويف هذه املرة ب�شكل معقد ،لكنه �أدرك حلظة الوجع عندما �أخذ يعزف
على نحو منفرد من جديد لأنه مل يكن مت�أكدا من �إجادته لذلك ،الم�س الطبول
بخفة ارجتفت جميعها و�أجابت على �إيقاعه.
وبعد ذلك �شعر وك�أن الطبول تتحدث عن حياته اخلا�صة ،املر�أة التي يف
�شيكاغو تكرهه ،والفتاة ذات اجل�سد الناعم والر�شيق التي هي زوجته ،قد
ذهبت عنه بعيد ًا هذا ال�صباح يف املطر ،واملر�أة العجوز التي هي �أمه ،هي نف�سها
التي تعي�ش يف �شيكاغو ،وذلك ال�شخ�ص الذي يكرهه لأنه ي�شبه �أباه ،هو �أبوه
الذي كان ي�ؤذيها وغادرها قبل �سنني خلت.
ن�سي كيد امل�سرح ،ن�سي كل �شيء �إال الطبول التي التحم بها ،ب�أكمله ونب�ضات
قلبه ،لقد �أ�صبح جزءا منها وهي جزء منه .بدا �أن ال�صوت ال ت�صدره الطبول
بل ُينتزع من دواخله ،ولأنه ي�صدر من داخله كان يعتقد �أنها ق�صة حبه وق�صة
كرهه وكل �شيء تبقى له ،وتردد �صدى ال�صوت ليمتلىء به امل�سرح.
وعندما �أوقف العزف يف النهاية ،كان ج�سمه يرجتف ويت�صبب عرقا ،دُه�ش
لر�ؤية الطبول �أمامه ،و�أنه مل ي�صبح جزءا منها وال يزال هو نف�سه كيد جونز،
�سيد الطبول ،و�أعظم طبال يف العامل ،لقد �أدى معزوفات من قبل ،كل يوم مرة
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�أو مرتني يف الليلة لكنه اليوم بلغ قمة الأداء .هذه املرة مل يكن عزف مثل هذا
ليحدث لوال ما جرى اليوم �صباحا حيث منح نف�سه ب�أكلمها لأدائه يف حني كان
يعطي القليل يف ال�سابق.
ويف خ�ضم ذلك رف�سه �أحدهم بقدمه ،ماذا حدث لك؟ �أال تنحني للجمهور،
وانحنى ليبتعد عنه ال�ضوء وي�سلط على عازف البيانو ،ثم يعود ال�ضوء من جديد
لي�سلط على كيد جونز.
عاد وانحنى مرة ثانية وثالثة ،فكر مع نف�سه� ،إنك ل�ست على ما يرام ،لقد
ا�ستنزفتك رق�صة اجلنزبج�س ولي�س لك من مكان تذهب �إليه منذ هذا ال�صباح،
ال يوجد �أي مكان تذهب �إليه «�أنا ذاهبة اىل ذلك ال�صديق الذي يعزف البيانو،
�أنا عا�شقة عازف البيانو الذي يعزف مو�سيقى عذبة� ،أنا ذاهبة ..ذاهبة» ..حدق
نحو عازف البيانو لربهة طويلة ،ثم وقف وانحنى مرة ثانية ،وثالثة.
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�آن بيرتي

كاتبة �أمريكية من �أ�صل �أفريقي ُولدت يف  12اكتوبر انحدرت من عائلة
متو�سطة مل تعان من م�شاكل مادية كما هو حال غالبية ال�سود الذين كانوا
يعي�شون يف هارمل.
تخرجت من كلية ال�صيدلة عام  1931وعملت يف جتارة العائلة اىل �أن
تزوجت عام  .1983اهتمت بالأدب كثريا وكتبت روايتها ال�شهرية (ال�شارع)
يف عام  ،1946وقد القت جناح ًا كبريا وح�صدت عليها عدة جوائز .ثم توالت
�إ�صداراتها حيث ن�شرت عدد ًا من الروايات لكنها مل حتقق جناح روايتها الأوىل.
وكتبت عدد ًا من الق�ص�ص الق�صرية .عا�شت �سنواتها الأخرية يف عزلة �إىل �أن
توفيت يف  28ابريل .1997
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يا لهدوء الريف!
«كارل روثفن �أوفورد»
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نه�ضت فيوال قبل بزوغ ال�شم�س ومن خالل نافذة املطبخ راقبت �سحب
ال�ضباب الذي �أحاط باجلبال البعيدة� ،شعرت بتح�سن �أكرب ،مازالت تفكر بجيم
غري �أن تفكريها الآن مل يكن �أ�ش َّد من الليلة ال�سابقة.
بالأم�س كانت حزينة جدا وليلة �أم�س هي الليلة الأوىل منذ �سنتني تنام فيها
من دونه بعد ان اتفقا ان تبد�أ عملها يف الريف نام ،االثنان متعانقني لكنها يف
الليلة املا�ضية كانت بعيدة عن جيم مئات الأميال .
كان النوم مبفردها �أمر ًا فظيع ًا ،لقد ذهب ال�سيد وال�سيدة كر�ستيان اىل
القرية وبدا املكان الغريب يف غاية الهدوء ،الغرفة وا�سعة وال�سرير خمتلف
اي�ضا ،مل يكن مثل هارمل ومل يب ُد ال�سرير ك�سرير على الإطالق ،بعد �إغالق
ال�ضوء نه�ضت فيوال عندما �ساد الظالم ،املكان وفتحت الأ�ضواء وكتبت اىل جيم
ر�سالة طويلة وغا�ضبة على نف�سها وعليه ،والآن طلع النهار وبد�أت ت�شعر بتح�سن
�إزاء املكان.
راود فيوال �إح�سا�س عميق جعلها تعود ب�أفكارها اىل جيم ،فكرت :من املحتمل
�أنه مل ي�ستيقظ حتى الآن ورمبا �أنه م�ستغرق يف النوم.
ابت�سمت فج�أة وفكرت مت�أملة لو ان جيم نه�ض مت�أخرا على الدر�س ،ف�إنه
�سيقفز حول املكان مثل الأحمق املجنون ،ظلت ابت�سامتها بني التجاعيد املحيطة
بفمها ،عندما تخيلت �أن جيم ينه�ض مت�أخرا ليجد نف�سه وحيدا ويدور بالغرفة
مثل املجنون.
من غرفة الطعام جاء �صوت اخلطوات وا�ستدارت بحركة مفاجئة «هل نه�ضوا
مبكرين؟»� ،ساعة احلائط االلكرتونية يف املطبخ ت�شري اىل ال�سابعة �إال ع�شر
دقائق ،تركت النافذة وبد�أت ب�إعداد القهوة ،بعد ذلك �سمعت اخلطوات تتجه
نحو املطبخ ومن دون ان تنظر ملحت بجامته و�أقدامه العارية على االر�ض.
وقف ال�سيد جورج كر�ستيان عند عتبة باب املطبخ ومد يده وتثاءب وحمحم.
�أجابت ومن دون ان تنظر «�صباح اخلري»� ،أعادت نظرها اىل قدميه احلافيتني
وت�أملت كم هما بي�ضاوتني ،الحظت الأ�صابع البي�ضاء الطويلة ،قالت مع نف�سها
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�إن الأ�صابع ال�سوداء �أف�ضل� ،أقتنعت ب�أن ذلك ال ميكن لأي �شخ�ص اجلدال فيه.
دخل ال�سيد كر�ستيان اىل املطبخ و�سار نحو النافذة ،كانت ال�شم�س تبزغ
تو ًا من فوق اجلبال ،قال ال�سيد كر�ستيان« :رائحة هذه القهوة طيبة» ،ا�ستدار
وتن�شق يديه ب�شكل م�ضحك ثم رفع ر�أ�سه وقال« :من امل�ؤكد �أن رائحتها طيبة».
�ستكون جاهزة خالل دقائق �سيدي ،متتم« ،رائع ،رائع» مد ال�سيد كر�ستيان
ر�أ�سه ثانية نحو النافذة ثم �سار خارجا من املطبخ وبد�أ يغني «�سوف ت�سلك
طريق اجلبل عندما ت�أتي».
قالت فيوال �إنه �سكران ،ومازال مت�أثر ًا من ليلة الأم�س التي ق�ضاها يف القرية،
وت�ساءلت كيف ميكن �أن ي�سكرا حتى الثمالة يف منت�صف الأ�سبوع.
وعندما قدمت له القهوة يف غرفة الطعام ،الحظت وجود انتفاخات حتت
عينيه.
 هل �أ�سخن لك بع�ض اخلبز� ،سيدي؟ كال� .شكر ًا.عادت اىل املطبخ تفكر وتت�ساءل ب�ش�أنهما ،كم مرة يف الأ�سبوع ي�سكران؟
�أم�س بدا عليهما �أنهما وقوران وهادئان ،لكن زوجته بوجهها املمتليء بالنم�ش
بدت كامر�أة حتب املتعة لكنها..
 فيوال..و�ضعت فنجان القهوة وهرولت
 نعم �سيدي..رمقها بنظرة ،ثم تنهد ،اعتقدت �أنه لي�س على ما يرام.
قال وهو يفرد ذراعه مبا بدا انه جهد كبري« :ح�سن ًا كيف تبدو الأمور هنا؟»
�أجابت بهدوء« :رائعة».
�ضغط وجهه بيديه  ،تنهد ،ثم �أخذ ر�شفة من قهوته ال�ساخنة.
ظلت فيوال واقفة اىل اجلانب ،قال ال�سيد كر�ستيان« :ر�أ�سي �سينفجر من االمل،
�أعتقد �أين حاولت �أن �أ�شرب القرية كلها ،هل ثملت يف حياتك؟»
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�أجابت باقت�ضاب :كال..
 وال مرة يف حياتك؟ كال �سيدي.«رائع ،رائع ال �أفعل ذلك كقاعدة لكن يوم �أم�س كان اال�ستثناء».
ن�صحته فيوال� :إ�شرب قهوتك ما دامت �ساخنة �ستجعلك ت�شعر ب�أنك �أف�ضل،
تذكرت �أن جيم قد ثمل ذات مرة والقهوة القوية جعلته ي�ستعيد توازنه.
تناول ال�سيد كر�ستيان ر�شفتني وكان يغلق عينيه مع كل ر�شفة كما لو �أنه ي�أخذ
دواء طعمه الذع.
 ماذا تفعلني يف املدينة؟�أجابت� :أعمل
 يف �أي عمل؟كل �شيء� ،أعمال بيت ،م�صنع� ،أي �شيء
 وهل يعمل زوجك؟كال �إنه يدر�س
 يدر�س؟ يدر�س الهند�سة ،الهند�سة االلكرتونية « ،و�أكدت على هذه الكلمات بفخر». رائع« ،حدق بالفنجان وال�صحن» ومن ثم متتم فج�أة�« :أنا �آ�سف».قاطعت فيوال �ساقيها ونظرت بنفاد �صرب اىل املطبخ.
قال ال�سيد كر�ستيان�« :ستكون الأمور �سهلة �أمامك ،فال تقلقي ب�ش�أن �أي �شيء
ف�أنا وحدي الآن وال �أكرتث ل�شيء».
و�س�ألت با�ستغراب« :وحدك!؟».
زوجتي �ستعود يف غ�ضون يومني ورمبا غد ًا ،لي�س هناك ما هو خطري يف
احلقيقة ،ال يوجد �شيء ،كان على و�شك التقي�ؤ لكنه مل يفعل ،وفج�أة نه�ض من
الطاولة واجته اىل احلمام.
عادت فيوال اىل املطبخ قلبت بر�أ�سها الأفكار« ،غياب زوجته لي�س بالأمر
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اجليد»� ،إنها ال حتب ذلك �إطالقا والوا�ضح �أنه قد ت�شاجر مع زوجته� .سمعت
ال�سيد كر�ستيان عائد ًا من احلمام ثم نادى عليها ب�صوت متك�سر�« ،أنا عائد اىل
ال�سرير �س�أكون بخري فيما بعد».
فكرت�« ،إلهي ما الذي �أ�صبحت فيه؟» هل ميكن �أن تبقى معه وحيدة يف بيت
ريفي؟ انها مل ت�ضع ذلك يف احل�سبان« ،ما الذي �سيقوله جيم؟ ،ما الذي �سيفكر
به؟» وقفت عند النافذة ،نظرت اىل اخلارج حيث بدت �سل�سلة اجلبال خ�ضراء
حتت �أ�شعة ال�شم�س ،وظلت تفكر لفرتة طويلة مبا �ستقوم به.
كانت ال�ساعة قد جتاوزت الثانية ع�شرة ،حينما ا�ستيقظ ال�سيد كر�ستيان مل
يكن ثمال .ظهر مرتديا روب �شاطىء �أزرق اللون ربطه خفيفا حول خ�صره وبدا
خمتلف ًا كثريا .اختفت االنتفاخات حتت عينيه ،و�أكل الطعام ب�شهية وب�صمت،
ت�أملته فيوال احلزينة ال�صامتة ،ويف احلقيقة �شعرت بالأ�سى من �أجله.
بعد �أن �أنهى طعامه ،جل�س يدخن �سيجارته ب�صمت ،جمعت فيوال ال�صحون
ب�صمت وكانت ال تنظر له مبا�شرة لكنها ترمقه بطرف عينها ،كان الروب الأزرق
مفتوحا من الرقبة على �شكل رقم �سبعة تنتهي عند اخل�صر بحيث ت�ستطيع
فيوال ر�ؤية ال�شعريات الرمادية النابتة على �صدره العاري« ،جيم لي�س لديه مثل
هذا ال�شعر يف �صدره ،كما �أن �صدره وا�سع نظيف ونحا�سي اللون ،جيم خمتلف
متاما».
با�ستثناء خماوفه ب�ش�أن املال ،ف�إن جيم ال يبدو حزين ًا او مهموم ًا.
عادت �إىل املطبخ من جديد وراودها �شعور بالأ�سى على ال�سيد كر�ستيان
و�شعور بالغ�ضب من نف�سها لالهتمام ،قررت �أن تخربه ب�أنها تريد اال�ستقالة
لكنها ذهبت وعادت من دون �أن تقول �أي كلمة� .سواء �شعرت بالأ�سى نحوه �أم
ال ف�إنها ال ت�ستطيع البقاء ،لقنت نف�سها على الطريقة الأف�ضل التي تطرح بها
امل�س�ألة لكنها مل ت�ستطع .وقفت عند االطباق املوجودة يف حو�ض الغ�سيل تقرع
نف�سها وت�ؤنبها ،لكنها �سمعته ي�أتي باجتاه املطبخ.
قال« :فيوال».
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بد�أت الآن تت�أمل مناداته ال�سمها.
ال داعي �أن تذهبي للمطبخ وخذي ا�سرتاحة لفرتة الع�صر ،كان وجهه هادئ ًا
وحازم ًا عندما وقف يف مم�شى الباب.
وبينما كانت تراقبه ،بد�أت ب�صياغة الكلمات يف فمها ينبغي �أن تخربه الآن،
لكن حتى اللحظة ت�شعر بال�سخف من ذلك الرتدد ،ا�ستدار ال�سيد كر�ستيان
بحيث �أ�صدر الروب الذي يرتديه ح�سي�سا وهو يتجه اىل الباب.
ثم قال« :اقفزي� ،أرك�ضي  ،ا�سبحي ،اعملي ما يحلو لك».
بعد دقيقة ذهبت اىل النافذة ونظرت خلفه و�أبقت عينها مركزة على ر�أ�سه
من اخللف وجزء من كتفيه الوا�سعني اللذين كانا يظهران من بني ال�شجر اىل
انها مل تعد ت�ستطيع ان تراه حدقت بعيدا نحو اجلبال اخل�ضراء ،فكرت بجيم لو
كان هنا ال�ستطاعا ان يفعال �شيئ ًا.
كانت مياه البحرية ترتاق�ص حتت �أ�شعة ال�شم�س �أ�سفل اجلبال ،فكرت :لو ان
جيم هنا لقاما بنزهة بني اجلبال او رمبا يذهبان اىل البحرية او يجل�سان حتت
�شجرة يف مكان ما ،املكان جميل وهادىء جدا ،تنهدت ثم ابتعدت عن النافذة.
 �سواء الع�صر راحة �أم ال فهنالك �أطباق.غ�سلت فيوال الأطباق ببطء وبك�سل فيما كانت غارقة يف �أفكارها ،وعندما
مل تعد هناك �صحون �أ�صبح حو�ض الغ�سيل �أمامها ،فعاجلت البقع على الطالء
االبي�ض ،بعد �أن انتهت جعلها حو�ض الغ�سيل الأبي�ض اللون تفكر بقدم ال�سيد
كر�ستيان.
انق�ضى بع�ض من وقت الع�صر فكرت بالذهاب للنافذة� ،أين ميكن ان
تذهبي وماذا ميكن �أن تعملي؟ القرية تبعد �أميا ًال لكن ما الذي ميكن ان تفعله
يف القرية؟ كان املاء يف البحرية ين�ساب دافئ ًا حتت �أ�شعة ال�شم�س ،الأف�ضل �أن
ترتدي مالب�س ال�سباحة وتغط�س ،فيه مِ َل ال؟
�أرتدت مايوه ال�سباحة املتكون من قطعة واحدة وذهبت اىل املر�آة الطويلة
املوجودة يف غرفة ال�سيدة كر�ستيان الحظت �أنها تبدو على ما يرام.
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مل يتغري خ�صرها منذ ال�شتاء املا�ضي ونهداها ينت�صبان ب�شموخ كما ملحت
بعينيها �ساقيها الطويلتني الرائعتني يف مالب�س ال�سباحة فقط ،فانتابها �شيء
من االرتياح.
�سارت بخفة يف املنزل الفارغ الكبري ومرت خارجة عرب الباب حاملة املن�شفة
وقبعة ال�سباحة ،كان الع�شب ين�سحق بنعومة حتت قدميها اللتني ر�سمتا طريقهما
باجتاه املمر امل�ؤدي اىل البحرية التي تقع �أ�سفل التالل.
وقبل ان ت�صل البحرية �شاهدت ال�سيد كر�ستيان يف الزورق ،مل تره ب�شكل
كامل يف البداية لأنه كان �أ�شبه باملمدد يف الزورق ،واعتقدت �أنه نائم اىل ان رفع
ج�سده و�صرخ «هي ،هنا».
مل تعتقد �أنها ت�ستطيع �أن ت�صرخ من هذه امل�سافة ،رفعت يدها بحركة �سريعة،
ومل تنظر له ثانية ،جل�ست على �ضفة البحرية ملعرفة برودة املاء ثم رمت نعليها
وقررت الدخول.
�سارت تدريجيا ،وكان ينتابها �شعور بالرتدد مع كل خطوة تنغر�س يف وحل
البحرية ،املاء يرتفع مثل حزمة برد حول ج�سدها ومن ثم حول فخذيها ،وعندما
ارتفع اىل �صدرها توقفت ،كان ذلك كافيا ،ويف الأخري مل ت�ستطع ال�سباحة،
ت�أكدت من غطاء الر�أ�س ب�أنه مثبت جيدا ثم رمت نف�سها نحو الأمام� ،شعرت
يف البداية �أن برودة املاء تهزها اىل �أن �أخذ املاء تدريجيا يبدو دافئ ًا ،مل تلحظ
قدوم ال�سيد كر�ستيان بالزورق ال�صغري وحينما حتدث جفلت ل�سماعها �صوته.
 «�إنك ت�سبحني يف الوحل ملاذا ال تذهبني �أبعد».توقفت عن حتريك يديها ونظرت �إليه ،كان ي�ضحك.
ال تدعيني �أوقفك� ،إنك تبلني بال ًء ح�سن ًا ،وبوعي وقفت �ساكنة باملاء الذي و�صل
اىل خ�صرها.
قال�« :أعتقد �أنك ت�ضربني جيد ًا لكن رجليك غائ�صتان».
�سعدت ملا قاله عن حركة يديها لأن جيم دربها على ذلك طوال �صيفني يف امل�سبح
ال�شعبي ،وفج�أة قفز ال�سيد كر�ستيان من الزورق و�سبح نحوها.
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ـ هكذا يجب �أن ترف�سي برجليك� ،أخذ يعوم �أمامها لرييها حركة رجليه وهي
ت�صعد وتنزل مثل مق�ص احلالق.
ظلت فيوال �ساكنة.
قال ال�سيد كر�ستيان« :تعايل �س�أ�ساعدك» ،فرفعها ب�سهولة من اخل�صر.
 الآن متددي من غري ت�صلب وا�سرتخي ،فهنا املاء �ضحل على �أية حالة �شعرتب�أنه يحملها بثبات.
قالت فيوال�« ،أرجوك ال �أ�ستطيع ال�سباحة».
 ح�سنا �أنا هنا� ،أحملك � -ضحك عندما تكلم �إليها  -و�شعرت ب�أنفا�سه الدافئةعلى وجهها .والآن اعملي مثلما �أقول لك ،ا�سرتخي.
ـ تو�سلته قائلة :ال ت�أخذين بعيد ًا لأن املياه عميقة هنا.
ـ ال تخايف �أنا معك.
ـ تو�سلت .كال ،لكن بعد ذلك حررها من يديه و�شعرت بنف�سها تغرق يف عامل
مائي عميق وحاولت ال�صراخ ورفعت نف�سها مت�شبثة برقبته و�أخذت تقذف املاء
من فمها.
قال ال�سيد كر�ستيان� :أنك مل حتاويل الآن� ،أهدئي فقط.
تو�سلته ،كال وهي تهز ر�أ�سها ووم�ضت عيناها املبتلتان ،م�س وجهها وجهه وكانت
�أ�شبه بتلقي �صدمة مفاجئة ،وتو�سلته «�أرجوك عد بي».
هزها برقة« ،لن تتعلمي ما دمت خائفة والآن ا�صغ يل� ،أنظري نحوي» �أدارت
وجهها بخوف ونظرت اليه ،مل يتكلم.
�ساد ال�صمت ،لكن عيناه العميقتان حملت فج�أة نظرة حارقة �أرعبتها وعلى
حني غرة بد�أت تفكر بجيم ،وا�ستح�ضرت وجهه الأ�سمر على �سطح البحرية
املتلأىلء ،تو�سلته وهي تنظر بعيدا عن عينيه «�أرجوك عد بي الآن» ولربهة
طويلة مل يتكلم ومل يتحرك.
انتظرت بخوف ،نظراتها بعيدة عنه لكنها ت�شعر بعينيه ،بذراعيه الدافئتني
وبج�سده الدافىء ،فج�أة �سقطت دموعها و�أخذ ج�سدها يرتع�ش.
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قال ب�صوت �أج�ش :هل تبكني؟ بعد ذلك حترك على نحو مفاجىء و�أدركت انه
يخرجها� ،أنزلها �إىل املياه ال�ضحلة ،وحاملا �شعرت �أن قدماها الم�ستا الأر�ض
بد�أت ترك�ض ،مل تلتفت اىل اخللف ومل تتوقف عن الرك�ض ،عادت اىل املنزل
عرب الطريق امللتوي ،ودخلت غرفتها ،هطلت دموعها كثري ًا .ارتدت مالب�سها
ب�سرعة وحزمت �أ�شياءها يف احلقيبة ال�صغرية .فكرت :جيم جيم جيم مل تفكر
ب�أي �شيء يرتبط بجيم �سوى ر�ؤيته ،ر�أته يف الغرفة ،يف احلقيبة ،يف كل �شيء
فعلته ،ورغبت فقط يف الو�صول �إليه ،وعندما بد�أت بال�سري خارجة من املنزل
�شاهدت ال�سيد كر�ستيان قادما من البحرية.
نادى« :فيوال ،قويل ما الذي تفعلينه؟».
ا�سرعت اخلطى دون �إجابة ،ال ت�ستطيع البقاء دقيقة �أخرى.
حني بلغ املمر الذي ي�ؤدي للمنزل نادى عليها انتظري« ،انتظري دقيقة».
وا�صلت �سريها ،هطلت دموعها و�شعرت ب�أن الطريق الرتابية حتت كعب حذائها
العايل �صلبة ،نادى عليها ال�سيد كر�ستان مرة �أخرى ،لكنها نزلت باجتاه املنحدر
ومل يعد ي�شاهدها.
تركزت عيناها املخ�ضلتان بالدمع على تراب الطريق ،وا�صلت �سريها فيما تدلت
حقيبتها على اجلنب بعد ذلك �سمعت �سيارة ت�أتي من خلفها
قال ال�سيد كر�ستيان وهو يوقف ال�سيارة �أمامها «تعايل �سوف �أو�صلك
للمحطة».
وقفت يف الع�شب املحاذي للطريق ،رمقته بنظرة غري مبا�شرة ،كان يرتدي روب
ال�شاطىء وحمل على وجهه تلك النظرة اجلادة التي �شاهدتها عندما كان يف
املطبخ.
حثها قائال :كوين عملية ،املحطة تبعد خم�سة �أميال�« ،إركبي» وفتح لها الباب
اخللفي ومن دون �أن تنظر له �صعدت يف زاوية املقعد اخللفي .انطلقت ال�سيارة
على الطريق الرتابية ومل يتكلم �أي ًا منهما ،ويف اللحظة التي نظرت فيها اىل
مر�آة ال�سائق اعتقدت �أنها وجدته ينظر �إليها ،بعدها جتنبت النظر اىل املر�آة.
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كان ال�صمت هو ال�سائد خالل الطريق للمحطة ،ولكن عندما �أرادت النزول
و�ضع ظرف ًا يف يدها.
فتحت الظرف لتجد فيه ورقتني بقيمة ع�شرة دوالرات ،حدقت بالنقود بنظرات
ملئها احلرية� ،إنها �أكرث من ا�ستحقاق العمل ليوم واحد.
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كارل روثفن �أوفرود
روائي وكاتب ق�صة ق�صرية ونا�شر وحمرر كتب يف عدد من املجالت ُعرف
على �صعيد الأدب العاملي ب�أنه قد عالج امل�شكالت التي واجهت ال�سود اجلنوبيني
عندما م�ضوا نحو ال�شمال ،ومعظم كتاباته قد تناولت هذا اجلانب و�سلطت
ال�ضوء عليه.
ولد كارل يف ترينيداد يف عائلة تنتمي اىل الطبقة الو�سطى وكان واحد ًا من
بني خم�سة �أبناء يف عائلته .كان والده ميكانيكي ًا من عائلة موهوبة .توفيت �أمه
وهو ما زال �صغريا ،عا�ش مع جدته لأبيه ،وكانت حياته ع�صيبة جدا.
عندما انتقل للواليات املتحدة الأمريكية ،كتب ال�شعر واملقالة والق�صة
الق�صريةُ .ن�شرت روايته الأوىل «الوجه الأبي�ض» ،الثانية «اخلوف املتعري».
در�س يف الكلية اجلديدة للبحوث االجتماعية يف نيويورك وقد ركز كثريا على
الدراما والكتابة ،وقد بد�أ بالكاتبة يف �صحيفة كان لها ملحق ثقايف �أ�سبوعي
يتناول كافة الن�شاطات الثقافية والأدبية.

