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المؤلف رود براد بري
نرتك اآلن (فرين) و(ويلز) اللذين استحقا عن جدارة أن يكونا
رائدي أدب اخليال العلمي ،وننتقل إىل أحد أساطني اخليال العلمي
املعاصر ،الذي صار امسه رمزاً للجدية واجلودة مثلما صار امسا
(أزميوف) و (كالرك) وغريمها..
اخليال العلمي  -كما نعرف -هو ضرب من األدب حيكي عن
أحداث مل حتدث بعد ،تتناول عالقة العلم حبياة البشر .ومييل النقاد
إىل توسيع مفهوم اخليال العلمي ليشمل مالحم (جلجاميش) البابلية
ومدينة (توماس مور) الفاضلة ،وكل عمل يتكلم على حياة اإلنسان يف
عوامل أخرى ،أو تطلّعه الذي ال يرتوي إىل املعرفة .لكن اخليال العلمي
ما كان ليصل إىل صورته احلالية و مل تولد الثورة الصناعية يف القرن
التاسع عشر ،مع كل اخللخلة اليت أحدثتها يف املفاهيم التقليدية،
وتطلع اإلنسان امللهوف إىل حل كل أسرار الكون مرة واحدة ،وهكذا
ولدت (فرانكشتاين) اليت كتبتها كاتبة رومانسية عادية هي (ماري
شللي) ،وسرعان ما اهنمر سيل أعمال اخليال العلمي ،لكن أبا هذا
النوع من األدب كان هو الفرنسي العظيم (جول فرين) ..وتاله بنجاح
ملحوظ الربيطاني (هـ.ج.ويلز)..
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يف العام  1921أدخل الكاتب التشيكي (كاريل آبيك) لفظة (روبرت)
إىل األدب للمرة األوىل ..وهي أهم كلمة يف عامل اخليال العلمي طبعاً.
يف اخلمسينيات بدأ أدب اخليال العلمي األمريكي يكتسب شعبية
واضحة ،وقد امتزج امتزاجاً شديداً باجملالت املصورة ،حبيث يصعب
فصل نوعي األدب .ومن أهم األدباء األمريكيني للنوع (روبرت
هاينالين) صاحب رواية (غرباء يف أرض غريبة ،)1961 -و(أزميوف)
صاحب (كهوف الفوالذ ...)1953 -و(فرانك هربت) يف (يوميات
لكثبان )1965 -و (الري نيفن) ..وسرعان ما ظهرت اجتاهات جديدة
مثل (املوجة اجلديدة) و(السايرب بانك)..
(راي برادبوري) كاتب أمريكي المع ولد عام  ،1920اشتهر
مبجموعاته القصصية (الرجل املرسوم )1951 -و (شيء شرير من
هذا الطريق يأتي )1962 -و (فهرهنايت  .)1953 - 451كان طفالً
واسع اخليال ،وقد اعتاد أن يكتب حنو أربع ساعات يوميّاً منذ
كان يف احلادية عشرة من عمره ،باع أول رواية كتبها عام ،1941
ليتفرغ بعدها للكتابة متاماً .ركز يف كتاباته على الشر الكامن يف
اإلنسان وولعه باستغالل ما يعرفه من أجل السيطرة على اآلخرين
الذين يعرفون أقل .وهو يف ذلك متشائم ككل كتّاب اخليال العلمي..
العلم خطر داهم بالنسبة إلنسانية مل تنضج بعد ..ولقد كانت القنبلة
الذرية هي أول استخدام للذرة قبل أن يفكر اإلنسان يف أي استخدام
سلمي هلا..
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فاز مبجموعة غري عادية من اجلوائز على كتاباته ،منها جوائز
(نيبوال) و (بروميثيوس) و (برام ستوكر) و (كتاب الفضاء) و (اخليال
العلمي) .كتب كثرياً من املسرحيات والسيناريوهات باإلضافة إىل
برنامج تلفزيوني مهم هو (مسرح راي برادبوري) .وما زال هذا الكاتب
املهم يعيش يف (كاليفورنيا) حتى اليوم مع أسرته.
رواية اليوم من القصص الشهرية املهمة يف كتابات (برادبوري)،
وهي منوذج واضح لرؤيته املتشائمة لغد قامت جيثم فيه حكم مشويل
على أنفاس البشر .وقد قدمها املخرج الفرنسي (فرنسوا تريفو) عام
 1969يف فيلم شديد األمهية والعمق ،قام ببطولته (أوسكار فرينر)
مع (جويل كريسيت) .ويقال :إن النجم (ميل جيبسون) يستعد لتقديم
القصة نفسها يف صيغة جديدة.

أهم أعمال «برادبوري»:
 شجرة اهلالوين  -املوت مهنة موحشة  -مقربة للمجانني  -احلوتاألبيض -ظالل خضراء -اجلراد الفضي -الكرنفال األسود -تفاحات
الشمس الذهبية -دواء للوحشة -يوم هطلت األمطار لألبد -السفاح
الصغري -أنا أغين لكهرباء اجلسد -الكمبيوتر املسكون.
***
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الجزء األول

كان من الممتع أن تحرق..
كانت متعته اخلاصة أن يرى األشياء قد التهمتها النار ..أن يراها
وقد اسود لوهنا وتبدلت .بالفوهة النحاسية يف قبضته ،والثعبان
اهلائل يبصق مسومه على العامل ،عندها كان الدم ينبض يف رأسه،
ويشعر كأنه مايسرتو جبار يعزف كل مسفونيات احلريق والربيق جالباً
رماد التاريخ.
على رأسه اخلوذة الرمزية اليت حتمل رقم  451وعيناه تلتهبان
بفكرة ماهو آت ..كان حيرك قاذف اللهب ،وعندما كان البيت حيرق
ظلمة الليل نفسها ،فال يبقى إال اللون األسود واألمحر واألصفر.
مضى وسط سرب من ذبابات النار ،ومتنى لو يشوى بعض
(املارمشيلو) على عصا يف الفرن ،بينما الكتب حتلق مشتعلة..
وتتطاير بعيدة مع ريح سوّدها احلريق.
وابتسم (مونتاج) يف توحش .كان يعرف أنه سيعود إىل مبنى املطافئ،
يتأمل نفسه يف املرآة ،ثم ينام وهو ما زال يشعر باالبتسامة املتوحشة
على عضالت وجهه يف الظالم .مل تفارقه قد تلك االبتسامة ..مل
تفارقه قط على قدر ما يتذكر.
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نزع خوذته السوداء وعلق سرتته الواقية من النريان بعناية .أخذ
دوشاً مرحياً ثم صعد -ويداه يف جيبه -وهو يصفر إىل الطابق
العلوي من مبنى املطافئ .هنا كاد يسقط يف فتحة األرضية ،لكنه يف
اللحظة األخرية أخرج يديه من جيبه وتشبث بالعمود الذهيب ليخفف
من سقطته .وتوقف بينما عباه على ارتفاع بوصة واحدة من األرض
اخلرسانية .مشى متجهاً إىل القطار وهو ما زال يصفر ..ثم فجأة
تصلب كأمنا ريح غامضة جاءت من ال مكان ،أو كان شخصاً غريَ
مرئي ناداه بامسه .كان يف الليايل املاضية يشعر بشعور مريب كلما
ٍّ
مر هبذا املنحنى من الطريق .كان يشعر بأن شخصاً ما قد كان هنا
من حلظة واحدة قبل وصوله .مثة هدوء معني يف اهلواء كأمنا كان
شخص ما ينتظر هنا يف صمت ،فما إن رآه حتى استحال ظالً وغاب
يف الظلمة ..رمبا استنشق أنفه عطراً خافتاً ،ورمبا شعر اجللد على
ظهر يديه باحلرارة اليت تركها شخص كان يقف هنا ورفع حرارة اجلو
للحظات .مل يستطيع قد أن يفهم سر هذا الشعور..
لكن يف هذه الليلة أبطأت خطواته حتى توقفت ..راح عقله الباطن
حياول أن ينظر إىل ما وراء املنحنى ..مسع صوت مهس خافتاً .أتنفس
هو؟ أم اهلواء ينضغط ألن شخصاً ما يقف هنالك يف صمت ..وينتظر؟
دار حول املنحنى ..كانت أوراق اخلريف تتطاير بكثافة حبيث بدا
كأن الفتاة الواقفة هناك تنزلق ببطء على الرصيف ،وهي ترمق حذاءها
الذي تتطاير حوله أوراق الشجر .كان وجهها رقيقاً بالغ الشحوب ،فيه
فضول جائع ال يكل .كانت نظرهتا تعكس الدهشة ..عينان سوداوان

كان من املمتع أن حترق..
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ترتكزان على العامل حتى إهنما ال تتحركان ..كاد يسمع صوت ثوهبا..
بل إنه مسع احلركة البيضاء لوجهها حني التفتت وأدركت أن هناك
رجالً يقف يف منتصف الرصيف أمامها.
مل تتحرك الفتاة ،إمنا وقفت ترمق (مونتاج) بعينني سوداوين
المعتني مملوءتني باحلياة ،حتى إنه شعر كأمنا قال هلا شيئاً رائعاً،
لكنه كان يعرف أن شفتيه فقط حتركتا لتقوال« :مرحباً» ،حيث تصلبت
الفتاة إذ رأت جهاز اإلشعال يف يده وشعار العنقاء على صدره.
قال هلا« - :بالطبع أنت جارتنا اجلديدة.»..
قالت له« - :وال بد أنك – »..رفعت عينيها عن الرموز اليت على
ثيابه« -رجل احلريق.»..
 «كيف عرفت هذا؟». «كان بوسعي أن أعرفه مغمضة العينني».ضحك وقال« - :من ماذا؟ رائحة الكريوسني؟ إن زوجيت تشكو
دائماً من هذا ..ال ميكنك أبداً إزالته بالغسيل».
قالت يف رهبة« - :ال..ال ميكنك.»..
« -الكريوسني ليس إال عطراً بالنسبة إيل.»..
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أدارت وجهها إىل الرصيف املتجه إىل بيتيهما وقالت:
 «أهو كذلك؟ هل يضايقك أن أمشي معك؟ أنا (كالريسماكليالن)».
 «وأنا (جاي مونتاج)» ..تعايل ماذا تفعلني يف اخلارج يف هذهالساعة املتأخرة؟ وكم عمرك؟
مشيا على اإلفريز ..كانت الفتاة متشي جواره ،وذكرته رائحتها
برائحة املشمش والشليك ..كان وجهها األبيض يتألق يف ضوء القمر،
وأدرك أهنا تفتش عن أفضل إجابات ألسئلته.
 «حسن ..أنا يف السابعة عشرة من عمري وجمنونة ..عمي يقولإن االثنني ال يفرتقان .أليس هذا وقتاً مجيالً للمشي ليالً؟ أحب أن
أشم األشياء وأرنو إليها ..أحياناً أسهر طوال الليل ..باملناسبة أنا لست
خائفة على اإلطالق».
 «وملاذا جيب أن ختايف؟». «أنت تعرف ..أكثر الناس خيافون رجال احلريق».1( -1رجل اإلطفاء) هي الرتمجة األكثر دقة لتعبري  Fire manلكن مهمة رجل
اإلطفاء يف هذه الرواية هي حرق الكتب ..هلذا سندعوه (رجل احلريق)..

كان من املمتع أن حترق..
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رأى نفسه واضح التفاصيل يف عينيها ،معلقاً وسط سائل رائق
أسود ،وكأن عينيها صمغ عنرب سحري سقط هو فيه ،ليحفظ سليماً..
وسألته (كالريس):
 «هل يل أن أسأل :منذ متى وأنت رجل حريق؟». «منذ كنت يف العشرين ..عشرة أعوام حتى اآلن.».. «أال تقرأ أبداً من الكتب اليت حترقها؟».ضحك وقال« - :هذا ضد القانون.»..
 أصحيح أن رجال اإلطفاء يف املاضي كانوا يطفئون النريانوال يشعلوهنا كما حيدث اليوم؟ مسعت مرة أن املنازل كانت حترتق يف
املاضي ،وكانوا حيتاجون إىل رجال اإلطفاء ملنع النريان».
 «كال ..كانت املنازل دوماً ضد احلريق ..ثقي بكلميت يف هذاالصدد.»..
 «وملاذا تضحك؟».نظر هلا بارتباك وتصلب ،فقالت له:
 «أنت تضحك بينما أنا ال أقول دعابات ..وجتيب بال تفكري دونأن ترتوى لتفهم كلماتي.»..

سلسلة اخليال العلمي عدد56
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 «أنت إنسانة غريبة وال حترتمني أحداً ..أال يعين لك هذا شيئاً؟».ودق على رقم  451املثبت إىل كم سرتته..
 «بلى - »..قالتها وأسرعت يف خطواهتا – «هل رأيت السياراتالنفاثة تسابق على الطريق هنا من قبل؟».
 «أنت تغريين املوضوع!!». «أحياناً أحسب السائقني ال يعرفون ماهو العشب وال الزهور..ألهنم ال يرون هذه األشياء ببطء! لو رأى السائق ضباباً أخضر لعرف
أن هذا عشب ،ولو رأى ضباباً ورديّاً لقال لك إن هذه زهور ..ولو رأى
الضباب أبيض لقال لك إن هذه بيوت.»..
قال (مونتاج) يف توتر:
 «أنت تفكرين يف أمور أكثر من الالزم.».. «ال أهوى مشاهدة (جدارن التسلية) وال (حدائق املتعة) ..لديمتسع من الوقت لألفكار املخبولة ..هل رأيت لوحات اإلعالنات
 Billdoardsالعمالقة يف الريف؟ هل تعرف أن لوحات اإلعالنات
كان طوهلا عشرين قدماً فقط يف املاضي؟ لكن السيارات كانت
متر هبا بسرعة حتى إهنم اضطروا إىل إطالة اإلعالنات إىل مئيت
قدم.».

كان من املمتع أن حترق..

15

ضحك (مونتاج) حبدة:
 «مل أعرف هذا.».. «لكين أعرف شيئاً آخر ال تعرفه ..مثة قطرات ندى على العشبيف الصباح.»..
مل يستطع تذكر إن كان يعرف هذا من قبل أم ال ،وجعله هذا أكثر
توتراً .وأشارت الفتاة إىل السماء:
 «ولو أنك نظرت إىل السماء ..لوجدت وجه رجل على القمر.»..واصال السري يف صمت ،حتى وصال إىل دجارها ..كانت كل
أضوائها تلتمع..
 «ما الذي حيدث هنا؟».مل يكن (مونتاج) قد رأى كل هذه األضواء يف منزل من قبل..
 «هؤالء أبي وأمي وعمي جيلسون لتبادل احلديث ..لقد اعتقلعمي ألنه ميشي على قدميه ..أمل أخربك هبذا؟ أوه ..حنن من طراز
خمتلف متاماً عن اآلخرين.»..
 «لكن عن أي شيء تتكلمون؟».ضحكت هلذا السؤال وقالت« - :عمت مساءً»
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وواصلت مشيها ..ثم بد كأمنا تذكرت شيئاً فعادت لتنظر له يف
دهشة وفضول«- :هل أنت سعيد؟».
صاح:
 «أنا ماذا؟».لكنها كانت قد تركته وراحت تركض يف ضوء القمر حنو باهبا،
وأغلقته يف لطف..
اجته لباب بيته ووضع يده يف فتحة القفازات به ،كي يتعرف الباب
ملسته ..وسرعان ما انفتح الباب األمامي ..بالطبع أنا سعيد ..ماذا
تعتقد؟ ألست كذلك؟ ووجه السؤال إىل الغرف اهلادئة ..وقف عند
حاجز التهوية يف اجلدار .هنا تذكر فجأة أن شيئاً ما كان ينتظره خلف
حاجز التهوية ..شيئاً ال يريد أن يفكر فيه اآلن ..وأبعد عينيه عنه..
يا له من لقاء غريب يف ليلة غريبة .ال يذكر أي شيء كهذا إال منذ
عام مضى حني قابل رجالً عجوزاً يف احلديقة وتبادال الكالم.
وهز (مونتاج) رأسه ..ونظر إىل اجلدار اخلايل ..كان وجه الفتاة
هناك ..مجيالً حبق يف ذاكرته ..كان هلا وجه حنيل كأنه عقرب ساعة،
تراه شاحباً يف غرفة مظلمة ،حني تصحو لتعرف الوقت..
كم كان وجهها كاملرآة ..مستحيل ..كم من الناس عرفتهم يعكسون
ضوءك اخلاص إليك؟ حبث عن تشبيه فلم جيد إال ما يناسب عمله..