54

ال�صبي الذي ر�سم امل�سيح �أ�سود
«جون هرنك»
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كان �أذكى �صبي يف مدر�سة «مو�سكوجي كاونتي» يف در�س الر�سم والتلوين،
كل من يف املدينة يعرف قدراته �سواء الذين تربطهم عالقة باملدر�سة �أو حتى
البعيدين عنها ،ودائم ًا ما تنطق موجهة الف�صل ا�سمه بنوع من التلذذ متيقنة
من �أنه ذلك الطالب النموذج.
ذات مرة �سمعتها تقول :لو انه �أبي�ض لأ�صبح ذات يوم رئي�س ًا للبالد ،غري �أن
«�آرون كراوفورد» مل يكن �أبي�ض بل العك�س متام ًا ..ب�شرة �سمراء قامتة تعك�س
عفة داخلية غريبة تتجاوز م�ساحات �إدراكي .ولكن عندما ن�صفه بالقبح �سنكون
غري من�صفني و�إن قلنا العك�س ف�ستكون مبالغة كبرية.
ويف احلقيقة ال �أ�ستطيع �أن �أقول كلماتي النهائية عنه ،ففي بع�ض الأحيان
يبدو كمن خرج من كتب التاريخ القدمية� ..أو كمن خرج من بقايا ع�صر اخليال
وع�صر ما قبل اخرتاع �آلة الزمن وت�شويه جمالية الطبيعة.
لقد �أذهل تنوع مواهبه املدر�سني ما جعل زمالءه يف ال�صف ينظرون �إليه مب�شاعر
ممزوجة بالغرية والتوج�س.
اعتاد �آرون قبل كل عيد �شكر ر�سم الديك الرومي و�صور �أخرى على لوحة
ال�صف .ويف عيد ميالد جورج وا�شنطن ر�سم �أعالم ًا �أمريكية كبرية حتيط بها
خطوط مظللة �صغرية.
تلك الر�سومات جعلت من هذا ال�صبي امللون مثار حديث الآخرين .قال عنه
مدير املدر�سة الزجني انه �سي�صبح ذات يوم ر�سام ًا عظيم ًا كهرني �أوثرن.
قبل حلول عيد ميالد موجهة الف�صل ،ر�سم �آرون كراوفورد �صورة بهذه املنا�سبة
�أحدثت الفو�ضى يف الف�صل ..ففي �صبيحة ذلك اليوم وبعد �أن دخل �آرون �إىل
ال�صف توجهت الأنظار �إليه ،كان �آرون يت�أبط حاملة كتبه املمزقة �إ�ضافة اىل
لوحة كارتونية تغلفها ورقة �صحيفة قدمية .وفيما كان يتجه اىل مقعده تعقبت
نظرات املدر�سة كل حركة من حركاته عاك�سة ده�شة وحب ا�ستطالع وا�ضحني
وابت�سامة مكتومة على حمياها.
بعد �أن و�ضع �آرون كتبه على طاولته ،وابت�سم ابت�سامة وا�سعة ،تقدم باجتاه
57

طاولة املُ ّدر�سة .كانت عيناه املت�ألقتان ممتزجتني بتلك الده�شة التي ترتك �شيئ ًا
من الرهبة بنفو�سنا نحن ال�صغار الذين نحدق عادة بكثري من الف�ضول اىل
لوحاته التي توحي بتف�سريات عديدة.
ويف احلال �شعرت املدر�سة �أن �آرون قد جلب لها هدية ،وفيما هي ال تزال
تبت�سم ،و�ضعها على طاولتها .ثم بد�أ مب�ساعدتها على فكها ،وبعد �أن رفعت �آخر
ورقة من الغالف �أبعدت املدر�سة يدها مرجتفة فيما كانت عيناها ذاهلتني غري
م�صدقة ملا �شاهدته ،وو�سط هذا اجلو امل�شحون ونب�ضات قلبها املت�سارعة كان
ال�صمت يخيم على امل�شهد والقاعة برمتها.
هنا حدق �آرون بنظرة ت�سا�ؤل .حركت يديها بحذر نحو الهدية من جديد كمن
يتح�س�س خملوق ًا حي ًا مبعامل غريبة ،تيقنت ب�أنه ال�شيء الذي مل تتوقعه �أبد ًا.
وبحركة �سريعة ال �إرادية نه�ضت من الكر�سي فيما انطلق �سيل من الهمهمات
�أخذت ترتفع لت�صبح �أ�صواتا مميزة.
ا�ستدارت املُ ّدر�سة نحو الأطفال حمدقة بنظرات م�ؤنبة لهم غري �أنهم مل يبعدوا
نظراتهم عن الهدية التي �أتى بها �آرون اىل ُم ّدر�ستهم..
لقد كانت عبارة عن لوحة كبرية للم�سيح مبالمح رجل زجني!.
عاد �آرون كراوفورد اىل مقعده ميلأه �إح�سا�س بالزهو عك�سته كل حركة من
حركاته ،طافت املدر�سة على الوجوه الرباقة التي �أماهما وبد�أت تبت�سم من
جديد و�أحيان ًا ترمق اللوحة الكبرية التي كانت ال تزال على طاولتها بنظرات
خاطفة.
و�أخري ًا حتدثت ب�صوت ت�شوبه املفاج�أة «�آرون �إنها الهدية الأكرث قبو ًال� ،شكر ًا
�سوف �أكتنزها»� ،صمتت لربهة ثم عاودت الكالم.
«يبدو �أنك �ست�صبح ر�سام ًا كبري ًا ..ويفرت�ض بك �أن ت�أتي هنا لتخرب ال�صف كيف
ر�سمت تلك اللوحة الرائعة».
عندما تقدم ليتكلم عن اللوحة خ ّيم ال�صمت على املكان ومنحه الأطفال ُجل
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انتباههم وهو ال�شيء الذي نادر ًا ما يفعلونه حتى ملدر�ستهم ،مل يتكلم �آرون يف
بداية الأمر ..كان واقف ًا فقط و�شارد الذهن يعبث بيديه مت�أم ًال اهتمام اجلمهور
به كفنان مو�سيقي كبري.
قال �آرون�« :إنها كذلك» بنربة توكيد على كل كلمة ..يل عم يعي�ش يف نيويورك
يدر�س تاريخ الزنوج ،زارنا ال�سنة املا�ضية و�أخربين عن العديد من الإجنازات
العظيمة التي حققها ال�سود على مر التاريخ وحينما �س�ألته عن امل�سيح قال:
 لي�س هناك من �أكد على ما �إذا كان امل�سيح �أ�سود �أو �أبي�ض.وهنا راودين �شعور ما ب�أنه رجل �أ�سود لأنه كان عطوف ًا ومت�ساحم ًا �أكرث من �أي
�شخ�ص �أبي�ض واجهته يف حياتي لذلك عندما ر�سمت اللوحة مل �أمتالك نف�سي
من ر�سمه كما �أعتقد.
بعد �أن �أ�سهب يف احلديث عاد الفنان ال�صغري ليجل�س وابت�سامة وا�سعة
ترت�سم على وجهه كمن جنح يف الولوج لكنز كبري من املعرفة لي�س مبقدور
النا�س العاديني بلوغه �أو ا�ستيعابه.
ومن هول املفاج�أة مل جتر�ؤ الـ ُم َّدر�سة على القيام ب�شيء �سوى دعوتها للتالميذ
للظفر بنظرة كاملة وعن قرب للوحة الفنية النادرة.
عندما حان دوري واقرتبت من اللوحة الحظت �أنها ُر�سمت بنوع من الألوان
التي ن�شرتيها بخم�سة �سنتات من املتجر وبدت �أنها ُلطخت بفعل �شخ�ص ما ،قام
بلم�س الإطار قبل جفاف الألوان .كانت عينا امل�سيح عميقتني وحزينتني ت�شبه
كثري ًا عيني والد �آرون الذي يعمل �شما�س ًا يف كني�سة «بابت�ست» يف البلدة .وهذه
ال�صورة تختلف كثري ًا عن �صورة امل�سيح التي �شاهدتها معلقة يف «مدر�سة الأحد»
فهي ك�صورة زجني بائ�س يت�ضرع ب�صمت من �أجل الرحمة.
وخالل الأيام التي مرت دار حديث كثري عن اللوحة التي ر�سمها �آرون ،ويف
الأ�سبوع التايل انتهى الف�صل وكانت اللوحة �أف�ضل عمل منزيل يقدمه الطالب
يف هذه ال�سنة ،حيث فازت ب�أحقية التعليق يف قاعة العر�ض ،ومن الطبيعي �أن
حترز اللوحة مرتبة ال�شرف.
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عم �أروقة
مل تكن هناك واجبات يف اليوم الأول للدرا�سة �سوى املرح الذي ّ
املدر�سة وقد �أ�ضفت الطالبات مبالب�سهن الزاهية جو ًا من البهجة مع حلول
ف�صل الربيع الذي غطى عبق ن�سماته املكان.
ويف منت�صف اليوم الدرا�سي جتمع الطالب كعادتهم يف بداية كل ف�صل
حيث تكون املدر�سة على موعد مع زيارة ل�شخ�ص مهم يتحدث معه املدر�سون
واملدر�سات مبزيج من اخلوف واالحرتام.
الربوفي�سور دانيال ،هو ذاك ال�شخ�ص الزائر ..وهو امل�شرف العام جلميع
مدار�س املدينة مبا فيها تلك املدار�س ال�صغرية والبائ�سة البعيدة واملخ�ص�صة
للأطفال امللونني.
لقد و�صل الرجل العظيم عند نهاية احتفاليتنا ،وحاملا �شوهد يدخل القاعة
وقف التالميذ وانحنوا بكيا�سة ،وجل�سوا من جديد .كانت عيونهم تتفح�صه
وك�أنه العب �سريك لفت الأنظار �إليه.
كان طويل القامة ذا �شعر رمادي فاحت جعل من وجهه �أكرث ا�صفرار ًا .عيناه
زرقاوتان �صافيتان ،مل �أر مثلهما قط وهما ال�شيء الوحيد الذي ينب�ض باحلياة
من حوله ،وحاملا �شق طريقه نحو املن�صة كان مدير املدر�سة الأ�سود ي�سري �أمامه
حتى يبعد �أي �شيء عن طريقه .وعندما م َّر من �أمامي �شعرت بالرعب الذي
يعي�شه املدر�سون والتوتر واحتبا�س الأنفا�س ،ويف و�سط املن�صة و�ضع كر�سي ًا كبري ًا
مت تلميعه وطال�ؤه وتهيئته ب�شكل وا�ضح ،بحيث �إن امل�شرف اجته نحوه مبا�شرة
من دون �أن يقوده �أحد ،وك�أنه يعرف �أن هذا الكر�سي الفخم قد �أعد له.
و�أخري ًا ق َّدم املدير ال�ضيف بكلمة ق�صرية وغري مهمة ،غري �أين ما �أزال
�أتذكر �أنه قال يف نهاية كالمه ،ب�أنه لن يفاج�أ �إذا �صار �أحد منا نحن امللونني
�شخ�ص ًا عظيم ًا مثل بوكر وا�شنطن ،بعد �أن جل�س غنى �أطفال الكور�س �أغنيتني
روحانيتني ،وقدمت فتيات الف�صل الرابع لوحة راق�صة من الفلكلور الهندي ،وقبل
�أن ي�شارف برنامج احلفل على االنتهاء نزل بعدها امل�شرف من املن�صة ،وهنا
امتلأت عيناه بنظرات ف�ضول من خالل حتديقه بت�شكيلة الأعمال املعرو�ضة.
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وعلى حني غرة ا�ستعاد وجه الـ ُم�شرف ن�ضارة غري م�ألوفة ،والتمعت عيناه
ده�شة حينما �أخذ ميعن النظر بلوحة امل�سيح التي ر�سمها �آرون كراوفورد،
وبطريقة ميكانيكية حترك بروحية الطائر املنق�ض على فري�سة ووقف حمدق ًا
بثبات وف�ضول ونظرات الالقرار تغطي وجهه ،وبدا كحيوان مفرت�س و�ضخم قد
ينتف�ض يف �أي حلظة ويعث بالأر�ض دمار ًا.
انتظرنا بتوتر حركته التالية ،وال�صمت كان خانق ًا تقريب ًا ،ويف النهاية
ا�ستدار ليبد�أ البحث يف الوجوه املتجهمة ،ونظرات عينيه التي تقدح �شرر ًا قد
تال�شت تدريجي ًا عندما ت�سمرت وعلى نحو احتجاجي نحو مدير املدر�سة.
ت�ساءل بحدة :من الذي ر�سم هذا الهراء الذي ينطوي على تدني�س للمقد�سات؟
 �أنا الذي ر�سمتها يا �أ�ستاذ ،تلك كانت كلمات �آرون التي نطقها واحلرية تغلف�صوتهَ .ز َّم �شفتيه مبل ًال نظر نحو امل�شرف ويف عينه رجاء حزين ليفهم ما
يح�صل.
حتدث �آرون ثانية ولكن بنربة �أكرث متا�سك ًا هذه املرة:
 من حق �أي �شخ�ص ملون �أن ير�سم امل�سيح �أ�سود كما للبي�ض احلق يف �أنير�سموه �أبي�ض..
عند تلك النقطة توقف فج�أة كمن يريد �أن يبحث عن كلماته التالية لكن
م�سحة ارتباك �أفقدت وجهه ذلك التوهج .وهنا حتدث امل�شرف لكنه �آثر التوقف
بعد �أن متتم بب�ضع كلمات.
ثم �أردف قائ ًال بغ�ضب :ح�سن ًا وا�صل احلديث ف�أنا �أ�صغي.
حتركت �شفتا �آرون غري �أن �أي كلمة مل ت�سمع ،جالت عيناه يف املكان ،معلق ًا
�آماله يف النهاية على مديره الزجني ،بعد حلظة �أدار وجهه �إىل جهة �أخرى
حام ًال نظرات تدلل على �أنه ُ�ض ِل َّل.
وعلى حني غرة حترك املدير للدفاع عن الطالب الذي حاز على جائزة املدر�سة.
قال وبلغة واثقة:
 �أنا من �شجع ال�صبي على ر�سم اللوحة ،ومبوجب موافقتي جلبها �إىل املدر�سة61

وح�سب اعتقادي �أن ال�صبي مل يرتكب خط�أ حني ر�سم امل�سيح �أ�سود ًا وال �أجد
�سبب ًا يف �أن ال نحظى مبثل هذا االمتياز ،ويف النهاية �أن امل�سيح قد ولد يف هذا
اجلزء من العامل الذي تقطنه �أغلبية من النا�س امللونني ،وهناك احتمال كبري
�أنه رمبا كان زجني ًا.
بعد فرتة �صمت رهيبة انقطعت فيها الأنفا�س� ،أق�سمت ب�أن الكلمات قد
�أذهلت كل من يف القاعة ومل �أ�سمع مديرنا ال�صغري يتحدث بتلك ال�شجاعة لأي
�شخ�ص �سواء كان �أبي�ض �أو �أ�سود.
�سمع امل�شرف تلك الكلمات التي �سقطت عليه كال�صاعقة وبدا ذلك على وجهه
املتجهم ب�صمت غا�ضب.
وهنا �س�أل املدير ب�صوت كله �صرامة:
 هل �أنت من ُيع ِّلم ه�ؤالء الأطفال مثل هذه الأ�شياء؟ �أعلمهم �أن عرقهم ق��د �أجن��ب ملوك ًا وملكات عظاما ف�ض ًال ع��ن العبيدوالرقيق.
لقد مر زمان طويل على الوقت الذي كان يجب �أن ندع فيه العامل يعرف ب�أننا
قد �أر�سينا دعائم ح�ضارة رائعة ،وقد ع�شناها قبل �أن تكون لل�شعب الأوروبي لغة
مكتوبة.
جحظت عينا امل�شرف اللتان ت�شيان بتهديد مبطن حيث قال للمدير:
 �إنك ال تتلقى الراتب لتعلم الأطفال مثل هذه الأ�شياء يف املدر�سة ،فحري بكاال�ستقالة لأنك جتاوزت حدودك كمدير.
مل يتكلم جورج دو فوال غري �أن ارتعا�شة ك�ست وجهه احلزين .ا�ستدار وحترك
�إىل خارج الغرفة باجتاه مكتبه وتعقبته نظرات امل�شرف حتى غاب عن النظر.
متتم امل�شرف قائال� :ستكون هناك فو�ضى يف هذا العامل �إذا جعلنا النا�س
ي�ستهلون تفكريهم ب�أن امل�سيح زجني.
خرج بع�ض املدر�سني خلف املدير تاركني الطالب املحزونني قلقني حول ما
�سيح�صل الحق ًا.
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وبعد ب�ضعة �أيام �سمعت �أن املدير قد التحق كموجه لدر�س الفن مبدر�سة ثانوية
�صغرية يف جنوب جورجيا وح�صل على موافقة من والدي �آرون ب�أن ي�صطحبه
معه حتى يتمكن من موا�صلة ت�شجيعه على الر�سم.
يف ذلك اليوم كنت يف طريق العودة �إىل البيت عندما �شاهدته يحمل حقيبة يد
كبرية وب�ضعة كتب حتت ذراعه كان قد �سلم على جميع املدر�سني ،والغريب يف
الأمر �أنه مل يكن مت�أثر ًا عندما م�ضى نحو الباب الرئي�سي �سوى �أنه عدل من
و�ضع نظارته ومل يلتفت اىل الوراء قط ،وعك�ست حركة خطواته خالل توجهه
نحو بوابة املدر�سة جو ًا من الزهو والن�صر ازدان به مظهر الرجل الذي عمل
�شيئ ًا عظيم ًا يفوق ما يعمله �أي �شخ�ص اعتيادي.
ويف تلك الأثناء كان �آرون ينتظره� ،سارا �سوية عرب ال�شارع ،كانت ذراعه تطوق
�آرون بعطف ويتحدث �إليه بجدية عن �شيء ما ،فيما بدا �آرون م�صغي ًا بعمق ملا
يقوله.
لقد راقبتهم حتى �أ�سفل ال�شارع �إىل �أن اختفى �أثرهم ولكن حتى من هذه امل�سافة
كانت خطواتهم واثقة مغلفة بال�سمو ،ك�أي �شخ�صني فازا بن�صر ما.
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جون هرنك كلريك:
ولد يف بونني �سربجن�س يف الباما وتربى يف كوملبو�س ،جورجيا ،وجاء يف عام
� 1933إىل نيويورك ليوا�صل م�سريته ككاتب .وكان ع�ضو ًا يف كادر خم�س جهات
ن�شر خمتلفة و�شارك يف ت�أ�سي�س جملة «هارمل» التي ت�صدر كل �أربعة �شهور يف
ال�سنة.
عا�ش طوال حياته مهتم ًا بالتاريخ الأفريقي واملالحظ �أن مقاالته يف هذا
االخت�صا�ص ن�شرت يف جمالت عديدة يف خمتلف �أرجاء العامل.
كتابه الأول «التمرد يف الإيقاع» كتاب �شعري �صدر يف عام  .1948ون�شر كتب
عديدة �أخرى ،و�إ�ضافة اىل منا�صبه العديدة التي تبو�أها كان مدير ًا لربنامج
تعليم الرتاث ومدير لوكالة مكافحة الفقر يف هارمل.
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«الــعــودة»
«فرانك بريبي»
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ميتد القطار طوي ًال وواهن ًا على خط ق�ضبان ال�سكة احلديدية ويعدو م�سرع ًا
ومن�ساب ًا .توم�ض ا�سطوانات املكاب�س من خالل عجالت حتريك القطار وك�أنها
وم�ضات من الربق.
انبعثت من حجرية االحرتاق �سحب دخان �أبي�ض وكثيف فوق امل�ساحات
املحيطة ،ويف �إثر ذلك دفعت امل�ؤخرة كميات كبرية من الهواء لتمتزج بها
وجترها فوق العربات كما لو انها حجاب.
يف كابينة «جم كرو» التي تقع بعد عربة الربيد رفع ال�سريجنت ويلي جاك�سون
النافذة اىل الأعلى ،فانبعثت موجات من الهواء احلار حامل ًة معها الغبار
والرماد .م�سح ويلي وجهه باملنديل فتلطخ بالغبار والعرق.
قال بربود وهو ينظر �إىل احلقول العط�شى «اللعنة» .ويف نهاية الأفق وقف رجل
يلوح مبحراثه للقطار.
 «كيف لنا �أن نفعل ذلك دائم ًا؟ �أال نعلم �أنه لي�س من روح يف هذا القطار  -الروح فيه لكنه يلوح له..
�آه ح�سن ًا.
انحنى القطار بنف�سه حول انعطافة ،وانطلق �صوت نحيب موح�ش ورقيق
وطويل من �صافرة القطار.
متلمل ويلي يف مقعده� ،أخذ يراقب ال�سماء البي�ضاء ،تلك ال�سماء التي اغت�سلت
ب�أ�شعة ال�شم�س ومل تلح فيها �أي �سحب.
يف الأمام ،كان برج املاء يندفع باجتاه القطار ،ك�شر ويلي ،لقد لعب حتت
برج املاء يف �صباه ،كان املاء يت�سرب دائم ًا منه .ماء يكفي لتربيد ذلك اجل�سد
الأ�سود ال�صغري والنحيل وال�صلب حتى يف حرارة ال�صيف.
اجلدول ال�صغري قبالة مكان ما اىل اجلنوب� ،أخ�ضر نا�صع حتت ال�صف�صاف
ُيحدث �صوت ًا رخيم ًا با�سم ًا فوق ال�صخور .الآن ب�إمكانه �أن يرى الأ�شجار التي
تخفيه .تقف جمموعة الأ�شجار ب�شكل ع�شوائي يف االمتداد الوا�سع والأجرد
للحقول.
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الآن بدت البيوت تزداد كثافة وف�صلتها ب�ضع مئات من الياردات القليلة
بد ًال من الأميال ،خفف القطار من �سرعته� ،صار �صوته �صهي ًال داخل منعطف
�آخر .عرب االنحراف احلاد للمنحنى متكن ويلي من ر�ؤية املدينة ب�أكملها ،حيث
توزعت ب�ضع ع�شرات من البنايات حول «الن�صب الكونفيدرايل» ي�شطرها �شارع
�أ�سفلتي وحيد .تندفع احلرارة نحوه �أ�شبه بيد عمالقة ت�صهره مع امتداد الأر�ض
ال�سمراء القا�سية.
�أخذ القطار الآن يتهادى مب�شيه اىل �أن توقف متام ًا .نزل ويلي من العربة،
وبت�أن و�ضع رجله الي�سرى على الأر�ض لي�ستطيع احتواء ثقل رجله اليمنى .مل
ينزل �أي �شخ�ص من القطار .لفح القيظ وجهه ،ت�سبب وهج �أ�شعة ال�شم�س يف
تكاثف قطرات كبرية من العرق على جبهته ،جعلت وجهه الأ�سمر يتلألأ.
وقف هناك يف الوهج الكامل� ،سطع ال�ضوء ال�ساقط على قطعة القما�ش
ال�صغرية امللونة بالنجوم وال�شرائط التي ازدانت بها �سرتته .كان �إحداها
�أرجوانيا بنهايتني بي�ضاء ،ومن ثم هناك الأ�صفر و�شرائط بي�ضاء وحمراء
وزرقاء يف الو�سط و�شرائط حمراء وبي�ضاء بالقرب من الطرفني ،وكان الآخر
�أحمر بثالثة �شرائط بي�ضاء عند النهايات .كان ويلي يرتدي قمي�ص ًا بياقة
مرتخية وبدلة غري مرتبة لكنه ما زال واقف ًا منت�صب القامة و�صدره اىل الإمام
وبطنه من�سحبة للخلف.
بد�أ بعبور ال�شارع باجتاه الن�صب ناق ًال �إحدى رجليه بتثاقل وبحركة عوق
خفيفة ،نظر �إليه الرجل الأبي�ض ،الذي يجل�س دائم ًا حول الن�صب على املقاعد
احلديدية ،با�ستغراب� .سار اىل �أن وقف يف ظل العمود.
نظر اىل ن�صب اجلندي الكونفيدرايل بحقيبة الظهر املتكاملة وبندقية
امل�شاة القدمية واحلربة ذات الن�صل احلاد ،وك�أنه م�ستعد وجاهز للمهمة .ويف
قاعدة الن�صب نق�شت كلمات على ال�صخر ،تهجى ويلي الكلمات:
«ما من �أمة تنه�ض بي�ضاء ونقية متام ًا وال �أحد ي�شعر ب�أنه خال متام ًا من
اخلطايا».
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وقف هناك وترك الكلمات تغو�ص يف عقله ،لكزه �أحد املت�سكعني هناك بكوعه
وبعد �أن تخل�ص من �شيء يف فمه �س�أله :ماذا تقول الكلمات �أيها ال�صبي؟
نظر ويلي �أمامه ،اىل ال�شوارع الرتابية غري املبلطة املنت�شرة حول الن�صب .وكرر
الرجل الأبي�ض الذي بدا �صوته هادئ ًا� :س�ألتك �أيها ال�صبي �س�ؤا ًال؟
قال ويلي بهدوء� :أنت تتحدث معي.
 اللعنة� ،أنت تعرف ،ح�سن ًا �أنا �أتكلم �إىلك ،لديك �أذنان �ألي�س كذلك؟قال ويلي� :أنت قلت �صبي� ،أنا ال �أعلم �أنك تتحدث �إىل.
 ملن �أحتدث �إذن بحق اجلحيم �أيها الزجني؟قال ويلي :ال �أعرف ،فال �أرى �صِ بية من حويل ،نه�ض الرجالن الأبي�ضان.
�س�أله �أحدهما وهو مي�شي باجتاه ويلي :هل ن�سيت �شيئ ًا ما �أيها الزجني؟.
�أجاب ويلي :ال �أعرف عمن تتحدثون وماذا تق�صدون؟.
 �أمل يخربوك من قبل �أن تقول «�سيدي» للأبي�ض؟. قال ويلي :نعم �أخربوين بذلك. رد الرجل الأبي�ض :نعم ماذا؟ وحترك باجتاه ويلي. قال ويلي بهدوء نعم ال �شيء .فقط نعم و�أعتقد ب�أن ال تقرتب �أكرث �أيها الرجلالأبي�ض.
 �أال تعرف �أيها الزجني �أين �أنت؟قال ويلي :نعم ..نعم �أعلم و�أعلم ب�أنه ب�إمكانك �أن تقتلني لكن ال �أكرتث لذلك،
منذ زمن بعيد ال �أكرتث ،لذا �أرجوك �أال تقرتب �أكرث �أيها الرجل الأبي�ض.
و�س�أطلب منك ذلك بود.
تردد الرجالن ،بد�أ ويلي بالتحرك نحوهما ببطء .ظال �ساكنني يراقبانه يتقدم
نحوهما ،ويف اللحظة الأخرية تنحيا جانب ًا وتركاه مير عرب ال�شارع وهو يعرج ثم
دخل متجر املدينة الوحيد الذي ا�سمه (خم�سة وع�شرة �سنت).
متتم مع نف�سه :كم جئت �إىل هنا ومل �أح�صل على �شخ�ص ي�شرتي .وقف �ساكنا
لربهة يفكر ،ثم قرر ..ح�سن ًا �س�أ�شرتي بطاقات بريدية و�أر�سلها اىل ال�صبية.
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�سار باجتاه العار�ضة ،اختار ما يريد بعناية :مبنى الربيد اجلديد« ،ج�سر
الذكرى» ون�صب الكونفيدرالية.
قال ويلي :هذا �سيجعلها ت�شبه مدينة حقيقية .ثم �سار بخطواته العرجاء نحو
الكاونرت وربع ال�سنت يف يده .تهي�أت البائعة ومدت يدها لت�أخذ النقود منه ولكن
ما �إن اجتهت �إليه تقدمت نحو الكاونرت امر�أة بي�ضاء لذلك جتاهلت البائعة ويلي
م�ساعدتك؟
وابت�سمت للمر�أة البي�ضاء وهي تقول :هل بامكاين
ِ
قال ويلي بحدة� :أنظري �أيتها الفتاة �أنا الأول هنا .التفتت كل من البائعة واملر�أة
البي�ضاء نحو ويلي وهما فاغرتا الفاه.
قال ويلي� :إن نقودي مثل لون نقودها ،و�ضع البطاقات الربيدية يف جيبه ومن ثم
قذف الربع على الكاونرت و�سار خارج ًا من الباب.
عندما �أ�صبح ويلي يف اخلارج �شاهد جمموعة من الرجال قد جتمعوا حول
الن�صب .كان ب�إمكانه م�شاهدة الرجلني يف املنت�صف يتحدثان للآخرين وبعدها
توقف اجلميع عن الكالم فج�أة و�أخذوا ينظرون �إليه� .سار وهو يعرج واجته نحو
الزاوية ،ويف الزاوية التالية انعطف ثانية ثم مرة �أخرى وبعد ذلك �أبط�أ �سريه
ثم الحظ �أن ال �أحد يتعقبه.
تناق�صت البيوت ومل تعد هناك �أ�شجار تظلل الطرق ،ا�ستمر ويلي بخطواته
العرجاء ،ت�صبب العرق على وجهه الأ�سمر حتى تبللت ياقته .بعد ذلك انعطف
نحو طريق مر�صوف باحلجر واجته نحو منزل كبري وقدمي يقع اىل اخللف من
ال�شارع و�سط جمموعة من �أ�شجار ال�صنوبر� .صعد ويلي نحو ال�شرفة الأمامية
وقرع اجلر�س.
فتح الباب رجل �أ�سمر ،نظر اىل ويلي بتعابري م�ستغربة ثم حول عينيه احلمراوين
عن ال�ضوء.
قال ويلي� :أال تتذكرين يا �أيها العم بن؟
قال العجوز :ويلي! بالت�أكيد� ،إن الكولونيل �سيكون م�سرورا لر�ؤيتك �س�أذهب
و�أخربه حا ًال! بعدها �سار اىل داخل ال�صالة وظل ويلي �ساكن ًا ينتظر .خرج
70

الكولونيل من مكتبه ماد ًا يديه وقال :ويلي �أيها الأ�سمر ال�صغري الـ ُمعتَق! اللعنة!
مل تعد ذلك ال�صغري� ،ألي�س كذلك؟.
قال ويلي :كال لقد كربت.
 �أجل� ،أرى ذلك� .أدخل اىل املطبخ �أريد احلديث �إىلك.تبع ويلي العجوز الأبي�ض النحيل واملحدودب الظهر.
قال الكولونيل� :إىل املطبخ يا مارثا لأن الطبخ مينحنا جو ًا من الراحة.
 قالت مارثا :كم تبدو رائعا يا ويلي اجل�س! �أين وجدته يا كولونيل بوب؟ قال ويلي :نزلت من القطار تو ًا.قال الكولونيل :يا مارثا �أع ّدي له �شيئ ًا ي�أكله فيما �أ�ستقي منه بع�ض املعلومات
الع�سكرية.
 ابت�سمت مارثا وبان ال�سرور على حمياها.قال الكولونيل :ح�صلت على كم من الأو�سمة والأ�شرطة ،ولأي �شيء منحوك
�إياها؟
�أجاب ويلي :هذا القلب الأرجواين «و�سام �أمريكي مينح جلرحى احلرب»
ومنحوين �إياه لإ�صابتي ب�ساقي.
دمدم الكولونيل :يالل�سوء؟
وهذه ال�ساق �صناعية.
 ح�سن ًا �س�أكون ملعون ًا� ،سوف لن �أعرفها �ساق ًا �صناعية �أبد ًا. لقد جعلوا ال�سيقان �أف�ضل الآن ويدربونا عليها قبل مغادرة امل�ست�شفى. والأ�شياء الأخرى ،مِ َل؟قال ويلي :الأ�صفر يعني م�سرح حرب البا�سفيك والأحمر يعني ميدالية ال�سلوك
اجليد.
�أ�شار الكولونيل� :أعرف �أنك ح�صلت عليها ،لقد كنت ولد ًا طيب ًا يا ويلي.
رد ويلي� :شكر ًا.
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عادت يف هذه اللحظة مارثا ومعها القهوة والكعك .قالت :الطعام �سيجهز بعد
قليل.
 ويلي �أنت الآن بال عمل� ،ألي�س كذلك؟ �أجل. جيد �س�أمنحك عملك ال�سابق لأين احتاج اىل رجل �آخر يف ذلك املوقع.قال ويلي :ا�ستميحك العذر كولونيل� ،أنا لن �أبقى هنا� ،أريد الذهاب �شما ًال.
 ال�شمال لي�س باملكان املالئم للزنوج يا ويلي ،ه�ؤالء اليانكي �سوف يرتكونك جتوعحتى املوت ،وهنا ك�صبي طيب مثلك �سيجد دائم ًا رج ًال �أبي�ض يعتني به .ويف �أي
وقت جتوع ب�إمكانك دائم ًا �أن ت�أتي اىل �أي �شخ�ص وتقرع الباب و�سيطعموك.
قال ويلي :نعم ،يطعموين ويقولون هذا «ويلي» فتى الكولونيل بوب ومن ثم
يعطوين وجبة د�سمة وذلك ما يدفعني لأن �أذهب.
 الآن تتحدث بطريقة الألغاز. كال يا كولونيل بوب ،ال �أحتدث بالألغاز ،ر�أيت رجا ًال قتلوا �أ�صدقائي ،لقدن�ضجت من الداخل �أي�ض ًا يا كولونيل ،ماذا ميكن �أن �أفعل مع بقائي هنا؟
تقدمت مارثا نحو الطاولة وهي حتمل الطعام ،وقفت هناك حاملة ال�صينية
وهي تنظر �إىل ويلي الذي بدوره نظر اىل ما خلفها ،حيث �أ�شجار ال�صنوبر التي
تظلل املنزل وتخفف �أ�شعة ال�شم�س يف املمر امل�ؤدي اىل الباب.
قال ببطء :حق ًا لقد ن�سيت �أ�شياء كثرية ،ن�سيت �أن �أحك ر�أ�سي و�أجرجر قدمي
وابت�سم عندما ال �أ�شعر ب�أين �أحب االبت�سام.
قالت مارثا :ويلي! ال تتحدث هكذا� ،أال تعرف �أنك ال ت�ستطيع �أن تتحدث هكذا؟
 �أ�سكتها الكولونيل بوب برفع يده.قال :هل من �شخ�ص ما يتحدث �إىلك ويعلمك الأ�شياء اخلاطئة؟.
 كال� ،أخذت الوقت الكايف للتفكري ،وفكرت بكل الأ�شياء بنف�سي ،لقد قاتلتوكدت �أقتل وها �أنذا الآن رجل فال ميكنني �أن �أبقى �صبيا ،لي�س هناك من �صبي
وال حتى �أنت يا كولونيل بوب.
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همهمت مارثا :ويلي!
«�أ�صبحت رجال ،رج ًال كام ًال ،وال ميكن �أن ترتكني �أبقى طف ًال �أعمل من �أجل
بن�سات ،وال ميكنني �أن �أطلب العطايا عند الباب اخللفي� ،أوعليك الذهاب اىل
الباب الأمامي� .س�أح�صل عليها لأين �أردت احل�صول عليها بنف�سي .و�إذا مل
�أ�ستطع احل�صول عليها عند ذلك �س�أجوع بزهو يا كولونيل بوب».
 كان فم مارثا يتحرك وي�صيغ الكلمات لكن من دون �أن يخرج �صوت.�س�أل الكولونيل بوب بو�ضوح :هل تعتقد �أن ذلك �صائب بالن�سبة لك �أن تتحدث
اىل رجل �أبي�ض هكذا؟ لأي رجل �أبي�ض ،وحتى يل؟.
علي الذهاب ،وال �أ�ستطيع �أن �أقول «نعم �سيدي»
 ال �أعرف .كل الذي �أعرفه �أن ّثانية .طوال الوقت املا�ضي كانت تخنقني ،كما لو �أين �أريد التقي�ؤ .هل �سيحني
الوقت الذي لي�س فيه باب خلفي؟ وعندما �أكرب �سينادوين بال�سيد جاك�سون
ولي�س العم ويلي.
قال الكولونيل بوب�« :أنت على حق يا ويلي ،من الأف�ضل �أن تذهب ،ومن الأف�ضل
�أن تذهب الآن» .وقف ويلي وعدل قبعته الغريبة.
قال ويلي� :شكر ًا كولونيل بوب ،لقد كنت طيب ًا معي ،والآن �أدركت �أنه يجب �أن
�أرحل.
مل يرد الكولونيل بوب .بل بد ًال من ذلك نه�ض و�أبقى الباب الواقي مفتوح ًا ،مر
ويلي من �أمامه نحو الباب ،وعند درجات ال�سلم توقف.
قال برقة :وداع ًا كولونيل بوب.
نظر العجوز الأبي�ض اىل ويلي كما لو �أنه يريد قول �شيء ما ،ولكنه فكر ب�أنه من
الأف�ضل �أن ال يقول �شيئ ًا و�أغلق فمه.
ا�ستدار ويلي مت�أهب ًا للذهاب غري �أن العم ِبن كان يجري م�سرع ًا يف املطبخ
كالأرنب العجوز.
 قال ب�صوت خفي�ض :كولونيل بوب حدثت م�شكلة يف املدينة ،وهناك �شخ�صيطلبك حا ًال على التلفون! يقولون �إن امل�شكلة ب�ش�أن جندي ملون.
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قال ويلي :نعم رمبا انها ب�ش�أين.
رد الكولونيل بتذمر :ابق �أنت هنا وال تتحرك �أبد ًا� ،س�أعود خالل دقيقة ،ا�ستدار
وحترك م�سرع ًا نحو واجهة املنزل .ظل ويلي واقف ًا �صامت ًا ينظر عرب ف�سحة بني
الأ�شجار اىل ال�سماء الزرقاء ال�شاحبة ال�ضاربة �إىل البيا�ض .كانت عالية جد ًا
وفارغة ،ولي�س على الأ�شجار من طائر يغني.
عاد كولونيل بوب وكان وجهه حممر ًا وتعابريه قا�سية جد ًا.
قال :ويلي هل �أخربت الرجال البي�ض �أنك �ستقتلهم لو اقرتبوا منك؟
 نعم .مل �أقل ذلك ،لكن هذا ما عنيته.وهل دار جدال بينك وبني امر�أة بي�ضاء؟
 نعم .كولونيل بوب. يا �إلهي!.قالت مارثا وهي تنتحب :انه جمنون ،لقد فقد عقله.
قال الكولونيل :الأف�ضل �أال تعود للمدينة ،والأف�ضل �أن تبقى هنا حتى �أمتكن من
�إخراجك يف امل�ساء.
ابت�سم ويلي قلي ًال ثم قال� :أنا ذاهب لأحلق بقطاري� .إن موعده عند ال�ساعة
الثانية و�أريد اللحاق به.
�صرخت مارثا� :أتريد �أن ُتقت َْل ،بالت�أكيد �سوف يقتلونك!
قال ويلي ببطء :لقد هربنا كثري ًا ،لقد رك�ضنا كثري ًا واختب�أنا ،وعلى �أية حال
�س ُيقب�ض علينا .وعند ذلك �سنجثوا على ركبنا ونتو�سل .لن �أهرب .ال ميكن �أن
نن�سى كيف .ال نعرف كيف نهرب .وال نعرف كيف نتو�سل .فقط نعرف كيف
نقاتل ،هذا كل �شيء يا مارثا.
 يا ي�سوع� ،إنه جمنون! �أقول لك �إنه جمنون يا كولونيل بوب.�صرخ الكولونيل :توقفي عن النحيب! ويلي لي�س مبجنون �أكرث مني .رمبا �إن
العامل هو املجنون .ال �أعرف .و�أعتقد �أين فعلت ذلك ،ولكن ال ميكن..
تعقبت العيون الزرقاء تلك ال�شخ�صية املقهورة.
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ثم قال مت�أم ًال :ثالثمائة �سنة من الزهو اجلريح ،ثالثة قرون من الكرامة
املهانة ،ثم �سار نحو ال�شارع.
ماذا �سيحدث لو تركناهم ،كال ،اللعنة �إن ذلك م�ستحيل.
قال الكولونيل :انهم �سيقتلونه ،و�سيفعلونها ب�أحقر طريقة ميكن �أن يفكروا بها،
و�ساقه العرجاء لن تغري يف الأمر �شيئ ًا ،وال حتى كل الأو�شحة والأو�سمة يف العامل.
�ضرب من اجلنون ،ويلي جندي اجلمهورية اجلريح ويحدث ذلك� .إنه �ضرب من
اجلنون ،توقف فج�أة .ات�سعت عيناه الزرقاوتني يف ذلك الوجه العجوز ال�شاحب،
ثم زجمر .جنون� .إنه اجلنون! لو �أ�ستطيع �أن �أجعلهم يفكرون � -إنه اجلنون� ،إنه
اجلنون ،بحق الرب! .ثم انطلق راك�ض ًا عرب املنزل باجتاه التليفون.
�سار ويلي حول املنزل باجتاه الطريق الرتابي ،حيث كانت احلرارة �شيئ ًا
حم�سو�س ًا� ،أدار وجهه باجتاه املدينة .عندما اقرتب من الطريق املعبد انخف�ضت
درجة احلرارة� ،سار ببطء متجه ًا نحو املحطة ،كان هناك الكثري من النا�س يف
ال�شارع ،الحظ �أنهم �أكرث من امل�ألوف .معظم الأر�صفة َغ َ�صت تقريب ًا بالرجال
من ذوي العيون الزرقاء الثلجية ،وكانوا كطابور طويل وبطيء ي�سريون نحو
هدفهم .وا�صل �سريه بهدوء دون �أن يعريهم �أي اهتمام .كان ي�سري بخط م�ستقيم
ال يحيد اىل اليمني �أو الي�سار ويف كل مرة كانوا يفتحون �صفوفهم ليدعوه مير
عربهم .ولكن بعد ذلك جاء �صوت خطواتهم التي تتعقبه ،والتي ت�شكلت بعد
ان�ضمام كل رجل م َّر من �أمامه اىل �أن �أ�صبح �صوت امل�سري �ضجيج ًا عالي ًا يف
ال�شارع ال�صامت.
مل يلتفت اىل الوراء ،كان يعرج ب�ساقه ال�صناعية حمدث ًا �صرير ًا خفيف ًا على
الر�صيف ،فيما توالت خلفه �ضربات تتلوها �ضربات ،لكن لي�ست بتوقيت واحد،
عدد من الرجال البي�ض الغا�ضبني يتحركون ببطء �أقل من خطواته .نزلوا �أ�سفل
ال�شارع اىل �أن و�صلوا تقريب ًا اىل املحطة .ثم حرك �شفتيه ليتلو �صالة من دون
كلمات .ا�ستدار ويلي وواجههم ،حتركوا منت�شرين على �شكل ن�صف دائرة من
دون �أن ُي�سرعوا بخطاهم ومتحركني باجتاهه ب�صمت ثقيل ورهيب ،فتح ويلي
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فمه لي�صرخ بهم ،ليلعنهم ولكن قبل �أن يخرج �شيء من فمه اجلاف ،تال�شى
ال�سكون متام ًا ب�سبب �ضجيج رجال ال�ضفادع.
التفتوا جميع ًا لينظروا نحو �أ�سفل الطريق حيث كانت ال�شاحنة امللونة بالكاكي
تنطلق نافثة عوا�صف من الرتاب ومتجهة نحوهم.
وعندما و�صلتهم ،تعالت ال�صرخات طالبة التوقف .خرج جنديان قبل �أن يبد�أ
�أي �شيء �سحبا ويلي من ذراعه و�أدخاله اىل الإ�سعاف.
ثم تراجع ال�ضابط بالقبعة ذات ال�شريط الف�ضي وبرفقته عجوز ب�شعر �أبي�ض.
و�أ�شار ال�ضابط ال�شاب� :أهذا هو الرجل �أيها الكولونيل؟
قال ال�ضابط� :أجل ،نحن �سنتوىل الأمر الآن .هذا الرجل يعاين من حالة �إعياء
ب�سبب املعركة ،وهو غري م�س�ؤول عن ت�صرفاته.
قال ويلي :ولكني �أريد الذهاب ،واللحاق بالقطار والذهاب لل�شمال حيث ا�ستطيع
�أن �أكون حر ًا ..حيث �أ�ستطيع �أن �أكون رج ًال� .أال ت�سمعني �أيها املالزم ،ينبغي �أن
�أذهب!.
هزَ ال�ضابط ر�أ�سه باجتاه الإ�سعاف ،دعني �أذهب  -بكى ويلي  -دعني �أذهب!.
غري �أن اجلنود حتركوا نحو الأمام و�سحبوا ذلك اجل�سد الهزيل معهم .فيما
بانت �ساقه املعاقة ور�سم الكعب الثقيل خط ًا عرب الأ�سفلت املائع من جراء
احلرارة حينما غادروا املكان.
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فرانك بريبي:

ولد يف �أوغ�ستا ،جورجيا  1916ن�شر عدة ق�صائد وهو يف �سن ال�سابعة ع�شرة يف
جمالت �صغرية .يف عام  1944قبلت «هاربر» ق�صته املعنونة «بطاقة ال�صحة»
التي ح�صدت جائزة «�أوهربي» لهذه ال�سنة� .ألف بريبي ثماين ع�شرة رواية
حققت �أف�ضل املبيعات حيث بلغ �إجماليها �أكرث من ( )21مليون ن�سخة .ترجمت
كتبه اىل حوايل ( )12لغة وحولت الكثري من رواياته �إىل �أفالم ناجحة جد ًا.
ن�شرت روايته الأخرية «رائحة القدا�سة» عام .1956
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كان يومي الكبري ،راودتني �آمال كثرية فنه�ضت قبل �أن يقرع �صوت املنبه،
البيت هادىء متام ًا با�ستثناء «�سي�س» التي تتحرك يف املطبخ ،ت�أكدت من الوقت
وتفقدت مالب�سي ..القمي�ص نظيف وبقية الأ�شياء مهي�أة على ال�سرير .طالعت
�شعري امل�ستعار يف املر�آة� ،إنزَ لق غطاء الر�أ�س قلي ًال عندما كنت نائم ًا .بدت
ال�شعرات القليلة غري مت�ساوية مت�شابكة مع بع�ضها.
اللعنة!
مل �أقم طقو�سي اخلا�صة دون �أن يكون �شعري مرتب ب�شكل مقبول .دخلت غرفة
الطعام وات�صلت ب�سوين لأحدد موعد ًا من �أجل ت�سريح �شعري� .أتفقنا على
ال�ساعة العا�شرة .كان هناك مت�سع من الوقت ،لذا عدت �إىل غرفتي و�أخرجت
طبلتي و�أخذت �أنقر عليهما .ومبجرد �أن �سمعت �أن القرعات تن�ساب متناغمة.
ّ
فتحت �سي�سي الباب ،همهمت« :متنيت لو مل تكن �أختي».
ال�ساعة الثامنة �صباح ًا! و�أبي يحاول �أن ي�أخذ �إغفاءة .
�أغلقت الباب جيد ًا لكن �صوتها ي�أتيني من املطبخ عرب اجلدران ك�أ�صوات
االنفجارات .مل �أقل �شيئ ًا كان اال�سم الذي اخرتته لها يحرق طرف ل�ساين..
ولكني مل �أفعل �شيئ ًا .وا�صلت القرع على طبلتاي حماو ًال �أن �أفكر بجل�سة
اال�ستماع التي �س�أح�ضرها عند ال�ساعة الواحدة� .إنها فر�صتي الوحيدة للو�صول
�إىل العر�ض .فر�صتي الوحيدة لأحقق مبتغاي يف �إ�سكاتها .فهي ترغب يف �إثارتي
لأنفجر.
 اللعنة عليك يا �سي�س� ،أتركيني حلايل� ،أرجوك.كانت تريد االنفجار مثل قنبلة هيدروجينية وهي ت�س�ألني� :أال تعلم �أن �أبي يحاول
النوم؟
رميت بطبلتي على ال�سرير وذهبت لأ�ضع بع�ض املاء يف البانيو.
 �أترغب يف اال�ستحمام؟ قالت ذلك وهي تتجه للمطبخ لتغ�سل ال�صحون .كان�شعرها �أ�شعث ينزل من حتت الو�شاح على جبهتها.
 �أنا ذاهبة لأغ�سل �شعري.81

�ألقت مبن�شفتها يف غ�سالة ال�صحون وحدقت نحوي كمن تقول ب�أين ذاهبة
لأقرتف جرمية.
 �أُغربي عن وجهي .اللعنة� .أغربي يا �سي�س ..لكنها عادت ثانية ورمقتني بنظرةازدراء.
 انت يا �صاحب الر�أ�س الأمل�س .لو �أنفقت �أكرث من ن�صف العمر فلن ت�صنع�شيئ ًا و�ستظل جمجمتك حممرة.
 اللعنة عليك يا �سي�س ..لتذهبي �إىل اجلحيم.�أخذت قطعة �صابون وعدت للحمام.
 كيف لها �أن تعرف ذلك وتعتقد ب�أين �س�أجري مقابلة. �أتظن �أنهم يبحثون عن املوهبة يف الفطرة .املظهر ن�صف اللعبة فحتى الأحمقيعرف ذلك.
 �إذا مل يكن لديك ما تقف عليه فال تبحث عن وظيفة �أنها اللعنة الوحيدة التييلتفتون �إليها.
�س�ألتها :الوظيفة؟!
 هل تعتقدين ب�أين �أجاهد من �أجلها يف جل�سة اال�ستماع وعن راتب �آخرالعمر؟.
 لن تقلق ب�ش�أن الراتب التقاعدي عندما تكون يف ذلك العمر ،لأنك �ستموتجوع ًا قبل الواحدة والع�شرين.
هنا� .أق�صد انتبه �إىل هذه النقطة بعينها .ها هم وطنيوهم يقولون دائم ًا:
«الفلكور ال�شعبي لل�سود ي�شبه �سرطانات يف برميل ،عندما حتاول الت�سلق للخروج
�ستحاول الإم�ساك بك لتعيدك للخلف».
 �أنت تعرفني ماذا تكونني� ،سي�س� ،أنت ح�شرة ،هذه �أنت!بعد ذلك انفجرت فع ًال.
و�ضعت من�شفتي حول �أُذين ودخلت لغرفتي ومازال انهمار كلماتها ي�أتي عرب
اجلدران ..مل �أعد �أحتمل �أكرث.
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فجرتُ بوجهها� ،أخر�سي لدقيقة �أنظري للزريبة التي نعي�ش بها فاجلدران
ا ْن َ
�أخذت بالت�صدع وال�سقف تداعى ،املوا�سري تن�ضح ،ال تدفئة وال ماء دافىء معظم
الوقت .ال�شيء الوحيد اجليد هو �إيجارك الغايل.
هل تريدين �أن �أن�ش�أ �ضعيف ًا كوالدي متقوقع ًا يف مكتب الربيد ،هل �أنت حمقاء
لهذه الدرجة؟
 �أت�ساءل �أحيان ًا كيف �سمحت والدتي لنف�سها �أن متوت وترتكني مع �سي�س..انطلقت نحو حالقة «راي» حيث ا�ستكملت هناك �آخر ا�ستعداداتي .و�ضعت
باروكة ال�شعر وانطلقت نحو �شارع «القدي�س نك» حل�ضور اجلل�سة املرتقبة ،وقبل
�أن �أدخل املكان �أخذت نف�س ًا عميق ًا.
كان على امل�سرح ي�شرف على متارين الرق�ص وا�ضع ًا �سيجارته بني فكيه .ويتدخل
بني احلني والآخر .كان اجلميع مرهقني ومبللني من العرق ،حاولت �أن �أحتوي ما
يجري عندما �أخربين ذو الأنف احلاد االنتظار يف اخلارج حيث كانت عدد من
الن�سوة الناعمات يرثثرن .جل�ست على كر�سي يف الرواق.
ومن الطرف الآخر للبناية �سمعت كل �أنواع الطبول تقرع والأرجل ترتاق�ص مع
�إيقاعاتها بقوة.
طبلتي.
ولأجل �أن �أخفف من ال�ضغط على �أع�صابي حاولت ا�ستح�ضار قرعي على ّ
�أوقف ذلك اجلمهور الن�سوي الناعم ثرثرته وبد�أ يتفح�صني وزحفت �أعينهم نحو
الأعلى �إىل �أن توقفت عند �شعري ،ثم �أ�شرقت وجوههن وبد�أن يهم�سن ب�شيء ما
لبع�ضهن لكني تعاملت مع الأمر ب�شيء من الالمباالة.
بعدها حني طلت تلك الطويلة ذات العينني اخل�ضراويني وال�شعر الأ�شقر
و�سيجارتها يف فمها وبدت كمن يبحث عن �شخ�ص ما.
�س�ألت �أحد اجلال�سني عن �شيء ما ثم ا�ستدارت باجتاه احلائط .عرفت ب�أنها
ت�ستعر�ض �أمامي غري �أنها �ستكت�شف قريب ًا ب�أنه ال داعي لكل ذلك.
 هاي..تظاهرت بعدم االكرتاث لكنها وقفت �أمامي مبا�شرة.
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 مرحب ًا. عذر ًا :هل �أنت دويج وارد؟قلت :كال ..مع ابت�سامة حنو على وجهي ..فيما �سد ثالثة من الأع�ضاء باب غرفة
اجللو�س.
الآن�سة فاين :قالت مقدمة نف�سها ومعربة يل عن �أ�سفها ثم بعد ذلك جئن
الثالث الآخريات الالئي كن حميميات ب�أ�سلوبهن ،ولكن تلك املم�شوقة القوام
كانت ذئب ًا حقيقي ًا!
كانت عيناها احلادتان وا�سعتني وتوم�ضان �ألق ًا بحيث يجعالنك يغ�شى عليك
حني تنظر لهما مبا�شرة .ومن امل�ؤكد �أنها ت�ؤدي دور الأفريقي يف امل�سرحية لأنها
ترتدي �شعر ًا ق�صري ًا وطبيعي ًا بحيث ت�شبه مرييام ميكيبا.
ولكن الطريقة التي تتدىل بها �أقراطها على رقبتها ال�ساحرة جعلتها تبدو ك�أمرية
�أفريقية.
ومن دون �أن �أخرج عن امل�ألوف �أحتويتها ب�أكملها بنظراتي.
دار حوار بيني وبينهن و�أخربتني كولني التي كانت الأجر�أ بينهن  -ب�أنهن طالبات
يف مدر�سة الباليه الأمريكية:
بعد حلظات دعيت �إىل جل�سة اال�ستماع �أندفعت ب�سرعة على �أمل �أن �أعود قبل
مغادرتهن املكان ليت�سنى يل ترك انطباع م�ؤثر على الأمرية.
وعندما �أ�صبحت يف الداخل �شاهدت خم�س فتيات و�سط القاعة يرثثرن وخلفهن
الطبول االفريقية ..وهنا �أنتابني �شعور داخلي ال �أحبذه.
يف الداخل مل يكن هناك ما هو وا�ضح وامل�س�ؤول تركني وحيدا� ،أعرف ما ذلك
ال�شعور ،لقد بد�أوا بتغيري املو�سيقى من املحلية �إىل االفريقية ،وعندما �أخربته
ب�أين مل �أقم قط برق�ص عفوي ،قال يل كلمات لها �أكرث من معنى ،و�شعرت ب�أن
كل �شيء �أ�صبح يف مهب الريح ،ر�أيت وجه �سي�س� ،ضاحك ًا و�ساخر ًا مني فم�ضيت
عرب الباب.
ا�ستقللت امل�صعد و�سمعت �صوت كولني ..ا�ستدرت فمنحتني ابت�سامة تعاطف
84