كان من املمتع أن حترق..
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الناس كاملصابيح تتوهج ثم سرعان ما تنطفيء ..ال أحد منهم يتلقف
روحك ويعكسها لك ثانية لتعرف نفسك أكثر..
كم من الوقت مشيا معاً؟ ثالث دقائق؟ مخساً؟ لكن كم بدا الوقت
طويالً ..يا للظل الذي رمته على اجلدار جبسدها النحيل! خيل إليه
أنه لو شعر حبكة يف عينيه لرمشت الفتاة بعينيها هي ،ولو اسرتخت
عضالت فكه لتثاءبت الفتاة قبل أن يتثاءب هو..
لقد شعرت أن الفتاة كانت تنتظرني يف الشارع هناك..
***

فتح باب غرفة النوم ..كأنه يعود لغرفة رخامية باردة يف ضريح
بعدما غاب القمر ..ظالم دامس والعالمة واحدة على العامل الفضي
باخلارج ..هذا عامل املقربة حيث ال ميكن أن يصل صوت واحد من
املدينة العظيمة.
أصاخ السمع ..كانت هناك مههمة البعوض الذي يرقص يف اهلواء
حوله ..شعر بابتسامة تنزلق ..تذوب ..تتكوم على نفسها ..كأهنا
مشعة اشتعلت طويالً ثم تالشت ..الظالم ..مل يكن سعيداً ..مل يكن
سعيداً ..قال لنفسه هذا مراراً ..لقد كان يرتدي السعادة كالقناع ،وقد
مرقت الفتاة عرب الزقاق حاملة القناع معها ،ومل يعد من املناسب أن
يلحق هبا ويستعيده..
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كانت زوجته راقدة يف الفراش كأهنا جسد مسجى يف قرب ..عيناها
مثبتتان على السقف كأمنا ربطت إليه حببال من فوالذ ال ميكن
رؤيتها ..ومن أذنيها كانت السماعتان تسكبان حبراً ال آخر له من
املوسيقا واألصوات .يف كل ليلة حتملها هذه املوجات فوقها –بعينني
مفتوحتني -طوال الليل حتى الصباح..
كانت الغرفة باردة ،وشعر بأنه عاجز عن التنفس ..لكنه مل
يرغب يف فتح الستائر ليدخل اهلواء النقي ،ألنه مل يرغب يف أن
يدخل ضوء القمر .شق طريقه إىل فراشه املنفصل البارد وهو
يوشك أَنْ خيتنق..
قبل أن يصدم اجلسم على األرضية بثانية واحدة .أحس به..
كأنه قدمه أرسلت ذبذبات خفية وارتدت هلا أصداء احلاجز الصغري
يف طريقها .أصدر اجلسم صوتاً مكتوماً وتدحرج يف الظالم حتت
الفراش..
وقف وراح يصغي للشخص الراقد يف الفراش يف الظالم ..مل يكن
راغباً يف إضاءة النور ،لذا أضاء مشعله..
كانت هناك جوهرتان تنظران له يف ضوء الكشاف ..جوهرتان
تسبحان يف هنر من املياه الصافية..
(« -مليدريد)!!».

كان من املمتع أن حترق..
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كان وجهها كجزيرة يغمرها اجلليد قد يهطل فوقها املطر لكنها
ال تشعر باملطر ..قد منر فوقها السحب بظالل متحركة لكنها ال ترى
ظالالً ..ال شيء إال عينيها الزجاجيتني وأنفاساً خافتة خترج وتدخل
من فرجيت أنفها ..وهي ال تعبأ إن كانت تلكم األنفاس خترج أم تدخل..
تدخل أم خترج ..اآلن يرى الشيء الذي صدمه بقدمه وجعله يتدحرج
حتت الفراش ..كان الشيء زجاجة صغرية من الدواء املنوم ،كانت
يف وقت مبكر من هذا اليوم مملوءة بثالثني كبسولة ،واآلن هي على
األرض خالية منزوعة الغطاء..
إذ وقف هناك دوي صوت صارخ يف الفضاء فوق البيت ..صوت
متزيق عال كأن يدين عمالقتني مزقتا عشرة آالف ميل من القماش
األسود ..وشعر (مونتاج) بأنه يتمزق بينما القاذفات النفاثة حتلق
وحتلق وحتلق ..واحدة منها .واحدة ..اثنتان ..ست منها ..تسع
منها ..واحدة ..وأخرى أخرى وأخرى ..كلها تقوم بالصراخ بدالً
منه..
واهتز البيت بالصراخ ..وشعر بيده تثب إىل اهلاتف..
حتركت شفتاه أخرياً وهو يهمس بصوت مروّع:
 «مستشفى الطوارئ.»..***
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كان لديهم جهازان ..أحدمها منظار ينزلق إىل أحشائك مثل
الكوبرا إذ تنزلق إىل بئر ،لتشرب كل املاء العتيق واملاضي املنسي
هناك ..جهاز يشرب املاء األخضر هناك ،فهل يشرب من الظالم؟ هل
امتص السموم املرتاكمة عرب السنني؟ كانت له عني ..يستطيع مشغل
اجلهاز أن يرتديَ خوذة بصرية خاصة ينظر هبا إىل روح الشخص
الذي يفحصه ..فماذا رأت العني؟
وكانت اآللة األخرى تعمل بدورها ..كانت تشفط كل الدماء من
اجلسد وتبدل هبا دماء نقية طازجة..
قال مشغل اآللة:
 «ال بد من أن تنظفه بالطريقتني معاً ..ال جدوى من تنظيف املعدةمامل تنظف الدم أيضاً ..اترك هذه املادة يف الدم ولسوف تضرب املخ
كمطرقة ..بانج ..بانج ..وسرعان ما ينهار املخ متاماً.»..
سأله (مونتاج) يف فتور:
 «هل انتهيت من عملك؟».أغلقا اآللتني وقاال« :انتهينا».
ووقفا بينما يلتف دخان التبغ حول أنفيهما وعيوهنما ،لكنهما مل
يرمشا وقال أحدمها:
« -التكلفة مخسون دوالراً.»..
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 «أوالً ملاذا ال تقوالن يل إن كانت ستكون خبري؟». «بالطبع ستكون على ما يرام ..قد ظفرنا باملادة اللعينة كلها هنايف حقيبتنا ..وكما قلت لك ..أنت متتص ما هو قديم وتضع ما هو
جديد ،وسرعان ما تكون على مايرام.»..
 «كالكما مل حيصل على الدكتوراه ..فلماذا مل يرسلوا يل أحدحاملي الدكتوراه من الطوارئ؟».
حتركت لفافة تبغ مشغل اجلهاز بني شفتيه:
 «يا للجحيم! حنن نرى تسع أو عشر حاالت كهذه كل ليلة ..إهناكثرية جدّاً ..حالة كهذه ال حتتاج إىل دكتوراه ..فقط حتتاج إىل رجلني
حرفيني بارعني يزيالن املشكلة يف نصف ساعة ..واآلن حنن متعجالن..
هناك مكاملة لنا من بيت يبعد عشرة مربعات سكنية عن هنا ..حاول أن
نبقيها هادئة ..ستصحو من نومها جائعة ..واآلن وداعاً.»..
ومحل الرجالن جهازيهما وغادرا املكان ..غاص (مونتاج) يف مقعد
وراح يتأمل املرأة ..كانت عيناها مغمضتني اآلن ،وقرب كفه ليتأكد من
تنفسها ..يف النهاية قال(«- :مليدريد).»..
فكر :هناك الكثريون منا ينتحرون ..هناك الباليني منا وهذا رقم كبري
حبق ..ال أحد يعرف أحداً ..فقط الغرباء يأتون وحيطمون خصوصيتك..
الغرباء يأتون وميزقون قلبك ..الغرباء يأتون وميتصون دمك..
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ومر نصف ساعة ..كانت دماء املرأة جديدة اآلن وقد بدا أهنا
أكسبتها شيئاً جديداً ..امحر خداها وبدا كأن شفتيها طازجتان
مملوءتان باللون ..إن دم إنسان آخر يف عروقها حالياً ..فلو أهنم
أخذوا عقلها إىل املغسلة كذلك ..لينظفوه ويغسلوه وجيففوه ويعيدوه
يف الصباح ..لو أمكنهم هذا!
هنض وفتح الستائر ..كانت الساعة اآلن الثانية بعد منتصف
الليل ..أحقاً قد مضت ساعة فقط منذ قابل (كالريس) يف الشارع
وعاد للبيت املظلم ،ليجد زوجته يف هذا احلال؟
وانتقل خياله إىل البيت عرب الشارع ..البيت الدافئ املضيء حيث
جتلس (كالريس) مع أسرهتا ..البيت ذو األنوار املضاءة ..إهنم جيلسون
هناك ويتكلمون ..يتكلمون طوال الليل ..ماذا يقولون؟
ودون تفكري عرب الزقاق ..ووقف هناك يف الربد ،وقد صار وجهه
قناعاً من الثلج ،يصغي لصوت رجل (هل العم؟):
 «حسن ..هذا زمن املناديل الورقية ..متخط على شخص ما..كوم املنديل ..ختلص منه ..احبث عن آخر ..متخط ..كوم ..احبث..
كل إنسان يستغل اآلخرين.»..
عاد (مونتاج) إىل البيت ..أغلق النافذة ..أحكم األغطية حول
(مليدريد) ،ثم رقد وضوء القمر على وجنتيه وعلى حاجبيه ،وقد
انصب ضوء القمر يف كل عني صانعاً سدّاً من الفضة..
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قطرة مطر( ..كالريس) ..قطرة أخرى (مليدريد) ..ثالثة..
العم ..رابعة ..النار ..حبوب منومة ..مناديل ورقية ..متخط..
ختلص ..احبث ..واحد اثنان ثالثة ..واحد اثنان ثالثة( ..كالريس)..
(مليدريد)..العم ..النار ..املطر! العاصفة ..العم يضحك ..العاصفة
والنار يف الربكان..
قال:
 «ال أعرف أي شيء أكثر من هذا.»..وترك قرصاً منوماً يذوب حتت لسانه..
***

يف التاسعة صباحاً كان فراش (مليدريد) خالياً ..جرى (مونتاج)
عرب الردهة وتصلب أمام باب املطبخ ..كانت شرائح اخلبز احملمص
تثب من (التوسرت) لتتلقفها يد معدنية تدهنها بالزبد ..كانت (ميلدريد)
جالسة تنتظر إفطارها ،ويف أذنيها السماعتان اللتان تسلياهنا طوال
الوقت ..نظرت فجأة فرأته وهزت رأسها .سأهلا:
 «أنت على ما يرام؟».كانت خبرية يف قراءة حركات الشفاه بعد عشرة أعوام من
استعمال السماعات القوقعية على األذنني ،لذا هزت رأسها ،وجلس
(مونتاج)..
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قالت:
 «ال أعرف سبب كوني جائعة هلذا احلد.».. «أمس أنت.»... «مل أمن جيداً ..وأشعر بإرهاق شديد ..رباه! أنا جوعى متاماً..ال أستطيع تصور هذا ..ولكن ماذا عن أمس؟».
 «ماذا؟ هل كان لدينا حفل صاخب أو شيء من هذا القبيل؟ منكان هنا؟».
 «أناس قليلون.»..مضغت شرحيتها من اخلبز احملمص وقالت:
 «آمل أنين مل أرتكب محاقات.»..قال يف هدوء:
 «ال.»..عند العصر أمطرت السماء وصار الكون كله رماديّاً ..وقف يف
الصالة يثبت الشارة على صدره .وتوقف عند فتحة جهاز التهوية
لفرتة ما ..كانت زوجته يف غرفة التلفزيون وقد كفت للحظة عن قراءة
النص وصاحت:
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 «هيه! الرجل يفكر!».قال هلا« - :أريد أن أتكلم معك ..لقد أخذت كل احلبوب من
زجاجتك ليلة أمس.»..
قالت يف دهشة:
 «أوه ..ال ..ما كنت ألفعل هذا.».. «الزجاجة كانت فارغة.».. «ما كنت ألفعل شيئاً كهذا ..ملاذا أفعله.؟». «ال أدري.»..كان من الواضح أهنا ترغب يف أن يرحل لتواصل الربنامج ..وقالت له:
 «مل أفعل هذا ..ولو بعد مليون سنة.».. «حسن ..ما دمت تقولني هذا - »..وسأهلا بتعب« -:ماذا يفالتلفزيون هذا العصر؟».
مل ترفع عينيها عن النص بني يديها وقالت:
 «حسن ..هناك متثيلية ستذاع عرب دائرة (من اجلدار للجدار)خالل عشر دقائق ..لقد أرسلوا يل نص التمثيلية هذا الصباح ..هناك
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سطور ناقصة وعلى أن أكملها أنا ..إهنا فكرة جيدة ..السطور اخلاصة
بربة املنزل ناقصة وسألعبها أنا على اهلواء ..سرياقبونين مجيعاً عرب
اجلدران الثالثة ..مثالً سيقول الرجل يف التمثيلية :ما رأيك يف هذا يا
(هيلني)؟ عندئذ أتكلم أنا ..أقول :هذا يبدو جيداً ..ثم تستمر أحداث
التمثيلية إىل أن يقول يل الرجل:
هل تعتقدين هذا يا(هيلني)؟ فأقول :نعم ..أليس هذا ممتعاً؟».
نظر هلا ثم قال:
 «هذه متعة أكيدة.».. «بالطبع متعة ..خاصة لو أنك قمت برتكيب جدار التلفزيونالرابع ..ال أدري متى ميكنك شراء واحد؟ إن مثنه ال يتجاوز ألفي
دوالر.»..
 «هذا ثلث دخلي السنوي.». «أال تفكر يفّ أحياناً؟ ميكننا االستغناء عن أشياء صغرية كثرية منأجل هذا احللم.»..
 «حنن بالفعل نستغين عن أشياء كثرية من أجل دفع مثن اجلدارالثالث ..لقد اشرتيناه منذ شهرين الأكثر ..فهل تذكرين هذا؟».
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نظرت له يف دهشة:
 «هل من هذا الوقت فقط؟ حسن ..إىل اللقاء يا عزيزي.»..تركها وخرج من املنزل إىل حيث األمطار..
***

كان املطر بدأ يقل حني رأى الفتاة متشي على اإلفريز ووجهها
للسماء ،وابتسمت حني رأت (مونتاج)..
 مرحباً.»..رحب هبا وقال:
 «ماذا تعملني اآلن؟». «أنا ما زلت جمنونة ..إن املطر مجيل وأنا أحب السري فيه- »..ولعقت شفتيها« -بل إن مذاقه نفسه طيب ..أال ترى هذا؟».
 «هل كل ما تفعلني هو أن جتويل وجتربي كل شيء مرة واحدة؟». «أحياناً مرتني.»..ونظرت لشيء يف يدها فسأهلا:
« -ماذا هنالك؟».
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 «زهور النرجس ..يقال إنك لو فركتها حتت ذقنك ،ومسحتهافلم يزل أثرها ،كان معنى هذا أنك واقع يف احلب مع شخص ما!».
ثم ابتسمت وقالت:
 «كنت ذاهبة إىل الطبيب النفسي ..هم يرغمونين على ذلك..ما زال الرجل جياهد يف كشف أغوار نفسي ،ويقول إنين كالبصلة..
ما زال يقشر طبقة تلو طبقة من أسراري.»..
 «أنا متأكد من أنك حباجة إىل الطب النفسي.».. «هل تعين هذا؟».أخذ نفساً عميقاً وقال:
 «ال أعنيه.».. «يريد الطبيب النفسي معرفة سبب جتوايل يف الغابات ..وسببمراقبيت للطيور ومجعي الفراشات ..أحب أن أرجع رأسي للوراء هكذا
وأترك املطر يسقط داخل فمي ..إنه رائع املذاق هبذه الطريقة ..هل
جربته؟».
 «أنت غريبة األطوار ..هل قلت إن عمرك سبعة عشر عاماً؟ هذاغريب ..إن زوجيت يف الثالثني لكنك أحياناً تعطني االنطباع بأنك أكرب
منها.»..
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 «هل يل أن أثري غيظك ثانية يامسرت (مونتاج)؟». «تفضلي.».. «كيف بدأ األمر بالنسبة لك؟ كيف صرت رجل إطفاء؟ كيففكرت يف الوظيفة اليت متارسها؟ أنت لست كاآلخرين فقد قابلت
بعضهم ..حينما أتكلم أراك تنظر يل ..حني أتكلم على القمر أراك
تنظر للقمر ..اآلخرون ال يفعلون هذا ..كانوا سريحلون تاركني إياي
أتكلم ..ال أحد لديه وقت يكفي لآلخرين.»..
شعر جبسده ينقسم إىل نقيضني حياوالن التهام بعضهما بعضاً:
الطيب والشرير ..احلار والبارد ..الصلب واللني ..وقال هلا:
 «رمبا كان من األفضل أن تلحقي مبوعدك.»..ووقف وحده طويالً بعد رحيلها ..ثم إنه نظر ألعلى إىل املطر وفتح
فمه..
***