وك�أنها عرفت مبا�شرة ما الذي حدث.
كانت بانتظار بقية الفتيات ،ف�س�ألتني� :إىل �أين �أنت ذاهب؟
هززت كتفاي ب�أين ال �أعرف.
 �أال ترغب باملجيء؟ �أين؟ �إىل الأمم املتحدة.. الأمم املتحدة؟.ه ّلم تعال معنا و�س�أبعد عنك تلك الأفكار  -ح�سن ًا .وقبل الإجابة �أخربتني �أن
�أنتظر مع الفتيات ريثما تخرج �سيارتها من الكراج .بعدها �شاهدت الأمرية
فن�سيت كل �شيء �إال هي ..وطوال الطريق كنت �أفكر بالطريقة التي �أنفرد بها
لأمتكن من الت�أثري فيها .وخالل احلديث عن الأمم املتحدة قلت لهن ب�أين مل
�أذهب �إىل هناك العتقادي ب�أن ال�شيوعيني يديرونها فانفجرت بال�ضحك ،وبعد
ذلك عرفت �أن الأمرية � -أوليتا � -أفريقية نقية ،وعلمت �أن �أخاها ع�ضو يف وفد
بالدها يف الأمم املتحدة.
عربنا املمر باجتاه مبنى اجلمعية العامة.
يف الداخل فر�شت الأر�ضية بال�سجاد الفاخر و�أحاطتنا اجلدران الزجاجية
التي تطل على احلدائق اخل�ضراء ،ولكن ذلك االنبهار تراجع عندما �صعدت
�إىل الطوابق العلوية و�شاهدت �أن جميعهم من الأفارقة والبع�ض منهم يرتدون
�أزياءهم التقليدية.
�أ�شارت �أوليتا نحو �أخيها الذي كان يجل�س �إىل جوار عدد من الوجوه االفريقية.
ماذا لو ر�أتني �سي�س؟ بالت�أكيد �سيكون رد فعلها عنيف ًا.
جل�ست بني الأمرية �أوليتا وكولني و�أ�صغيت �إىل الأفارقة الذين يتحدثون
الفرن�سية.
ومع مرور الوقت دار نقا�ش ..فيما كنت و�أوليتا نحلق يف عامل �آخر ..بدت
فائقة اجلمال يف تلك اللحظة .حينما نزلنا �إىل الأ�سفل �أم�سكت بف�ستانها .وقبل
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�أن ن�صل ال�سيارة اعتذرت كولني عن اي�صالنا للمدينة الرتباطها.
�صافحتني ..وقالت �إنها �سعيدة جد ًا للقائي ،ومنحتني �ألطف ابت�سامة ميكن �أن
�أح�صل عليها من اجلن�س الناعم� ..أق�صد �أنها حفزتني.
ثم طلبت من اجلميع �أن يح�ضروا عيد ميالدها يوم اجلمعة ،وحني ركبت يف
�سيارتها نادت علي:
 ملاذا ال ت�أتي �أنت �أي�ض ًا �سيد دلكنز؟�أجبت ح�سنا.
وطوال الطريق للمدينة كان جل تفكريي يف الأمرية �أوليتا وحفلة يوم
اجلمعة.
تذكرت �أن اليوم هو االثنني والزال يوم اجلمعة بعيد ًا ،ذهبت باجتاه �سوين
احلالق ،و�أخذت موعد ًا للحالقة يف يوم اجلمعة..
فت ج ْل�سة اال�ستماع مل يكن لدي املزاج لتحمل
كنت جائع ًا ولكن بعد �أن ُن ِ�س َ
انتهاكات �سي�س ،لذا �أخذت �شطرية ودخلت لل�سينما.
كان الفيلم ملارلني مونرو� ،سرعان ما �شعرت بالنعا�س ومنت لأحلم ب�أين
طبلتي فيما كانت �أوليتا
مع �أوليتا عند البحرية يف ال�سنرتال بارك �أعزف على
ّ
ترق�ص �أمامي� ..أت�أملها �سمراء رائعة تتلألأ على �صفحات املاء امل�شرقة ب�ضوء
القمر الذهبي ..ومن ثم دنت مني لأحدق يف عينيها ور�أيت نف�سي �أحملها.
ثم �أتعرى ك�أي حمارب �أفريقي قدمي حيث بدى �شعري كث ًا ك�شعورهم وكل ذلك
ونحن يف الأمم املتحدة ..ومن ثم ا�ستيقظت ،لأجد �أن احللم يتبخر من بني
يدي.
وعلى مدار الأ�سبوع كان هناك �شيء ما حول الفتيات االفريقيات الالئي فتنني.
فحتى عندما كنت ال �أفكر بهن ،كان هناك �شيء ما يرتدد يف نف�سي..
�أخربت �سي�س عنهن قبل �أن �أذهب �إىل احلالق..
قالت� :أتق�ص ُد �أنهن ل�سن بال�سمراوات املمتع�ضات من فلكلور البي�ض كما هو
حال بع�ض من قادتنا؟!
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عند احلالق �أ�شرقت طلعتي وقلمت �أظافري التي مت طال�ؤها .جل�ست على كر�سي
احلالق ،مفكر ًا ب�أوليتا وكم كانت رائعة بطريقة مل �أرها قط عند �أي فتاة �أخرى.
ظل «�سوين» ينتظر �إىل �أن �أخربته �أن يبد�أ باحلالقة.
لي�س وجهي بل ر�أ�سي!
لقد كانت �صدمة للجميع حني �أ�سقط احلالق مق�صه على �شعري امل�ستعار..
ابت�سمت و�أتك�أت للخلف و�أغلقت عيني مت�سائ ًال متى ميكنني �أن �أتغلب على نف�سي
و�أنقلب ر�أ�س ًا على عقب على �إغراء الطبول الأفريقية.
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لويل هاري�ستون
ولد الكاتب الأفريقي لويل هاري�ستون يف ماكون يف م�س�سيبي عام  ،1926ق�ضى
الأربعة ع�شرة �سنة الأوىل هناك ..كان هاري�ستون بحار ًا وانخرط يف �سلك القوات
البحرية حيث خدم خالل احلرب العاملية الثانية وكان خالل فرتة انخراطه يف
اجلي�ش يدر�س يف جامعة نيويورك مب�ساعدة برنامج يتبنى الكتّاب املبدعني.
انتقل بعد انتهاء خدمته يف اجلي�ش للعي�ش يف نيويورك .كان ع�ضو ًا يف منتديات
�أدبية كثرية .و�شارك يف ت�أ�سي�س منتدى كتاب هارمل وهو عبارة عن ور�شة عمل
حتت�ضن الكتّاب ال�سود.
ن�شرت للكاتب العديد من املقاالت واملراجعات يف جملة طرق احلرية
 Freedomwaysوالعديد من املجالت الأمريكية الأخرى .كما ن�شر رواية
بعنوان «�أ�شجار الرحيق عرب امل�سارات» .كانت «رياح التغيري» �أول ق�صة ق�صرية
يكتبها هاري�ستون .كما كتب جمموعة ق�ص�ص ق�صرية بعنوان «الواليات املتحدة
والزنوج الأمريكان» يف العام .1966
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املعــــطـــــف
«جون ديفز»
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الوقت خريف� ،أوراق الأ�شجار البنية اللون ،تناثرت على الأر�ض ميتة وياب�سة
خارج الكني�سة .الدخان يت�صاعد من املوقد .و�شخ�ص مل يعرفه ديفيد ال�صغري
ين�شد «�إلهي هو الأقرب �إىلك» ،كان اجلو برمته غريبا على ديفيد�« ،سيبل»
جتل�س اىل جانبه و�أبوه �إىل اجلانب الآخر .كانت �أفواههم كما لو �أنها ِخيطت
متاما يف حني انه يفتح فاه بف�ضول.
هناك الكثري من الأ�شخا�ص الذين �أراد �أن يراهم .ومتنى لو انه يجر�ؤ على
النظر من حوله .وما يعرفه فقط ان �ستيفن العجوز الأعمى يجل�س خلفه اىل
جوار املوقد ..بدت قطع القما�ش اخل�ضراء املو�ضوعة على عينيه م�ضحكة
للجميع� .شعر بحركة من حوله .ت�ساءل ملاذا �أخذوا �أمه بهذا الطريق الطويل اىل
املدينة ليعيدوها مرة ثانية وهي داخل �صندوق رمادي مغطاة بالورود� .ستكون
مرتاحة على الأريكة يف البيت �أكرث من قبل.
�أخذ يرف�س بجزمته املهرتئة خلفية املقعد الذي �أمامه ،فرمقه �أبوه بنظرة،
كان قد �شهد ديفيد مثل هذه النظرة من قبل ،و�أنها تعني قف ،وها هو يتوقف.
بعد ذلك بد�أ يفكر ب�أمه من جديد .ومتى ما فعل ذلك ت�أخذ ال�صور توم�ض عرب
ر�أ�سه .دائما ما يخاجله �شعور خانق يف حنجرته كما لو انه ي�أكل قطعة خبز
جافة من �صندوق خبز �أمه .ها هو يتذكر كل �شيء..
والآن يفكر بذلك الوقت الذي �أر�سلته فيه «�سيبل» ليح�ضر الطبيب .هو هناك
الآن ،يقف عند تقاطع الطرق يرف�س قدميه داخل الطني الأحمر .كان غا�ضبا
ويتخيل وجهه الذي ي�شبه وجه �أبيه عندما ي�ضرب ا�صبعه باملطرقة وي�صرخ
«اللعنة»!!
لقد انطلق م�سرعا اىل الطبيب .يتذكر ذلك جيدا .وملاذا هو بالذات؟ �أمل
توقفه �سيبل من لعبة «الهندي» لتقول ب�أن الأم مري�ضة جدا جدا؟ لقد �أر�سلته
راك�ضا جللب الدكتور باركر و�إذا مل يجده..
فعليه �أن ي�أتي بالدكتور بن�سون ..قالت ذلك بعد �أن عب�ست للحظة.
ب�أق�صى �سرعة انطلق نحو الدكتور باركر فلم يتوقف يف الطريق لريى ما
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اذا كان ب�إمكانه القيام بدحرجة احلجر لأكرث من ثالث مرات على �سطح املاء.
بدال من ذلك رك�ض كثريا .وحتى عندما تقطعت �أنفا�سه وا�صل اخلطى رغم
�إجهاده َّ
ظل راك�ضا مل�سافة ميل ون�صف امليل بني الغابات وفوق بيادر الذرة التي
مت ح�صدها مل يبق �سوى جذور �سيقانها املقطعة.
و�أخريا بلغ البيت الأ�صفر ال�صغري الذي يقطنه الطبيب ،ا�سرتاح بني �صفني
من �أ�شجار اجلميز الطويلة ،ارجتف قلبه ب�شدة عندما �شاهد م�صراعي الباب
الأخ�ضرين مغلقني� .شعر باجلفاف يف حنجرته حينما مل يجب �أحد على طرقه
ولكنه مل ي�ست�سلم.
كال! عاد �أدراجه عرب حقول الذرة ومن ثم اجته نحو �أعلى التل قا�صد ًا املنزل
الأبي�ض الذي ُتعر�ش فيه النباتات ب�شكل ع�شوائي عند الرواق الذي يحيط به.
كان هناك كلب ينبح وب�ستاين �أبي�ض �صرخ مناديا عليه ي�أمره بالذهاب من املمر
اخللفي لكنه مل ي�شعر باال�ستياء منه �إال �أنه بكى عندما نظرت �إليه اخلادمة من
خلف باب املطبخ قائلة ب�أن الدكتور بن�سون غري موجود وعليه الذهاب اىل متجر
هنت ليبحث عنه هناك.
كان عليه �أن يجد الطبيب لأن �سيبل قالت ينبغي عليه ذلك .لذلك وا�صل
بحثه .بعد ذلك وقف عند مفرتق الطرق راف�سا �أ�صابع قدميه اخلارجة من
جزمته.
و�أخري ًا ر�أى الدكتور بن�سون ذو ال�شفتني ال�صغريتني يجل�س يف متجر هنت يحت�سي
قنينة م�شروب غازي ومعه ابنه ذو ال�شعر الأ�صفر .انه يكره هنت الذي يغ�ش كل
زجني ي�شرتي منه �أ�شياء على احل�ساب ويكره الدكتور بن�سون .و�أكرث ما يكره هو
ابن الدكتور �صاحب ال�شعر الأ�شقر .فهو دائما ي�صرخ خلفه:
«زجني زجني ال ميوت �أبدا..
�أنف متعجرف وعني بارقة»؟
�أ ْمل يرم احلجر لي�صيب كلبه ال�صغري املرقط؟ وهل ب�إمكانه ن�سيان ذلك
اليوم يف مطلع اخلريف عندما كان مي�شي على امتداد الطريق وعلى ذراعه
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معطفه امل�صنوع من فرو ال�سنجاب ،ذلك املعطف الذي ا�شرتاه له �أبوه و�أمه
ببطانة ن�صف حمراء و�أزرار رمادية.
�آه �إنه يتذكر جيدا عندما انتزع ابن الدكتور بن�سون ذلك الطفل ذو ال�شعر
الأ�صفر معطفه من ذراعه و�أخذ يدو�س عليه ويقول:
«الزنوج �أمثاله ينبغي �أن ال يكون لديهم مثل هذا املعطف مطلقا ،و�إذا كان يرغب
ب�شراء معطف فعليه التقاط ما ينبغي �أن يرتديه الزنوج عموما».
ولكنه لن يتلقى الأوامر من �أي �شخ�ص �أبي�ض تافه و�سيىء حيث �أطاح بر�أ�سه اىل
اخللف و�شد على قب�ضتي يده وابتعد تاركا معطفه على جانب الطريق.
مل يكن ي�شعر بالفخر يف هذه اللحظة؟ �أر�سلت �أمه «�سيبل» للبحث عن املعطف
غري �أنها مل جتده .وقد جلدته �أمه بال�سوط حيث بكى بعد ذلك .وقبلته من
�شفتيه املرجتفتني .كم يتذكر تلك القبلة! كانت مقابل اجللد الذي تعر�ض له.
وقد �أن�سته كل �شيء با�ستثناء ما فعله ابن الدكتور بن�سون .مل يكن يكرتث لوجوب
�أن ت�شرتي له �أمه معطف ًا م�ستعم ًال كئيب ًا من املتجر اليهودي مقابل «� 98سنت ًا»
فيما كانت قيمة الأول �سبعة دوالرات  ..لقد كان فخور ًا لأنه �أظهر البن بن�سون
�أنه ال يتلقى �أوامره من �شخ�ص تافه �أبي�ض و�سيىء حتى لو كان �أ�صغر منه.
والآن تر�سلني �سيبل لوالد هذا الطفل املزعج ،ولكن ما هو اجليد يف هذا الدكتور
الأبي�ض ال�سيىء؟
�إنه ال يعرف �شيئ ًا عن الطب� ،أبي قال �إنه ال يعرف �شيئ ًا ..كل ما يفعله
�س ُيح ّمل والدي الكثري من امل�صاريف دون �أن يقدم �شيئ ًا لأمي ،وقد ي�سممها
و�سيكون و�ضيع ًا ودنيئ ًا حق ًا لو فعل مثل ذلك ..ما الفائدة املرجوة من �إح�ضاره؟
لقد قال �أبي هذا ال�صباح �إنه �سيح�ضر الدكتور ملون �إىل البيت بعد �إنتهاء عمله.
و�سيبل جمرد فتاة خائفة .وكثري ًا ما ترتعب من �أي �شيء .وماذا يعرف والد هذا
الطفل ال�صغري والتافه عن عالج النا�س؟
تردد وا�ضطرب ،يف البداية قرر اح�ضار الطبيب ثم تراجع وحتى حينما كان
على م�سافة ربع ميل ا�ستدار ليعود �أدراجه ،ولكن راودته من جديد ر�ؤية معطفه
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وهو ملقى ممزق على الأر�ض القذرة.
ت�ساءل عما �سيقوله ل�سيبل عندما يرجع للبيت ..فهو ال ي�ستطيع �إخبارها
عن عدم �إح�ضاره للدكتور بن�سون .ولن تتفهم �أ�سبابه .ماذا ميكن �أن يخربها؟
ح�سن ًا كان �أف�ضل له �أن يقرر �سريع ًا يف �سرد ق�صة وا�ضحة ليخدعها ..واذا
ما اكت�شفت �سيبل �أنه يكذب ف�ستخرب والده وينال جلد ًا مربح ًا .غري �أن �سيبل
مل ترغب بح�ضور الدكتور بن�سون� .أمل تقل له �أح�ضر الطبيب باركر ومل تقل
الدكتور بن�سون؟
ح�سن ًا من الأف�ضل �أن ي�سرع بالعودة للبيت لأنها �ستقلق عليه.
تذكر بو�ضوح تام كيف ت�صرفت �سيبل :كيف كانت �شاحبة عندما قالت« :لكنك
فتى ،فال ميكنك �أن حت�ضر �أي� ..شخ�ص؟» �أنه يكره نف�سه �آالف املرات منذ �أن
هز ر�أ�سه� .سيبل بكت وبكت بيد �أنها زمت �شفتيها وم�سحت عينيها مبنديلها
القطني عندما ه ّمت بالدخول لأمها ،دخلت بوجهها املتجمد على ابت�سامة ..كم
كانت �سيبل �شجاعة؟! كثري ًا ما فكر بها كفتاة �شجاعة و�شبهها ب�سيدة عجوز،
�شعر باخل�سة والأ�سف .وحاول �أي�ض ًا التظاهر بعدم �إح�ضاره للدكتور جللب املاء
وملء املخزن باخل�شب.
بعد ذلك جاءت �سيبل و�أخذته لريى �أمه .ارجتف .كم هي �شاحبة وبي�ضاء
وهي ت�ضطجع هناك� ،أكرث بيا�ض ًا من �أي امر�أة بي�ضاء �شاهدها يف حياته .كانت
عيناها �سوداوتني ومغرورقتني بالدموع وبدت ب�شرة وجهها متخ�شبة كما لو �أنها
تن�سحق من الداخل .طلبت منه �أن يقبلها وعندما فعل وجد �أن �شفتيها لزجتان
وغري طبيعيتني..
كم هو حجم اخل�سة التي �شعر بها .متنى لو �أ�ستطاع الهروب من الغرفة.
ورغب بالبكاء وتفجرت عيناه بالدموع .وكان �سيبكي كثري ًا لو �أن «�سيبل» مل
توبخه وتهز ر�أ�سها� .إنه دائم ًا يتفهم �سيبل.
�سمع �أمه بو�ضوح وهي ت�أخذ العهد من �سيبل �أن تعتني بـ «ديفي بوي» وهو
اال�سم الذي تناديه به و�أن تكون فتاة جيدة من �أجل �أمها ،ثم �س�ألته �أن يكون
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جيد ًا مع �سيبل و�أبيه ويجلب قطع اخل�شب كلما طلبت منه �أخته.
بدا املوقف بالن�سبة له وك�أنه �شبيه باملرات التي تذهب بها �أمه �إىل املدينة
وترتكه يف عناية �سيبل .تعهد مبا طلبت منه حيث �سارعت الحت�ضانه وتركت
لأ�صابعها تند�س بني خ�صالت �شعره و�أخذت تقبله وتقبله.
بعد ذلك عاد �أبوه من العمل وب�صحبته دكتور ملون طويل القامة �أ�سود الب�شرة.
دخل االثنان �إىل غرفة �أمه.
يتذكر جيد ًا �أنه و�سيبل جل�سا �سويا على �صندوق املطبخ اخل�شبي لي�سرتقا
ال�سمع �إىل كلمات الطبيب و�أبيه .كان وقت طويل قد م�ضى ودخلت الظلمة �أكرث
ف�أكرث و�سرعان ما �أ�صبح كل �شيء مظلم ًا� .أوقدت �سيبل امل�صباح الزيتي وعادت
لتجل�س �إىل جواره.
و�أخري ًا خرج الأب الذي بدا متعب ًا وزوايا فمه ترجتف والتجاعيد التي حتت
عينيه �أكرث �سواد ًا من �أي وقت م�ضى يف نظر ديفيد ،ثم دعاهما للدخول �إىل
غرفة �أمهما ،التي كانت حتاول �أن تقول �شيئ ًا لكن الدموع منعتها ..وبينما
�أعادت �سيبل �إىل اخللف خ�صالت �شعرها الناعم الطويل املتديل على عينيها
قالت :ما ..ما� ..آه ..حيث كان ج�سمها يرتع�ش ب�أكمله ،ما ..ما� ..آه ..ومن ثم
تذكر ديفيد ب�أن �شيئ ًا ما �أ�شبه بالريح قد لفح وجهه ،وعندما نظر �إىل �أمه مرة
�أخرى وكانت قد �أغلقت عينيها.
و�سمع الطبيب يقول وهو يهز ر�أ�سه« :لو و�صلت قبل �أكرث من �ساعتني �إىل
هنا»!
فكر ديفيد يف كل مرة قبلته �أمه من قبل ..وتذكر كيف كان يقف عند تقاطع
الطريق يراقب الدكتور بن�سون وهو يحت�سي م�شروبه الغازي ،ثم �سقط على
الأريكة ،و�أخذ يبكي ويبكي و�أبوه يحاول تهدئته فيما كانت �سيبل تنظر من
النافذة للظالم حيث كانت تقف بو�شاحها الأبي�ض ،ذابلة كوردة بي�ضاء يف جرة
فواكه على مائدة املطبخ.
مل يكن ديفيد يعرف كم م�ضى من الوقت منذ بدء التفكري بكل هذا لكنه ظل
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هادئ ًا متام ًا طوال ذلك الوقت� .أخذ يلقي نظرات جانبية حول الكني�سة.
كان «الديكون جانت الطويل» ي�صلي وتقوم �سيبل ب�إحناء ر�أ�سها له حيث يرتل
قائ ًال« :نحن ن�ؤمن بك �أيها الرب» ،والبقية كانت جمرد مقاطع بالن�سبة لديفيد.
�أما اجلدة الكبرية �سيم�س فكانت تنظر باجتاه الظلمة وبدت حزينة جد ًا فيما
�سالت الدموع على �أخاديد وجهها الأ�سود املتغ�ضن .ولكن بدا منظرها م�ضحك ًا
وهي ت�ضع ري�ش ًا ناعم ًا �أرجواين اللون على قبعتها وياقة ع�سكرية على ف�ستانها
الأبي�ض املن�شى.
�شعر ديفيد ب�أن �شيئ ًا ما �سيحدث ،وقف اجلميع ،هو و�أبوه و�سيبل ،ثم قادته
�سيبل من �أمام ال�صندوق الرمادي ..كان ينظر �إىل عيني �أمه املغلقتني .كم
بدت خدودها ممتلئة ولي�س كما كانت مري�ضة ..كان ب�إمكانه �سماع الأ�صوات من
حوله و�أعتقد �أنه ي�سمع �صوت ابن الدكتور بن�سون ي�صرخ خلفه ،وتقريب ًا �شاهد
ل�سان ًا يربز من وجه �شاحب يعتليه �شعر �أ�صفر ..تخيل �أنه ي�سمع �أمه تناديه ديفي
بوي.
عم الذهول زوايا املكان ،عندما �أدرك بعد ذلك ما يحيط به ..كان ديفيد يف
ّ
عربة �سوداء يجرها ح�صانان� ،سيبل ت�صرخ والأب يغط يف �صمت كاحلجر.
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جون بي ديفز
در�س جون ديفز يف كلية بيت�س ومن ثم ح�صل على درجة املاج�ستري من كلية
هارفارد للدرا�سات القانونية .وقد ذاع �صيته كثري ًا .كان مدير ًا جلامعة من�سك
ورئي�س ًا ملكتب «بت�سبريغ كورير» يف وا�شنطن .وظل لعدة �سنوات حمررا ونا�شرا يف
جملة «عاملنا»  .Our Worldكما �أنه كان مديرا وحمرر ًا للعديد من املطبوعات
والدوريات واملجالت التي ت�صدر يف نيويورك .كما قام بتحرير �أحد املراجع
الكربى هو «كتاب مرجع الزنوج الأمريكان».
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ليبارك اهلل �أمريكا
«جون كلن�س»
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كانت عينا جو ال�سوداوان تبحثان ب�شغف كبري عن كليو بينما كان ي�سري مع
بقية اجلنود الزنوج باجتاه ال�سفينة ..الن�ساء يرك�ضن ،فيهن من تبكي ،وفيهن
من ت�ضحك وفيهن من ت�ضع قبلة الوداع على جبني حبيبها.
ولكن �أين كليو بحق اجلحيم؟
كان �إىل جواره خالل امل�سري رفيقه روك روبن�سن البدين وال�ضخم اجلثة،
وهو يق�ضم قطعة حلوى .وا�صلت عينا جو بحثهما بني جموع املدنيني الواقفني
على جانبي الطريق.
حتم ًا �إنها يف مكان ما ،ورمبا تظهر يف �أية حلظة لت�سري بهدوء �إىل جواره حتى
ي�صال ال�سفينة.
ر�سم خياله �صورتها وبدت ت�شبه ما كانت عليه يف الليلة املا�ضية .فبينما هو
مي�شي يف ليل كاليفورنيا اللطيف لفح الهواء العليل ج�سمه الدايفء� ،أدار ر�أ�سه
ليحظى بنظرة �أخرية منها يف املمر امل�ؤدي للباب ،كانت نحيفة وتبت�سم ملوحة
بتحية الوداع.
لقد ق�ضيا الليلة الأخرية يجل�سان يف غرفة �صغرية م�ساحتها � 4*2أمتار .عا�شا
فيها ثالثة �أ�شهر ،حيث بالكاد �سمحت ف�سحتها لهما باحلركة حول �أنف�سهما،
لقد ا�ست�أجرها و�أر�سل لها عندما قدم �إىل كاليفورنيا وعرف �أن كتيبته تتدرب
لتتحرك �إىل كوريا .بقيا مع ًا يف تلك الغرفة طوال هذه الفرتة كاثنني حاوال �أن
يعي�شا �سوي ًا معظم الوقت.
ولكن يف الليلة املا�ضية جل�سا على حافة ال�سرير احلديدي وجتاذبا �أطراف
احلديث فيما كان يتهادى �إىل �سمعيهما �صوت الراديو املحمول وبديا وك�أنهما
ي�ؤديان دور ًا �سينمائي ًا.
ويف وقت مت�أخر من ذلك امل�ساء �س�ألها:
 كيف هو جوي ال�صغري؟نظرت �إىل بطنها� ..آه يا للم�سكني جوي لقد ح�صل لنف�سه على كرة..
بانت ابت�سامة على وجهها ثم �أم�سكت بيده وو�ضعتها على بطنها حيث بد�أ
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ي�شعر بحركة اجلنني وباحلياة ،حياته وحياتها يف حني اقرتب موعد رحيله عنها
بعيد ًا ورمبا �سيكون ذلك البعاد نهائي ًا.
قالت كليو :حبيبي �إنه يحاول �أن يقول لك وداع ًا..
جل�ست �ساكنة وبد�أت تت�أمل كلماتها ومن ثم غرقت يف دموعها.
كانت بني ذراعيه عندما اهتز كتفاها.
قالت� :إنه لي�س عد ًال ،ملاذا ال ي�أخذون غري املتزوجني؟
عانقها بعنف و�شعر بغ�صة يف بلعومه.
 هيا توقفي عن البكاء يا حبيبتي.. �أال تقدرين؟ �س�أعود قبل �أن يرى جوي ال�صغري النور. قد ال تعود �إطالق ًا ..انهم يقتلون �أبناءنا هناك .ملاذا كان عليهم الذهاب وبدءحرب �أخرى؟
وب�صوت �أج�ش رد عليها:
 ال تقلقي على جوي الكبري �سيعتني بنف�سه ،فقط اهتمي بجوي ال�صغري وكليو. ال حتاول ا�ستغالل الفر�ص وال تكن بط ًال.�أرغم نف�سه على ال�ضحك وبدا �صوته �أكرث حزم ًا:
 ال تقلقي على البغل الذي ي�صبح �أعمى.توقفت عن البكاء وم�سحت وجهها ..ولكني ال �أفهم يا جوي ملاذا يجب على
اجلنود امللونني �أن يقاتلوا جنود ًا ملونني �آخرين؟.
 عزيزتي! -قالها برقة -علينا �أن نقاتل كما يفعل الآخرون ..ال ميكننا اجللو�سمتفرجني فقط.
نظرت �إليه وهزت ر�أ�سها
قال جوي :انظري! عندما �أعود �س�أكمل درا�ستي و�أ�صبح حمامي ًا وذلك ما �أقاتل
من �أجله.
وا�صلت هز ر�أ�سها كما لو �أنها مل ت�سمعه ثم قالت:
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 جوي! �أنا ال �أفهم ذلك� ،ألرمبا ب�سبب ن�ش�أتنا املختلفة حيث تويف والدي و�أنايف الرابعة من عمري وعملت �أمي طوال حياتها يف مطابخ البي�ض وكل الذي
ا�ستطعت �أن �أفعله �إنهاء درا�ستي الثانوية فيما ع�شت �أنت ظروف ًا �أف�ضل بكثري
من كل الأوالد الزنوج .يف هذه الأثناء �أخذت مناديل ورقية وبد�أت تتمخط:
�أنا ال �أرى ذلك ال�شيء الذي تريد التعامل معه.
بدا الغ�ضب عليه لأنها �أظهرت عناد ًا ..وهل �أنك ال تلحظني �أي تقدم؟ �أنظري
�إىل جاكي روبن�سون ورالف بون�شي.
 اللعنة عليهما. لقد �أنهيا كل �شيء قبل �أن نبد�أ ،ماذا تريدين �أن �أفعل؟.فهل تريدين �أن �أ�صبح هارب ًا؟
وقفت �أمامه� :أال تفهم؟! �أريدك هنا يا جوي ،هنا معي حيث تنتمي .ال ترتكني..
�أرجوك يا جوي و�أخذت تبكي.
 جوي جوي ماذا �سنفعل؟ رمبا من الأف�ضل �أن نتخلى عن جوي ال�صغري.كانت عيناها وا�سعتني خائفتني..
 كال يا جوي! كال �أنا ال �أق�صد ذلك يا حبيبي .ال تعرف ماذا �أعني.جل�ست �إىل جواره وانحنت وو�ضعت وجهها بني يديها ..كان �أمر ًا مروع ًا بالن�سبة
له �أن يراها بهذه احلالة..
نه�ض وبد�أ ي�سري من طرف الغرفة ال�صغرية حتى نهايتها� .أخذ يفكر مبا قاله
الكابنت الأبي�ض من هت�سبريغ يف امل�سي�سيبي:
«� -أيها الرجال لدينا عمل نقوم به� .أن �سريتنا مهمة ك�أية �سرية �أخرى يف الواليات
املتحدة �سواء بي�ضاء �أو ملونة ..و�أننا نعمل من �أجل الدمج العن�صري الكامل.
�إنه طريق طويل و�شاق وتذكروا ب�أننا نقاتل من �أجل كرامة الفرد ،و�أتعهد لكم
ب�أن كل جندي �سيعامل بعدالة وبال متييز»:
نظر «لوك روبن�سن» �إىل الكابنت الطويل النحيل ،فيما كانت ابت�سامة خيالء تعلو
وجهه.
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توقف جوي �أمام كليو وبد�أ يتحدث بهدوء:
 �أنظري عزيزتي! �إن الأ�شياء ال تبدو كما تت�صورينها على االطالق. ملاذا ال تفكرين بكلماتي؟ �إنهم يدجمون اجلنود امللونني يف الوقت احلا�ضر.وعلى �أية حال ملاذا ُنعقد هذه امل�س�ألة؟ يجب �أن �أذهب وهذا كل ما يف الق�ضية.
جل�س �إىل جانبها مرة �أخرى .كانت لديه رغبة قوية يف االعتقاد ب�أن الأ�شياء
تتحول يف الواقع ل�صالح �شعبه الطيب .و�أن تكون �أ�سهل بالن�سبة له� ،أ�سهل
بكثري له ولكليو� ،إذ كان كليهما يعتقد �أن اجلنود امللونني �أمام خطر حقيقي يف
احلرب يف كوريا .م�سحت كليو وجهها وغريا املو�ضوع وبد�آ باحلديث عن الطفل،
وافرت�ضوا �أنه فيما لو �سيكون �أنثى فماذا �سيكون ا�سمها؟
وبعد منت�صف الليل قبلها مودع ًا و�سار باجتاه ثكنته.
كان اجلنود ي�سريون مبالب�س ميدان كاملة واحلقائب على ظهورهم و�أخرى
على �أكتافهم ومعهم بنادقهم وم�سد�ساتهم ومع اقرتابهم من ال�سفينة البي�ضاء
الكبرية بات �صدى الأحاديث والنكات وال�ضحكات الع�صبية م�سموع ًا .كانوا
ال�سرية الزجنية الأوىل التي ت�سري مبا�شرة خلف �آخر اجلنود البي�ض .ولأن
�سريهم كان على البالط ف�إن نغمات �إيقاع خطاهم بدت م�سموعة فيما ي�شقون
طريقهم بني �صفوف النا�س و�أ�شجار النخيل التي تنت�شر على اجلانبني .غري �أن
جوي مل يلحظ كليو حتى الآن فانتابته ثورة من القلق..
هل حدث �شيء ما؟
لوك روبن�سن �إىل جواره يتحدث وي�ضحك ويعربد ،وهنا �س�أله.
«قل يل يا �أوف�س ويلي» ،وهو اال�سم الذي يلقبونه به ،لأنه كاتب ال�سرية كونه
خريج ثانوية ودر�س �سنتني يف اجلامعة« :ما الذي تريد �أن تديل به يف ورقتك
هارمل؟ ،لقد قر�أت �أن بع�ض الزعماء ال�شعبيني ا�ستدعوا الرئي�س وطلبوا منه
ال�سماح للجنود امللونني بالقتال يف اجلبهة بد ًال من الأعمال الإدارية� ،أمل يكن
ذلك الأمر خمج ًال؟»
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تنقلت عينا جوي املذهولتني بني �صف النا�س ورفيقه لوك ،وعاد من جديد يبحث
بني الوجوه.
قال لوك :ب�إمكان بري�سي جون�سن �أن ميتلك بزتي يف �أي يوم من الأ�سبوع� ،أنه
يريد �أن يقاتل على نحو �سيىء .اللعنة على الكوريني.
كان جوي يحب رفيقه لوك لكنه ح�سا�س جد ًا فقط من ق�ضية اللون .وكثري ًا
الهم عن كاهله و�أن يكون �شخ�ص ًا �آخر ،ولكنه الآن لي�س
ما �أخربه ليزيح هذا َّ
لديه الوقت للحديث مع لوك خا�صة وهو يرى ال�سفينة بو�ضوح والقوات البي�ضاء
�أ�صبحت على متنها بد�أ ي�شعر بخوف �أكرب لأنه قد ال يرى كليو قبل رحيله ،وقد
ال يرى بع�ضهما الآخر �إطالق ًا.
 رمبا هي مري�ضة وال متلك و�سيلة لإخباره� ،أو مري�ضة بحيث ال ت�ستطيعالتحرك .فكر مبا قالته الليلة املا�ضية عن جوي ال�صغري.
وبعد ذلك ر�آها ،هناك فوق تلوح له وتغطي وجهها تلك االبت�سامة الوا�سعة
واجلميلة والواثقة ،التي مل يبت�سم مثلها �شخ�ص �آخر.
كان فرح ًا �إىل حد اخلوف ،ومل ي�ستطع القيام ب�شيء حتى حتريك �شفتيه �أو
االبت�سامة �أو ال�ضحك.
رك�ضت نحوه ،مرحب ًا �أيها اجلندي ال�شقي� ،أين تعتقد �أنك ذاهب؟
 اللعنة ،و�أخري ًا نطق ب�صوت خافت ا�ستطاع �أن يلفظ كلماته: اعتقدت للحظة �أنك ن�سيت ما هو اليوم ،وظننت �أنك ن�سيت القدوم حلفلةوداعي.
 والآن كيف تبدين؟�ضحكت على املنظر الذي كان عليه وجهه و�أخربته �أنه جذاب بالنظارات
ال�سوداء التي يرتديها ووجهه الذي بحاجة للحالقة واحلقيبة التي كانت على
ظهره .وبدت كليوي مبتهجة ،ومل يكن ي�صدق �أنها ال�شخ�ص الذي كان منك�سر ًا
الليلة املا�ضية .و�شعر �أن الدموع تنهمر من عينيه وت�سيل على وجهه وتظاهرت
ب�أنها مل تلحظ �شيئ ًا و�سارت معه �إىل �أن و�صال احلاجز الأخري حيث ال ي�سمح
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بذهاب الن�ساء �إىل �أبعد من ذلك .نظر �إليها ومتنى بكاءها يف تلك اللحظة.
ولكنها مل تبك �إطالق ًا ،اقرتبت منه وقبلته على عجالة:
 وداع ًا �أيها احلبيب ،اهتم بنف�سك� ،سنكتب لك �أنا وجوي ال�صغري يومي ًا بدء ًامن ع�صر اليوم .قالت ذلك وغادرت.
�صعد �آخر اجلنود البي�ض �إىل ال�سفينة البي�ضاء اجلميلة وكانت فرقة مو�سيقية
على متنها تعزف مقطوعة «ليبارك اهلل �أمريكا»� .شعر بق�شعريرة كتيار كهرباء
مير عرب كتفيه ،ومل يكن يعرف ما �إذا كان ذلك ب�سبب املعزوفة �أو لأنه ترك
كليو خلفه ،ومتنى لو �أنها ت�سمع هذه املو�سيقى رمبا جتعلها تفهم ملاذا على
الأمريكيني  -بغ�ض النظر عن لونهم � -أن يذهبوا ويقاتلوا بعيد ًا عن وطنهم
ب�آالف الأميال.
توقف اجلند و�سط احلاجز منتظرين حتى ي�صعد جميع اجلنود البي�ض� .أراد
النظر �إىل اخللف ليحظى بنظرة �أخرية من كليو لكنه منع نف�سه ،بد�أوا من جديد
بامل�سري باجتاه ال�سفينة ،وفج�أة توقفت الفرقة عن عزف مقطوعة «ليبارك اهلل
�أمريكا» وحتولت �إىل عزف معزوفة «متباهو املدينة ال�سوداء».
مل يرد ت�صديق �أذنيه ،نظر نحو ال�سفينة� ،شاهد بع�ض اجلنود البي�ض يلوحون
ويبت�سمون �إىل اجلنود ال�سود .و�أحدهم كان ي�صرخ�« :أنت �أيها الرجل» فيما يلوح
البع�ض ب�أ�صابعهم� ،شعر �أن طعم املرارة قد زحف من معدته �إىل فمه.
«اللعنة» ،قال لوك:
 ذلك النوع من املو�سيقى التي �أحب .قطع اجلندي ال�ضخم خطوة ب�سيطةو�أردف� :أعتقد �أن ال�سيد ت�شاريل يريدنا بهلوانات على ظهر �سفينته اجلميلة.
نحن ل�سنا جنود ًا بل حزمة مهرجني.
�شعر جوي �أن حرارة مريرة تتنامى داخل ج�سده ومتنى �أن تكون كليو بعيدة مبا
فيه الكفاية عن �سماع ذلك.
ك�شر لوك غا�ضب ًا بوجهه قائ ًال:
 ما الذي ح�صل �أيها الطفل الطيب؟ �أهو اجلنون من �شيء ما؟ اللعنة .ذلك106

ما �أكرهه منكم �أيها النا�س امللونني ،ارفع عن كاهلك ذلك .انهم فقط يحاولون
�أن يجعلوكم ت�شعرون �أنكم يف وطنكم� .أمل متيز الأن�شودة الوطنية للزنوج عندما
�سمعتها؟
مل يجب جوي ..و�شعر ب�أن الغ�ضب قد فا�ض ومتنى لو ب�إمكانه �أن ي�سري خارج
ال�صف ،وليذهب كل �شيء �إىل اجلحيم ولكن مع تلك املعزوفة التي تدق يف �أذنيه
رفع ر�أ�سه �إىل الأعلى و�أبرز كتفيه ووا�صل م�سريه نحو القارب الأبي�ض الكبري.
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جون �أوليفر كلن�س

ولد جون �أوليفر كلن�س يف ماكون يف جورجيا يف عام  1916ودر�س يف مدار�س
اجلانبني ما�سون  -دك�سون.
عمل يف مكتب عالقات العمل الوطنية قبل وبعد احلرب العاملية الثانية .انطلق
يف عمله الأدبي ود�شنه يف عام  1954بروايته «الدم ال�صغري» التي حققت جناح ًا
كبري ًا.
�أما روايته الثانية «ومن ثم �سمعنا الربق» التي �صدرت يف عام  1963فقد كانت
اىل حد ما اجرتار ًا لتجربته كجندي يف القوات الربمائية يف البا�سفيك.
و�إ�ضافة اىل رواياته فقد ن�شر العديد من املقاالت ف�ض ًال عن انه كتب للتلفزيون
وعن جمال الر�سوم املتحركة وقد ن�شر عم ًال غري روائي حتت عنوان «�أعباء
الرجل الأ�سوء» يف عام .1965
كما تر�أ�س كلن�س منتدى كتاب هارمل يف فرتة من فرتاته.
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م�أ�ساة ف�صل ال�صيف
«�آرنا بونتيمب�س»
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حت�س�س العجوز جيف باتون ُ -مزارع الأ�سهم الأ�سود  -ربطة عنقه بارتباك،
ارجتفت �أ�صابعه ،الياقة العلوية املت�صلبة للقمي�ص ت�ضغط على حنجرته.
بعد ثالثني �أو �أربعني �سنة من احلياة الب�سيطة يفقد الإن�سان �صوابه ملثل هذه
التفاهات .كان يف ال�سنة مرة �أو مرتني ي�ضطر للت�أنق �إذا كان هناك حفل زفاف
لأحد من �أقاربه ،وعموم ًا مالب�س التمظهر ال تنفع ب�شيء �سوى �أنها تزين حائط
الغرفة وتغذي العثة.
كانت تلك جتربة جيف باتون ..مل يرتد قمي�صه ذا ال�صدر ال�صلب �أكرث من
مرتني طوال حياته الزوجية ..ومعطفه ذو الذيل اخلطايف مو�ضوع على ال�سرير
�إىل جواره لكنه مملوء بالثقوب كال�سراويل التي يرتديها يف العطلة اال�سبوعية..
لقد ا�ستفادت العثة منها على نحو �سيىء.
�ضغط جيف فمه بتك�شرية ب�شعة ك�شفت عن �أ�سنانه املختفية فيما بدا مكافح ًا
لتعديل الربطة العنيدة ،ويف النهاية تخلى عن �صراعه معها.
نادى« :جيني» .فجاء �صوت زوجته مرجتف ًا من الغرفة املجاورة وك�أنه �صدى..
 ماذا هناك يا جيف؟اعتقدت �أنك �ست�ساعديني يف معركتي مع هذه الربطة اللعينة ..قال ذلك
بتودد..
 «ذكي �إن ا�ستطعت �أن تربطها»..مل تكن �إجابتها قوية كفاية لت�صل �إليه ..لكن املر�أة العجوز ظهرت عند الباب
متلم�سة طريقها بع�صا .كان لها مظهر الورقة امليتة التائهة ،ج�سدها هزيل وخا ٍو
وطويل ونحيل ..وبدت ك�أنها ال �شيء يف التنورة التي �أحاطت ج�سدها ،تدلت
قلي ًال �أعلى من حذائها حتى بانت جواربها املمزقة واملتدلية نحو الأ�سفل مظهرة
�ساقيها املتعبتني.
عليك �أن تقوم بهذه الأ�شياء الب�سيطة ولي�س �أنا لتظهر بذلك املنظر اجليد.قال جيف معرتفا :كم متنيت �أن �أبدو كما ينبغي �أن �أكون ..لكن �أ�صابعي
خذلتني.
111

جل�ست جيني على طرف ال�سرير فيما جثا جيف العجوز على ركبتيه ،حيث
�أخذت تربط له عقدة الربطة .كانت حمنة بطيئة وم�ؤملة بالن�سبة لالثنني يف
مثل هذا الو�ضع ،فقد فرقعت عظام جيف و�آملته ركبتاه وبعد ع�شرات املحاوالت
ا�ستطاعت �أن تعقدها..
هم�ست املر�أة العجوز :علي �أن �ألب�س بنف�سي حذائي وجواربي املهرتئة.
قال جيف :ال تقلقي ب�ش�أين طفلتي ،ف�أنا على و�شك االنتهاء� ،س�أ�ضع الآن معطفي
القدمي وا�ستعد لالنطالق .اختفت العجوز مرة ثانية عرب املمر املظلم داخلة يف
غرفة ال�سقيفة�« ..إن تكن عمياء ال ت�شكل عائق ًا يف هذا اجلحر املظلم».
�سمع جيف العبوة تو�ضع قبالة احلائط �إىل جانب الباب و�أدرك �أن زوجته
على �أر�ض منب�سطة .ارتدى معطفه وو�ضع قبعته البالية ..وم�شى يعرج نحو
الباب الأمامي ..كان جاهز ًا لل�سفر ..وحاملا تنتهي جيني من ارتداء حذاء يوم
الأحد وف�ستانها احلريري الأ�سود �سينطلقان.
خارج البيت ال�صغري امل�سقوف باخل�شب كان اجلو دافئ ًا وال�شم�س لطيفة..
جمموعة من النحل تطنطن بالغة ذروة الإثارة �أثناء جتمعها حول �شجرة جميز
ميتة.
ال�سناجب ترك�ض باحثة عن اجلوز ،فيما تتقافز الطيور الزرقاء من غ�صن
�إىل غ�صن� .أ�شجار ال�صنوبر امتدت بعيد ًا باجتاه الطرف الأي�سر و�صارت �أ�شبه
بالبحر الأ�سود ،وبني الأ�شجار امتدت ع�شرات البيوت اخل�شبية التي ت�شبه بيت
جيف ،انها بيوت املزارعني ال�سود.
كانت الأبقار واخلنازير تتنقل بحرية بني الأ�شجار ..ولي�س هنالك ما يدعو
للقلق على فقدانها فكل مزارع يعرف ما�شيته وما�شية جريانه ف�ض ًال عن �أطفال
بع�ضهم البع�ض.
و�أ�سفل املنحدر ،هناك �إىل اليمني متتد الأرا�ضي املزروعة التي يتواجد فيها
النا�س امللونون ،الذين ينت�شرون مل�سافة تزيد على امليلني و�صو ًال �إىل النهر.
تبدو اليوم احلقول اخل�ضراء وهي تزدان مبح�صول القطن الذي مل ين�ضج بعد،
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ومير الدرب ال�صغري -الذي على �شكل خيط -مبا�شرة من �أمام املكان الذي كان
فيه جيف ليمتد عابر ًا احلقول اخل�ضراء.
وقف جيف عند الباب ،وبيده قبعته امل�ضحكة مت�أم ًال امل�شهد باحتواء ..م�ضت
� 45سنة وهو يف هذه الأر�ض .لقد �أحبها ذلك احلب الذي ال ميكن �أن يف�سر
باحلب الذي يكنه الآخرون ،للبلد الذي ينتمون �إليه.
�أح�س بحرارة �شم�س ف�صل ال�صيف على ر�أ�سه ..مازالت الياقة ت�ضغط على
حنجرته وحرارة مالب�س يوم الأحد ال حتتمل ..ح ّول جيف القبعة �إىل اليد الأخرى
و�أخذ يحركها كاملروحة ،وفج�أة بد�أ ي�سمع �صوت جيني من غرفة ال�سقيفة.
جاء �صوتها �ضعيف ًا« :ب�إمكانك �أن ت�أتي بال�سيارة بد ًال من االنتظار» ،بعد توقف
ب�سبب التعب� ،أ�ضافت�« :س�أكون جاهزة يف احلال»..
�أجاب جيف :ح�سن ًا عزيزتي �س�أجلبها خالل دقيقة .لكنه مل يتحرك ..داهمته
فكرة جعلته يفتح فمه بالكامل .ا�شار ُتها �إىل ال�سيارة ا�ستح�ضرت يف ذهنه
الرحلة التي على و�شك �أن يقوم بها هو وجيني.
بد�أ اخلوف يت�سرب لعينيه ،وكتمت الده�شة �أنفا�سه ..يا �إلهي!
 جيف �آه جيف ،نادت العجوز ،ا�ستيقظ من �صدمته ،نعم حبيبتي؟ ما الذي تفعله؟ال �شيء ..فقط �أ ُقلب الأ�شياء بر�أ�سي..
قالت :ب�إمكانك جلب ال�سيارة.
 �آه نعم� ،أنا ذاهب عزيزتي.اجته نحو ال�سقيفة وهو يعرج ب�شدة من رجله� .شاهد الدجاجات الثالث يف
الباحة ،فبقية الدجاجات� ،إما ُ�سرقت �أو قتلت قبل وقت قريب ً ،غري �أن تلك
الدجاجات جنت ب�أعجوبة.
لقد لعب احلظ مع هذه املخلوقات الف�ضولية لعبته بحيث امتلكن الو�سيلة اللتهام
ال�سم من الباحة ،ومن ثم حماية �أنف�سهن من خالل لفظه ،ولكنهن يبدين الآن
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بحالة ذهول ..يعتقد جيف �أنهن ي�شكني من اعتالل يف اجل�سم ..ومن املتوقع
موتهن قريب ًا.
كانت ال�سقيفة التي تقف بها ال�سيارة الفورد موديل تي تتكون من �أربعة �أعمدة
و�سقف من الع�شب ..وقد مت بناءها لأن ال�سيارة يف ذلك الوقت كانت تعترب كنز ًا
ثمين ًا ..ومازالت ال�سقيفة �صامدة رغم كل الرياح والأمطار.
وما �إن �أدار جيف املاكينة حتى دوت وارجتت ال�سيارة و�أخذت �أنواع خمتلفة
من الغازات تنبعث منها ..وبعد �أن جل�س خلف املقود �أ�صبحت الأ�صوات �أكرث
هدير ًا وذلك يعني �أن ال�سيارة املتهالكة م�ستعدة للرحلة وباالمكان االعتماد
عليها ..ومرة ثانية يتجمد تفكري جيف عند هذه الرحلة و�شعر ب�أنه مرتبك
و�ضعيف ..قاد ال�سيارة نحو الباحة ،وقام بن�صف دورة ،ومن ثم �سار باجتاه
الباب الأمامي ..وعندما �أبعد يديه عن املقود الحظ �أنه يرجتف بعنف� ..أوقف
املحرك عن الدوران وترجل منتظرا جيني.
بعد ب�ضع دقائق ظهرت جيني عند النافذة� ،أنكتم �صوتها �ضمن حيز اللوح
الزجاجي ثم نادت:
جيف �أنا جاهزة ..مل يرد عليها لكنه دخل مب�شيته العرجاء �إىل املنزل واحت�ضنها
وقادها ببطء عرب الغرفة الكبرية ونزال الدرج �سوية ثم اجتازا الباحة.
�س�ألها بلطف�« :أتعتقدين �أين �س�أغلق الباب؟»
توقفا عن ال�سري وت�أملت جيني ال�س�ؤال ،ويف النهاية هزت ر�أ�سها وقالت :ال تهتم،
ال �أعتقد �أن هناك ما يدعو لإغالق الأبواب.
 �أجاب موافق ًا� :أنت على حق لي�س هناك ما يدعو لإغالق الباب ،ثم فتح بابال�سيارة و�ساعد زوجته على الدخول .انتابته ارجتافة �سريعة.
هم�ست جيني :كيف جاءتك هذه االرتعا�شة؟
قال «ال �أعرف».
 قد تكون خائف ًا؟ كال عزيزتي غري خائف .بعد ذلك �أغلق الباب خلفها والتف حول ال�سيارة114

لي�شغلها ..بد�أت املاكينة تدور ب�سهولة ،ومتنى جيف �أال تكون اال�ستجابة �سريعة
لأنه رغب �أن تكون لديه ب�ضع ثوان �أخ��رى يت�أمل الأ�شياء ،ولأن جيني وبخته
عندما بدا خائف ًا ف�إن عليه �أن يوا�صل حتركه بال�سيارة يف الطريق املتعرج ،ومن
ثم اجته نحو النهر مار ًا عرب �أرا�ضي الريف اخل�ضراء بتلك الفورد ال�صغرية
املتهالكة� .شعر جيف باندها�شة اعتيادية عندما نزال املنحدر الأول ليكونا مبوازاة
امل�ستويات العليا التي يزرع بها القطن ..مل يعك�س امل�شهد جودة املح�صول ..وهو
يعرف ما يعني ذلك ،لقد �أفنى � 45سنة من عمره ،واحلقيقة �أنه ا�ستهلك ما
يقارب ع�شرات البغال لكنه كان خط�أ العجوز مالك الأر�ض املدعو �ستيفن�سن.
كان لدى �ستيفن�سن فكرة غريبة وهي �أن بغ ًال واحدا فقط ما يحتاجه مزارعو
الأ�سهم للعمل يف قطعة �أر�ض م�ساحتها � 12ألف مرت مربع ..وكانت فكرة مكلفة
لأنها الطريقة التي قتلت البغال جراء الإرهاق يف العمل.
يعتقد جيف �أنها الطريقة التي قتلت العديد من مزارعي اال�سهم اجليدين
ا�ضافة �إىل البغال .لكن �ستيفن�سن مل يبد اي تعاطف ،كان �شديدا وتعلم انه ال
�صرب مع ال�ضعف عند الرجال .رمبا ميكن الت�سامح مع الن�ساء �أو الأطفال �إذا
كانوا �ضعفاء لكن ال�ضعف عند الرجال لعنة.
توقف جيف عند هذه النقطة ،فهو وجيني مل يعودا يذكران �أطفالهما املتوفني
ومن الطبيعي �أنه ال يتمنى �أن يطيل التفكري .وال يتمنى �أن ت�سقط �أي كلمة منه
قد جتعل جيني ت�شعر بالك�آبة ورمبا ت�أخذ بالبكاء .ان امر�أة مثلها ال ت�ستطيع
بب�ساطة مغادرة احزانها التي جتذرت لفقدان خم�سة من �أطفالها يف غ�ضون
�سنتني.
وحتى جيف ما زال مت�أثر ًا من جراء ذلك .فذاكرته غري جيدة م�ؤخر ًا،
وكثري ًا ما يتحدث مع نف�سه وبالرغم من �أنه حافظ على �سرية ذلك �إال �أنه
ي�شعر �أن �شجاعته قد غادرته ،فهو ي�شعر بالرعب من �أقل الأ�صوات لي ًال وال
يغامر بالذهاب بعيد ًا عن املنزل يف النهار ،ونوبة االرتعا�ش تلك التي تنتابه
عندما ي�شعر باخلوف �أ�صبحت الآن خارج حدود �سيطرته .ويف بع�ض الأحيان
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ينتابه اخلوف واالرجتاف من دون �أن يعرف ما الذي �أخافه ويبد�أ ذلك ال�شعور
بق�شعريرة.
فيما تتهادى ال�سيارة ببطء على الطريق الرتابي جل�ست جيني منت�صبة و�صامتة
بقبعتها العبثية ال�صغرية املثبتة على �شعرها .بدت عيناها العقيمتان كبريتني
جد ًا وبي�ضاوتني يف حمجريهما العميقني .وفج�أة �سمع جيف �صوتها ومال بر�أ�سه
اللتقاط كلماتها.
�س�ألت :هل جتاوزنا منزل ديليا مور؟
�أجاب جيف ،مل نتجاوزه بعد.
يبدو �أنك تقود ببطء �شديد.
رد عليها« ،نحن فقط ن�أخذ وقتنا الكايف� .صمت بعدها االثنان».
هل �أنت حق ًا غري خائف يا جيف؟
كال يا حبيبتي.
�أنت تعرف كيف اتفقنا وعلينا �أن نوا�صل.
بانت قطرات من العرق على جبني جيف ،فيما �أدارت جيني عينيها وثبتتهما
على الطريق.
بعد قليل قال جيف« :ال �أعرف ،اعتقدت �أنه ال�شيء الوحيد الذي نفعله».
تطاير عدد من الدجاج احلب�شي عند مرور ال�سيارة على الطريق ،والبع�ض
اختفى حتت الأحرا�ش ،حافظ جيف على �سرعة ال�سيارة اىل �أن بلغ ق�صر ديليا
ومن ثم خ ّف�ض ال�سرعة ب�شكل ملحوظ.
يف احلقيقة �إن منزل ديليا مل يكن منز ًال على الإطالق بل خمزن مهجور
مت حتويله اىل �سكن ،انه يقع بالقرب من مفرتق طرق حتت �شجرة �أرز �سوداء
مفردة .وديليا ،خملوق عجوز خبيث بعمر جيني تعي�ش لوحدها� .إنها هنا منذ
�سنوات بحيث ال ي�ستطيع �أحد تذكرها ،ومنذ زمن بعيد ك�سبت كره الن�ساء كما
هو احلال بالن�سبة جليني.
قال جيف خالل مرورهم :ديليا العجوز تتجول،
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 ماذا تفعل؟ �إنها تعمل. هل �شاهدتنا؟قال جيف :نعم.
�أراح ذلك جيني� ،أ�سعدها �أن تعرف �أن عدوتها القدمية �شاهدتها متر ب�أف�ضل
مالب�سها ،جيني تعتقد ان ر�ؤيتهم متنح العجوز ال�شريرة فر�صة لتلوك لثتها
وت�شعر باالنزعاج .و�أف�ضل ما تفعله لتلك العجوز ال�شريرة� ،أف�ضل �شيء ان
تعطيها ظهرك خلبثها.
�أ�صبح الطريق �سه ًال وب�إمكان جيف ان يقول �إنهم اقرتبوا من النهر من خالل
ا�ستن�شاقه للهواء .ب�إمكانه ان ي�شاهد املرتفع الذي يتحول عنده الطريق لينحدر
مبوازاة اجلدول .ال�سيارة ت�صدر �أ�صوات انفجارات على نحو ممل.
وبعد �صمت مالت جيني نحو جيف وقالت :ح�سب اعتقادك كم هي حزم القطن
التي ح�صلنا عليها؟
قطب جيف ما بني حاجبيه وهو يح�سب� :أعتقد �أنها خم�س وع�شرون.
وكم كانت ال�سنة املا�ضية؟
ثمان وع�شرون.
ملاذا ت�س�ألني؟
«فقط �أفكر» :قالت جيني بهدوء..
رد جيف :ذلك ال يغري من الأمر �شيئا حتى لو ح�صلنا على �أكرث �أو �أقل ف�سنبقى
مدينني للعجوز �ستيفن�سن عندما يبد�أ بالعد من جديد .لقد ا�ستغرق منا ذلك
طوي ًال حتى عرفناه.
مل تكن جيني ت�صغي .دخلت يف حالة ت�أمل .ارتع�شت �شفتاها والكت لثتها .وفركت
يديها الكثريتي العروق بع�صبية .انحنت ودفنت ر�أ�سها بني يديها القلقتني،
وانفجرت باكية .بكت كالطفل ،مل تعرف �أن تكبت ن�شيجها احلقيقي ،ارتعد
هيكلها العظمي النحيل وبدا غري قادر على حتمل مثل هذا احلزن الكبري.
117

�س�ألها جيف بارتباك :ماذا هناك يا حبيبتي؟ ملاذا تبكني هكذا؟
قالت�« :أفكر فقط».
هل �إنك اخلائف الوحيد الآن؟.
ل�ست خائفة ،فقط �أفكر برتك كل �شيء هكذا ،كل �شيء اعتدنا عليه ،انه حق ًا
�أمر حمزن.
مل يجب جيف .دفنت جيني ر�أ�سها من جديد و�أخذت تبكي.
�شم�س ال�صيف يف كبد ال�سماء تقريب ًا ،ت�سقط �أ�شعتها قوية على الطريق الرتابي
والع�شب النامي على جانبيه وعلى ال�سيارة املتهالكة .يدا جيف اللتان مت�سكان
باملقود تبللتا من العرق وتيب�ست �شفتاه ،بانت على فمه تلك التك�شرية الب�شعة.
وجهه يوحي ب�أنه وجه �إن�سان ميت .غري �أن العذاب تال�شى وانفرجت �أ�سارير
وجهه.
قال لزوجته يجب �أال تبكي يا عزيزتي ،يجب �أن نكون �أقوياء ،نحن ال ن�ستطيع
�أن نفرتق.
انتظرت جيني ب�ضع دقائق ومن ثم قالت� :أتعتقد ينبغي �أن نفعلها؟ �أتعتقد ان
علينا �أن من�ضي ونفعلها حق ًا؟
اختنق �صوت جيف ،عما يدور �شعر بغ�شاوة على عينيه .كان يخاف �سماع جيني
هم ي�أخذ ق�سط ًا من
تتحدث عما يدور يف ر�أ�سه طوال ال�صباح .لقد حثته عندما َّ
الراحة ،و�أن يفكر ويح�سب الأ�شياء لفرتة �أطول� .أت�شعر بالتلك�ؤ الآن؟
يف احلقيقة ال حاجة للتفكري بالأمر ثانية� ،سوف ننتهي ايل اتخاذ نف�س القرار
املوجع� .أدرك جيف� ،أنه ال داعي للف والدوران �أكرث حول املو�ضوع.
قال جيف :علينا فقط �أن ننفذها كما خططنا فال يوجد �شيء �آخر يف هذه
اللحظة� ،إنه �أف�ضل �شيء.
فكر جيف باملعوقات ،لقد �أ�صبح �أ�شبه بامل�ستحيل ان يزرع حم�صوال �آخر ب�ساقه
التي تزعجه �أكرث و�أكرث يف كل �أ�سبوع .وهنالك دائم ًا احتماالت بحدوث نك�سات
�أخرى كتلك التي جعلته �أعرج� ،أو رمبا حادثة �أخرى ت�ؤدي اىل قتله ..و�أقل ما
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ميكن �أن يحدث هو �أن ُيرتك ُمقعد ًا.
وب�أنفا�س الهثة �صرخ« :يا �أيها امل�سيح!» ،فهو ال ي�ستطيع احتمال فكرة ان يبقى
ُمقعد ًا كالطفل بني يدي جيني .املر�أة الواهنة العمياء.
�أخذت ماكنة ال�سيارة ال�صغرية تعمل ب�صعوبة ،وازدادت كمية البخار املنبعثة
من الراديتري� ،أدرك جيف انهم ي�صعدون املرتفع .وبعد حلظة حتول الطريق
اىل منحدر حاد ونظر اىل النهر يف الأ�سفل.
جيف حبيبي ،هل ما ا�سمعه �صوت املاء؟
 نعم �إنه املاء.ح�سن ًا� ،أي طريق �ست�سلك الآن؟
 قال� :أ�سفل هذا الطريق الذي ينحدر على جانب املاء كقطعة زنبق.�صمتت لدقيقة ثم قالتُ :ق ْد ال�سيارة �أ�سرع.
ح�سنا حبيبتي ،قال جيف.
كان املاء يهدر يف قاع النهر ،الذي يقع حوايل خم�سني �أو �ستني قدم ًا حتت
م�ستوي الطريق ،كان الطريق بني املاء منحدر ًا حاد ًا وجاف ًا ،فالطني قد ّ
ت�صخر
بفعل حرارة ال�صيف القوية ،واملاء يهدر بوح�شية و�ضو�ضاء يف قناة �ضيقة.
جيف ،حبيبي ايل �أي نقطة �ستذهب؟
 فقط مل�سافة قليلة �أ�سفل الطريق. �أنت غري خائف� ،ألي�س كذلك يا جيف؟قال مرجتف ًا :كال عزيزتي �أنا ل�ست خائف ًا.
 تذكر كيف خططنا� ،سننفذها كما قلنا :كال�شجعان.�إ ّدلهم وجه جيف :بدت الأ�شياء فج�أة غري حقيقية ك�أ�شخا�ص يف حلم.
تقافزت الأفكار يف ر�أ�سه بارتباك وبه�ستريية ك�سمكة عمياء يف حو�ض �سباحة
داخل كهف مظلم اندفعا ثانية ،وب�سرعة �أ�صبح جيف م�شو�ش الذهن ،ارتعد
بعنف والتفت اىل زوجته:
 جيني ،ال �أ�ستطيع �أن �أفعلها .ال �أ�ستطيع .انك�سر �صوته بوهن.119

يبدو �أنها مل تكن ت�صغي .تال�شى كل احلزن من وجهها ،جل�ست منت�صبة،
وعيناها غري املرئيتني مفتوحتان على و�سعهما ،م�شدودتان وخائفتان ،ب�شرتها
ال�سمراء الرباقة فقدت بريقها ،وبدت نحيفة وهزيلة وقا�سية كطري جائع .الآن
تعاين وتتحمل حزن انتزاع نف�سها عن �أ�شيائها اجلميلة ،بيد �أنها مل تظهر �أي
غ�ضب .كانت م�ستغرقة يف �أفكارها ،ومل ت�سمع حتى �صوت جيف ،وهو ي�صرخ
يف �أذنها.
مل يقل جيف املزيد ،وللحظة وم�ض �ضوء يف دماغه الغائر ،وم ّر يف ذاكرته
�شخ�صيات يعرفها ويحبها .كانوا خملوقات بكامل �صحتهم ويت�صرفون بطريقة
ي�ستطيع ان يفهمها ولهم خ�صو�صيتهم لكنه منذ ان غادرهم ،منذ زمان بعيد،
مل تعد ذكراهم توجع قلبه ثانية.
فج�أة �أ�صبحت يدا جيف ثابتتني و�شعر حق ًا �أنه �شجاع ،خ ّف�ض من �سرعة دوران
حمرك ال�سيارة وبحذر حتول عن الطريق.
يف الأ�سفل ،كان ماء اجلدول يهدر والتماعات واهنة تلوح من عمق القناة� ،سار
وجهها مبا�شرة باجتاه اجلدول وو�ضع
جيف بال�سيارة نحو املنحدر الطينيَ ،و ّ
رجله بقوة على دوا�سة ال�سرعة ،انطلقت ال�سيارة ال�صغرية ب�سرعة نحو املنحنى
ال�شديد وباجتاه املاء ،كانت احلركة �أ�شبه تقريب ًا بقفزة ر�شيقة وخفيفة .جل�س
العجوزان جنب ًا اىل جنب هادئني .مل ُيظهرا �أي ده�شة .وبعد حلظة ارتطمت
ال�سيارة باملاء ،واختفت عن النظر مبا�شرة.
بعد فرتة ق�صرية ا�ستقرت ال�سيارة يف اجلزء ال�ضحل من الطني ،ومن ثم ظهرت
احدى عجالت الفورد ال�صغرية فوق املاء الذي كان يجري بقوة.
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�آرنا ويندل بونتيمي�س