راح (مونتاج) يتأمل يف إعجاب كلب الصيد اآليل الذي زود به مركز
اإلطفاء ..كان يشبه حنلة عجيبة مثانية األرجل ،قادمة من حقول
تزخر بعسل مسموم شائه ..واآلن عادت من هناك مغطاة بالكوابيس
كي تغفو قليالً..
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يف الليايل اململة   -أي يف كل ليلة -كان الرجال يتسلون جبعل الكلب
اآليل يصطاد بعض احليوانات احلية :الفئران وأحياناً الدجاج وأحياناً
القطط اليت جيب إغراقها على كل حال ..كانوا يطلقون سراح هذه
احليوانات يف مبنى اإلطفاء ،ويرتاهنون على أيها سيظفر به الكلب اآليل
أوالً ..بعد ثوان سرعان ما يسقط الفأر أو القط أو الدجاجة يف املخالب
احلديدية للكلب ،وخترج إبرة طوهلا أربع بوصات من فم لكلب لتحقن
جرعة عالية من الربوكايني ..وسرعان ما تلقى الفريسة يف احملرقة..
مل يكن (مونتاج) يشارك يف هذه املباريات ،فقد مر عامان منذ كان
يراهن مع املراهنني ،وخيسر راتب أسبوع كامالً ،ويواجه سحنة (مليدريد)
الغاضبة اجملنونة ..لكنه اعتاد أن جيلس ويصغي إىل صوت الضحك من
أسفل ..صوت أقدام الفئران ،وصراخها الشبيه بصراخ الكمان..
فجأة ملست يده أنف الكلب..
هنض الكلب يف مأواه ونظر له بعينني من النيون األخضر الوهاج،
وأطلق املزيد من الزئري ..نوعاً غريباً من الضوضاء الكهربية والطحن
واحتكاك املعادن ..تواثب قلب (مونتاج) وهتف:
 «ال ..ال يا بين.»..ورأى اإلبرة الفضية تتحرك يف اهلواء ..تتلوى ..منذرة باحلقن..
وتعاىل زئري الوحش..
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متسك (مونتاج) بالعمود النحاسي الذي ينقلهم من طابق إىل
طابق ،وبسرعة ارتفع به العمود إىل السقف بعيداً عن الوحش اآليل
الغاضب..
كان يرجتف ،ووجهه أبيض خمضر من الفزع ..ونظر ألسفل فوجد أن
الوحش عاد ملأواه ،وقد هدأت أضواؤه ،وانثنت أرجله الثماني من حتته..
نظر (مونتاج) وراءه ليجد أربعة رجال يلعبون الورق يف ركن املكان،
وينظرون له دون أن يقول أحدهم شيئاً ..فقط تكلم الرجل الذي يلبس
قبعة الكابنت ،ويضع رمز العنقاء عليها ،وقد استبد به الفضول:
 «(مونتاج)؟». «إنه ال حيبين.».. «من؟ الكلب اإللكرتوني؟ هلم ..تعقل ..إنه ال حيب وال يكره ..إنه(يعمل) فقط ..ليس إال سلوكاً وبطاريات ودوائر».
 «الكلب يعتمد على ذاكرة برجمناها له ..إنه يعرف األمحاضاألمنية ونسب الكربيت لكل املوجودين هنا من قبل ..لكنه اهتاج حني
دنوت منه ..غضب لكنه مل يهاجم ،وكأن هناك من أعطاه ما يكفي كي
يكون ضدي.»..
هتف الكابنت:
 «هلم يا «مونتاج» ال تكن سخيفاً ..من يصنع عمالً كهذا؟ ليسلك أعداء هنا يا بين ..اطلب من الفنيني أن يفحصوا الكلب».
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 «ليست هذه أول مرة يهددني فيها ..لقد فعلها مرتني الشهراملاضي ..ال أريد أن أكون الضحية التالية».
ووقف (مونتاج) صامتاً فنظر له الكابنت نظرة متسائلة ..فقال هذا:
 «أحياناً أتساءل عما يفكر فيه هذا الكلب طوال الليل وحده..سيكون من املؤسف أال حيوي عقله إال الصيد والقنص والدماء.»..
 «الكلب اآلتي ال يفكر ..إنه قطعة من الفن الرفيع ..بندقية حتددهدفها وتصوب عليه ،وتصيبه يف كل مرة واثقة من التسديد احملكم..
ترى هل يضايقك ضمريك لسبب ما؟».
***

يوم يومان ثالثة أربعة مخسة ستة سبعة أيام ..كان خيرج من الدار
لريى (كالريس) يف كل مرة ،ويف كل مرة كانت تصنع شيئاً جديداً:
جتمع الزهور ..حتمل كيساً من الكستناء ..تشم األشجار ..ويف كل
مرة كانت متشي معه حول ركن الشارع ..وقد قال هلا يف مرة:
 «ملاذا أشعر كلما رأيتك بأنين أعرفك من زمان؟». «ألنين أميل إليك ،وألنين ال أريد منك منقعة ..هل تأملتالالفتات اإلعالنية كما قلت لك؟».
نظر هلا يف دهشة ومل يتمالك إال أن يضحك يف ارتباك ..وسأهلا:
« -ملاذا لست يف املدرسة؟ أراك كل يوم جتولني وال تفعلني شيئاً.»..
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 «مل يفتقدوني هنالك ..يقولون إنين غري اجتماعية وهذا يدهشين..أنا اجتماعية جدّاً لكن املشكلة هنا ماتعنيه لفظة (اجتماعي)( ..اجتماعي)
بالنسبة إيل معناه الكالم على أشياء كهذه – »..وداعبت الكستناء اليت
مجعتها من الشجرة – «لكين ال أجد شيئاً اجتماعياً يف أن جتلس الناس
معاً وال تسمح هلم بالكالم ..اجللوس ساعة أمام التلفزيون ..اللعب ساعة..
الرسم ساعة ..بينما ال أحد يوجه أسئلة ..أنت فقط تتلقى اإلجابات
اجلاهزة ..ثم ينتهي اليوم وأنت منهمك فال جتد مكاناً إال السرير أو
تذهب إىل إحدى حدائق التلسية ،حيث تستمتع بتهشيم النوافذ يف (قسم
التحطيم) أو هتشم بعض السيارات يف (قسم هتشيم السيارات) ..نعم..
ليس يل أصدقاء لكنين ال أجد من يستحق مصادقته.»..
 «تبدين يل عجوزاً.».. «أحياناً أنا عتيقة ..الصبية يف عمري يتسلون بقتل بعضهم بعضاً..لقد أطلقت الشرطة الرصاص على ستة من زمالئي العام املاضي فقط..
ومات عشرة يف حوادث سيارات ،لكن البوليس ال يعبأ هبم ما داموا ميلكون
تأميناً ..طاملا أنت مؤمن عليك بعشرة آالف دوالر فالكل راض سعيد..
جدي يتحدث عن زمن كان الصبية فيه ال يقتل بعضهم بعضاً وكانوا
يشعرون باملسؤولية ..لقد مشيت يف كل مكان من البلدة ،وهبطت يف
حمطات املرتو ..هل تعرف ما الحظته؟ الناس ال يتكلمون على أي شيء..
يف املعارض ال ترى إال الفن التجريدي ..جدي يتكلم على زمن كانت فيه
الصور يف املعارض حتكي عن أشياء أو تظهر أناساً.»..
***
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يوم يومان ثالثة أربعة مخسة ستة سبعة أيام ..يف مبنى اإلطفاء..
اليوم الثالث:
 «(مونتاج) ..للمرة الثانية تدخل من الباب اخللفي ..هل ما زالالكلب يضايقك؟».
اليوم الرابع:
 «(مونتاج) ..مسعنا خرباً غريباً هذا اليوم ..رجل إطفاء يف(سياتل) برمج الكلب اإللكرتوني عمداً كي يهامجه هو ..أي نوع من
االنتحار هذا؟».
مخسة ستة سبعة أيام ..وقد رحلت (كالريس) ..ال يفهم السبب
لكنه مل يعد يراها على اإلطالق ..الشارع خال ..األشجار خالية..
اإلفريز خال ..حبث عنها يف كل مكان ..حسب أنه لو مشى يف
املسارات نفسها فسوف جيدها ،لكن ال أثر هلا ..وأغمض عينيه
يف مبنى اإلطفاء يصغي للساعة الناطقة ،وصوت لعب األوراق من
رفاقه ..الساعة الباردة يف اليوم البارد من العامل األكثر برداً ..ومن
املذياع جاء صوت املذيع:
 «قد تعلن احلرب يف أية حلظة ..إن هذا البلد يقف متأهباًللدفاع عن نفسه.»..
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وهنا ارجتف مبنى اإلطفاء إذ حلق سرب من املقاتالت يف مساء
الصباح املكفهرة..
ونظر (مونتاج) من حوله ..كان الكابنت (بييت) يرمقه يف اهتمام
وفضول كأمنا هو متثال يف متحف ..يف أية حلظة سينهض ..ميشي
حنوه ..يلمسه ويعرف عقدة الذنب اليت تثقل ضمريه..
ونظر (مونتاج) إىل زمالئه ..أتراه رأى يف حياته رجل إطفاء
ال ميلك شعراً أسود وحاجبني سوداوين ..وبشرة لوحتها الشمس،
وذقناً حلقت بعناية لكنها ما زالت تعكس لوناً أزرق معدنيّاً؟ كل هؤالء
الرجال انعكاسات يف املرآة له هو نفسه ..هل خيتارون رجال اإلطفاء
ملظهرهم فقط؟ لرائحة لشياط املتصاعدة منهم؟
 «ماذا عن املكتبة اليت تولينا أمرها يف األسبوع املاضي؟ ماذاحدث لصاحبها؟».
 «أخذوه وهو يصرخ إىل املصحة العقلية.».. «لكنه مل يكن جمنوناً.»..رتب الكابنت أوراقه وقال:
 «كل رجل جمنون لو حسب أنه يستطيع خداع احلكومةوخداعنا.»..
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 «هل كان األمر دائماً كهذا؟ أعين احلريق والكتب؟ أعين (كانياما كان.»)..
نظر له الكابنت يف دهشة وقال:
 «(كان ياما كان)..؟ ما معنى هذا؟».صمت ( مونتاج) ومل يتكلم ..كانت هذه العبارة هي السطر األول من
إحدى قصص األطفال اليت وجدها يف مكتبة أحرقها األسبوع املاضي..
كان الرجال يراجعون كتاب التعليمات اخلاصة باحلرق ،وكانت تقول:
القاعدة:

 -1استجب لإلنذار بسرعة.
 -2أشعل النار بسرعة.
 -3أحرق كل شيء.
 -4عد سريعاً ملنى اإلطفاء.
 -5ابق مستعداً لإلنذارات التالية.
ودوى جرس اإلنذار.
دق اجلرس يف السقف مئيت مرة ..فجأة خلت أربعة مقاعد..
وسرعان ما اختفي الرجال..
(« -مونتاج)! لقد نسيت خوذتك!».
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فاسرتدها من على اجلدار خلفه ..وجرى ليهبط على العمود
النحاسي ،وراحت ريح الليل تعول مع سرينة العربة املتجهة هلدفها.
كان بيتاً من ثالثة طوابق يف اجلزء القديم من البلدة ..وكان عمره
قرناً لكنه ككل البيوت األخرى قد مت طالؤه مبادة واقية من النار،
وبدا كأمنا تلك الطبقة هي الشيء الوحيد الذي يبقى املنزل ملتصقاً
بالسماء..
وتوقف احملرك ..ووثب (بييت) و (ستومنان) و(بالك) إىل اإلفريز
وقد بدوا أكثر بدانة يف سرتاهتم الواقية من النريان ..هشموا الباب
األمامي ،وقبضوا على امرأة عجوز برغم أهنا مل تكن جتري ..مل تكن
حتاول أي فرار..
كانت تقف ،وتطوح ذراعيها من جانب آلخر ..لساهنا حياول أن
يتحرك يف فيها ،وعيناها حتاوالن تذكر شيء ما ..يف النهاية متكنت
من الكالم:
 «كن رجالً ياسيد (ريديل) ..هذه الليلة بقدرة اهلل سنشعل مشعةيف إجنلرتا ،أؤمن أهنا لن تنطفئ أبداً.»..
صاح (بييت):
 «كفي عن هذا ..أين هي؟».وصفعها على وجهها وكرر السؤال ،فتصلبت عيناها عليه:
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 «أنت تعرف أين هي وإال ما كنت جئت هنا»..تأمل الرجل البطاقة اليت يف يده ،واليت حتمل نص البالغ األصلي
الذي جاءهم باهلاتف ،وقد كتب عليها« :لدي أسباب للشك يف
القبو.»..
 «هلموا يا رجال نظفر هبا.»..سرعان ما صاروا يف ظلمة دامسة ..يفتحون أبواباً غري موصدة..
وفجأة هوى شالل من الكتب فوق (مونتاج) ..يا لألسى! سرعان
ما تزول النشوة قبل أن تبدأ ..دائماً ما يأتي رجال الشرطة ويقيدون
الضحية ويكممون فمها بالشريط الالصق ،قبل أن تصل أنت لتجد
منزالً فارغاً ..أنت مل تؤذ أحداً من قبل ..أنت تؤذي األشياء فقط!
وألن األشياء ال ميكن إيذاؤها ألهنا ال تصرخ وال تولول ،فلم حيدث
ما ينغص ضمريك من قبل..
إن عملك هو التنظيف فقط ..تعيد كل شيء حلاله ..من معه
الكريوسني ..من معه عود ثقاب؟
لكن هذه املرأة وقعت يف الشرك ،وقد وجد الرجال أنفسهم
حيدثون أكرب قدر من الصخب والضحك كي يغطوا صمتها اململوء
باالهتام هلم..
وشعر (مونتاج) بالضيق ..ليتها ليست هنا تشهد ما يفعلون..
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طارت الكتب فوق كتفي (مونتاج) كأمنا هي محامات بيض..
ترفرف أجنحتها ..هوى كتاب على يده وانفتحت صفحة منه ..ووسط
العجلة وجد وقتاً كافياً كي يقرأ سطراً واحداً ظل يتوهج يف ذهنه
كأمنا حفر هناك« :أخلد الزمن للنوم يف مشس العصر »..رمى الكتاب
على األرض وسرعان ما هوى كتاب آخر بني يديه..
الرجال يرمون له بأكوام من اجملالت اليت يغطيها الغبار ..فتحلق
كأهنا طيور ذبيحة ..واملرأة تقف هناك تراقب ما جيري..
ومل يفعل (مونتاج) شيئاً ..يداه تصرفتا بإرادهتما احلرة ..أمسك
بالكتاب وبسرعة طوحه حتت إبطه املبتل بالعرق داخل سرتته ،ورسم
على وجهه أمارات الرباءة كأنه حاو بارع ..انظروا هنا!! هذا رجل
بريء!!
 «(مونتاج)!».فوثب يف مكانه..
 «ال تقف هنالك يا أمحق!».كانت أكداس الكتب اآلن كأهنا كومة أمساك تركت لتجفف..
والرجال يتعثرون ويسقطون من فوقها ..أين الكريوسني؟ وأغرقوا
الكتب بالسائل من احلاويات اليت حتمل رقم  451على ظهورهم ..ثم
إهنم ركضوا إىل أسفل وسط أخبرة الكريوسني.
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كانت املرأة اآلن راكعة وسط الكتب تتحسس جلودها وأغلفتها
املصنوعة من الورق املقوى ،وترمي (مونتاج) بنظرة اهتام ..وقال هلا
(بييت):
 «أنت تعرفني القانون يا امرأة ..ما الرابط بني هذه الكتبوبعضها؟ لقد قضيت أعواماً من عمرك يف برج (بابل) هذا ..بينما
القوم الذين يف هذه الكتب مل يعيشوا قط ..هلمي!».
هزت املرأة رأسها نفياً ،فعاد يقول هلا:
 «لسوف يتبخر البيت كله.»..وبدأ الرجال يغادرون البيت ،فصاح هبم (مونتاج):
 «ماهذا؟ هل ترتكوهنا هنا؟ ملاذا ال نرغمها على اخلروج؟».قال (بييت) بال اكرتاث:
 «كل هؤالء املخابيل يفضلون املوت مع كتبهم ..هذا النمط منالسلوك معتاد.»..
توسل هلا (مونتاج):
 «لسوف تأتني معي.»..« -ال ..شكراً على كل حال.»..
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ثم أخرجت شيئاً من يدها ..كانت علبة ثقاب عادية جدّاً..
رأى الرجال ما أخرجته فركضوا يتدافعون فراراً من البيت..
وتراجع الكابنت (بييت) ببطء وبظهره إىل الباب حمتفظاً بكربيائه..
وفكر (مونتاج) :رباه! دائماً ما تأتي اإلنذارات ليالً ال هناراً ..ترى
ما السبب؟ هل ألن النار تكون أمجل يف الليل؟
مدت املرأة يدها وحكت عود الثقاب ،ويف اللحظة التالية توهج
اللهب وسرعان ما انتقلت النار إىل أخبرة الكريوسني من حوهلا ..وشعر
(مونتاج) بأن الكتاب خيفق كالقلب جوار صدره..
جرى إىل الباب بينما الكريوسني امللتهب يتلوى كأنه مسار بزاقة
شريرة..
ومل يتبادل الرجال حديثاً يف أثناء العودة إىل مبنى اإلطفاء ..مل
ينظر أحدهم لآلخر..
بعد فرتة قال (مونتاج):
 «السيد (ريديل).».. «ماذا؟» «قالت :السيد (ريديل) ..حني دخلنا من باهبا ..ثم قالت :كنرجالً ..ثم قالت ..قالت.»..
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 « ..هذه الليلة بقدرة اهلل سنشعل مشعة يف إجنلرتا ،أؤمن أهنالن تنطفئ أبداً.»..
نظر له (مونتاج) يف دهشة وكذا فعل (بالك) ،فقال (بييت):
 «هذه الكلمات قاهلا رجل يدعى (التيمر) لرجل يدعى (نيكوالسريديل) بينما مها حيرقان حيني بتهمة اهلرطقة يف (أكسفورد) ،يف 16
أكتوبر عام  ..1555تبّاً! خذ احلذر يا (ستون) ..لقد كدت تدهم عابر
السبيل هذا».
***