ولد الكاتب وال�شاعر الأمريكي الزجني �آرنا ويندل بونتيمي�س كاتب هذه الق�صة
يف مدينة الك�سندرية بوالية لويزيانا  1902والتحق ب�إحدى املدار�س التابعة
للكني�سة الكاثوليكية  .بد�أ الكتابة وهو مازال �شاب ًا ..يف عام  1926التحق بالعمل
يف �إحدى املدار�س كمعلم لغة .يف عام  1927فاز ب�أول جائزة �أدبية عن جمموعته
ال�شعرية «الزجني اجلديد» .ومن �أهم �أعماله «مائة عام من احلرية الزجنية».
تخرج يف كلية البا�سفيك وح�صل علي املاج�ستري من جامعة �شيكاغو وله العديد
من اال�صدارات الأدبية املتميزة .مات يف عام  1973عن عمر ناهز  71عاما.
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يف �صبيحة يوم جمعة
«النغ�ستون هيوز»
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مل ت�أت الأخبار املفرحة مبا�شرة اىل «نان�سي يل» بل جاءت بعد مواربات قليلة
�ألقت بظاللها يف النهاية على احلقيقة الوحيدة املدوية� :إنها فازت باجلائزة!
لكن ال�سيدة ال�صغرية كانت هادئة وواثقة ،مل تقل �شيئا على الرغم من �أن
املدر�سة ب�أكملها �ضجت بال�شائعات والتخمينات ،و�أُطلقت ت�صريحات جديرة
بالت�صديق من قبل بع�ض الطالب الذين ال ميلكون احلق يف �إ�صدار مثل هذه
الت�صريحات لأنه حتى الآن ال يوجد يف احلقيقة طالب يعرف من فاز بالزمالة
ال�سنوية لدرا�سة الفن.
لكن لوحة نان�سي كانت جيدة ،خطوطها واثقة و�ألوانها مت�ألقة ومتنا�سقة
بحيث �صار من امل�ؤكد انه ال يوجد طالب �آخر يف ف�صل الفن النهائي يف ثانوية
جورج وا�شنطن يفكر يف ان تكون له فر�صة كبرية يف التناف�س.
ومع ذلك ال ميكن �أن ُي ّحدد الفائز ،ففي ال�سنة املا�ضية مل يتوقع �أحد �أن
يفوز «جو وليمز» بزمالة «نادي الفن» الدرا�سية من خالل لوحة الألوان املائية
احلداثية امل�ضحكة التي ر�سمها عن اجل�سر العايل ،ويف احلقيقة كان من ال�صعب
ان تكت�شف ان هناك ج�سرا �إال بعد ان تنظر اىل ال�صورة فرتة طويلة.
ومع هذا فقد ح�صل جو وليمز على اجلائزة ومت تكرميه من قبل جمعية
الر�سامني ونادي الن�ساء واجلمعية ال�شعبية خالل م�أدبة كبرية يف فندق بارك
 روز و�أ�صبح الآن طالب منحة يف مدر�سة الفن وهي مدر�سة الفن الوحيدة يفاملدينة.
«نان�سي يل جون�سن» فتاة ملونة جاءت قبل ب�ضع �سنني من اجلنوب ،لكنها
نادر ًا ما �أ�شعرت زميالتها ب�أنها ملونة .نان�سي ذكية وجميلة و�سمراء ،وت�آلفت
ب�شكل رائع مع احلياة يف املدر�سة .و�شاركت يف خمتلف الن�شاطات فهي تلعب يف
فريق ال�سلة و�ساهمت مع فرقة املو�سيقى لطالب الف�صول املنتهية بف�ضل �صوتها
اجلميل وكما يبدو ف�إنها مل تتعر�ض للم�ضايقة �أو الإق�صاء لذا فنادر ًا ما ُذكر
لونها.
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ويف بع�ض الأحيان تن�سى «نان�سي يل» نف�سها �أنها ملونة .وحتب زمالءها يف
الف�صل ومدر�ستها .وحتب ب�شكل خا�ص مدر�سة الفنية الآن�سة ديرتي�شي  -املر�أة
الطويلة ذات ال�شعر الأحمر  -التي علمتها القانون والنظام يف عمل الأ�شياء
وكذلك جمالية العمل خطوة بخطوة اىل �أن يكتمل العمل و�إنهاء ال�صورة �أو كيف
ُتبدع ت�صميم �شيء �أو تنحت �شكال خ�شبيا من الال�شيء �أو مربعا من غالف
امل�شمع الناعم يتم جتبريه ،ومن ثم تو�ضع على الورق لتظهر نظيفة وجميلة
ومميزة ال ت�شبه �أي �شيء �آخر يف العامل ،لذا ف�إن اعطاء الورق معنى هو ما
كانت تقوم به «نان�سي يل» وال �أحد غريها .كان ذلك ال�شيء الأروع بالن�سبة لها
عن الإبداع احلقيقي ،وهو �إنها �صنعت عم ًال ال ي�ستطيع �أن يقوم به �شخ�ص �آخر
�سواها.
كانت م�س ديرتي�شي من املدر�سات الالئي ي�أتني بالأف�ضل لطالبها من �أجل
�أن يكونوا الأف�ضل ،وال ميكن �إ�سعاد م�س ديرتي�شي بالأف�ضل حتى لو بلغ طالبها
منزلة مايكل �أجنلو لأنها تتعاطى مع الدوافع الإبداعية لل�شباب والفتيات الذين
يعي�شون يف مدينة �أمريكية يف مدل وي�ست ويكون ّون �أمريكا.
«نان�سي يل» فخورة كونها �أمريكية ،زجنية تنحدر من دم �أفريقي ميتد اىل
العديد من الأجيال .لكن والداها علماها جماليات �أفريقيا وقوتها و�أغانيها
و�أنهارها الرائعة واكت�شافهم للجديد وبنائهم للأهرامات وح�ضارتها القدمية
واملهمة .وم�س ديرتي�شي اكت�شفت فيها اخلطوط املمزوجة واحلادة للنحت
الأفريقي،يف كل من بنني والكونغو وماكوند.
يعمل والد نان�سي �ساعي بريد ووالدتها موظفة اجتماعية يف دار العجزة.
وتخ ّرج كال الوالدين من كليات زجنية يف اجلنوب وح�صلت �أمها على �شهادة
�إ�ضافية يف العمل االجتماعي من جامعة نورذرن .ويعمل والداها كما هو حال
معظم الأمريكيني الب�سطاء بجد وثبات من اجل تعليمها ،يحاوالن الآن �أن يجعال
الظروف �أ�سهل لنان�سي كي حتقق تعليما �أف�ضل مما مرا به ،و�سيكونان �سعداء
جد ًا عندما ي�سمعان ان ابنتهما ح�صلت على هذا التكرمي .ومع ذلك ف�إن نان�سي
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لن تخربهما ،لأن مفاج�أتهما �ستكون �أف�ضل� .إ�ضافة اىل ذلك ف�إن هناك وعد ًا
بعدم ك�شف ال�سر.
يف يوم ما وبال�صدفة �س�ألت م�س ديرتي�شي نان�سي عن لون الإطار الأف�ضل
الذي تراه منا�سب ًا للوحة ،وكان ذلك �أول خيط من خيوط املعرفة .قالت نان�سي
«الأزرق».
وبالرغم من �أن اللوحة دخلت يف ناد الفن للمناف�سة قبل �شهر م�ضى مل
ترتدد نان�سي يف اختيارها لون الإطار ،منذ ذلك احلني وهي ما زالت ت�ستطيع
ر�ؤية لوحتها بو�ضوح يف ذهنها  -لأن اللوحة التي �أطرها اللون الأزرق �أ�صبحت
ع�صارة روحها وحياتها اخلا�صة ،و�أزهرت معجزة مب�ساعدة م�س ديرتي�شي.
«تعرف �أنها �أف�ضل لوحة �ألوان مائية ر�سمتها يف �سنواتها الأربع التي ق�ضتها
كطالبة يف مدر�سة الفن العليا» ،وكانت �سعيدة لأنها �صنعت �شيئ ًا �أحبته م�س
ديرتي�شي كثري ًا بحيث �سمحت لها �أن تدخل املناف�سة قبل التخرج.
مل تكن لوحة حداثية مبعنى �أنه يجب النظر �إليها طوي ًال ملعرفة ماذا تعني.
انها م�شهد ب�سيط يف حديقة املدينة يف يوم ربيعي تظهر فيه الأ�شجار التي ما
زالت بال �أوراق ك�شريط زينة يرنو اىل ال�سماء ،ويبدو الع�شب النامي �أخ�ضر
ن�ضر ًا فيما انت�صب يف املنت�صف َعل ٌم قدمي حيث يلعب ،الأطفال وجل�ست عجوز
زجنية على �أريكة خ�شبية و�أدارت وجهها نحو العلم .وبال �شك ان ذلك كثري على
لوحة واحدة لكنها مل حتمل تفا�صيل ثقيلة ونهائية� .إن جماليتها تكمن يف �أن كل
�شيء كان بهيج ًا ومفرح ًا مثل الربيع و�سماء زرقاء طرزتها غيوم بي�ضاء ،ومن
املمكن القول �إن املر�أة الزجنية كانت تنظر �إىل العلم الذي بدا زاهي ًا يف ذلك
الن�سيم الربيعي الذي جعل مالب�س الأطفال ترتاق�ص وهم يلعبون.
علمت م�س ديرتي�شي نان�سي كيف تر�سم الربيع والنا�س والن�سيم على قطعة
ورق بي�ضاء م�صقولة ،لكن م�س ديرتي�شي مل تقل لها �ضعي ال�شخو�ص الذين
تراق�ص بهم الن�سيم الربيعي ،بل تركت املتبقي لنان�سي .وذلك ما حدث بالن�سبة
للمر�أة الزجنية التي كانت تنظر �إىل العلم ،ويف ذهنها �شكل العلم والربيع
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واملر�أة ،وثالثية احللم الذي حتمله نان�سي وتريد التعبري عنه .النجوم البي�ضاء
يف احلقل الأزرق ،الربيع ،الأطفال ،احلياة التي تنمو دائم ًا واملر�أة العجوز .هل
�سيعجب ذلك احلكام يف نادي الفن؟
ويف ع�صر يوم ماطر من �أبريل� ،أر�سلت م�س �أو�شي  -نائبة املديرة-تطلب من
نان�سي �أن تنتظرها عند باب مكتبها بعد نهاية الدوام الدرا�سي .جتمع الطلبة
الذين لي�س لديهم مظالت �أو معاطف يف بوابات املدر�سة على �أمل �أن ي�شقوا
طريقهم اىل املنازل بني زخات املطر .ويف اخلارج كانت ال�سماء رمادية ،وفج�أة
حتولت �أفكار نان�سي اىل رمادية �أي�ض ًا.
مل تتوقع انها فعلت �أي �شيء خط�أ ،رمبا انها �أغلقت خزانتها بقوة ،رمبا �أن
مالحظتها التي كتبتها يف الفرن�سية و�أر�سلتها اىل زميلتها �سايل من �أجل �أن
متازحها وقعت بيد م�س �أو�شي �أو قد تكون ف�شلت يف بع�ض املواد وال ي�سمح لها
بالتخرج .الكيمياء مث ًال! �شعرت نان�سي ب�أمل مفاجىء يف معدتها.
قرعت باب م�س �أو�شي .رد ال�صوت الثابت واحلازم� :أدخل .متلك م�س �أو�شي
طريقة يف جعلك ت�شعر بالرتحيب حتى لو كنت على و�شك �أن تطرد من
املدر�سة.
قالت م�س �أو�شي :اجل�سي يا «نان�سي يل جون�سن» ،بودي �أن �أخربك ب�شيء لكني
�أريد �أن تعطيني وعد ًا ب�أال تبوحي به لأحد.
قالت نان�سي وهي تت�ساءل يف داخلها عن الذي تخبئه الوكيلة« :لن �أبوح به».
قالت م�س �أو�شي� :أنت على و�شك التخرج و�سنفتقدك كونك طالبة ممتازة يا
نان�سي ولن تكوين خارج قائمة الطالب املكرمني و�أعتقد �أنك تعرفني ذلك.
وهنا قرع الباب ونادت م�س �أو�شي «�أدخل» ،حيث دخلت م�س ديرتي�شي التي
ت�ساءلت بابت�سامة طويلة :رمبا �أنا جزء من هذا احلديث �أي�ض ًا؟ قالت م�س �أو�شي
«بالطبع» ،و�أنا على و�شك �أن �أخرب نان�سي مباذا نفكر ب�ش�أنها ،ولكني مل �أبح لها
باخلرب ،رمبا يا م�س ديرتي�شي ترغبني يف �أن تخربيها بنف�سك.
كانت م�س ديرتي�شي مبا�شرة ،فقالت :نان�سي ،لوحتك فازت باملنحة الدرا�سية
128

لنادي الفن .ات�سعت عينا الفتاة ال�سمراء النحيلة ،قفز قلبها ،حاولت �أن تبت�سم
لكن الدموع نزلت من عينيها.
قالت م�س �أو�شي :عزيزتي نان�سي ،نحن �سعداء جد ًا بك� .أخذت املر�أة البي�ضاء
العجوز يدها وهزتها بدفء فيما �أ�شرق وجه م�س ديرتي�شي بالزهو..
بالت�أكيد ان نان�سي رق�صت طوال طريق العودة للبيت ،ومل تتذكر كيف قطعت
امل�سافة حتت زخات املطر .ومتنت �أن تكون قد �شرفتهم .لكن بالت�أكيد �أنها لن
تتوقف حتى تخرب �أي �شخ�ص عن �سرها .اختلطت قطرات املطر باالبت�سامات
والدمع الذي �سال على خديها .ومتنت عدم عودة والدتها اىل البيت ،حيث
رغبت �أن يكون فارغ ًا حتى يكون لديها الوقت لتهد�أ وتبدو طبيعية قبل �أن تقابل
�أي �شخ�ص وال تريد �أن تكون مت�أثرة بحيث ي�شعرون انها تخفي �سر ًا ما.
كانت دعوة م�س �أو�شي لها اىل مكتبها تناولت طبيعة اال�ستعدادات والتهي�ؤ.
وقالت الو كيلة العجوز العطوف انها ال ت�صدق ان الفتيات غري مدركات ملا يكون
عليه التكرمي ،لذلك متنت عليها ان تعرف �شيئا عن اجلائزة القادمة ،وعن
كلمات القبول التي تلقيها �أمام اجلمهور ،وطلبت منها ان تكون هادئة وتبتعد
عن التوتر وتتغلب على اخلوف.
ُط ِل َب من نان�سي �أن تفكر مبا �ستقوله عندما �ستمنح لها الزمالة الدرا�سية بعد
�أيام قليلة ،وحتديدا يف �صباح يوم اجلمعة  ،عندما جتتمع هيئة املدر�سة ليتم
الإعالن عن منحها الزمالة ،وكذلك يف امل�ساء عند ح�ضورها م�أدبة نادي الفن.
وقد وعدت نان�سي الوكيلة ب�أنها �ستفكر بهدوء مبا �ستقول.
وبعد ذلك �س�ألتها م�س ديرتي�شي عن بع�ض احلقائق املتعلقة بوالديها وخلفيتها
وحياتها لأن مثل هذه املعلومات �سوف تكون مطلوبة يف الوثائق� .أخربت نان�سي
مدر�ستها كيف �أنهم جاءوا قبل �ست �سنوات من اجلنوب ،وقد جنح والدها يف
االنتفال من مكتب بريد اىل �آخر  ،وهو ال�شيء الذي �سعى اليه من �أجل �أن مينح
نان�سي فر�صة �إكمال الدرا�سة يف ال�شمال .و�إنهم يعي�شون الآن يف حي الزنوج
املتوا�ضع ،لكنهم ا�ستطاعوا الذهاب مل�شاهدة �أف�ضل امل�سرحيات التي تعر�ض يف
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املدينة ،ويدخرون نقودهم لي�ستطيعوا �إر�سال نان�سي اىل مدر�سة الفن يف حال
مت قبولها .لكن املنحة الدرا�سية �ستكون �صفقة م�ساعدة عظيمة ،لأنهم لي�سوا
من النا�س الأغنياء.
فكرت نان�سي :الآن ت�ستطيع والدتي �أن ت�شرتي معطف ًا جديد ًا يف ال�شتاء
القادم ،لأن �أجوري الدرا�سية �ستكون مدفوعة لل�سنة كاملة ،وهناك يف مدر�سة
الفن زماالت درا�سية �أخرى ب�إمكاين �أن �أفوز بها ،بد�أت ترتاق�ص الأحالم يف
ر�أ�سها ،وكذلك اخلطط والطموحات واملزايا التي �ستحققها لنف�سها ولوالديها
ول�شعبها الزجني  -الذي متتلك نان�سي نحوه نظرة احرتام وافتخار كبريتني
وعميقتني .ب�إمكانها �أن ت�شاهد العجوز يف لوحتها «يف احلقيقة �إنها جدتها التي
يف اجلنوب»وهي ترفع ر�أ�سها نحو النجوم يف العلم الذي كان يف البعيد.
الزنوج يف �أمريكا! يف الغالب يت� َأذون ،ويمُ ار�س �ضدهم التمييز ،و ُيعدمون منغري حماكمة ،ولكن هناك دائم ًا جنوم يف ج�سد العلم الأزرق ،هل هناك يف
العامل علم �آخر يحوي �أعدادا كثرية من النجوم؟ فكرت نان�سي بعمق لكنها مل
ت�ستطع تذكر �أي علم يف املو�سوعات �أو الأطال�س اجلغرافية التي �أطلعت عليها.
غا�صت نان�سي ب�أفكارها« :اركب عجلتك و�سر نحو النجوم وراق�ص الوطن يف
املطر .منَ �صنع علمنا؟».
جاءت �صبيحة يوم اجلمعة ،وهوال�صباح الذي �سيعرف فيه العامل ،وعامل
مدر�ستها الثانوية وعامل ال�صحافة و�أمها ووالدها ،لكن لن يكون با�ستطاعة
والدها ح�ضور اجلمعية لي�سمع الإعالن ،ولن يرى لوحتها التي فازت باملنحة
وهي معرو�ضة على املن�صة ،ولن ي�ستمع اىل خطاب القبول الق�صري الذي �ستلقيه
نان�سي ،لكن �أمها �ستكون قادرة على املجيء علم ًا �أنها يف حرية من �إ�صرار نان�سي
ال�شديد على �أن تكون املدر�سة يف �صباح يوم اجلمعة حتديد ًا.
عندما يحدث �شيء ما جديد ورائع� ،شيء ما يغري حياتك ب�أكملها من
ال�صعب جد ًا �أن ترغب يف النوم لكرثة التفكري ،ومن ال�صعب �أن ُتوقف قلبك
عن اخلفقان� .أخذت نان�سي حمامها وم�شطت �شعرها حتى التوهج ،وذهبت
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اىل فرا�شها ،م�ستغرقة يف التفكري بيومها القادم ،يومها الكبري ،عندما تكون
الطالبة الوحيدة التي ُتكرم �أمام ثالثة �آالف طالب ،و�ستكون لوحتها اللوحة
الوحيدة التي ُي ّ�صفق لها لأنها الأف�ضل يف هذه ال�سنة من بني عموم ف�صول الفن
يف املدينة .كان خطاب �شكرها جاهز ًا ،اختزنته يف ذاكرتها لكن لي�س كلمة كلمة
لأنها ال تريد ان تبدو وك�أنها حفظته عن ظهر قلب بل ترغب يف �أن تدع الأفكار
تتدفق بعفوية وجدية من خالل وعيها.
عندما �سيقدم لها رئي�س نادي الفن امليدالية وخطاب املنحة الدرا�سية �ستقول:
ال�سادة احلكام و�أع�ضاء نادي الفن �أرغب ب�أن �أ�شكركم على هذه اجلائزة التي
تعني يل �شخ�صي ًا الكثري ومن خاليل ل�شعبي ،ال�شعب امللون الذي يف بع�ض
الأحيان ُيح َب ْط العتقاده �أن اللون والفقر يقفان �ضده� .أَقب ُل هذه املكاف�أة بكل
امتنان وفخر لي�س لنف�سي وح�سب ،بل من �أجل �أبناء عرقي الذين ي�ؤمنون
بالعدالة الأمريكية والفر�صة الأمريكية والنجوم املت�ألقة يف العلم .و�أ�شكر م�س
ديرتي�شي واملدر�سات الالئي مهدن الطريق �أمامي لأمتلك املعرفة والتدريب
الذي يقف خلف هذا التكرمي الذي منحتموه للوحتى.
عندما جئت اىل هنا من اجلنوب قبل ب�ضع �سنوات م�ضت ،مل �أكن مت�أكدة �أنكم
�ست�ستقبلوين .لكنكم ا�ستقبلتموين بحرارة ومنحتموين الفر�صة و�ساعدمتوين
طوال الطريق الذي رغبت �أن �أ�سري به .ومن املفرت�ض �أن احلكام يعرفون �أنه يف
كل �أ�سبوع هنا يف الطابور يتعهد طالب املدر�سة بالإخال�ص اىل العلم.
ينبغي �أن �أكون مب�ستوى هذا الوالء والتعاون وال�صداقة وتفهم زمالئي املواطنني
من �أي عرق ولون ومن �أجل حلمنا الأمريكي يف احلرية والعدالة للجميع .وذلك
�سيكون رد فعلها �أمام الطلبة يف ال�صباح .كم هو الزهو الذي �سيكون عليه الطلبة
الزنوج ،رمبا �سيكونون فخورين تقريب ًا مثلما هو احلال عندما يكون هناك جنم
يف فريق كرة القدم .وعلى الأكرث �أن والدتها �ستبكي من �شدة الفرح ،وهكذا
ذهبت نان�سي للنوم وهي حتلم يف ذلك الغد الرائع.
�أيقظتها �أ�شعة ال�شم�س ال�ساطعة يف ذلك ال�صباح الني�ساين ،تناولت فطورها مع
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والديها  -وجهاهما الطيبان واملنده�شان يوحيان بت�سا�ؤل عن ال�سر الذي جعل
عينيها براقتني .كانت امل�شية ر�شيقة باجتاه املدر�سة ،ال�ساعة يف الربج ت�شري اىل
التا�سعة تقريب ًا ،مئات الطلبة يتدفقون اىل داخل املبنى القدمي الطويل واملبعرث
الذي هو �أكرب مدر�سة ثانوية يف املدينة� .صمت الطالب يف ف�صولهم بعد �أن قرع
اجلر�س ،فتحت املدر�سة �سجلها لتنادي ب�أ�سماء الك�شف ،وقبل �أن تبد�أ ،مرت
بنظراتها عرب الف�صل اىل �أن حددت موقع نان�سي.
قالت املدر�سة :تعايل يا نان�سي رجاء لأن م�س �أو�شي ترغب بر�ؤيتك يف مكتبها.
نه�ضت نان�سي وخرجت فيما كان ُينادى على الأ�سماء ومن ثم ي�أتي اجلواب
«حا�ضر» .فكرت نان�سي �أن نتائج التقرير قد و�صلت �أ�سا�س ًا و�أنهم يرغبون يف
التقاط �صور لها قبل التجمع الذي لن ينعقد قبل ال�ساعة العا�شرة.
يف العام املا�ضي ح�صلوا على �صورة الفائز بعد توزيع �أوراق ال�صباح عند القيام
بالإعالن.
طرقت نان�سي باب م�س �أو�شي التي طلبت منها الدخول ،وقفت الوكيلة عند
من�ضدتها ،مل يكن هناك �شخ�ص �آخر يف املكتب الذي كان هادئ ًا.
قالت الوكيلة :اجل�سي يا نان�سي ،مل تبت�سم م�س �أو�شي .كانت هناك فرتة �صمت،
مرت الثواين بطيئة ،بد�أت املر�أة العجوز كالمها وعيناها على الأوراق التي على
من�ضدتها ،ال �أعرف كيف اخربك مبا �أريد قوله ف�أنا �ساخطة وخجلة من نف�سي
ومن هذه املدينة .ثم رفعت عينيها ونظرت اىل نان�سي التي جتل�س �أمامها بزيها
الأزرق الأنيق« :انك لن ت�ستلمي الزمالة الدرا�سية هذا ال�صباح».
يف اخلارج �أعلن اجلر�س الكهربائي عن بدء احل�صة الأوىل .ظلت م�س �أو�شي
�ساكنة� ،أما الفتاة ال�سمراء التي جتل�س على الكر�سي فقد �أ�صبحت الغرفة �أ�صغر
ف�أ�صغر ف�أ�صغر ،وانعدم فيها الهواء ،ومل ت�ستطع الكالم.
قالت م�س �أو�شي« :عندما علمت اللجنة �أنك ملونة غريوا خططهم» .ال تزال
نان�سي مل تتفوه ب�شيء ،وال يوجد هواء ليعطي نف�س ًا لرئتيها ،هذه الر�سالة التي
و�صلت من اللجنة ،التقطت م�س �أو�شي الورقة وقر�أت املقطع الأخري منها.
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«يبدو من احلكمة بالن�سبة لنا �أن نقوم بتدوير اجلائزة ب�شكل اعتباطي بني
املدار�س الثانوية املختلفة يف املدينة بدء ًا من الآن ،وخ�صو�ص ًا يف هذه احلالة لأنه
طاملا �أن الطالبة التي مت اختيارها كانت ملونة وهو الظرف الذي ل�سوء احلظ
كما عرفنا قد منع مثل هذا االختيار لأنه ال يوجد �أي طلبة زنوج يف مدر�سة الفن
املحلية ،كما �أن وجود �أي منهم قد يخلق �صعوبات لكل املعنيني .نحن ننظر بعني
االعتبار اىل املوهبة التي متتلكها نان�سي لكن جند من غري العدل �أن نكرمها
بجائزة نادي الفن»� .صمتت م�س �أو�شي .و�ضعت الر�سالة« .نان�سي �أنا �آ�سفة جد ًا
�أن �أ�سلمك هذه الر�سالة»..
قالت نان�سي« :لكن كلماتي عن ..اختفت الكلمات يف حنجرتها  ،عن �أمريكا”.
نه�ضت م�س �أو�شي� ،أدارت ظهرها ونظرت عرب النافذة اىل نباتات التوليب
الربيعية يف باحة املدر�سة .قالت نان�سي� :أعتقد �أنه طاملا الإعالن عن اجلائزة
�سيكون يف التجمع بعد ان نردد ق�سم الوالء  -خرجت الآن الكلمات مرجتفة
وع�صبية من حنجرة نان�سي � -أود �أن �أُ�ضمن جزءا من حتية العلم يف كلماتي.
و�أنت تعلمني يا م�س �أو�شي �أن ذلك اجلزء حول «احلرية والعدالة للجميع».
قالت الآن�سة �أو�شي التي �أدارت وجهها نحو الغرفة�« :أعرف لكن فقط نحن من
ن�ؤمن ب�أمريكا� ،أنا ايرلندية .وقد ال تكونني تعرفني يا نان�سي �أنهم قبل ب�ضع
�سنوات كانوا ي�سموننا االيرلنديني القذرين».
واندلع �شغب من قبل الرعاع �ضدنا يف املدن الكبرية ودعونا اىل �أن نعود من
حيث جئنا .لكننا مل نذهب ،ومل نتخل لأننا ن�ؤمن باحللم الأمريكي وبقوتنا يف
�أن جنعل احللم حقيقة� .صعوبات ،نعم ،جبال نت�سلقها ،نعم ،احباط للعزمية،
نعم .انها كذلك يا نان�سي! ما زلنا منلك �شيئا يف عامل دميقراطيتنا التي نريد
ان ن�صنعها .انت و�أنا نان�سي .لكن النخبة والقاعدة هنا ،وخطوط الإعالن عن
ا�ستقاللنا وكلمات لنكولن هنا ،والنجوم يف علمنا .ه�ؤالء الذين رف�ضوا منحك
الزمالة الدرا�سية ال يعرفون معنى هذه النجمات .ونحن من جنعلهم يعرفون،
وكمعلمة يف املدار�س العامة للمدينة �س�أذهب �شخ�صي ًا �إىل جمل�س ادارة املدر�سة
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و�أطلب منهم �أن يلغوا من نظامنا قرار رف�ض �أي جائزة �أو مكاف�أة متنح لأي
طالب ا�ستناد ًا للعرق �أو اللون.
فج�أة توقفت م�س �أو�شي عن احلديث .ونظرت بعينيها الزرقاوتني ال�صافيتني
اىل الفتاة التي �أمامها .كانت عينا املر�أة ممتلئتني بالقوة وال�شجاعة« .ارفعي
ر�أ�سك  -نان�سي  -وابت�سمي».
وقفت م�س �أو�شي قبالة النافذة ومن خلفها املرج الأخ�ضر ونباتات التوليب
و�أ�شعة ال�شم�س تخللت �شعرها الأ�شيب ،تدفق �صوتها ليالم�س الروح املجروحة
لنان�سي.
ان طموحات من ي�ؤمنون باحلرية عندما تكون هناك عبودية يجب �أن تكون
هكذا� .أول املدر�سني الذين ذهبوا اىل اجلنوب ليدر�سوا العبيد املتحررين كانوا
هكذا .وجميع ه�ؤالء الذين وقفوا �ضد اجلهل والتخلف و�ضيق الأفق والكره
والطني على النجوم كانوا هكذا.
«نان�سي يل» رفعت ر�أ�سها وابت�سمت.
دق اجلر�س لال�صطفاف ،مرت عرب الرواق الطويل املمتلىء بالطالب باجتاه
قاعة االجتماعات العامة .فكرت نان�سي «هناك جوائز �أخرى وهنالك مدار�س
يف املدينة ،فذلك لن يوقفني ،ولكن عندما �أ�صبح امر�أة �س�أكافح حتى ال �أرى
هذه الأ�شياء حتدث لفتيات �أخريات كما حدث يل .ورجال ون�ساء مثل م�س �أو�شي
�سوف ي�ساعدونني».
�أخذت مكانها بني الطالبات الأقدم� ،أغلقت �أبواب القاعة .عندما ظهرت
املديرة على املن�صة ،نه�ضت الطالبات واجتهن بعيونهن نحو العلم .احدى
اليدين على القلب والأخرى متتد نحو العلم .ثالثة �آالف طالبة ب�صوت واحد.
بني هذه الأ�صوات كان �صوت فتاة �سمراء تخ�ضل خديها بالدمع الذي ان�سكب
فج�أة ..فكرت� :أمة واحدة غري منق�سمة باحلرية والعدالة للجميع .انها الأر�ض
التي يجب �أن ن�صنعها.
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النغ�ستون هيوز ()1967 - 1902