راح ينظر لزوجته ..وتذكر كيف وقف الرجالن ينظفان أحشاءها
من املنوم ..كم مرة فعلتها وتصحو ناسية متاماً أهنا فعلتها ..ويف
كل مرة ال ينام هو وميضي الليل ساهراً ..كان يشعر يف كل مرة أهنا
لو ماتت فلن يبكي ..ألن موهتا سيكون كحادث يف الشارع ..موت
جمهول ..صورة يف صحيفة ..وقد جعلته هذه الفكرة يبكي ،ليس
بسبب املوت ولكن بسبب العجز عن البكاء على املوت..
رجل سخيف خاو متزوج من امرأة سخيفة خاوية ..ما الذي جعلك
خاوياً إىل هذا احلد؟ ما الذي استلب كل ما يف داخلك؟ طوال اليوم
تشاهد مسلسالت عجيبة على الشاشات الثالثية اليت ستصري قريباً
رباعية ..أو تقود السيارة بسرعة جمنونة وكالمها يصرخ حماوالً أن
يسمع اآلخر ما يقول..
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 «حاويل أن تقللي السرعة قليالً.»..تصرخ:
 «ماذا؟». «قلليها إىل احلد األقصى.»..لكنها ال تسمع وتزيد السرعة إىل  105ميل يف الساعة ،حتى
ينقطع نفسه..
ويف البيت تضع السماعات على أذنيها ،فيشعر أن التفاهم
مستحيل ..عليه أن يؤدي كلماته بطريقة (البانتومايم) ..ويأمل يف أن
خيرتق الغالف البالستيكي حوهلا ..بأمل يف أن جيعلها تفهم..
 «هل تذكرين الفتاة اليت كلمتك عنها؟». «أية فتاة؟». «جارتنا( ..كالريس).».. «أوه ..أعرف ..هي ..لقد رحلت.»..« -رحلت؟ ألين؟».
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 «ال أعرف ..لكن األسرة كلها قد تركت الدار ..أعتقد أن هذالألبد ..لرمبا ماتت الفتاة على ما أعتقد.»..
 «حنن ال نتكلم عن الفتاة نفسها.».. «بل هي نفسها( ..مكيالن) ..لقد دمهتها سيارة منذ أربعة أيام..أعتقد أهنا ماتت.»..
 «أنت لست متأكدة من كالمك!». «نعم لست متأكدة ..أنا موقنة متاماً.».. «ملاذا مل ختربيين؟». «نسيت.»..ثم إهنا وضعت السماعات على أذنيها ومن جديد غابت بعيداً
عنه..
يف الصباح كان يشعر بالصداع والرجفة ..وقالت له (ملدريد):
 «ال ميكن أن تكون مريضاً ..لقد كنت على خري حال أمس.»..أغمض جفنيه على النريان وقال:
« -ال ..مل أكن على خري حال».
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 «جيب أن تنهض ..إهنا الظهرية وأنت قد منت أربع ساعات أكثرمن املعتاد.»..
 «هل جئت يل ببعض املاء واألسبريين؟». «أنت مل مترض قط من قبل.».. «حسن ..لكين مريض اآلن ..لن أذهب للعمل فاطليب (بييت)يل.»..
خرجت من الغرفة ثم عادت لتقول:
 «كنت غريب األطوار أمس.»..نظر إىل كوب املاء الذي جلبته وقال:
 «أين األسبريين؟». «أوه - »..ومشيت إىل احلمام ثانية – «هل حدث شيء ما؟». «ال شيء ..أشعلنا حريقاً.».. «أما أنا فكانت أمجل ليلة يل ..كنت أشاهد التلفزيون يفالصالة.»..
« -ماذا كان فيه؟».

سلسلة اخليال العلمي عدد56

46

 «برامج.».. «أية برامج؟». «أفضل أنواع الربامج ..اجملموعة.».. «نعم ..اجملموعة ..اجملموعة ..اجملموعة.»..وضغط موضع األمل يف عينيه ،وفجأة جعلته رائحة الكريوسني
يتقيأ ..صاحت زوجته وهي تنظر إىل القيء:
 «ملاذا فعلت هذا؟». «أمس أحرقنا امرأة عجوزاً مع كتبها.».. «حلسن احلظ أن السجادة قابلة للغسيل.»..وتناولت ممسحة وبدأت التنظيف وهي تغين..
 «(هيلني) ..ألن تسأليين عن ليلة أمس؟». «ماذا عنها؟». «لقد أحرقنا ألف كتاب وأحرقنا امرأة ..أحرقنا كتباً لـ (دانيت)و (سويفت) و (ماركوس أوريليوس)».
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 «أمل يكن هذا األخري أوروبيّاً؟». «ال أدري.».. «كان أوروبياً ومتطرفاً – »..وأمسكت مساعة اهلاتف وقالت ك«أنت ال تريد مين أن أطلب (بييت) ح ّقاً.»..
 «جيب.».. «ال تصرخ.».. «أنا ال أصرخ ..ولكنين ال أستطيع أن أتصل به ألقول به إنين لنأعمل اليوم.»..
 «وملاذا؟».فكر يف نفسه :ألنك خائف ..ألنك طفل يدعى املرض ..ألنك لو
اتصلت لتحوّلت احملادثة إىل التايل :نعم ياكابنت ..أنا أشعر بتحسن..
سأكون عندك يف العاشرة مساءً..
قالت له (ملدريد):
 «أنت لست مريضاً ..هل تضحي جبهد كل هذه األعوام جملردأن امرأة وكتبها.»..
« -كان جيب أن تريها يا (ميلي).»..
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 «هي ال تعين شيئاً يل ..هذا مسؤوليتها ..ما كان جيب أن يكونعندها كتب ..أنا أكرهها ..لقد جعلتك تتغيب عن العمل ،وسرعان
ما سنجد نفسينا مطرودين ..بال بيت وال عمل وال شيء.»..
 «أنت مل تكوني هناك ..ال بد من شيء ما يف الكتب ..شيءال تتصوره ..شيء جيعل امرأة تبقى يف بيت حيرتق ..ال بد من شيء
هناك.»..
 لعلها كانت امرأة حمدودة الذكاء.. «كانت أكثر عقالنية منك ومين ..وقد أحرقناها.».. «كان عليك أن تفكر يف هذا من قبل أن تصري رجل إطفاء.».. «أفكر؟ كيف أفكر وقد كان أبي وجدي رجلي اإلطفاء ،وقد كربتألكون مثلهما ..لكين ليلة أمس فطنت حلقيقة أخرى هي أن هناك
رجالً وراء كل كتاب ..رجالً فكر وقضى طوال عمره يصنع هذا الكتاب
الذي حنرقه حنن يف دقيقتني.»..
 «ال تضايقين ..فلم أفعل شيئاً.».. «ال أضايقك ..مجيل ..لكن أال ترين من املفيد أن يتضايق املرءمن حني آلخر؟ منذ متى شعرت حقيقة بالضيق ألي شيء مهم؟ ألي
شيء حقيقي؟».
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وتذكر هنا املرأة اليت كان الرجالن جيريان هلا غسيل املعدة ..لكن
كانت هذه (مليدريد) أخرى( ..مليدريد) تكمن عميقاً حتت جلد هذه،
ومل تلتق كلتا املرأتني قط..
هنا دوى صوت من مكرب الصوت ينبئ بقدوم أحدهم على الباب..
كان هذا هو الكابنت (بييت) نفسه ..وقد أصرت (مليدريد) على أن
يكلمه زوجها عن مرضه بنفسه..
تأكد (مونتاج) من أن الكتاب خمفي جيداً حتت الوسادة ثم رتب
األغطية على ركبتيه ،وجلس يف الفراش ..وبعد قليل دخل الكابنت
( بييت) الغرفة مع الزوجة ويداه يف جيبيه ،وهو ينظر إىل كل شيء
ماعدا (مونتاج)..
 «اسكيت أقاربك هؤالء.»..قاهلا الكابنت للزوجة وهو يعين صوت التلفزيون املرتفع ،فغادرت
الغرفة ركضاً ،وكفت الضوضاء يف الصالة..
جلس الكابنت على أكثر املقاعد راحة يف الغرفة ،وصمت قليالً
حتى أشعل غليونه النحاسي ونفث سحابة دخان كثيفة..
 «فقط أردت أن آتي وأرى املريض.»..« -وكيف مخنت؟».
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ابتسم الرجل حتى ظهرت لثته وأسنانه شديدة البياض وقال:
 «رأيت كل شيء ..أنت كنت ستطلب إجازة هذه الليلة.»..وراح يشعل أعواداً من علبة ثقابه األبدي ،ويطفئها بفمه ..يشعل
أعواداً ويطفئها ..ونظر إىل اللهب:
 «حسن ..متى ستتحسن؟». «غداً غالباً ..رمبا بعد غد ..أول األسبوع.».. «هذا متوقع ..هذه حلظة يف حياة كل رجل إطفاء ..والسبب أنأحداً منكم مل يعد يتلقى تاريخ املهنة ..هذه أشياء مل يعد يعرفها إال
الرؤساء ..أنت تسأل متى بدأت مهنتنا هذه ..أقول لك إهنا بدأت يف
الوقت الذي نطلق عليه (احلرب األهلية) ..احلقيقة أن عملنا مل يتضح
إال يف القرن العشرين حيث ظهرت الصور الفوتوغرافية والسينما ثم
التلفزيون ..وصارت األمور أسهل ..كانت الكتب تروق لبعض الناس
هنا وهناك ويف كل مكان ..كان بوسع املرء أن يكون خمتلفاً ..كان
العامل فسيحاً..
«ثم فجأة امتأل العامل باألذرع واملرافق واألفواه ..تضاعف
السكان مراراً ..حاول أن تتخيل معي ..رجل القرن التاسع عشر
خبيوله وكالبه وعرباته واحلركة البطيئة ..ثم يف القرن العشرين
تتسارع احلركة ..تصري الكتب أقصر ..تظهر صحف (املختارات)
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و (التابلويد) ..كل شيء يغلي ..األعمال الكالسية تقتطع كي تناسب
برامج املذياع يف القرن العشرين ..ثم تقتطع ثانية لتناسب تعليقاً
على كتاب يف صحيفة يقرأ يف دقيقتني ..ثم ينتهي كتعليق من عشرة
سطور يف فهرس ..ومل يعد (هاملت) إال صفحة يف كتاب يقول :اآلن
ميكنك أن تقرأ كل األعمال الكالسية يف كتاب واحد ..أنا أعرف أنك
مسعت عن (هاملت) من قبل ..بسرعة ..نظرة عني ..اآلن ..حملة
بصر ..هنا هناك بسرعة ..فوت حتت ..داخل خارج ..ملاذا كيف..
ماذا أين ..بنج بانج ..سياسية؟ مجلتان وعنوان!! أدر عقل اإلنسان
بسرعة يف آلة الطرد املركزي ،فتتطاير كل األفكار غري اجملدية
املضيعة للوقت!».
كانت (مليدريد) تنسق الفراش ،وارجتف قلب (مونتاج) وهي ترتب
الوسادة حتت ظهره ..لن تلبث حتى تصيح :ما هذا؟ وترفع الكتاب يف
براءة مؤثرة..
 «املدرسة صار أقصر ..اختزلت الفلسفات ..والتاريخ وأمهلتاألجرومية ..ملاذا تتعلم أي شيء غري ضغط األزرار وربط الصواميل
وجذب احملوالت؟ احلياة صارت كلها جمرد سقطة على مؤخرتك..
بوف بانج واو!!».
قالت (ملدريد) وهي تربت على الوسادة:
« -واو!».
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كانت اآلن تتحسس احلدود اخلارجية للكتاب بأناملها ..واآلن
تعرفته وبدت الدهشة على وجهها ،وانفتح فمها لتسأل سؤاالً..
 «ما هذا؟».فدفع (مونتاج) بنفسه للوراء وصاح:
 «اجلسي!» – فوثبت للوراء« -حنن نتكلم هنا!».واصل (بييت) الكالم كأمنا ال يسمع ما يقوالن ..اآلن صار غري
مرئي خلف سحب الدخان الكثيف:
 «أنت حتب البيزبول ..أليس كذلك يا (مونتاج)؟». «البيزبول لعبة جيدة». «وحتب البولينج؟». «البولينغ لعبة جيدة كذلك.».. «الرياضيات اجلماعية ممتعة وليس عليك فيها أن تفكر ..انشراملزيد من الرسوم اهلزلية يف الكتب ..أعطهم صوراً أكثر ..الشوارع
مألى بأناس يذهبون إىل مكان ما ..مكان ما ..الجئو اجلازولني..
يذهبون من مكان آلخر ويتبعون القمر ..ينامون حيث منت أنت أمس..
وينتقلون من فندق آلخر..
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«املدارس خترج عدائني ..متسابقني ..واثبني ..بدالً من النقاد
والعارفني ..صارت كلمة (مثقف) سبة كما تستحق أن تكون ..أنت
تذكر كيف كنت ختشى وتكره الصيب الذكي يف مدرستك الذي كان
حيل كل مسائل الرياضيات بسهولة ..وكيف كنت ختص ها الصيب
بالضرب والتعذيب بعد املدرسة ..جيب أن نكون سواسية..الناس
مل يولدوا متساوين كما يقول الدستور ،لكن علينا حنن أن جنعلهم
متساوين ..لو كان كل إنسان كأخيه لعمت السعادة اجلميع ..الكتب
هي سالح حمشو عند جارك ..احرقها ..خذ الطلقة من السالح..
وهلذا منذ صارت املنازل معزولة ضد احلريق ،مل يعد رجال اإلطفاء
مطلوبني كالسابق ..هلذا حتولوا إىل حراس لسالمة عقولنا ..مركز
خوفنا املربر من أن نكون أقل من اآلخرين ..رقباء ..قضاة ..منفذون..
هذا أنت يا (مونتاج) وهذا أنا.»..
ثم سكب يف كفه بعض رماد الغليون وقال:
 «الناس تريد السعادة ..وحنن نقدمها هلم ..نوفر هلم املرحودغدغة املشاعر.»..
ونظر (مونتاج) إىل زوجته الواقفة على الباب ،وكانت حترك
شفتيها ..لكنه مل جيسر على حماولة قراءة ما تقول حتى ال يالحظ
(بييت)..
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 «السود ال حيبون كارتون (سامبو) الصغري ..احرقه ..البيضال حيبون رواية (كوخ العم توم) ..احرقها ..صفاء العقل يا (مونتاج)..
السالم ..خذ صراعاتك إىل احملرقة ..ال تضيع وقتك يف اجلنازات،
وال تتحدث عن الذكريات ،بل احرق اجلثث ..إن طائرات اهلليوكبرت
حتمل احملارق إىل كل أرجاء البالد ..النار حتل كل شيء ..النار ذكية
يا (مونتاج) ..النار نقية طاهرة..
«كانت هناك فتاة من اجلريان تدعى (كالريس مكيالن) ..فتاة
غريبة جداً ..ال ميكن أن تفهم كيف حدثت أصالً! لدينا سجل عن
أسرهتا راقبناهم جيداً ..أنت ال تستطيع اخلالص من كل الشّواذ يف
بضعة أعوام ..وألسباب كهذه قمنا بتخفيض سن دخول احلضانة عاماً
بعد عام ..حتى إننا اليوم ننتزعهم تقريباً من املهد إىل احلضانة ..إن
البيت قد يهدم كل ما علمه اجملتمع ألفراده ..عم الفتاة كان سلوكه
معادياً للمجتمع ،والفتاة كان هلا سجل مدرسي غريب ..مل حتاول قط
أن تعرف (كيف) حتدث األشياء ،ولكن (ملاذا) حتدث ..من حسن حظ
الفتاة التعسة أهنا ماتت.»..
 «ماتت؟». «من حسن احلظ أن الشواذ من أمثاهلا ال حيدثون كثرياً ..اجعلالناس يعيشون يف سالم يا (مونتاج) ..أعطهم مسابقات يرحبون فيها
إذا تذكروا أمساء األغاني املشهورة أو أمساء عواصم الواليات ،أو كم
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من القمح أنتجته (أيوا) العام املاضي ..1حاول أن حتشوهم باحلقائق
سريعة االحرتاق حتى يشعروا بأهنم أذكياء..
حتى يشعروا بأهنم يفكرون ..هكذا يشعرون باحلركة دون أن
يتحركوا ..ولسوف يصريون مجيعاً سعداء ..إن الرجل الذي يفك
ويعيد تركيب تلفزيون احلائط – وكل الناس بوسعهم هذا اليوم-
ألسعد من الرجل الذي حياول أن يفك الكون وهو أمر لن يرتكه إال
شاعراً باحلقارة والعزلة والتضاؤل.»..
وهنض (بييت) قائالً:
«أعتقد أن على االنصراف اآلن ..انتهت احملاضرة ،وآمل أنين
أوضحت األمور ..ما جيب أن تتذكره يا (مونتاج) هو أننا (فتية
السعادة) ..فال تتخل عن موقفك ..ال ترتك أعاصري الفلسفة والتحذلق
تغرق كل شيء.»..
وصافحه (بييت) فلم جيسر (مونتاج) على الكالم ،وكأن البيت كله
هتاوى من حوله..
 «كلمة أخرية ..كل رجل إطفاء يعاني حكة ولو مرة واحدة يفأثناء عمله ..يتساءل :ترى ماذا تقول الكتب؟ وحياول أن يهرش موضع
 -1كما نرى ..يبدو أن هذه الرواية ستظل مناسبة لكل زمان ومكان!!!
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احلكة هذا ..أؤكد لك يا (مونتاج) أنين قرأت بعضها ألعرف عم يدور
األمر ،ودعين أؤكد لك أن الكتب ال تقول شيئاً ..لو كانت قصصاً ،فهي
تتكلم على ناس ال وجود هلم ،ولو مل تكن قصصاً فاألمر أسوأ ..أستاذ
يعترب اآلخر أبله ،وفيلسوف خينق اآلخر من بلعومه ..كلهم يكافحون
حماولني حمو النجوم وإطفاء الشمس ..واآلن ماذا لو حاول رجل
إطفاء – عن غري عمد -أن يأخذ معه كتاباً إىل داره؟».
وارجتف (مونتاج) بينما قال (بييت):
 «خطأ طبيعي ..إنه الفضول ال أكثر ..حنن يف املطافئ ال نفقدحكمتنا عندئذ ..فقط نرتك رجل اإلطفاء أربعاً وعشرين ساعة ..لو
مل حيرقه بعدها نأتي حنن ونتوىل األمر ..واآلن هل ننتظرك يف وردية
الليلة؟».
 «ال أدري.»..وفكر (مونتاج) :رمبا ال أعود للعمل أبداً ..قال (بييت):
 «اشف سريعاً وابق كذلك.»..وغادر الغرفة..
نظر (مونتاج) إىل زوجته اليت جلست يف الردهة تتكلم مع أحد
املعلقني على شاشة التلفزيون ..كان يناديها بامسها ،والفضل يف هذا
يعود إىل احملول الذي كلفه مئة دوالر ،والذي يذكر امسها كلما حتدث
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املعلق إىل مجهور غري حمدد ..وهكذا يتم حتوير الصوت Serambling

ليخرج امسها هي كأنه صديق خملص..
قال (مونتاج) المرأته:

 «أنا اليوم يف أسوأ حال ..أريد حتطيم األشياء وقتل الناس.».. «إذن خذ العربة اخلنفسة و.».. «ال شكراً». «إنين أحبّ قيادهتا حني أشعر مبا تشعر به ..من املمتع أن تقودهابسرعة مخسة وتسعني ميالً يف الريف ،حيث تقتل األرانب وتدوس
الكالب ..صدقين خذها.»..
هنض وبدأ يرتدي ثيابه:
 «لقد كان (بييت) على حق ..السعادة هي أهم شيء ..وأنا لستسعيداً ..ال أدري ما حل بي ،لكن ال بد من أن أعمل شيئاً كبرياً خميفاً.»..
ثم هنض وتناول مقعداً وزحزحه حتى وصل إىل الباب األمامي
وصعد عليه ..مد يده وانتزع غطاء التهوية ..وحرك يده حتى بلغت
كتاباً ..دون أن ينتظر له رمى به إىل األرض ..التقط كتابني آخرين
ورمى هبما أرضاً ..وواصل إلقاء الكتب ..كتب كبرية وصغرية ..محراء
وخضراء ..حني انتهى كان هناك عشرون كتاباً عند قدمي زوجته..
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قال هلا:
 «آسف ..مل خيطر يل ذلك ،لكن يبدو أننا اآلن متورطان معاً يفهذا.»..
تراجعت (مليدريد) للوراء وكأمنا ترى عدداً من الفئران عند
قدميها ،وشحب وجهها وتالحقت أنفاسها ..لفظت بامسه مرة
واثنتني ،ثم محلت أحد الكتب جارية حنو موقد املطبخ..
أمسك هبا فحاولت التملص وهي تصرخ وختمش..
 «ال يا (ميلي)! توقفي! أنت التعرفني!».وصفعها على وجهها ..واعتصر كتفيها وهزها ،فانفجرت يف
البكاء..
 «اصربي قليالً ..ال بد أن أرى ما هبا ..إذا كان كالم الكابنتصحيحاً فلسوف حنرقها معاً ..هل تسمعني؟ حنرقها معاً ..ال بد أن
نعرف ما دهانا؟ أنت والدواء املنوم كل ليلة والسيارة ..وأنا وعملي..
ال بد من أن نفهم ..هذه أول مرة أطلب فيها شيئاً منك ..أريدك معي
بشدة يف هذه الساعات.»..
كفت عن البكاء ..وجلست على األرض ..ملست ساقها واحداً من
الكتب ،فجذبتها يف خوف..
أمسك بأحد الكتب وفتحه ،وقرر أن يبدأ القراءة من البداية..

كان من املمتع أن حترق..
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هنا دوى صوت مكرب الصوت ..هناك واحد على الباب ..صاحت
الزوجة يف رعب:
 «إنه هو! لقد عاد!» «لن نفتح له.»..كانت رغبة عارمة تدفعه إىل أن خيفي الكتب حاالً يف فتحة التهوية،
لكنه لن يستطيع مواجهة (بييت) يف كل األحوال ..وصاحت الزوجة:
 «لسوف يدخل وحيرق الكتب وحيرقنا.»..وشعرا بصوت وراء الباب كأمنا أحدهم يقف هناك يصغي..
كأمنا هناك من خيدش الباب بأظفاره احلادة ،وبعد قليل ابتعدت
اخلطوات..
وواصل (مونتاج) القراءة:
 «من املؤكد أن أحد عشر ألف شخص جربوا املوت أكثر مماجربوا كسر البيضة من طرفها املستدق.»..
نظرت له يف رعب وقالت:
 «ما معنى هذه! هذا الكالم ال معنى له ..لقد كان (بييت) علىحق ..الكتب ال تقول إال هراء.»..
 «رمبا ألننا مل نقرأ مبا يكفي ..سأجرب مرة أخرى ومنالبداية.»..
***
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الجزء الثانــــي