�أديب �أمريكي من �أ�صول �أفريقية ويعد �أحد كبار ال�شعراء املعا�صرين و�أحد رموز
ما عرف خالل الثلث الأول من القرن الع�شرين بـ «نه�ضة هارمل» ،الكيان الثقايف
والفكري وال�سيا�سي واالجتماعي والفني الذي جمع نخب ال�سود ووحدهم يف
حماربة التمييز العن�صري والعرقي يف �أمريكا واملطالبة بامل�ساواة الثقافية
«االعرتاف بالآخر» وامل�ساواة مع البي�ض .انطلقت «نه�ضة هارمل» �أو «حركة
النيغرو اجلديدة» ك�سل�سلة من النقا�شات دارت بني املثقفني والفنانني يف مانهاتن
ال�سفلى (غرينويت�ش فيلج) ومانهاتن العليا (هارمل) يف نيويورك.
در�س يف ثانوية كليفالند ،ولدى تخرجه ذهب اىل املك�سيك حيث عا�ش مع �أبيه
ب�ضع �سنوات� ،أوىل ق�صائده كتبها يف الثانوية ون�شرها يف جملة املدر�سة .ذهب
�إىل املك�سيك ملدة �سنة ،اىل جامعة كولومبيا ،ثم ا�شتغل يف مدن عدة يف �أرجاء
نيويورك ،وانتهى به الأمر بحار ًا يف الرحالت الذاهبة اىل �أفريقيا وهولندا ثم
عمل طباخ ًا يف مطعم ناد ليلي يف باري�س .لدى عودته اىل �أمريكا عمل ناد ًال
يف فندق «واردمن بارك �أوتيل» يف وا�شنطن ،ومتكن من اجتذاب انتباه فا�شيل
لند�ساي عرب ثالث ق�صائد د�سها يف �صحن طعامه.
ويف  1967عام وفاته بال�سرطان كان هيوز قد �أ�صبح مبثابة الأ�سطورة التي
تتجاوز الكتابة وال�شعر اىل م�ستوى الرمز حتى اطلق عليه البع�ض لقب «�شاعر
ال�شعب الأمريكي» ولديه العديد من الأعمال الأدبية.
من �أعمال هيوز يف ال�شعر «ق�صائد البلوز الغريبة» (�« ،)1962أيها املوت
العزيز» (« ،)1931حافظ الأحالم» (�« ،)1922شك�سبري يف هارمل» (،)1942
«بطاقة �سفر بال عودة» (« ،)1949مونتاج حللم م�ؤجل» (« ،)1961ا�س�أل �أمك»
( ،)1961وقد ن�شرت الأعمال ال�شعرية الكاملة لالنغ�ستون هيوز (.)1994
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�ســـــارة
«مارتن جي .هامر»
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�إنه الثلج يف عيد الف�صح ،رغم اندها�ش كاليد من كل اال�ستعدادات ومعرفته
ب�أن هناك رج ًال قادم ًا لزيارتهم �إال �أن الثلج كان �أكرب مما يحتمله.
�صرخ كاليد .ماما �إنه الثلج! �إنه الثلج! رك�ض مبرح �إىل داخل املطبخ لينقل
الأخبار �إىل �أمه� ،إنه يف الطريق� ،أر�سل كاليد ثانية �إىل غرفة املعي�شة لكنه عاد
مت�سل ًال لريعب خالته ب�صراخه ب�صوت عال «بوووو» .رك�ض ثانية وفتح النافذة.
كان الثلج يت�ساقط ك�شظايا بلور ف�ضية� ..أخذ كاليد ما ي�ستطيع حمله بيده
وانطلق عرب الغرفة .بد�أ ي�صرخ الثلج! الثلج!
جاءت اخلالة «بي بوي�س» مبكرة لتقدمي امل�ساعدة يف �ش�ؤون البيت .كانت
امر�أة مكورة ممتلئة اجل�سم يف ال�ساد�سة والأربعني .حينما تتحرك يتماوج
ف�ستانها احلريري ويحف الهواء من حولها .و�ضعت( بي) الأواين الف�ضية بعناية
فائقة وطوت املناديل الكتانية داخل �أغطية خفيفة .وفج�أة تذكرت �أن احلذاء
الذي ترتديه مفتوح من الأ�صبع ،فقالت ب�صوت عال  -ومل حتدد �شخ�ص ًا � -إنها
ت�أمل �أن يجلب لها ال�سيد بوي�س حذاء مطاطي ًا وبعد ذلك بد�أت ت�صفر مبو�سيقى
 «اليوم الثاين ع�شر لعيد امليالد».�صرخت �سارة من املطبخ :ال�صفري يف املنزل يجلب احلظ ال�سييء.
قال كاليد :على �أية حال �إنه عيد الف�صح ولي�س عيد امليالد .وحتدق به خالته،
فيدفع بنف�سه �إىل الزاوية الأبعد من الكر�سي حماو ًال �أن يرمقها بنظرة جانبية.
ق��ال��ت :ت��ري��د �أن ت��ب��دو لطيف ًا ،لكن ال�سيد ج���ورج ���س��وف يقومك و ي�صحح
�أخطاءك!
قالت �سارة :ال ترعبي ال�صبي ،كانت قادمة من املطبخ حتمل �أقداح املاء ،وبعد
�أن و�ضعتهم على املن�ضدة �شاهدت نف�سها يف املر�آة .كان �شعرها م�سحوب ًا �إىل
اخللف وبانت �أذناها املثقوبتني ،حيث يتدىل منهما حلقان تناغما مع العقد الذي
غطى �صدرها ..لقد كانت تعابريها توحي بالقلق ،وبدا احلزن حول فمها الذي
غطاه �أحمر لل�شفاه على �شكل خط �سميك ..وبعد �أن �أدارت ف�ستانها الأرجواين
حول عجيزتها �س�ألت �أختها« :بي» كيف �أبدو؟
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�أجابت بي :ح�سناء يف حفلة.
ح�سناء يف حفلة يف الأربعني! وجل�ست وا�ضعة رجال على الأخرى �ضاغطة يدها
على ركبتها ،وقالت �أعتقد �أن هذا الف�ستان ق�صري جد ًا.
 ماذا تق�صدين بالق�صري جد ًا؟ �أنظري لف�ستاين.قالت �سارة :ف�ستانك ق�صري جد ًا �أي�ض ًا.
ح�سن ًا  -حبيبتي � -أنها املو�ضة هذه الأيام .وف�ستان ًا مثل هذا �سيرتك انطباعا
لديه.
�ألي�س ذلك ما تبغينه؟
 على الأكرث كال ،احل�صول على رجل مثل احل�صول على خمروط �آي�س كرمي.قالت بي :مِ َل �إذن تفعلني مثل هذه اجللبة وتدعينا مل�أدبة طعام؟.
�صمتت وعادت من جديد �إىل املائدة وعدلت املناديل .وهنا ا�ستذكرت �أختها
«�آن» ،وقالت:
 الأف�ضل �أن ت�صلني كي ال تكون «�آن» يف مزاج �سيىء .لأن الأطفال قد يحيلونكل �شيء �إىل فو�ضى.
قالت �سارة بغ�ضب« :من الأف�ضل �أال يحدث ذلك والأف�ضل �أن تكون هنا وتعرف
كل �شيء».
 �أنا ال �أعرف ملاذا دعوتيها. �أنا دعوتها لنف�س ال�سبب الذي دعوتك� ،إنكم عائلتي.قالت «بي» :ح�سن ًا تذكري ما كان يقوله والدي لي�س هناك ما هو �أ�سو�أ من
العائلة!.
قالت �سارة بغ�ضب� :أمتنى لو تغلقي فمك للحظة فقط.
قرع جر�س الباب واندفع كاليد منادي ًا:من هناك؟ من هناك؟� ..أنا! �أنا� ،صرخ
ال�صوت الأقوى من اجلهة البعيدة ،دخلت خالته و�أندفع �أطفالها الثالثة.
واحت�ضنته خالته باجتاه ياقة معطفها .وقبل �أن ي�صلوا �إىل الداخل قرع الباب
مرة �أخرى ودخل ال�سيد بوي�س  .كانت فروة كبرية تغطي رقبته فيما غطت �شاربه
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بقايا ثلج ذائب .و�سرعان ما �أعلن بي بوي�س للجميع �أنه ن�سى �أن يجلب احلذاء
املطاط.
جل�ست «�آن» �إىل جوار موقد الزيت ،ودف�أت هيكلها العظمي باحلرارة املنبعثة.
كانت تلب�س ال�سواد .فيما جل�س ال�سيد بوي�س على الأريكة وو�ضع يده على
املحفظة .ع ّدل بيده الأخرى �شاربيه .كانت زوجته تدور بني الأطفال كالطري
الذي يرفرف حول فراخه.
قالت :الأطفال كربوا� .أجابت �آن :ال توجد م�شكلة .ويف �أقل من ع�شر دقائق
الحظت �سارة �أنهم ا�ستخدموا قبعات كاليد وك�سروا م�سد�سه وحطموا اجلندي
البال�ستيكي ودفعوا ببقاياه حتت البيانو.
�أم�سكت «�آن» مبحفظتها و�أخرجت الإجنيل وبد�أت تقر�أ .فيما التقطت �سارة
�سيجارة من املن�ضدة وبد�أت ب�إ�شعالها.
�أخرج ال�سيد بوي�س �سيجار ًا كبري ًا .قالت «بي» �أمتنى �أال ت�شعل هذا قبل الأكل.
فح ّدق بها ثم �أعاده �إىل احلافظة.
ُقرع جر�س الباب ف�صمت اجلميع ،وحينما وم�ض �ضوء عند الباب ،قاطعت
«بي» �ساقيها وهم�ست �إىل ال�سيد بي ليجل�س با�ستقامة .و�سحبت «�آن» �إحدى يديها
من الإجنيل وبد�أت ت�شري بها :انطلق �أطفالها نحو الباب ،وحترك كاليد بحذر
نحو والدته� .أغلقت �سارة عينيها و�ص ّلت« :رباه لت�سري الأمور على ما يرام».
تف�ضل! تف�ضل! دخل رجل �ضخم ،كان معطفه الأ�سود يتلألأ بالثلج ،ومبا�شرة
حلقه هواء امتزج برائحة حادة لتبغ رخي�ص انت�شرت رائحته بداخل الغرفة.
تف�ضل �سيد جورج .قالت �سارة .ادخل لتلتقي باجلميع .نزع معطفه ،وقف �أمامهم
ببدلة زرقاء �أنيقة وقمي�ص �أبي�ض وربطة عنق عنابية اللون .حتركت نظراته من
وجه �إىل �آخر .جعله �شعره الأبي�ض قلي ًال ومالحمه الناعمة �أن يبدو هادئ ًا  ،لكن
�أندها�شه بدا وا�ضح ًا .قدمته �سارة �إىل ال�سيد بوي�س.
�ألقى التحية عليه فيما كانت «بي» تتلوى على مقعدها طوال الوقت .ارتفعت
تنورتها بحيث الحظ �أين تنتهي جورابيها ،وعندما �شاهدت �سارة �أن ال�سيد
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جورج انتبه ،قالت� :أال تعتقد �أنها الأكرب؟ �صمت اجلميع ومن ثم �أ�شارت �سارة:
«هذه �آن� ،أختي الكربى».
مدت �آن يدها وقالت�« :سمعت الكثري عنك».
قال ال�سيد جورج بحرارة� :شكر ًا.
�أجابت :لو كنت مكانك ملا ت�سرعت وقلت �شكر ًا لأنك مل تبدو كما توقعتك .توقف
ال�سيد جورج عن االبت�سامة و�سارعت �سارة بقولها« :ه�ؤالء �أطفالها با�ستثناء
واحد»  -وهنا دفعت كاليد �إىل الأمام .وقالت« :ح�سن ًا ها هو كاليد .ماذا
تقول؟»
حدق كاليد بال�سيد جورج ثم تراجع ليقف خلف �سارة.
قالت «�آن»« :بالت�أكيد �إن ال�صبي بحاجة �إىل تعليم ،مل �أر طف ًال متخلف ًا هكذا».
كان �صوت االحرتاق ي�سمع يف املوقد .و�أغلقت �سارة عينيها و�صلت للرب .ثم قال
ال�سيد جورج على نحو مرتبك «جلبت لك هذه الأ�شياء» .وعندما اقرتبت �سارة
�سلمها رزمتني ملفوفتني بالورق الأ�سمر .وبعد ارتباك غمغمت �سارة �شاكرة
ونظراتها �إىل الأر�ض ف�شاهدته واقف ًا يف بركة �صغرية من املاء .نادت على
الأطفال �أحدكم يجلب ورقة جريدة والآخر ي�أخذ معطف ال�سيد جورج .حترك
�أطفال �آن ب�سرعة ،وقالت �سارة الورق هنا ،واملعطف هناك والبقية ليذهبوا
ويغت�سلوا.
 بي! تعايل لت�ساعديني يف املطبخ .نه�ضت بي كالأمرية� .أ�سرعوا �أيها الأوالد.قالت �سارة« :الطعام جاهز تقريب ًا» ،وقبل �أن تغادر الغرفة ا�ستدارت وقالت� :آه
«تف�ضل باجللو�س �سيد جورج» .وهم�ست «�آن»« :ربنا ن�شكرك على هذه املائدة التي
�أعطيتنا والتي �ستغذي �أج�سادنا ومن �أجل امل�سيح� .آمني وردد اجلميع �آمني».
�س�ألت �سارة�« :ساق �أم �صدر؟» ،دعني �أعرف فقط و�أم�سكت بالديك الرومي
وملأت الأطباق بالطعام .فيما �سكب كاليد احل�ساء يف طبقه .قال له ال�سيد
بوي�س� :إن هذا الطري لن يطري� ،ضحك اجلميع ،وعب�ست «بي» بعد ذلك مررت
اخلبز �إىل ال�سيد جورج.
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غري �أن �سارة كانت على و�شك �أن تتحدث �إىل «�آن»� ،إال �أن الأخرية بادرت
بال�س�ؤال :كم عدد الكنائ�س �سيد جورج ،التي متلكها هناك يف كوين�س؟ ثم �ألقت
ب�شوكتها على طبقها لأن جهد ال�س�ؤال �أعاقها عن الأكل.
�س�أل ال�سيد جورج� :أي نوع من الكنائ�س.
جاء الرد :الكنائ�س املعمدانية.
قال� :أال تعرفني �أين من الكني�سة الأ�سقفية.
عب�س بوي�س وبدت «�آن» م�ضطربة ،ثم قالت� :إذن كم واحدة من هذه الكنائ�س
متلك؟.
تردد ال�سيد جورج ثم نظر �إىل ال�سقف ،انتظرته �سارة ثم �س�ألته:
هل تعرف �أن ال�سيد وال�سيدة بوي�س من الأ�شخا�ص الذين لديهم �أعمال جتارية؟
�إنهم ميلكون متجر ًا لل�شموع يف الزاوية من �أف�ضل املتاجر يف احلي.
قال ال�سيد جورج :هل حق ًا ما تقولني؟
وت�ساءل ال�سيد بوي�س« :و�أنت هل لديك �أعمالك»؟
قال« :كال»� ،أال تعرف �أين �أعمل مع �سارة.
قالت «�آن»�« :أعتقدت �أنكما التقيتما يف حفلة رق�ص».
قال ال�سيد بوي�س« :قر�أت يف اجلريدة عن �شخ�صني يريدان الزواج».
�س�ألت «بي» وما الذي ي�ستطيع �أن يفعله الإن�سان يف مثل هكذا حاالت؟
لو تركتيني �أكمل «فيما �أخذ مي�سح فمه» لأين �أردت �أن �أقول �إنهما �سوف يتزوجان
يف قاعة للرق�ص.
وقالت �آن وهي ت�ضع �أ�صبع ًا على فمها� :أمل تكن خطيئة عظمى؟ موجهة كالمها
�إىل �سارة التي كانت ترفع عظمة من الديك الرومي.
ت�ساءل كاليد :هل هذا عظم الأمنيات؟.
رد ال�سيد بوي�س� :إذا كان ذلك ف�أعطه لأمك.
و�ضعت �سارة ال�شوكة على الطبق ،ثم قامت و�أعلنت �أنها ذاهبة جللب احللوى.
ويف املطبخ اتك�أت على خزانة الأطباق وبكت .اما«بي» فكانت حتاول ا�ستثمار
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الوقت .لي�س هناك �أ�سو�أ من العائلة ،لي�س من �أ�سو�أ� ...آه يا �أبتي! ملاذا كنت على
حق؟ حتركت �سارة لت�أخذ طبق احللوى و�شاهدت كي�س الهدايا على املائدة.
فتحته بعناية ووجدت �أو ًال قنينة كحول �سكوتلندية ثم دمية على �شكل قرد
مك�سو ًا بالزغب مرتدي ًا بدلة حمراء يعزف على طبل �أزرق معدين ،ترتفع قبعته
البال�ستيكية بتناغم مع �ضربات االيقاع.
 ال �أعرف ما الذي وجده َّيف �سيدي! بالت�أكيد ال �أعرف ،ولكن �إذا جعلته يوا�صل�شغفه بي ف�أنا �س�أعامله جيد ًا� ،أق�سم� ،س�أعامله ب�شكل جيد.
عادت �إىل الغرفة وبدت م�سرورة لأنها ر�أت �أن ال�سيد جورج �أ�صبح مركز
االهتمام .لقد تربى جورج لي�س بعيد ًا عنهم و�أخذ يخربهم كم جميلة «هارمل»
هذه الأيام .لقد اعتدت عليها حيث �أح�صل على املال من خالل التجول و�صبغ
�صناديق الربيد.
قال ال�سيد بوي�س :نعم كانت �أيام حق ًا ..كانت �أيام حق ًا� ..أما الآن ف�أنا يف كوين�س.
فكرت �سارة يف كوين�س .كوين�س جميلة،هي املكان الذي �أحب �أن �أ�سكن فيه.
�أرمي كل هذه التفاهات و�أنتقل �إىل كوين�س ،نظرت حول الغرفة ،ال�شيء الوحيد
الذي �س�أحتفظ به هو البيانو .ذات يوم �سيتعلم كاليد العزف .ورمبا يكون له
مدرب .لو و�ضع عليه غطاء جديد لن يبدو �سيئ ًا.
�شدت كتفيها وحتركت باجتاه املن�ضدة و�أعطت كاليد القرد.
وقالت :قل �شكر ًا لل�سيد جورج.
�س�أل االبن الأ�صغر لـ «�آن» هل هذا والده؟ قالت �أ�سكت.
قال ال�سيد جورج :ال ب�أ�س الأطفال ال يعرفون ما يقولون.
�أجابت �آن برقة :ال ن�ستطيع �أن نكون �سوية ،الأح�سن �أن نكون منف�صلني .الرجال
َقلق �أ�سو�أ من اجلحيم.
وهل لهذا ال�سبب مل تقرتين ب�أحد؟.
قالت �سارة :الآن ح�سن ًا.
ل�ست الأف�ضل .كل مرة مع �شخ�ص خمتلف ومبزاج
�صرخت بي� :أنت؟ �إنك ِ
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متقلب.
 ملاذا ال تخر�سني!قالت �آن :ت�أملوا اهلل ،من الأف�ضل �أن تتعلموا ت�أمل اهلل من �أجل �سعادتكم.
الأف�ضل �أن ت�ضعوا �إميانكم باخلالق.
ترقرقت الدموع على حميا �سارة� :أنا �س�أنتقل �إىل كوين�س .كوين�س اجلميلة .ولن
�أرى �أحد ًا من ه�ؤالء مرة ثانية.
�أكلت احللوى ب�صمت بعد ذلك �أعلنت «بي» �أنها �ستغ�سل الأطباق بينما عر�ضت
«�آن» امل�ساعدة.
جل�ست �سارة مع ال�سيد جورج فيما كان �أطفال �آن الذين �أفرطوا بالأكل
يتحركون يف الغرفة ويلعبون �إىل �أن �أخذهم النعا�س فغطوا يف نوم عميق .حني
ذلك وجد كاليد �أنه مل يعد من ال�ضروري حماية قرده وخلد للنوم بالقرب من
املوقد .كانت �أ�صوات قليلة ُت�سمع من املطبخ .تثاءب ال�سيد جورج و�أرخى ج�سده
قلي ًال وترك يده الكبرية ت�سقط على فخذ �سارة .قفزت وقالت له :من تعتقد
�أكون �أنا؟!
قالت �آن وهي تدخل الغرفة :لقد انتهينا وحتركت نحو �أطفالها وزوج بي� .صفقت
بيديها .لينه�ض اجلميع ،انتهى الع�شاء �إنتهى اليوم ،حان وقت الذهاب للبيت.
جاءت �سارة من النافذة لتقول :الثلج بد�أ ي�سقط بغزارة.
قالت ح�سن ًا لي�سرع اجلميع قبل �أن تزداد الأمور �سوء ًا.
يف النهاية رافقتهم �سارة مودع ًة �إىل الباب واختلطت كلمات اجلميع بني
التحية والإ�شادة والطلبات والتوديع .غادر اجلميع ،راقبتهم �سارة من النافذة،
كانوا جمهرة من النا�س يف ليل بارد ومثلج.
قالت بهدوء :العامل مكان جميل.
ت�ساءل ال�سيد جورج ماذا قلت؟
قلت� :إن العامل مكان جميل.
قال :فقط بع�ض الأحيان ،فقط بع�ض الأحيان.
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حت�سرت �سارة لأنه مل ي�ستطع �أن ي�شعر مبا ت�شعر به وبد�أت تعيد ترتيب
الغرفة .نظفت املكان حول كاليد الذي نام على الكر�سي .تناولت بقايا الأوراق،
�أفرغت منف�ضة ال�سجائر � ،أطف�أت بع�ض الأنوار ،ثم جل�ست �إىل جوار ال�سيد
جورج وقالت« :هناك �شيء ما �أريد �أن �أخربك به».
قاطعها� :إن ما �أزعجني هو ملاذا دعوت عائلتك كلها� ،أعتقدت �أن نكون �أنت و�أنا
وكاليد.
�أو�ضحت �سارة« :يوما ما �ستلتقيهم حتم ًا ،وعلى �أية حال �أنا �أحب عائلتي».
وت�ساءل :هل دائم ًا يت�صرفون هكذا؟
 مثل ماذا؟ال تهتمي ،و�صمت.
اتك�أت على الأريكة .هناك �شيء يجب �أن �أخربك �إياه� .سيد جورج �أريد �أن �أعرف
�شعورك عما يجب �أن �أخربك به.
قال :ح�سن ًا �أنا �أ�صغي.
وبد�أت ببطء تتحدث �إليه ذات مرة �أرتكبت خط�أ لأين مل �أخرب �صديقا يل كل
�شيء عني ..وعندما يكت�شف الآخرون فيما بعد �أ�شياء عنك ي�أخذون يف بع�ض
الأحيان بكرهك .لذا �أرغب �أن �أخربك �أ�سو�أ الأ�شياء عني .وبهذه الطريقة �إذا
مل ت�ستطع �أن تفهم ب�إمكاننا �أن نن�سحب وال يحدث ما هو �سيء لنا� .أو �إذا بقينا
مع ًا فال �أرغب باالحتفاظ ب�أ�سرار ال تعرفها �أنت.
قال ال�سيد جورج :هل هو نوع من االختبار؟
 قالت �سارة نوع من ...قالت �سارة و�أمتنى عبوره.ح�سن ًا �سارة� ،أ�سمعي �أنا ال �أكرتث.
لهذا �أردت �إخبارك ذلك! وهي رغبتي يف �أن ترى عائلتي ،وال يهم طريقة
معاملتهم يل .عليك �أن تعرفهم .كما �أود �أخبارك عن والد كاليد �أي�ض ًا ،التقيته
قبل خم�س �سنوات يف متحف .لقد اعتدت �أن �أمر يومي ًا من �أمام املتحف الذي
كان يحده �سياج خ�شبي على �شكل �شرائح م�ضلعة وخلفه حديقة جميلة وم�سبح
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ومتاثيل منت�شرة يف كل مكان .وذات مرة تخيلت �أنني �س�أدخل هناك .وفع ًال
دخلت يوم ًا ما (توقفت �سارة عن احلديث و�أ�صغت� ،إنها الريح ،بد�أت تدفع
بالثلج على جوانب الزجاج) لن �أن�سى ذلك اليوم من �أغ�سط�س ،ارتديت ف�ستان ًا
قطني ًا �أزرق وحذا ًء بكعب عال �أبي�ض اللون وقفازات بي�ضاء ،لقد تهي�أت يف الواقع
لأقتحم املكان .تركت مكتبي يف ال�ساعة الثانية ،ودخلت مبا�شرة �إىل هناك،
اجتهت �إىل املطعم ال�صغري وطلبت قدح �شاي مثلج ،انطلقت به نحو الفناء .ال
�أ�ستطيع �أن �أ�صف لك �شعوري ،كنت �أجل�س بالداخل ،وبا�ستطاعتي ر�ؤية املكان
الذي اعتدت �أن �أمر من �أمامه ..هل فهمت ما �أريد �أن �أقوله؟ هل فهمت؟
قال ال�سيد جورج نوع من ...حدق داخل النار بثبات ثم بد�أ يفرك �أ�صابعه.
قالت �سارة« :ح�سن ًا» ،بعد برهة �شعرت كما لو �أنني بقيت هناك طوال حياتي.
ويف احلقيقة �شعرت بال�ضجر قلي ًال ،بعد ذلك جاء هذا الرفيق ،جل�س �إىل
جانبي وبد�أ باحلديث .ذهبنا �سويا يف نف�س الع�صرية ،بقينا مع ًا ل�سنة ،كنت
حق ًا حمقاء  -هزت ر�أ�سها بحزن« .بع�ض الغباء ،لكني �أحببته� .أحببته لأين
�أ�ستطيع احرتامه ،ولكني اعتقدت �أنني �أحرتمه كثري ًا .وبد�أت �أكون �أمينة معه
وبد�أ يكرهني».
وت�ساءل ال�سيد جورج «ما الذي كنت فيه �أمينة»� :أخربته بالرجال الذين عرفتهم
ومل �أحب �أي ًا منهم لكني كنت جمروحة ،فحتى لو كانوا يف املا�ضي كان علي �أن
�أخربه.
ملاذا؟؟
 «ال �أعرف»� .أعتقد ذلك يجعلني �أف�ضل .ال �أعرف ،املهم مل ي�ستطع احتمالمعرفة �أنني كنت مع رجال �آخرين .وعندما حملت بكاليد انف�صلنا.
�صمتت� :أال تريد قول �شيء.
قال ال�سيد جورج :ماذا ميكن �أن �أقول؟ ،و�ضع ر�أ�سه على ظهر الأريكة والم�س
كتفيها بيديه .نه�ضت وقالت من الأف�ضل �أن �أخذ كاليد �إىل ال�سرير ،و�أعتقد �أين
�أ�شعر قلي ًال بالنعا�س.
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 �أنت.كاليد! �أنه�ض واذهب لفرا�شك .نه�ض وهو ن�صف نائم تارك ًا قرده.
قال ال�سيد جورج :ت�أكدي �إنك ع َّقدتي الأمور علي.
 كال� ،إذا �أنت رجل .ف�أنا ال �أجعلها �صعبة ،ويفرت�ض بالرجل �أن يعرف �ضعفاملر�أة.
 ذلك ال�شخ�ص لي�س �أنا.يفرت�ض بالرجل �أن يفهم كل �شيء.
 «ح�سن ًا» �صرخ ال�سيد جورج .فهمت ،الآن باهلل عليك لنتحدث عن �شيء �آخر.�أمتنى ذلك� .أمتنى �أن التقى �شخ�ص ًا ما يجعلني �أن�ساه� .شخ�ص ما يحمل القليل
فقط من جانبه اجليد .تعرف �أنه �أخذين �إىل �أماكن كثرية مل �أرها من قبل يف
هذه ال�سنة.
وقف ال�سيد جورج :ما الذي تريدينه يا �سارة؟
�صمتت لربهة ثم �أجابت :ال �أعرف.
قال :ح�سن ًا منذ �أن بد�أت حديثك الليلة و�أنا رمبا لدي ما هو �أف�ضل� .صمت فيما
جل�ست هي على الأريكة� .أنا �أحبك� ،أ�شاح بوجهه عنها وراقب الظالل ال�ساقطة
على اجلدار.
 بالقدر الذي مت�ضي به الأ�شياء الأخرى ،اعتقد �أين ل�ست بال�سعيد وال باحلزين،ومت�أكد من �أين غري غني وال فقري وال قبيح وال جميل .وال �أحب الذهاب �إىل
و�سط املدينة بني ح�شود البي�ض لأنهم يجعلونني ع�صبي ًا.
كانت النار يف املوقد ت�شتعل ببطء .والغرفة تقريب ًا مظلمة وب�صعوبة يكاد يرى
وجهها يف ال�ضوء املتبقي.
�س�ألت �سارة :هل ميكن �أن تفح�ص كم بقي من الزيت يف املوقد؟ حترك من
مكانه � ،أنحنى على املوقد وت�أكد منه  ،قال :لي�س كثري ًا.
�إذن من الأف�ضل �أن نطفئه ..وبد�أ يعبث بالزر فيما تتحدث هي ب�صوت منخف�ض:
�أنا �أعي�ش مع الدبابي�س والإبر كل يوم� ،أريد كل �شيء مي�ضي على نحو جيد،
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و�أ�صلي للرب من �أجل ذلك ،ذهبت باجتاهه ،مازال يدير زر الإطفاء وعندما
الم�سته حاول �أن ينه�ض ويطيح بها �أر�ض ًا.
اللعنة! مل �أعرف رج ًال بهذه الدرجة من العنف ،وجه لها �صفعة لت�سقط على
الأريكة� .صرخت �سارة .يا �إلهي� ،أمل يبق رجال يف هذا العامل!
ت�شيكا ،ت�شيكا ،ت�شيكا ،ت�شي -كا ،ت�شي -كا ،ت�شي -كا ،ثم توقف ذلك القرد عن
العزف عندما ارتطم ب�سيقانها.
�أنحنت �إىل الأ�سفل التقطته ورمته نحوه يف الظلمة.
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مارتن جي .هامر:

تربى وعا�ش يف هارمل ومن ثم يف كل املدن يف نيويورك با�ستثناء جزيرة
�ستينت .عمل كم�صمم ميكانيكي وكهربائي يف ان واحد وذلك عندما كان يدر�س
يف كلية املدينة حيث تخ�ص�ص بدرا�سة علم النف�س .اما عن ق�ص�صه فقد ن�شرت
يف جمالت ودوريات خمتلفة منها اتالنتك مونثلي ونيجرو دايج�ست و�ضمن
كتاب �أف�ضل ق�ص�ص ق�صرية لعام .1965
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دائم ًا ما تبدو لفلورن�س �أنها املر�أة الأكرب �سن ًا يف العامل ،لكنها وباملقابل
غالبا ما حتدثت �إىل فلورن�س وغابريل ك�أطفال يف عمرها .ولدت قبل �سنني
طويلة  ،خالل زمن العبودية ،يف م�ستعمرة يف دولة �أخرى ،تربت هناك كابنة
لأحد العمال ،لذلك كانت قوية وطويلة جدا ،ا�ستطاعت �أن تتزوج وتربي �أطفاال
فقدتهم جميعا� :أحدهم توفى ب�سبب املر�ض واثنان بيعا باملزاد و�آخر تربى يف
بيت �سيده لكن مل ي�سمح لها �أن تقول �إنه ابني.
عندما كانت امر�أة نا�ضجة قبل ثالثني �سنة كما تعتقد دفنت زوجها الوحيد
لكن �سيدها ز َّوجها من �آخر ،ثم جاءت جيو�ش من ال�شمال ت�سلب وحترق لكنها
حررتهم ،كان ذلك ا�ستجابة لل�صلوات التي مل يتوقف عن �أدائها امل�ؤمنون ليل
نهار.
لذا ف�إنها �إرادة اخلالق يف �أن ي�سمعوا ويعي�شوا من جيل �إىل �آخر ق�صة الأطفال
اليهود الذين �أخذوا كعبيد يف �أر�ض م�صر ،وكيف �أن �سيدهم �سمع ب�آالمهم
وحترك قلبه ومنحهم عر�ض ًا يتمثل باالنتظار لفرتة ق�صرية حتى مينحهم
حريتهم ،ويبدو �أنها تعرف هذه الق�صة منذ اليوم الذي ولدت فيه.
ويف حياتها كانت تنه�ض يف ال�صباح قبل بزوغ ال�شم�س تعمل يف احلقول حتى
مغيب ال�شم�س �إىل �أن ت�سمع �صافرة امل�شرف و�صرخته املخيفة عرب احلقول.
عا�شت �أيام ال�شتاء التي تذبح فيها الديوك الرومية واخلنازير والإوز حيث
ت�ضاء الأنوار يف البيت الكبري ،ما زالت �صورة الطباخة «بات�شيبا» ماثلة �أمام
عينيها وهي قادمة ب�صينية فيها بقايا من طعام البي�ض ،كان ذلك يرتك يف
داخلها ال�سرور ،كانت جتل�س يف امل�ساء �إىل جوار زوجها تدخن بغليونها ،وتر�ضع
�أطفالها الذين تعلمهم اخلطوات الأوىل يف امل�شي ،ويف خ�ضم حمنتها ،واملوت
والفراق واجللد مل تن�س احلرية املوعودة التي �ست�أتي قريبا ،كان عليها فقط
�أن تتحمل وتثق باهلل .لأنها تعرف �أن البيت الكبري ،بيت الزهو الذي يعي�ش فيه
البي�ض �سينهار :لقد ُذ ِكر ذلك يف كتب اهلل .فهم مازالوا يتحركون بغرور ،لذا
ف�إن اهلل �سيطيح بهم ،ومع ذلك تقول لأطفالها� ،إن اهلل هو العدل ،ال ي�ؤذي �أحد ًا
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من دون �أن يعطي �إ�شارات متكررة يف البداية� .إن اهلل مينحنا الوقت لفعل اخلري
�أو ال�شر وهو �سيكون بانتظار من ن�ساه.
ال تتورع عن ذكر العبيد الذين ي�شعلون احلرائق يف بيوت وحقول �أ�سيادهم
وي�ضربون �أطفالهم حتى املوت ،هناك عبيد يف النار ،و«بات�شيبا» التي قد تقول
ذات �صباح وهي تطرد الأطفال الزنوج �أن عبدا قتل �سيده �أو م�شرف العمل
�ستذهب للجحيم لقولها ذلك.
متتم �صوت من جوارها :لن �أمكث هنا طويال� :س�أم�ضي برحلة ال�شمال ذات
�صباح .وتبقى كل هذه الوم�ضات �أ�شبه بالكوارث التي ابتلت بها م�صر� ،إنها
ق�سي قلوب النا�س �ضد �أ�سيادهم ،الذين يعتقدون �أن اجللد ينقذهم ،لذا
فقط ُت ّ
ي�ستخدمون ال�سوط �أو ال�سكني �أو امل�شنقة �أو �سوق النخا�سة.
ويعتقدون �أن ال�شفقة �سوف تنقذهم ،فرمبا ي�أتي ال�سيد وال�سيدة مبت�سمني
�إىل الكوخ ويجلبان معهما الهدايا �إىل الأطفال الزنوج!
كانت �أياما عظيمة ،جميعهم ال�سود والبي�ض �سعداء �سوية ،غري �أن الكلمة
حينما تكون للخالق ال ميكن تغيريها ،وقبل �أن ت�صحو ذات يوم �أ�صبحت هذه
الكلمة حقيقة.
�إن الكثري من الق�ص�ص التي رددتها �أمها العجوز ال تعني �شيئ ًا لفلورن�س،
لكنها فقط عرفت منها ما كانوا عليه ،فهي ق�ص�ص �أخربتها بها ذات م�ساء
امر�أة �سمراء عجوز لت�صرف انتباه �أطفالها من اجلوع والربد ،لكن ق�صة اليوم
مل تن�سها �أبدا� ،أنها حادثة وقعت يف يوم ي�شبه اليوم الذي عا�شت من �أجله.
قالت �أمها :كان هناك �صراخ وهرج يف كل مكان يف اخلارج ،ومبجرد فتحها
عينيها على �ضوء النهار �سمعت �صوت البوق ،ويف الوقت الذي جل�ست فيه
منده�شة ومت�سائلة ما الذي يبتغونه من �إطالق البوق اندفعت بات�شيبا وخلفها
عدد من الأطفال وزنوج املنزل جميعهم �سوية و�أخذت بات�شيبا ت�صرخ :انه�ضي
�أيتها الأخت رات�شيل و�شاهدي احلرية ،لقد فعلها مثلما ح�صل يف م�صر ،وعدنا
�أخري ًا وها نحن �أحرار.
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�أم�سكتها بات�شيبا والدموع تنهمر على وجهها ،كانت ترتدي املالب�س التي
نامت بها� ،سارت باجتاه النافذة لت�شاهد اليوم الذي وعدهم اهلل به� .شاهدت
يف ذلك اليوم بيت العز يتداعى واحلديقة يط�أها الكثري من الفر�سان.
ُف َتح ْت الأبواب الكبرية ،و�إذا بها ترى ال�سيد وال�سيدة و�أقرباءهم وطفلهم
الوحيد يف ذلك املنزل الذي مل تدخله ،و�سرعان ما �أدركت �أنه ال يوجد �سبب
يجعلها تتلك�أ وحزمت �أ�شياءها بقطعة قما�ش و�ضعتها فوق ر�أ�سها و�سارت عرب
البوابة الرئي�سة ومل ت�شاهد ذلك الريف مرة �أخرى.
لقد �أ�صبح هذا احللم طموح فلورن�سا عندما كربت وهو �أن ترحل ذات �صباح
وال تعود ثانية
***
ويف عام  1900عندما كان عمر فلورن�س «� »26سنة خرجت من باب الكوخ ،يف
املا�ضي كانت تعتقد �أن عليها االنتظار لأن �أمها مري�ضة غري �أنها الآن بال حركة
والبد من دفنها� ،شعرت فج�أة ب�أنها لن تنتظر ،وقد حان وقت الرحيل .عملت
كطباخة وخادمة يف بيت عائلة كبرية من البي�ض يف املدينة ،ويف اليوم الذي
اقرتح فيه �سيدها �أن تكون خليلته �أدركت �أن حياتها بني هذه القذارة قد و�صلت
�إىل نهايتها املحتومة.
تركت عملها يف اليوم نف�سه خملفة وراءها مرارة �شديدة وبجزء من النقود
التي ادخرتها خالل �سنوات الذل والأمل والت�ضحية ا�شرتت تذكرة القطار
الذاهب �إىل نيويورك ،وراودتها �أفكار التخلي عن ذلك لكنها �شعرت ب�أنه ال�شيء
ميكن �أن يوقفها.
وا�ستذكرت حلظات الرحيل بح�ضور �شاهد �آخر جل�س �إىل جوار �سريرها.
غطت ال�شم�س �سحب رمادية� ،شاهدت خارج باب الكوخ ال�ضباب يلف الأر�ض،
�أمها ترقد يف فرا�شها يقظة ،كانت تطلب من جابريل الذي كان ثمال يف الليلة
املا�ضية �أن يتوب ويعود �إىل ربه.
كانت تقول له :عزيزي ال ترتك �أمك العجوز ،دون �أن تنظر �إىل عينيها ،وتخربها
155