الغربال والرمال
قضيا العصر يف القراءة بينما أمطار (نوفمرب) الباردة تنهمر على
املنزل ..وكان التلفزيون يف الصالة صامتاً خالياً من النساء الالتي يلبسن
الشباك الذهبية والرجال ذوي السرتات السوداء ،يسحبون أرنب الفرص
من القبعة ..وكان (مونتاج) يعيد قراءة تلك الفقرة للمرة الثالثني:
 «ال ميكن أن نعرف اللحظة الدقيقة اليت تتكون فيها الصداقة..كما متأل الوعاء قطرة قطرة ،هناك تلك القطرة األخرية اليت جتعله
يفيض ،وهكذا يف سلسلة من العواطف هناك عاطفة أخرية جتعل
القلب يفيض مبا فيه.»..
كان قلبه يرجتف توتراً ،وقد دخل املطبخ عدة مرات فقط ليتأمل
املطر املنهمر على زجاج النوافذ ..وارجتفا إذ مسعا صوت خدش على
الباب األمامي ..دوى صوت طائرات نفاثة تعرب السماء املمطرة فوق
البيت فقال (مونتاج):
 «إنين أتساءل كيف مير هؤالء الطيارون يف السماء كل ثانيةمن حياتنا ..أألننا أثرياء والعامل فقري؟ أألننا منوت من التخمة بينما
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شعوب العامل األخرى تتضور جوعاً؟ أترى هذا هو السبب الذي يكرهنا
العامل من أجله إىل هذا احلد؟ رمبا توجد اإلجابة يف الكتب.»..
مسكني أنت يا(مونتاج) ..لكن كيف جتد العون وأين؟ أين جتد
معلمني بعد فوات األوان؟
تذكر الرجل العجوز الذي قابله يوماً يف احلديقة وحتدثا عن
الكتب ..وتذكر كيف أن الرجل أعطاه عنوانه غري عارف أنه من رجال
اإلطفاء ..جرى إىل امللف الذي حيمل عنوان (حتريات مستقبلة)،
وحبث عن رقم اهلاتف ،ثم طلبه وسأل عمن يدعى األستاذ (فابر)..
جاءه صوت الرجل يتساءل عمن هنالك ،فسأله على الفور:
 «بروفسور ..أريد أن أعرف منك عدد نسخ التوراة الباقية يفهذا البلد.»..
 «وكيف يل أن أعرف؟ من املتكلم؟». «ونسخ مسرحيات (شكسبري)؟ كم عددها وأين أجدها؟». «أعتقد أن هذا شرك ..أنت تعرف أنه ال يوجد نسخة واحدة من(شكسبري) يف البالد كلها اليوم ..وداعاً.»..
ووضع (فابر) السماعة..
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كان (مونتاج) يعرف أنه ال توجد نسخة واحدة يف البالد كلها ،لكنه
أراد أن يسمع هذا من (فابر) نفسه ..واجته إىل زوجته اليت تشاهد
التلفزيون وأراها كتاباً وقال:
 «تصوري إذن أن هذه هي النسخة الوحيدة من (العهد القديمواجلديد) يف العامل اليوم؟».
 «قلت لك جيب أن تعيدها لـ (بييت) ..إنه مخن أن معك كتاباً». «ال أهتم ألنه ال يعرف أيها معي ..لكن رأى كتاب أعيده له إذنكبديل هلذا؟ هل أعيد (ثورو) أم (جيفرسون)؟ املشكلة أنين إذ أعدت
كتاباً وكان (بييت) يعرف بالضبط أي كتاب سرقت ،فلسوف خيمن أن
عندي مكتبة هائلة هنا.»..
صرخت (ملدريد) وهي موشكة على الذوبان يف مكاهنا كدمية من
مشع:
 «هل ترى؟ أنت توشكُ أن خترب بيتنا.»..غادر (مونتاج) الدار وراح يركض يف الطرقات ..ثم ركب مرتو
األنفاق اهلوائي..
ذات مرة كان صبياً وقد جلس على كثيب رملي أصفر ،يف يوف
صيف ،ميأل بالرمال منخالً ،ألن ابن عم قاسياً قال له :إذا مألت
هذا الغربال بالرمال فسوف أعطيك قرشاً ..وكذا قضى الوقت ميأل
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الغربال وميأل الغربال ،لكن الرمال كانت تتسرب من أسفل بال توقف..
يداه منهكتان والرمال حارقة والدموع تسيل على خديه ..وقد خطر
له اليوم أنه لو قرأ الكتب بسرعة فلرمبا استطاع أن ميأل الغربال..
كانت التوراة يف يده وقد أدرك أنه خالل ساعات جيب أن يعطيها
لـ (بييت) ،هلذا قرر أن يقرأ بأسرع ما يستطيع أكرب قدر ممكن ،وأن
حياول أن حيفظ ما يطالعه قدر اإلمكان ،لعل شيئاً يبقى منها يف
ذاكرته ..الناس ينظرون له يف ذعر ورهبة فريون الكتاب املفتوح بني
يديه ..ال بد أنه جمنون..
أخرياً بلغ وجهته فدق الباب..
 «من هذا؟». «(مونتاج) ..دعين أدخل.».. «انصرف من فضلك.».. «أقسم إنين لن أؤذيك.»..انفح الباب واختلس (فابر) النظر ..بدا هشّاً جدّاً عجوزاً جدّاً
خائفاً جداً ..كأمنا مل يغادر الدار منذ أعوام ..ثم سقطت عيناه على
الكتاب حتت إبط (مونتاج) عندها مل يعد عجوزاً ومل يعد خائفاً..
« -آسف بشدة ..لكن على املرء أن يكون حذراً.»..
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كانت غرفة النوم مفتوحة ،وكان (مونتاج) يبصر هبا نوعاً من اآلالت
املعقدة ..الحظ الرجل أن (مونتاج) ينظر من فوق كتفه ،فاستدار
وأغلق الباب ..ثم أمسك بالكتاب وسأله:
 «من أين جئت به؟». «سرقته.»..نظر الرجل لوجهه للحظة ثم قال:
 «أنت شجاع - »..ثم حك ركبتيه ومد يده للكتاب – «هل تسمح؟».وحتسس الكتاب يف شغف وقال:
 «أنا لست متديناً ..قد مر وقت طويل ..لكنه ما زال طياً كماعرفته ..اليوم صار الدين جمرد سلعة جتارية تفرض على املتدينني.»..
وتشمم الكتاب وقال:
 «هل تعرف أن للكتب رائحة جوز الطيب أو التوابل القادمة منبال نائية؟ كنت أحب مشها وأنا طفل..أنت تنظر يامسرت (مونتاج)
إىل جبان ..لقد رأيت إالم تصري األمور منذ زمن لكين مل أقل شيئاً..
صمت .حتى مل يعد من نفع للكالم ..واآلن أمتنى لو قلت يل ملاذا جئت
هنا.»..
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 «ما عاد أحد يصغي يل ..سئمت الكالم مع اجلدران ..أريد منيصغي ملا أقول ..أريدك أن جتعلين أفهم ما أقرؤه.»..
 وما الذي حرك فيك هذه الرغبة؟». ال أدري .لدي وزوجيت كل ما نريد كي نكون سعيدين ،وبرغمهذا لسنا سعيدين ..حبثت عن الشيء الناقص يف حياتنا فلم أجد إال
الكتب اليت ظللت أحرقها عشر سنوات ..لعلها تعينين على أن أكون
سعيداً.»..
 «ال يوجد شيء سحري يف الكتب ..إن هي إال جمرد أوعيةحفظنا فيها أشياء خفنا أن ننساها ..السحر هو ما تقول الكتب..
الطريقة اليت ختيط هبا رقع الكون معاً لتصنع منها ثوباً واحداً لنا..
إهنا تظهر الثقوب يف احلياة ،وهلذا هي خميفة ..إن الناس العاديني
يرغبون يف وجه مجيل للحياة كأنه متثال مشعي..
«التلفزيون يغرقك يف حبر من األصوات واأللوان حبيث ال جتد
الوقت الكايف لتفكر أو تنتقد ..إنه يقدم لك األفكار اجلاهزة ،وال يسمح
لك باالنتقاد الذي يسمح به الكتاب ..وعلى كل حال ،ومهما كان األمر
سيئاً فالناس بالفعل تشعر بالسعادة وتستمتع بوقتها ..هلذا يا بين
كف عن هذا ..عد لقفصك وكف عن إقناع نفسه بأنك لست سوى
سنجاب حبيس.»..
« -إذن أنت ال هتتم.»..
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 «أنا أهتم لدرجة املرض ..عمت مساء ..عمت مساء.»..هنض (مونتاج) وأمسك بالكتاب ،وسأل الرجل:
 «هل تريد هذا؟». «إنين ألضحي بذراعي اليمنى كي أظفر به.»..ودون أن يدري كيف فعل هذا ،بدأ (مونتاج) ميزق غالف الكتاب
وأول صفحتني منه..
 «ماذا تفعل أيها اجملنون؟»لكن (مونتاج) واصل التمزيق ،وراحت األوراق تتكوم على األرض
حوله ،وقال (مونتاج):
 «من يستطيع منعي؟ أنا رجل إطفاء وبوسعي أن أبيدك!».ارمتى الربوفسور على مقعد وغطى وجهه ،وقال يف وهن:
 «ماذا تريد؟». «أريد أن تعلمين.»..« -حسن ..حسن ..لكن كف عن متزيق الكتاب.»..
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ووضع (مونتاج) الكتاب جانباً فسأله الربوفسور:
 «(مونتاج) ..هل معك مال..؟». «حنو أربعمئة إىل مخسمئة دوالر .مل؟». «عرفت رجالً يف اجلامعة كان يقوم بالطباعة ..ميكننا أن نستعنيهبذا املطبعجي الذي مل يعد أحد يريده.»..
 «لكين ما زلت حباجة إىل مظلة حتميين من املطر ..أنا خائف منالكابنت ،وهو واسع احلجة وسيعرف كيف يعيدني إىل عمل اإلطفاء..
فهل ميكنك أن ختربني كيف أجنو منه؟ ال أريد أن أعود إىل الصورة
اليت كنتها يف األسبوع املاضي ،حني كنت أحرق الكتب وأتلذذ بذلك»..
مل يرد الرجل ،وأخذ نفساً عميقاً ثم نظر إىل غرفة النوم ..نظرة
مل تفت (مونتاج) ..ثم أخذ نفساً آخر ،وأغمض عينيه..
 «حسن؟» «(مونتاج) ..كنت سأتركك تغادر منزيل اآلن ألنين جبان ..لكنهناك شيئاً أرغب يف أن تراه.»..
وفتح (فابر) باب غرفة النوم ،وكانت هناك منضدة فوقها بعض
املعدات املعدنية ،والبوبينات والبلورات واألسالك الرفيعة..
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 «أنا مغرم باإللكرتونيات ،وقد قضيت أعواماً أبتكر هذه األشياء..دفعت مثنها من املضاربة يف أسواق األسهم ،وهي امللجأ األخري
لألذكياء العاطلني ..وانتظرت نصف عمري حتى تأتي من أتكلم معه..
يوم قابلتك يف احلديقة توقعت أنك ستأتي إىل داري حامالً الصداقة
أو النار ..ما كان بوسعي أن أعرف.»..
 «تبدو يل هذه األشياء كجهاز راديو.».. «بل أكثر من هذا ..هذا جهاز تنصت لو أنك وضعته يف أذنكألمكنين أن أجلس يف داري مسرتحياً وأصغي لكل ما يقول رجال
اإلطفاء ..سأكون أنا ملكة النحل اآلمنة يف خليتها ،وأنت تلعب دور
ذكر النحل ..ستضع هذا يف أذنك وتذهب إىل مبنى احلريق ،ولسوف
أمسع أنا ما يقوله لك الكابنت (بييت) وأرسل لك إجابيت ..هل يضايقك
هذا؟ واآلن وداعاً وحظاً طيباً.»..
وخرج (مونتاج) إىل الشارع املظلم يرمق العامل ..وكانت السماء
مكفهرة تنذر باحلرب القادمة ،وكأمنا القمر سيهوى قريباً على
األرض ليحيلها إىل غبار أبيض ..مر على املصرف الذي يعمل طوال
الليل ،فسحب بعض املال..
قال بصوت هامس:
 «(فابر) ..لقد فعلت ما طلبته إيلَّ ..لكين حتى هذه اللحظة ملأفعل إال ما يقال يل أن أفعله ..لقد قمت بتغيري اجلانب الذي أنا فيه،
وبرغم هذا ما زلت أؤمر فأمتثل»..
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 «أنت تتحسن ما دمت تقول هذا.».. «متى ميكنين أن أقوم بالتفكري لنفسي؟». «قريباً جدّاً ..لكن ثق بي أوالً ..هل تريد أن أقرأ لك قليالً.؟ أناقليل النوم وميكن أن أقرأ لك قليالً ،وميكن أن أقرأ لك يف أثناء نومك
أنت ..يقولون إن املرء يتذكر ما يهمس يف أذنه يف أثناء النوم.»..
 «موافق».كان من املمتع أن يسمع صوت الرجل العجوز املنهك يرتدد يف أذنه
يف الليل الصامت ،وشعر بأنه يعرف الرجل من دهور ..اآلن مل يعد
(مونتاج) واحداً بل هو اثنان..
كان من املمتع أن يسمع العجوز وهو يكلمه ويرشده بينما هو متجه
إىل كبنى اإلطفاء..
 «كن رفيقاً بالناس يا (مونتاج) فهو ال يعلمون ..هم اليعرفونأهنم كنيزك هائل ملتهب بالنريان يعرب السموات لكنه ال بد أن يرتطم
باألرض يوماً ما ..هم اآلن ال يرون إال الضوء والوهج..
«أنا معجب بشبابك ومحاستك ،لكين أريدك أن تشعر بالشيخوخة..
أريد بعضاً من جبين فيك الليلة ..حني تقابل الكابنت ادن منه حبذر..
دعين أمسعه عن طريقك..
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«ال ختف من األخطاء ..لو داريت جهلك ملا عاقبلك أحد ،ولن
تتعلم أبداً ..حنن اآلن توءمان ومل تعد وحدك ..ولسوف أمنحك العون
وال نصح إذا ماضيق عليك (بييت) اخلناق.»..
مل يكن الكلب اآليل هناك ،وقد وقف مبنى اإلطفاء صامتاً ،حني
انزلق (مونتاج) فوق العمود النحاسي ..وكان قلبه خيفق ..وكان (بييت)
واقفاً عند الفتحة وظهره له كأنه ال ينتظره..
فقط قال للرجال الذين يلعبون الورق:
 «حسن ..اآلن يأتي خملوق غريب يدعى يف كل لغات العاملبلفظة (أمحق).»..
وفتح كفه كأمنا ينتظر مكافأة ،فدس (مونتاج) الكتاب فيها..
فألقى (بييت) الكتاب يف سلة املهمالت دون أن ينظر لعنوانه ..وقال
مشعالً سيجاراً:
 «مرحبا بعودتك يا (مونتاج) وقد زالت احلمى ووىل السقم ..هلتشاركنا لعبة (البوكر) القادمة؟».
كان (مونتاج) يلعب الورق مرتبكاً شارد الذهن ..شاعراً كأن يديه
اللتني جترأتا وملستا (شكسبري) قد صارتا ملوثتني بالدم ،وأن ذنبهما
جلى للجميع وخاصة (بييت) الذي توشك نظراته أن تكون حارقة..
وملرتني اضطر إىل أن يغادر اجمللس ويدخل احلمام ليغسل يديه..
قال (بييت) وهو ينظر إىل (مونتاج):
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 «حنن ال نكون وحدنا حني تصبحنا األفكار النبيلة ..لكن البابا( ألكسندر) قال( :الكلمات كأوراق الشجر ..وحني جتد الكثري منها،
يندر أن جتد حتتها فاكهة ذات قيمة) ..ما رأيك يف هذا يا (مونتاج)؟».
مهس (فابر) يف جهاز الالسلكي:
 «خذ احلذر.».. أو هذه ( :قليل من العلم شيء خطري ..فاشرب حتى ترتوي لكنال تكتف بتذوق ماء الينابيع ..هناك تكفي رشفات معدودة لتسميم
العقل ..بينما اجلرعات الكربى جتعل العقل يفيق) ..إالم يقودك هذا؟
سأخربك ..معناه أنك حني تقرأ بضعة أسطر يتسمم عقلك بالكامل،
وجتد نفسك متأهباً لتدمري العامل وقتل النساء واألطفال ..أنا أعرف
هذا كله ألنين مررت به.»..
نظر له (مونتاج) ومل جيد ما يقول ..هنا دق اجلرس ..وبدأ صوت
التيكرز يطبع العنوان الذي جاء منه البالغ ..اجته (بييت) ببطء مبالغ
فيه ،وأوراق البوكر يف يده ،إىل اهلاتف ومزق القصاصة اليت حتمل
العنوان ..نظر له ثم دسه يف جيبه وعاد إىل اجللوس..
نظر له الرجال يف دهشة فقال:
 «ميكن للبالغ أن ينتظر أربعني ثانية حتى أجردكم من املال..ولكن ..ليكن ..سنكمل هذا الدور فيما بعد ..فقط ضعوا أوراقكم
ووجهها ألسفل على املنضدة ،وهلموا إىل العربة».
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ثم نظر إىل (مونتاج) وقال:
 «(مونتاج) ..ال تبدو يل على ما يرام ..أكره فكرة أن املرض.».. «أنا على ما يرام.»..وتشبت الرجالن بالقضيب النحاسي ..وسرعان ما انزلقا إىل
التنني البخاري الذي يزأر إذ يعود إىل احلياة ..وصاح الكابنت:
 «هلموا بنا!».ما كان الكابنت معتاداً القيادة بنفسه لكنه الليلة توىل قيادة املركبة،
وراح املشمع األسود الذي يرتديه يتطاير يف اهلواء فكأنه وطواط
آدمي هائل ينقض على عجلة القيادة ..وراح خداه الورديان يلمعان يف
الظالم ،وهو يضحك يف توحش..
 «هلموا بنا ..هلموا كي مننح العامل السعادة يا (مونتاج).»..وتوقفت العربة وهبط الرجال منها ،أما (مونتاج) فلم يستطع أن
يفك قبضته عن احلاجز الذي يتمسك به..
لن أستطيع عمل هذا ..كيف أعود حلرق الكتب؟ ودنا منه (بييت)
وقد صارت له رائحة الريح اليت عصفت به طيلة الرحلة ونظر له يف
إمعان:
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 «واآلن يا (مونتاج)؟».نظر له (مونتاج) ومل يتكلم وإن غمره الذهول..
وأخرياً قال (مونتاج) ببطء:
 «ملاذا وقفنا أمام بييت؟».***

الجزء الثالث

نيران الحرق الالمعــة
تألقت األنوار وانفتحت أبواب املنازل عرب الشارع ملشاهدة هذا
الكرنفال ..ووقف (بييت) و (مونتاج) حيدقان يف املنزل أمامهما..
أحدمها برضا جاف واآلخر بذهول ..يف الدائرة اليت ستلتهما النريان
بعد قليل.
قال (بييت):
 «حسن ..هأنتذا قد فعلتها( ..مونتاج) العجوز حاول أن يطريقرب الشمس ،وهاهو ذا قد حرق جناحيه ..وهو يتساءل ملاذا ..أمل
أملح مبا يكفي حني أرسلت الكلب إىل دارك؟».
كان وجه (مونتاج) خالياً من التعبري ..ووجد أنه صار صنماً ينظر
إىل باب اجلريان الذي حتيطه الزهور ..فصاح (بييت):
 «ال ..ال أصدق أن تكون تلك البلهاء خدعتك ..زهور ..فراش..غروب ..كل هذا يف ملفها ..رمباه! انظر هلذه النظرة املريضة على
وجهك! لقد حامت حولك رامسة على وجهها تعبري ( أنا أكثر منك
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طهراً) ..هؤالء ال ميلكون موهبة إال أن جيعلوا اآلخرين يشعرون
بالذنب ..إهنم ينهضون كشمس منتصف الليل ليملؤوا فراشك
بالعرق!».
وانفتح الباب األمامي وبرزت (ملدريد) وهي جتري ،وقد تقلصت
قبضتها على حقيبة ثياهبا ،بينما عربة أجرة تتوقف.
 «مليدريد!».جرت وجسدها متصلب ،ووجهها معفر باملساحيق ،ومل يعد هلا فم
ألهنا مل تضع أمحر شفاه..
 «(مليدريد) ..أنت مل تقدمي هذا البالغ!».وضعت احلقيبة يف سيارة األجرة ،وركبت وهي تغمغم:
 «يا لألسرة املسكينة ..يا لألسرة املسكينة ..كل شيء ضاع ..كلشيء ضاع اآلن.»..
ووضع (بييت) يده على كتف (مونتاج) ،بينما سيارة األجرة ختتفي
بسرعة سبعني ميالً يف الساعة ..دوى صوت حتطيم ،ودار (مونتاج)
حول نفسه لريى (ستومنان) و (بالك) حيمالن القنوس ويهشمان زجاج
النوافذ ليمنحا النار املزيد من التهوية ..وقال (مونتاج):
« -هذا حيدث يل أنا.»...
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قال (بييت):
 «من املدهش أن كل واحد يؤمن بأن هذا لن حيدث يل أنا..اآلخرون سيموتون وأنا سأعيش لألبد ..ال تبعات وال مسؤوليات ،لكن
ما إن تصل التبعات إليك يكون الوقت متأخراً جدّاً ..أليس كذلك يا
(مونتاج) قال (فابر) يف مساعة األذن:
 «(مونتاج) ..هل ميكنك االبتعاد اآلن؟».حاول (مونتاج) االبتعاد ،لكنه مل يشعر باخلرسانة حتت قدميه،
ومل يشعر بالعشب ..وأشعل (بييت) قاذف اللهب وقال:
 «ترى ما اجلميل إىل هذا احلد يف النار؟ مهما بلغ عمرنا فماالذي يفتننا فيها؟ ماهي النار؟ العلماء يقولون سفسطة عن االحتكاك
واجلزئيات لكنهم ال يعلمون حقاً ماهي ،ومجاهلا أهنا تدمر التبعات
واملسؤوليات معاً ..كلما تعقدت مشكلة ما فعليك باحملرقة ..واآلن يا
(مونتاج) أنت عبء ،ولسوف ترفع النار هذا العبء عن كاهلي ..نار
مطهرة ..فنية ..عملية.»..
كان (مونتاج) يرمق املشهد الغريب ،واألثاث امللقى على األرض
حيرتق يف هذه الساعة من الليل ،بينما الكتب تصفر أوراقها وتنفحم..
عندها تبدو سخيفة ال تستحق كل هذا العناء( ..مليدريد) بالطبع هي
من فعلها ..هي من عرفت أين يداري الكتب وأبلغت رجال اإلطفاء..
(مليدريد)( ..مليدريد)..
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 «اآلن يا (مونتاج) أريدك أنت أن حترق بيتك بقاذف النار ..أريدأن تطهر نفسك بنفسك.»..
تناول (مونتاج) قاذف اللهب وصوبه ،فخرجت منه ألسنة النريان
مفعمة باحلرارة والعاطفة والضوء أكثر مما حسبه يف القاذف ،حرق
جدران غرفة النوم وصندوق مساحيق التجميل ،ومائدة الطعام
واألطباق وكل ما قد يذكره أنه عاش هنا ،يف هذا املنزل املقفر مع امرأة
غريبة ستنساه غداً ..بل نسيته اآلن بالفعل وهي تصغي للراديو املثبت
يف أذهنا ..لو مل يكن هناك حل ملشكلته فاآلن مل تعد هناك مشكلة
أيضاً! النار هي دواء كل شيء ..حرق غرفة التلفزيون فانفجرت
الدوائر الكهربية وأعمدة التفريغ ،كأمنا أراد أن يهدي الغرفة تلك
الزهرة الصفراء الكبرية امللتهبة ..وقال (بييت):
 «حني تنتهي ،أنت رهن االعتقال.»..اآلن صار السريك كومة من الرماد األسود ..ووقف (مونتاج)
وقاذف اللهب يف يده ،والعرق يسيل أهناراً حتت إبطيه ،ووجهه صار
مكسوّاً بالسناج ..يف النهاية استطاع أن يتكلم:
 «أكانت زوجيت صاحبة البالغ؟».هز (بييت) رأسه وقال:
 «من احلمق أن تعتقد أن قراءتك بعض الشعر ميكنها أن جتعلكمتشي على املياه ..فلرت إىل أين قادتك الكتب ..أنت يف الوحل حتى
شفتيك ،ولو أنين هززت إصبعي األصغر لغرقت أنت.»..
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شعر (مونتاج) بالوهن والضعف وبأن ساقيه ال تتحمالن ثقله..
وضربه (بييت) على رأسه ضربة جعلته يسقط للوراء ..وسقطت السماعة
اخلضراء اليت كان (فابر) يهمس فيها ،فالتقطها (بييت) مقطباً..
 «حسن ..األمر أخطر مما توقعت ..رأينك متيل رأسك أكثر منمرة كأنك تصغي ..لسوف نقتفي أثر هذه ونظفر بصديقك.»..
 «ال!».قاهلا (مونتاج) ورفع صمام األمان عن قاذف اللهب..
مل يتحرك (بييت) لكنه نظر إىل يدي (مونتاج) يف عدم فهم،
و(مونتاج) نفسه نظر ليديه كأمنا يرى ما تنتويان عمله ..فيما بعد مل
يعرف هل كانت يداه مها الفاعلتان أم تلك النظرة الساخرة املتهكمة
يف عيين (بييت) اليت دفعته إىل اقرتاف القتل..
يف اللحظة التالية حتول (بييت) إىل وهج صارخ ..مل يعد له عالقة
بالبشر وسط النار السائلة اليت صوهبا (مونتاج) عليه ..وصدر صوت
هسيس كأهنا بصقة هائلة تغلي فوق موقد ساخن لدرجة االمحرار..
وسد (مونتاج) أذنيه كي اليسمع الصوت ..وصرخ ..صرخ ..صرخ..
ويف النهاية تكوم (بييت) على األرض..
صاح (مونتاج) يف رجلي اإلطفاء اآلخرين ،وهو يغالب الغثيان:
« -استديرا.»..
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استدارا بوجهني أبيضني من الرعب والعرق يغمرمها ،فأطلق
اللهب على رأسيهما حتى طارت اخلوذتان وسقطا أرضاً بال حراك..
ومن ركن الزقاق جاء الرعب امليكانيكي ..يثب على أرجله الثماني
وسحابة من الدخان األسود حتيط به ،وإبرة (الربوكايني) تلوح غضيب
يف اهلواء ..فتلقاه (مونتاج) هبدية النريان كأهنا زهرة ذات بتالت محراء
وزرقاء وصفراء ..طار الكلب اآليل إىل الوراء ،ومل جيد الوقت الكايف
إال ليوخز ركبة (مونتاج) بإبرته ،ثم ليصطدم بشجرة ومعه النريان..
حاول أن يطعن عدة مرات باإلبرة ،قبل أن ينفجر وتتبعثر أجزاؤه
اإللكرتونية يف كل صوب..
كان (مونتاج) اآلن يشعر بتنميل شديد يف ركبته ،وخشي أن
يفقدها ..هنض فوجد أنه ال يشعر هبا ..إنه جيرها خلفه كأهنا كفارة
عن خطيئة ال يعرف ماهي بالضبط ..الشارع اآلن خال مظلم إال
من املنزل الذي حيرتق ..الكلب هنا( ..بييت) هناك ..الرجالن يف
مكان ما..
(بييت) ..أنت مل تعد مشكلة ..كنت أنت القائل دوماً :ال تواجه
املشاكل ..بل احرقها ..وداعاً يا كابنت ..أنت أمحق يا (مونتاج) ..أمحق
لعني ..معتوه ..معتوه جداً ..أمحق ..ومعتوه ..انظر إىل الفوضى ..كل
هذا بسبب حدة الطبع والغرور ..مل تكد تبدأ وهأنتذا قد تقيأت كل
شيء على اآلخرين وعلى نفسك..
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راح يبحث يف احلديقة فوجد أربعة كتب مل تطلها النريان ..لقد
نسيت (مليدريد) هذه ولسوف ينقذها..
صوت عربات اإلطفاء قادمة من بعيد ..راح يثب فوق ساق واحدة
مبتعداً( ..بييت) أراد أن ميوت ..ال شك يف هذا ..من الغريب أن تقف
تبتسم بسخرية يف وجه من يهددونك باملوت ،وهبذا جتعلهم جينون
و..نعم( ..بييت) أراد املوت وقد ناله ..آه ..رباه! أنا آسف ..أنا آسف..
حاول أن يسرتجع أيامه السابقة ..محالت احلريق ..ذبابات النار..
االستدعاءات والبالغات ..رباه ..كل هذا قبل الغربال والرمال ..كل
هذه التغريات يف بضعة أيام! إهنا أكثر مما جيب بالنسبة لعمر كامل..
اآلن بدأت رجله تتحول إىل رجل من جديد ،واستعادت إحساسها..
عليه أن يفر ،وأن يتماسك قبل أن جيدوه ..عليه أن يفر ..ولكن
ألين؟ ليس لديه مكان يفر إليه ..ليس لديه صديق إال (فابر) ..عندها
أدرك أنه احلقيقة جيري حنو بيت (فابر) ..لكن (فابر) لن خيبئه..
سيكون هذا انتحاراً حتى جمرد احملاولة ..لكنه سيذهب على كل
حال ..ومن عقل (فابر) سيجد الوقود الذي يعيد له إميانه بقدرته
على االستمرار حيّاً..
ونظر للسماء لريى طائرات هليكوبرت الشرطة ..دستتان منها حتوم
كالفراش الذي أربكه اخلريف ..تنقب عنه يف كل صوب ..هتبط كأهنا
رقائق الثلج تنحدر لألرض..
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مشى يف الشارع اخلايل ،الذي بدا له كحلبة مصارعة ..تنتظر
ضحايا جمهولني ،سوف يواجهون قتلة جمهولني ،ومن مكان ما مسع
مذياعاً يعلن اخلرب :لقد مت إعالن احلرب..
امش ببطء ..هبدوء ..ال تستدر ..ال تبد مهموماً ..امش فحسب..
امش ..امش..
واقرتبت منه سيارة بسرعة ال تصدق ..وبدا أهنا تزيد من سرعتها..
خطر له أهنا سيارة شرطة وأهنم رأوه ،لكنها مرت على بعد سنتيمرتات
منه ،ومسع صوت ضحكات الصبية من داخلها ..أترى هؤالء هم من
قتلوا (كالريس) يف إحدى الليايل؟ ال بد أهنم أرادوا أن يدمهوه ويتسلوا
بقتله ،ثم عدلوا عن ذلك كي ال تنقلب السيارة..
سرعان ما وصل (مونتاج) إىل البيت الذي اختاره ..تسلل عرب
احلديقة اخللفية ،وتساءل يف سره :مسز (بالك) ..أتراك نائمة اآلن؟
هذا حمزن ،لكن زوجك أحرق بيوت الكثريين دون أن يسأل أو يندم..
واآلن ال بد من أن يأتي دورك ..تسلل إىل الفناء فاملطبخ ،ووضع الكتب
اليت حيملها هناك ..ثم غادر املكان مسرعاً..
ومشى يف شوارع املدينة ،ويف طريقه اتصل باإلنذار من كابينة
هاتف خارج متجر موصد ..سرعان ما مسع صوت السرينات وجاءت
سيارات اإلطفاء..
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جاءت لتحرق بيت املسرت (بالك) ..لتجعل زوجته تقف ترجتف
يف هواء الصباح الباكر البارد بينما يتداعى السقف ..لكنها ما زالت
نائمة حاليّاً..
 «(فابر)!».تأخر الرجل كثرياً حتى فتح الباب اخللفي ،لكنه يف النهاية جاء
ووقف الرجالن يتبادالن النظرات ،كأمنا ال يؤمن كل منهما بوجود
اآلخر ..يف النهاية أدخله الرجل ،ووقف على الباب بعض الوقت يسرتق
السمع ..ثم أغلقه وعاد ..قال (مونتاج):
 «قد مات الكابنت ،واحرتق جهاز السماع ..كان ينوي أن يقتفيأثرك ،هلذا أحرقته بقاذف اللهب ( ..بييت) كان صاحيب وقد أحرقته..
احرتق منزيل( ..ميلي) قد رحلت ..وضعت بعض الكتب أللفق هتمة
لصديق ..رباه! ما أكثر األشياء اليت قمت هبا يف أسبوع!!».
ومد يده مبا كان معه من مال إىل الرجل وقال:
 «هذه مدخراتي ..احتفظ هبا لعلك حتتاج إليها ..رمبا أكون أناميتاً عند الظهرية».
مل يعلق (فابر) وإمنا قال:
 «هل تعرف أن احلرب قد بدأت؟».« -مسعت هذا يف الطريق.»..
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 «رباه! لشد ما تبدو بعيدة بالنسبة ملشاكلنا هنا ..أنصحكأن تتجه إىل النهر ..حاول أن تتبع اخلطوط احلديدية العتيقة كي
تقودك إىل الريف ..يقال إن الريف يزخر باملتشردين من هنا إىل
(لون أجنليس) ..هناك الكثري من الدرجات اجلامعية من (هارفارد)
متناثرة على طول الطريق ..إهنم حياولون البقاء على قيد احلياة،
واحلكومة مل تعتربهم قط خطراً إىل احلد الذي يدفعها ملطاردهتم..
حاول أن تقابلهم ولسوف أحلق بك يف (سانت لويس) ..سأركب حافلة
اخلامسة صباحاً ..أما عن مالك فلسوف أستخدمه فيما يفيد ..هل
تبغي النوم بعض الوقت؟».
 «أفضل مواصلة اهلرب.»..وهنض الرجال إىل غرفة النوم ،فأزاح بعض األغطية عن جهاز
تلفزيون صغري يف حجم البطاقة الربيدية ،وفتحه فظهر على الشاشة
وجه (مونتاج) فيما قال املذيع:
 «م ..و ..ن ..ت ..ا ..ج( ..جاي مونتاج) ..ما زال هارباً ،لكنالشرطة أرسلت يف إثره كلباً إلكرتونيّاً جديداً ،وهذه الكالب ال تفشل
أبداً ..الكلب اإللكرتوني ميكنه تذكر عشرة آالف رائحة دون خطأ..
يسرنا الليلة أن نقدم لكم مطاردة (مونتاج) يف السهرة عرب الكامريات
التلفزيونية ،اليت زودت هبا طائراتنا اهلليكوبرت.»..
ارجتف (فابر) ونظر إىل جدران منزله ..إىل غرفة النوم ..إىل
األريكة اليت جلس فوقها (مونتاج) ..وتشمم (مونتاج) اجلو ..رائحته
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اخلاصة ..أدرك أنه موجود على ويف كل شيء هنا ..على مقبض
الباب فوق األريكة ..ونظر إىل (فابر) ،فوجد الرجل يكتم أنفاسه
كأمنا حياول أال يلوث رئتيه برائحة (مونتاج) ،حتى ال يتسرب هذا إىل
داخله..
 «(اهلليكوبرت) تضع الكلب اآلن يف مكان احلريق.»..وعلى الشاشة ظهرت اهلليكوبرت هتبط وقد تعلق منها شيء مغطى
باألغطية ،وقد ازدحم الناس حول بقايا احلريق ..ونظر (مونتاج) إىل
هذا السريك مبهوراً مفتوناً مع قدر من االستمتاع ..رباه ..كل هذا من
أجلي!
قال له (فابر):
 «اآلن جيب أن تفر ..سأحاول تعطيلهم بعض الوقت.».. «وملاذا؟ ميكنك أن حترق املالءات والسجادة ..امسح املقابضبالكحول ..رش مبيد الذباب لبعض الوقت ..افتح أجهزة التكييف عن
آخرها ..رمبا ساعدك هذا على اخلالص من رائحيت.»..
 «سأفكر يف هذا.».. «امأل حقيبة بثيابك القدمية املتسخة ..كلما كانت قذرة كان هذاأفضل ..جوارب ..ثياب داخلية ..سآخذها معي عيل سبيل املزيد من
التضليل ..واآلن وداعاً.»..
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وافرتق الرجالن ،وراح (مونتاج) جيري واحلقيبة يف يدهن بينما
بدأ املطر ينهمر من السماء غاسالً الطريق ..ومن نوافذ البيوت كان
يرى الناس جالسني أمام أجهزة التلفزيون اجلدارية يراقبون الكلب..
الكلب العمالق على اجلدار يزحف كأنه سحابة صامتة من النيون حنو
بيت (فابر)..
وتصلب (مونتاج) رعباً...
وقف الكلب على الباب يتشممه ..إبرة الربكايني خترج من أنفه
وتدخل ..خترج وتدخل ..ثم دون مزيد من احلركة ابتعد ركضاً..
بصعوبة أقنع (مونتاج) أن هذا ليس مسلسالً مثرياً لكنها حياته
نفسها ..صرخ لريغم نفسه على اجلري..
وألصق السماعة اليت أعطاه (فابر) إياها على أذنه ليسمع ما يقال:
 «الشرطة تطلب من الساكنني يف منطقة (إمل) أن يفتح كل منهمنافذته ..لن يتمكن اهلارب من الفرار لو نظر كل واحد من نافذته
الدقيقة التالية! استعدوا!!».
بالطبع! ملاذا مل يفكروا يف هذا من قبل؟ كيف مل جترب هذه اللعبة
طوال هذه األعوام؟ إنه الرجل الوحيد الذي يركض يف الشوارع..
 «عند العدد عشرة ..واحد ..اثنان!».شعر باملدينة تصحو ..تضع أيديها على مقابض األبواب ..حلقه
حيرتق والدموع حترق عينيه ..ال بد من أن يصل لنهاية الطريق حاالً..
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أخرياً عرب آخر صف من املنازل ،واحندر عرب مدرج يقود إىل
الظلمة..
 «عشرة!».وانفتحت األبواب كلها ..ميكنه أن يتخيل آالف الوجوه الشاحبة
بعيون مذعورة ،ختتلس النظرات من وراء الستائر كأهنا حيوانات
تنظر من أقفاصها الكهربية..
لكنه كان عند النهر اآلن..
مشى يف املاء ،وابتل حتى اجللد فقط كي يتأكد من أن هذا
حقيقي ..شرب الكثري ومتخط بعضه من أنفه ..وحني وصل للضفة
األخرى ارتدى ثياب (قابر) القذرة ،وألقى ثيابه القدمية يف النهر..
اآلن ينزلق أكثر فأكثر إىل داخل النهر ..مسع صوت املروحيات
والتمعت األضواء ،لكنه غاص حتت املاء وسرعان ما عرب النهر..
وشعر كأنه ممثل يغادر مسرحاً مملوءاً باملمثلني ..إنه يغادر عاملاً من
احلقيقة املخيفة إىل عامل من احلقيقة اليت ال ميكن أن تكون حقيقة
ألهنا جديدة عليه..
كان النهر هادئاً يتلوى مبتعداً عن الناس الذين يلتهمون الظالل يف
اإلفطار ،والدخان يف الغداء ،واألخبرة يف العشاء ..للمرة األوىل يرى
النجوم يف السماء منذ اثين عشر عاماً..
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رأى القمر يف السماء ..لكن مامصدر ضوء القمر؟ الشمس طبعاً..
الشمس تدوم وحترق ..الشمس والزمن واحلريق ..الشمس حترق كل
يوم ..والزمن منهمك يف حرق األعوام والناس بدون عون منه ..لو أنه
أحرق األشياء مع رجال اإلطفاء ،لكان كل شيء حيرتق ..اآلن تصطدم
قدماه باحلصى واحلجارة ..إن النهر قد محله إىل الشاطئ..
توقع أن تنفتح األشجار ويربز الكلب اإللكرتوني أو حتلق طائرات
اهلليكوبرت ،لكن مل حيدث شيء لدهشته ..ومشى وسط خضرة الريف
مندهشاً ..يذكر مرة رأى فيها هذه املشاهد يف صباه ،حني عرف أن
الريف صامت واملاشية ترعى حتت األشجار ،والكالب تنبح خلف
قطعان اخلراف البيضاء..
نام وسط األعشاب ينظر للسماء والنجوم ..توقع يف كل حلظة أن
يسمع خطوات أو يرى الكلب اإللكرتوني ،لكن هذا مل حيدث ..نام لكنه
مل ينم فعالً ألن كل روائح الريف جعلته ينام دون أن يغلق عينيه..
كان حباجة إىل راحة ..إىل أن يعطيه الكون فسحة من الوقت ليفكر
يف كل األفكار اليت جيب أن يفكر فيها ..كوب من اللنب ..أجاصة..
تفاحة..
الكثري جدّاً من األرض! ال بد أن هناك مليون ورقة شجر على
األرض ..والروائح ..كانت هناك رائحة كالبطاطس املقطعة ..نيئة
بيضاء من فرط ما ارتشفت شعاع القمر طوال الليل ..رائحة كاملخلالت
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ورائحة كالبقدونس على مائدة اإلفطار يف البيت ..رائحة صفراء
كاخلردل يف مرطبان ..حتى أنامله صارت هلا رائحة الربسوس..
كلما تنفس أكثر دخل املزيد من األرض إىل أحشائه ..إنه ليس
خاوياً ..هناك دوماً الكثري من األرض كي متأل صدره..
مشى على الطريق القديم الوحيد الذي غطته األتربة ،وأثار دهشته
أنه واثق من حقيقة ال ميكن إثباهتا..
(كالريس) مشت هنا حيث ميشي اآلن ..ويف هناية الطريق رأى
النار..
مل تكن ناراً كأية نار ..كات متنح الدفء ال االحرتاق ،وأثار دهشته
أن النار قد تعطي كما تأخذ أحياناً ..دنا منها متلذذاً بشعور غمره
بأنه جمرد حيوان خرج من الغابة وقد جذبته النار ..حيوان يغطيه
الفراء والبلل يدنو من النار ..النار اليت متنح الدفء ،اليت التفت حوهلا
أيد بال أذرع تصطلى ..هنا ال يوجد للوقت أمهية ..هنا ميكنك أن
جتلس كما تشاء وتقلب الكون كله كأنك تقلب عصا يف هذه النار..
وكانت األصوات تتكلم ..مل يفهم عم تتكلم لكنها كانت تتكلم عن
كل شيء ..مل يكن يف الكون شيء ال تقدر هذه األصوات على الكالم
عنه ..وأخرياً قال له أحدهم:
« -حسن ..ميكنك الدنو ..مرحباً بك معنا.»..
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مشى (مونتاج) حنو النار ،وكان الرجال اخلمسة املسنون جالسني
هناك يلبسون سراويل قطنية زرقاء وسرتات زرقاء قامتة ..مل يدر
ما يقول هلم ..كانوا ملتحني لكنها حلى مشذبة أنيقة وأيديهم نظيفة..
 «هل لك يف قهوة يا (مونتاج)؟».وناولوه كوباً من القصدير فشرب منه بعض السائل األسود..
احرتقت شفتاه لكن ال بأس..
مد له أحد الرجال يده بزجاجة وقال:
 «امسي (جراجنر) ..اشرب هذا أيضاً ..بعد دقائق سيغريالرتكيب الكيميائي لعرقك ..ولسوف تكون لك رائحة رجل آخر ..فلن
جيدك الكلب.»..
شرب (مونتاج) السائل املر..
 «ستكون رائحتك كريهة كالوشق ..لكن ال بأس.».. «أنتم تعرفون امسي؟».أشار الرجل إىل جهاز تلفزيون صغري وقال:
 «إن املطاردة اختذت شكالً آخر متاماً ..لقد انتهت آثارك عندالنهر ،ومعنى هذا أن املشاهدين سيفقدون محاستهم ألن تفتيش النهر
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يستغرق الليل كله ..هلذا اجتهوا إىل مكان آخر ليبحثوا للمشاهدين
عن كبش فداء( ..مونتاج) آخر! هل ترى؟ اهلليكوبرت هتبط ..هناك
رجل بائس ميشي وحده يف الشارع ..هذا غريب ..غري معتاد ..رمبا
هو األرق أو أنه خملوق شاذ ..بالطبع تعرف الشرطة عادات البط
الشاذ من هذا النوع ،وهم يسجلون ذلك ..اآلن يتضح أن هذه املعلومة
بالغة األمهية ..كانوا حباجة إىل أمحق ميشي يف الشارع ليحفظوا ماء
وجوههم وهاهو ذا.»..
وعلى الشاشة جرى الرجل وقد رأى الكلب اإللكرتوني جيري
وراءه ..هنا أطلقت الطائرة دستة من الطلقات حول الرجل لتنغرس
يف األرض صانعة قفصاً معدنياً من حوله ..نظر الرجل إىل أعلى
يف ذعر غري فاهم ما حيدث ،ولفافة تبغ ما زالت مشتعلة يف يده..
يف اللحظة التالية انقضت عليه الكامريا والكلب يف آن واحد ..وبرز
احملقن وإنغرس يف عنقه فلم جيد وقتاً لالستغاثة ..إخراج بارع حقاً..
إظالم تدرجيي ..ظالم..
ثم ظهر معلق على الشاشة وقال:
 «انتهى البحث ..مات (مونتاج) وانتقم اجملتمع من جرمية ارتكبتيف حقه.»..
قال (جراجنر):
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 «هل الحظت أن وجه الرجل مل يظهر يف أية لقطة؟».ثم مد يده يصافح (مونتاج) املذهول:
 «مرحباً بعودتك من املوت! أقدم لك اجملموعة ..هذا (فريدكليمنت) ..كان أستاذاً يف (كمربيدج) قبل أن تتحول إىل (معهد اهلندسة
النووية) ..د( .ويست) من جامعة (لوس أجنيليس) ..قدم دراسة قيمة
عن األخالق لكنها منسية اآلن ..احملرتم (بادوفر) كان حياضر يف
مدارس األحد قبل أن يطرد بسبب آرائه ..أما حمسوبك فكتب دراسة
عن العالقة بني اجملتمع والفرد ..وهأنذا هنا اآلن.»..
 «أنا لست مثلكم ..كنت أمحق طوال حياتي.».. «ليس منا إال من كان أمحق بشكل ما ..هل لديك ما تقدمه لنا؟». «لدي جزء من التوراة لكين أضعته ..إال أنه ما زال هنا!».وأشار إىل رأسه..
 «ال بأس.»..ونظر الرجل إىل اآلخرين متسائالً:
 «هل لدينا جزء من التوراة؟».قال آخر:
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 «رجل يدعى (هاريس) من (ياجنزتاون).»..أمسك (جراجنر) بكتفي (مونتاج) يف صرامة وقال:
 «(مونتاج) ..خذ احلذر وحافظ على صحتك ..لو مات (هاريس)لكنتَ أنت نسختنا الوحيدة من التوراة.»..
 «لكين نسيت الكثري.».. «ستتذكر ..ستتذكر حني يتطلب األمر ..إن كلًاّ منا لديه ذاكرةفوتوغرافية ،لكننا ككل البشر نكافح حياتنا كلها كي حنجب ما هو
هنالك فعالً ..هل تتمنى أن تقرأ (مجهورية أفالطون) يوماً ما؟».
 «نعم.».. «أنا (مجهورية أفالطون)! هل تريد قراءة (ماركوس أوريليوس)؟مسرت (سيمون) هو (ماركوس أوربليوس).»..
 «كيف حالك؟». «أمتنى أن تقابل (سويفت) مؤلف (رحالت جليفر) ..الكتابالسياسي الشرير ..أما هذا فـ (تشارلز داروين) وهذا (شوبنهازر)
وهذا (آينشتاين) ..حنن هنا يا (مونتاج)( ..أريستوفان) واملهامتا
غاندي و (بوذا) و (كونفوشيوس) و(توماس بيكوك) ..كذلك حنن
حنرق الكتب ..حنفظ ما هبا ثم حنرقها حتى ال جيدها أحد ..أكثر
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الطرق أمناً أن تبقى الكتب يف العقول حيث ال يشك أحد يف وجودها..
كل ما نقوم به هو إبقاء املعلومات اليت نعتقد أن البشرية حتتاج إليها..
وال ننوي أن حنارب أحداً ألنه لو دُمِّرْنَا النتهت املعلومات لألبد ..لكن
لو انتهت احلرب اليت خيوضها هذا البلد فلرمبا نتوىل حنن األمر.»..
 «كم منكم هنا؟». «آالف على الطريق وسكك احلديد املهجورة ..متشردون مناخلارج ..ومكتبات من الداخل ..مل ختطط لألمر يف البداية ..كل
واحد كان عنده كتاب يريد أن يتذكره وقد فعل .ثم خالل عشرين
عاماً قابل بعضنا بعضاً ،وتعلمنا أنه ال أمهية لنا ..حنن جمرد مغلفات
للكتب ..سنحاول أن نظل أحياء حتى تنتهي احلرب ،عندها قد جنلس
ليسمع كل منا ما حيفظه وتعود الكتب إىل العامل ثانية ..رمبا نكرر
األمر ثانية لو تكرر الكابوس من جديد.»..
 «وملاذا تثقون بي؟». «ألن وجهك يكفي ..أنت مل تر وجهك يف املرآة من فرتة ..أنتتبدو شنيعاً واملدن ال تعبأ باملخابيل من أمثالنا ..ال يهم إن كنا حنفظ
(املاجنا كارتا) أو الدستور ..حنن ال أمهية لنا.»..
وانطفأت النار ،فحاول (مونتاج) أن يرى يف عيون هؤالء الرجال
بريق العلم الذي حيملونه ،لكنه مل ير شيئاً خاصاً ..جمرد رجال
ال مييزهم شيء ..هم جمرد كتب متشي على قدمني بانتظار عميل