ب�أنك �ستقابلها يف ال ُعال� ،أت�سمعني �أيها الولد؟
ويف اللحظة التي احتقرته فيها فلورن�س ت�ساقطت الدموع ملء عينيه ووعد �أمه
ب�أنه �سيفعل الأف�ضل .لقد وعدها بذلك منذ اليوم الذي مت تعميده.
ت�ضع فلورن�س حقيبتها يف و�سط الغرفة الكريهة.
ماما� :أنا ذاهبة �أنا ذاهبة هذا ال�صباح.
قالتها الآن وهي غا�ضبة من نف�سها لأنها مل تقلها قبل ليلة ،حينها �سيكون الوقت
كافيا لبكائهم وجدلهم ،مل تثق بنف�سها يف �أن حتتمل املوقف يف الليلة املا�ضية،
لكن الآن مل يبق وقت وحمور تفكريها امتلأ مب�شهد العظمة لل�ساعة البي�ضاء يف
حمطة القطار التي ال يتوقف بندولها عن احلركة.
�س�ألتها �أمها بجد� :إىل �أين تذهبني؟
كانت تعرف �أن �أمها تفهم منذ زمن بعيد �أن تلك اللحظة قادمة .وها هي ترى
اخلطر �أ�صبح واقع ًا وحا�ضر ًا و�أن �أمها تبحث عن طريقة تك�سر بها �أرادتها.
�أدركت فلورن�س كل ذلك يف تلك اللحظة ،وهو ما جعلها �أقوى ،حيث راقبت �أمها
مت�أملة.
ويف خ�ضم ذلك مل ي�سمع غابريل ب�إعالن فلورن�س �إال نادرا.
بعد �أن �سقطت عيناه على حقيبة �سفر فلورن�س� ،أعاد �س�ؤال �أمه ولكن ب�صوت
غا�ضب مذهول :نعم �أيتها الفتاة �إىل �أين تعتقدين نف�سك ذاهبة؟
قالت� :أنا ذاهبة �إىل نيويورك وا�شرتيت التذكرة ،وفيما كانت تراقبها �أمها مل
يقل �أحد كلمة.
ثم �س�أل غابريل ب�صوت مرتعد :ومتى قررت ذلك؟ مل تنظر �إليه ومل جتبه ،ظلت
تراقب �أمها وكررت :ا�شرتيت التذكرة و�س�أذهب بقطار ال�صباح.
�س�ألت �أمها :هل �أنت مت�أكدة من الذي تفعلينه؟ �أبدت فلورن�س �صالبة �إزاء نظرات
�أمها احلزينة وقالت� :أنا امر�أة نا�ضجة و�أعرف ماذا �أفعل� ،صرخ غابريل� :سوف
تذهبني هذا ال�صباح هكذا؟ قالت فلورن�س و�أنت �ستخرج وترتك �أمك هكذا؟.
�أدارت وجهها نحوه لأول مرة :عليك بال�سكوت� ،أنها تريدك �أنت؟
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�إنه الواقع� ،أدركت اللوعة ونقطة اخلالف عندما �أبعد عينيه ،فهو ال ميكن �أن
يتحمل فكرة البقاء لوحده مع �أمه ،وبرحيل فلورن�س يعني �أن الزمن �أخذ منها
كل �أطفالها با�ستثنائه ،وعليه �أن يداوي كل همومها ،كما �أن �أمه تريد منه برهان ًا
ب�أنه مل يعد يدن�س نف�سه باخلطيئة .وبرحيل فلورن�س يكون عليه حينذاك الإجابة
على كل ت�أوهات وا�ستف�سارات �أمه.
ابت�سمت فلورن�س بداخلها ابت�سامة �صغرية خبيثة مراقبة ارتباكه و�أمله وغ�ضبه،
ونظرت �إىل �أمها وكررت قولها� :إنها حتتاجك وال حتتاجني.
قالت �أمها :هل �أنت ذاهبة �شماال؟
ومتى تعتقدين �أنك عائدة؟
�أجابت فلورن�س :ال �أفكر بالعودة.
�صرخ غابريل� :ستعودين قريبا عندما يجلدونك �أربع �أو خم�س مرات.
نظرت �إليه ثانية وقالت فقط ال تكتم �أنفا�سك حتى ذلك احلني� ،أَ�سمعت؟
قالت �أمها :يا فتاة هل يعني ذلك �أن ال�شيطان جعل قلبك قا�سيا لدرجة �أنك
ترتكني �أمك على فرا�ش املوت وال تكرتثني �إن مل تريها مرة �أخرى يف هذا
العامل؟
حبيبتي ،ال ميكن �أن تخربيني �أنك �أ�صبحت �شريرة بهذا القدر؟
�شعرت �أن غابريل يراقب كيف �ستجيب على هذا ال�س�ؤال الذي مل تكن جتر�ؤ على
�سماعه رغم كل �إ�صرارها� ،أ�شاحت بنظرها بعيدا عن �أمها ،وحب�ست �أنفا�سها
ونظرت من خالل الكوة ال�صغرية.
كانت ترى العامل اخلارجي وما وراء ال�ضباب املت�صاعد و�أبعد مما تراه عيناها،
�أن حياة �أخرى تنتظرها ،فكرت ب�أمها على اعتبار �أنها �ستموت ،ولن ترتك
نف�سها معلقة بيد املوت.
قالت فلورن�س� :س�أذهب يا �أمي ،وعلي �أن �أذهب..
اتك�أت �أمها �إىل اخللف ،كان وجهها مبواجهة ال�ضوء وبد�أت بالبكاء .حترك
غابريل �إىل جوارها و�أم�سك بذراعها ،نظرت �إليه فاغرورقت عيناها بالدموع.
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قال لها :ال ت�ستطيعني الذهاب ،ال ت�ستطيعني الذهاب وترتكني �أمك هكذا� ،إنها
بحاجة �إىل امر�أة ت�ساعدهاوتعتني بها ،ما الذي ميكن �أن تفعله هنا و�أنا معها؟
دفعته فلورن�س وحتركت لتقف �إىل جوار �سرير �أمها.
قالت :ال تكوين كذلك يا والدتي فلي�س بالف�أل احل�سن �أن تبكي هكذا.ما ميكن �أن
يحدث يل يف ال�شمال قد يحدث هنا ،واهلل موجود يف كل مكان وال داعي للقلق.
�أدركت فلورن�س ب�أنها تقول كلمات جديرة باالحرتام من �أمها التي بدت مهتمة.
لقد منح ذلك فلورن�س الن�صر ب�شكل فوري مما جعلها تت�ساءل عما �إذا كان
حقيقيا ،يف حني �أن �أمها مل تكن تبكي على ابنتها بل على املا�ضي وتبكي بحرقة
مل يكن لفلورن�س يد فيها .كل ذلك ملأ فلورن�س بخوف رهيب حتول مبا�شرة �إىل
غ�ضب.
وهم�س جابريل� :ألي�س لديك �أية م�شاعر على الإطالق؟
�صرخت �أمها« :يا �إلهي» ،وب�سماعها ال�صوت �أهتزت ،ومن ثم ت�سمرت هي
وجابريل مبكانهما ،و�أخذا يحدقان نحو ال�سرير :رباه ،رباه الرحمة البنتي
اخلطاءة! مد يدك لتعيدها من بحر احلرائق الأبدي ،يا �إلهي ،يا �إلهي ،ومن ثم
تك�سر �صوتها وان�سابت دموعها على وجهها ..يا �إلهي ،لقد بذلت كل ما يف و�سعي
مع �أطفايل ،يا �إلهي ،الرحمة لأطفايل و�أطفال �أطفايل.
قال غابريل« :رجاء ال تذهبي رجاء ال تذهبي من امل�ؤكد �أنك لن تذهبي وترتكيها
على هذا احلال».
توقفت الدموع فج�أة عند عينيها بالرغم من �أنها مل تقل ملاذا كانت تبكي..
حتدثت �إىل غابريل :دعني �أعي�ش ،والتقطت حقيبتها ثانية وفتحت الباب ودخل
هواء ال�صباح البارد.
قالت :وداع ًا ثم وجهت كالمها �إىل غابريل� :أخربها �أين قلت وداع ًا.
مرت من باب الكوخ وبخطوات بطيئة على الأر�ض التي غطاها الثلج ،راقبها
غابريل الذي كان واقفا بني الباب وال�سرير.
ولكن عندما و�ضعت يدها على البوابة رك�ض قبلها و�أغلق الباب بقوة.
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�إىل «�أين تذهبني يا فتاة؟ ماذا تفعلني؟ هل تعتقدين �أنك �ستقابلني بع�ض الرجال
يف ال�شمال و�سوف يزينونك بالل�ؤل�ؤ واملا�س؟»
وبعنف فتحت البوابة و�سارت نحو الطريق ،ظل يراقبها وهو فاغر فاه �إىل �أن
طواها ال�ضباب وامل�سافة.
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جيم�س بالدون:

ولد يف نيويورك عام  ،1942بد�أ م�سريته ككاتب عندما كان طالب ًا يف املدر�سة
العامة يف هارمل ؛ كتب ن�شيد املدر�سة .القت روايته االوىل «�أذهب و�أخربه عن
اجلبل» التي كتبها عام  1952قبوال لدى النقاد .بعد ذلك �أخذت مقاالته وق�ص�صه
تن�شر يف جمالت عديدة منها :اتلنتك مونثلي و�أ�سكواير وهايرز واملرا�سل من
بني كتبه الأخرى« :مالحظات االبن الأ�صل» التي ن�شرها يف عام  1955و«غرفة
جيوفاين» ن�شرت يف  1956و«ال �أحد يعرف ا�سمي» ن�شرت يف عام  1961و«بلد
�آخر» ن�شرت يف عام  1962و«الذهاب للقاء الرجل» التي ن�شرت يف  .1965كما مت
يف ذلك الوقت �أخراج اثنني من م�سرحياته وقد حققتا جناح ًا كبري َا.
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توخي ًا لل�سالمة  -ورغم �أنه الآن مالزم يف اجلي�ش وقد ال يرجع نهائي ًا للجنوب
 دعونا نطلق عليه ا�سم هو�سنت ،كان ق�صري القامة ونحيف ًا ،له وجه ا�سمر داكنبب�شرة ح�سا�سة ،التقيته �أول مرة يف جل�سة اال�ستماع يف برمنغهام ،وحينها ك�شف
يل خالل مرافقة ق�صرية كيف �أنه يحرتق بفعل الظروف.
ومن خالل احلكم على لهجته تعرف ب�أنه جنوبي املولد وحظي بتدريب من كلية
تيو�سكيجي .وخالل جل�سة اال�ستماع تلك ،بدا بع�ض من املواطنني ال�سمر �شديدي
الع�صبية من �سري املناق�شات ،وخ�صو�ص ًا حول تدفق جماميع ال�شباب الأجانب
والزنوج املتطرفني داخل مدينة برمنغهام.
مرة �أخرى التقيته م�صادفة يف مدينة الأباما ال�صغرية ،حيث كان يعمل يف
حقل التدري�س .كان ما يزال ذلك املتكلم الهادىء ب�صوته اجلهوري ذي النربات
املتهدجة على الرغم من �أنه مل يكن كذلك يف ق�ضايا �أخري .لقد كانت روحه
تفي�ض باحلقائق والنتائج املرة ب�شكل �أعمق مما �أتوقع من �شخ�ص تخرج من
تيو�سكيجي .بالن�سبة له وللكثريين من اخلريجني كانت حاجة الزنوجن تكمن
يف حق الرت�شيح ،حيث �إنه ق ّدم درا�سة فكرية عن اخلدع ال�سيا�سية و�أ�ساليب
احلرمان من حق الرت�شيح يف عموم �أالباما .وكان ي�سخر من الزنوج لأنهم
يت�ساءلون عن تف�سري ملثل هذه الق�ضايا الد�ستورية.
لكنه عرف �أي�ض ًا كم ا�ستخدم عميق ًا ذلك ال�شعار يف ر�أ�س الطابور
الدميقراطي يف الرت�شح الر�سمي الذي ا�ستخدم يف جميع االنتخابات يف �أالباما:
الديك مع الكلمات «�شعار التفوق الأبي�ض» الذي ر�سم على �شكل قو�س فوق ر�أ�سه،
فيما و�ضع حتته �شعار «من �أجل احلق».
كان يعتقد ويخ�شى من �أن الزنوج العدميي الفائدة رمز لهم ب�شكل جيد
بـ«الدجاجة» .وهذه الدجاجة قد تكون م�صابة بخناق و�شهاق والرجفة وكرثة
النوم.
لقد عزم �أن ير�شح نف�سه و�أخربين بحيوية عارمة عن جتاربه التي ت�صل
�إىل حد املهزلة مع هيئة امل�سجلني الإقليمية .ولكي يتعلم �شروط اللعبة والقواعد
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اخلا�صة كانت اخلطوة اال�سرتاتيجية الأويل للح�صول على حق الرت�شيح هو �أن
ي�شرتي راديو من املخزن الأبي�ض ويقيده على احل�ساب .وكان ذلك �أول ح�ساب
له يف املدينة ،وهذا قد يعني �أنه بحاجة �إىل كفيل �أبي�ض ليقدم ال�ضمان له عند
افتتاح عملية الرت�شيح .وبعد ا�سبوعني قدم طلب ًا �إىل هيئة امل�سجلني .وعندها
ُ�سئل :هل لديك  300دوالر عن ملكية �شيء يخ�ضع لل�ضريبة؟.
كانت �إجابة هو�سنت بـ«كال» ،لكنه �أ�ضاف �أنه على علم ب�أن م� ّؤهل امللكية ميكنه
�أن يكون بدي ًال عن م�ؤهل معرفة القراءة والكتابة.
قالوا له �إنك على خط�أ ،ف�إما �أن متتلك  300دوالر عن قيمة امللكية �أو �أن متلك
�أر�ض ًا ت�صل م�ساحتها �إىل � 160ألف قدم .وبدا ذلك الطلب كمن و�ضع نهاية
للق�ضية قدر تعلقها بالهيئة ..وبعد ب�ضع دقائق انتظرها هو�سنت �س�أل عما �إذا
كان ُي�سمح له بتقدمي الطلب يف حالة ت�أمني ذلك .وبعدها مينح الإذن �شريطة
�أن تلغي الهيئة الطلب عندما ال يتمكن من امتالك م�ؤهل امللكية ،وهكذا ف�إن كل
االحتماالت كانت لي�ست ب�صاحله .كما طلب منه �أن يقدم كفيلني من املقيمني يف
املدينة ليكفاله ،وقد �سمى على الفور التاجر الذي ا�شرتى منه الراديو ،والتاجر
الذي يبتاع منه مالب�سه.
وعندما طلب من التاجر �أن يكفله� ،أعرب عن �سعادته يف الذهاب للهيئة
والتوقيع لكنه ال ي�ستطيع الآن ترك متجره ،ووعده ب�أنه �سيذهب بعد الع�صر.
و�شكره هو�سنت ..وبعد فرتة ات�صل به عرب الهاتف ليحثه على املجيء غري �أن
التاجر كرر اعتذاره ووعده ،و�شكره هو�سنت ..لكنه مل ي�ستطع الذهاب ب�سبب
ان�شغاله ،ومع ذلك وعده ب�أنه �سيذهب قبل موعد غلق االنتخابات.
وبعد ثالثة �أيام �أخربه التاجر �أنه كان م�شغو ًال وقوائم الرت�شيح قد �أغلقت..
وبعد �أ�سبوع ذهب هو�سنت �إىل املتجر لدفع باقي ح�ساب الراديو .و�أعرب التاجر
عن �أ�سفه لعدم قيامه بهذا الواجب الب�سيط الذي طلبه منه ،ووعده ب�أنه �سيكون
�سعيد ًا للذهاب عندما تفتح قوائم الرت�شيح املرة القادمة.
قال هو�سنت �س�أكون �سعيد ًا �سيدي� ..إذن فذلك �سيحدث ال�شهر القادم.
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وعندما افتتحت قوائم الرت�شيح من جديد ال�شهر القادم ات�صل هو�سنت
بالتاجر الذي �أعطاه وعد ًا ب�أنه �سيكون يف الثانية ظهر ًا يف املتجر ..وذهب
هو�سنت لكنه �أُخرب ب�أن التاجر خارج املدينة ب�سبب رحلة طارئة.
وبعد ذلك تقدم هو�سنت �إىل التاجر الثاين الذي كانت له معه تعامالت �أكرب،
ولكن وفق مبد�أ الدفع النقدي ،غري �أن املراوغة والتمل�ص كانت �أي�ض ًا موجودة
لأنه مل يكن يعرف هو�سنت ب�شكل جيد ليديل بق�سم عن طبيعة �شخ�صيته ،ولكنه
وعده ب�أنه �إذا �أكد ذلك رجل الربيد وموظف امل�صرف ف�إنه �سيكفله .وكلما ات�صل
رجل الربيد بالتاجر وجده غري موجود ،ويف النهاية متكن امل�صريف من الإم�ساك
به و�إبرام موعد معه.
وبعد �أن و�صل التاجر �إىل املجل�س �أخربوه بعد البحث �أن هو�سنت ال ميلك
 300دوالر وال ( )40فدان ًا .وهنا قال التاجر :مل �أكن �أعرف �أي �شيء عن ذلك
و�أراد �أن يغادر املكان م�سرع ًا ،فما كان من هو�سنت �إال �أن ردد �آراءه ب�ش�أن امل�ؤهل
البديل املتمثل بكونه �شخ�ص ًا متعلم ًا .لكنهم �أخربوه :ذلك ال يعني �أي �شيء حتى
لو كنت متخرج ًا من هارفارد ،فما مل تقدم �شرط امللكية ال ميكن الت�سجيل،
وذلك الر�أي ردده التاجر وتذكر هو�سنت �أن التاجر بدا منت�شي ًا بقوله ذلك.
غادر التاجر وهو�سنت املكتب ،و�شكر الأخري التاجر الذي �س�أله ماذا �سيفعل
ب�ش�أن ال�شرطني املذكورين؟
قال هو�سنت� :سوف �أ�سجل ،فهناك �شرط يف الد�ستور يحدده �شرط امتالك
امل�ؤهل ..وقد وجد هو�سنت عزاءه ب�ش�أن تلك املراوغة الطويلة من خالل نظرة
االندها�ش التي غطت وجه التاجر.
ومن خالل اثنني من �أ�صدقائه امل�ضطلعني يف القانون و�صل هو�سنت من جديد
�إىل الهيئة ليت�شاور معهم ب�ش�أن امل�ؤهالت.
و�أو�ضحت امل�س�ؤولة عن الت�سجيل �أن �شخ�ص ًا ما قد �س�أل نف�س ال�س�ؤال ،ولذلك
ف�إنها قد دونته يف ال�سجل .لقد �أخربوها �أن امل�ؤهل يعد بدي ًال.
ثم �أردفت :كال ،يجب �أن يحمل م�ؤهل امللكية.
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وعندما متت امل�صادقة على الت�شريع اعترب كال امل�ؤهلني �ضروريني.
لقد �أُهملت تلك الق�ضية وبد�أت امل�سجلة بالقراءة بنربة املنت�صر م�شرية �إىل
امل�ؤهل الثاين :املالك �أو الزوج املالك ..لـ � 160ألف قدم من الأر�ض �أو ملكية
�شخ�صية �أو ممتلكات تدر عليه ما قيمته  300دوالر �أو �أكرث� ..إلخ.
وبعد ذلك طلب منها قراءة امل�ؤهل الأول ،و�أذعنت �إىل ذلك مرتددة غري �أن
م�سج ًال �آخر �شارك ومن غري دعوة بقوله� :إن هذه الهيئة �سيتوجب عليها �إغفالك
لأننا ن�سجل من نرغب ت�سجيله.
لقد �أعد �شرط امل�ؤهل الأول للحاجة �إىل قراءة وكتابة �أي مقال يف د�ستور الواليات
املتحدة باللغة الإجنليزية ..و�أن نكون م�شرتكني ب�شكل منتظم يف وظيفة قانونية
خالل الأ�شهر االثني ع�شر التي ت�سبق الوقت الذي يتقدم به النا�س للت�سجيل..
�إلخ.
وكانت الكلمة التي ترتبط بامل�ؤهل الثاين «�أو».
وعندما ُ�سئل امل�سجل عما تعنيه كلمة �أو؟ قال تعني «�إ�ضافة �إىل» ا�ستناد ًا �إىل
التف�سري املقدم من النائب العام.
وهنا ي�س�أل هو�سنت ورفيقاه عن هذا القرار غري �أنهم مل يح�صلوا عليه .وينتقل
مثريو امل�شاكل الثالثة عرب القاعة �إىل مكتب القا�ضي بروبيت.
�س�ألوا القا�ضي �صراحة عما �إذا تعني «�أو» يف د�ستور الدولة «مع»؟� .أجاب القا�ضي
ب�صراحة �إنها كذلك.
و�أ�ضاف القا�ضي :عليه ف�إنك يجب �أن متتلك م�ؤهل امللكية ا�ضافة �إىل م�ؤهل
القراءة والكتابة ،وامل�سجلون ي�ستقون حكمهم من نائب االدعاء ،لأن القا�ضي ال
يعرف �شيئ ًا عن �أي قانون متت �صياغته.
وعندما ا�ستف�سر من القا�ضي عما �إذا حتوي كل قوائم املر�شحني �شرطي الأهلية،
حاول �أن يتجنب الرد .و�أبدى تذمره فقط �أن يدخلوه بنزاع مع هيئة امل�سجلني.
 لكن ما هي اخلطوات التي ينبغي القيام بها للح�صول على تف�سري للق�ضيةالـ ُمختلف ب�ش�أنها؟ وهل هي الق�شة التي ق�صمت ظهر البعري؟.
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 �صرخ القا�ضي« ،اكت�شفوا ذلك ب�أنف�سكم» ،وغادر مكتبه م�سرع ًا.وبعد ب�ضع �ساعات ،ويف الوقت الذي يجري فيه تهيئة الأوراق لتقدميها ملحكمة
(�سريكت) للح�صول على �إي�ضاح ب�ش�أن م�شكلة امل�ؤهل .علم هو�سنت �أن هيئة
امل�سجلني حتاول االت�صال به عرب الهاتف .وجاءته مكاملة �أخرى من �شخ�ص
جمهول لكنه على عالقة بالقا�ضي ،وكانت تفيد� :أخربوا هو�سنت ب�أنه �سيح�صل
على �أوراق الت�سجيل.
عندما دخل هو�سنت �إىل املكتب كانت هناك �ضجة وا�ضحة .قالت �إحدى الن�سوة
يف الهيئة :ها هو الآن .قال املتحدث با�سم الهيئة وكان م�ؤدب ًا :لقد قررنا �أن
ندعك ت�سجل.
قال هو�سنت� :شكر ًا جزي ًال لأن ال�شهادة قد وقعت بت�أريخ اليوم ال�سابق بعدما
نظر القا�ضي بق�ضيتي املو�سومة «�أو� /إ�ضافة �إىل».
وقد �أخربت املحكمة هو�سنت �أن عليه �أن يح�صل على اثنني من �أبناء املدينة
ليكفاله.
وقام بت�سمية اثنني من زمالئه يف املدر�سة.
قال الـ ُم ّ�سجل :نق�صد �شخ�صني من البي�ض� ..أال تعرف �شخ�صني جيدين من
البي�ض؟
�أجاب هو�سنت ب�أدب :كال �سيدي ،ال �أعرف �شخ�صني من البي�ض ..يكفالين.
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�ستريلنج براون ()1989 - 1901

كاتب وناقد وبروفي�سور و�شاعر .كان عميد ًا لل�شعراء الأمريكيني .ولد يف
املجمع ال�سكني جلامعة هوارد يف وا�شنطن حيث كان والده ُي َّدر�س يف الكلية
الدينية .در�س يف املدار�س العامة ملقاطعة كولومبيا وح�صل على البكالوريو�س
من كلية وليام�س عام  1922وح�صل على �شهادة املاج�ستري من جامعة هارفارد
وله العديد من الإ�صدارات الأدبية يف ال�شعر والق�صة والرواية والنقد.
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170

171

د .أحمد سعد
خولة المناعي
د .حسن رشيد
مجموعة مؤلفين
خليفة عبد اهلل الهساع
د .يونس لوليدي
د .زكية مال اهلل

172

حصة العوضي
نسرين قفة

خولة المناعي
د .حسن رشيد
مجموعة مؤلفين
خليفة عبد اهلل الهساع
د .يونس لوليدي
د .زكية مال اهلل
حصة العوضي
نسرين قفة
صفاء العبد
Gulf

غانم السليطي
د .إسماعيل الربيعي

173

174

118

توظيف التراث في شعر سميح قاسم

لولوه حسن العبد اهلل

2010

119

إساءة الوالدين الى االبناء
وفاعلية برنامج إرشادي لعالجها

أمل المسلماني

2010

120

شحنات المكان

ياسين النصير

2010

الفهر�س
تقدمي
املقدمة
 -1على حافة اجلنون.
 -2نقود �أمي!..
 -3جمرد وقت.
 -4عزف منفرد
 - 5يا لهدوء الريف!

بقلم :دبليو ئي دو بوي�س
بقلم :ت�شي�سرت هامي�س
بقلم :فرانك لندن براون
بقلم� :آن بيرتي
بقلم :كارل روثفن �أوفورد
 -6ال�صبي الذي ر�سم امل�سيح �أ�سود .بقلم :جون هرنك
بقلم :فرانك بريبي
« -7ال ـعــودة»
بقلم :لويل هاري�ستون
 -8رياح التغيري.
بقلم :جون ديفز
 -9املعطف.
بقلم :جون كلن�س
 -10ليبارك اهلل �أمريكا.
بقلم� :آرنا بونتيمب�س
 -11م�أ�ساة ف�صل ال�صيف.
بقلم :النغ�ستون هيوز
 -12يف �صبيحة يوم جمعة
بقلم :مارتن جي .هامر
� -13سارة
بقلم جيم�س بالدون
 -14الرحيل
بقلم� :ستريلنج براون
 -15الكفيل

5
7
11
17
27
35
43
55
65
79
89
99
109
123
137
151
161
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عبدالكرمي قا�سم حرب
(كرمي املالكي)
كاتب ومرتجم  /جريدة الراية القطرية
بكالوريو�س �أدب �إجنليزي ،كلية الآداب،جامعة الب�صرة،العراق
ع�ضو جمعية املرتجمني العراقيني.
ع�ضو احتاد املرتجمني العرب.
ع�ضو الأحتاد الدويل للمرتجمني.
ع�ضو نقابة ال�صحفيني العراقيني.
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