نريان احلرق الالمعــة

95

يأتي يوماً ما ..عميل قد يقلب صفحاهتم بيد متسخة أو نظيفة لكنه
آت ال حمالة..
قال أحدهم:
 «ال حتكم على الكتاب من غالفه!».وضحك اجلميع يف صوت خفيض وهم ميشون مع النهر..
انطلقت النفاثات تزأر يف السماء ،وقال (مونتاج):
 «زوجيت يف املدينة هناك.».. «هذا مؤسف ..إن املدن لن تكون مكاناً يف األيام القادمة.».. «من الغريب أنين ال أفتقدها ..لن اشعر بشيء لو أهنا ماتت.»..قال (جراجنر):
 «امسع يا مونتاج) ..كان يل جد بارع ..رجل جييد استعماليديه ..ويربي احلمام ويعزف الكمان ..حني مات حزنت ألنين مل أبك
عليه ،ولكن على كل األشياء اجلميلة اليت لن يصنعها ثانية ..كم من
متاثيل لن خترج للعامل ،وكم من سالالت محام لن تفرخ ،وكم من نكات
لن تقال ،وكم من أحلان لن تعزف على الكمان.»..
وأنت يا (مونتاج) ..ماذا قدمت للعامل؟
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رماد..
قال (جراجنر) مواصالً كالمه:
 «كان جدي يقول إن كل إنسان ال بد أن يرتك شيئاً من بعده وإالفلن يذهب للجنة ..يرتك طفالً ..جداراً ..نبتة ..قصيدة ..كتاباً..
شيئاً ملسته يداك ..وكلما نظر الناس للجدار أو النبتة وجدوك فيها..
ال يهم أن تكون بارعاً ..املهم أن تغري شيئاً عما كان عليه قبل أن متسه..
«هل ترى؟ جدي مات من زمن بعيد ،لكن لو فتحت مججميت
لوجدت بصمات أصابعه على كل تعرجية من خمي ..لقد ملسين.»..
هنا صاح (مونتاج):
 «انظر هناك!».ويف هذه اللحظة بدأت احلرب وانتهت..
***

فيما بعد مل يستطع الرجال حول (مونتاج) تذكر هل رأوا بالفعل
شيئاً ..رمبا أقل ضوء وحركة يف السماء .لكن القنابل كانت هناك،
وقد هبطت بسرعة مفزعة .فوق مدينة الصباح .لقد انتهى القصف..
مبجرد أن حتركت أجهزة القذف انتهت احلرب ..اآلن مرت ثالث
ثوان وقد عربت طائرات العدو نصف العامل مبتعدة ،كأهنا رصاصات
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ال يؤمن الرجل البدائي بوجودها ألهنا غري مرئية ..لكن القلب يتمزق
فجأة ،واجلسم يتهاوى ،والدم يتناثر يف اهلواء ..العقل يسمح لنفسه
ببضع ذكريات مثينة ،ثم – ولدهشته -ميوت..
أبقى (مونتاج) القنابل يف اهلواء للحظة بعقله ومد يداً معدومة
احليلة إليها:
 «اجروا!!».قاهلا لـ (مليدريد) ..لـ (فابر) ..لـ كالريس) ..لكن (كالريس) ماتت،
و(فابر) يف احلافلة اآلن ..احلافلة املتجهة إىل أفق جمهول ،حيث مل
تعد لوجهتها قيمة ما..
 «ابتعدوا!!».ال بد أن (مليدريد) كانت غائبة يف دوامة األصوات واأللوان يف
غرفة الفندق حني رأت وجهها ..وجهها احلقيقي يف الثواني اليت
سبقت سقوط القنبلة ،ثم محلها االنفجار مع آالف غريها إىل القبو
حيث حيث الدوامة الكربى..
ودفعتهم موجة االنفجار فتساقطوا كقطع الدومينو ،وامتألت
عيناه بالغبار وذرات اإلِمسنت..
كانوا اآلن على األرض يتشبثون بالعشب ..أصابعهم خمالب مغروسة
يف الطني ،وهم يصرخون كي ال تنفجر آذاهنم ..كي ال ينفجر تعقلهم..
كأهنم حيتجون على الريح اليت أدمت وجوههم وجعلت أنوفهم تنزف..
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ومن جديد ساد الصمت ..هوى على العشب ليمنحهم القدرة على
أن ينظروا حوهلم ،وحيفروا هذا اليوم يف حواسهم لألبد ..وماتت
الريح ..كان اهلواء بارداً ينذر مبطر قادم..
وهنض (جراجنر) وحتسس ذراعيه ..وهو يسب يسب ..الدموع
تنحدر على وجهه ..هنض إىل النهر ينظر إىل املدينة:
 «إهنا مسطحة ..املدينة تبدو ككومة من مسحوق اخلبيز ..لقدولت.»..
ثم بعد مدَّةٍ طويلة قال:
 «أتساءل كم واحداً عرف بالنهاية ..كم واحداً شعر بالدهشة؟».أشعل أحدهم النار فراحت تتوهج ..وكف الرجال عن النظر
وشرعوا ينظرون إىل النار..
تناول (جراجنر) لفافة من املشمع وأخرج منها قطعة من اللحم
وقال:
 «سنأكل لقمة ثم نتجه حنو أعلى النهر ..ال بد أهنم سرييدونناهناك.»..
أخرج أحدهم مقالة ..وبدأ الطهي ..تصاعدت رائحة طيبة وراحت
قطعة اللحم ترتاقص يف املقالة ،أمام عيون الرجال الصامتة .ونظر
(جراجنر) إىل النار وقال:
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 «العنقاء.».. «ماذا؟.».. «كان هناك طائر سخيف يدعى (العنقاء) يف املاضي ..يفكل مئة عام كان يبين لنفسه حمرقة وحيرق نفسه ..لكنه كان يولد
ثانية من الرماد يف كل مرة ..يبدو أننا نفعل الشيء نفسه لكننا
منلك شيئاً ال يعرفه الطائر اللعني ..حنن ما اقرتفناه ..وطاملا لن
ننسى هذا سيأتي اليوم الذي نكف فيه عن إشعال احملرقة والوثب
فيها.»..
وأبعد املقالة عن النار وجلسوا يأكلون يف صمت وشرود ..من
جديد قال (جراجنر):
 «سنقابل أناساً يسألوننا :من حنن ..سنقول هلم إننا بال أمهية..ال عمل لنا إال التذكر ..سنصنع أكرب رفش يف الكون حنفر به أكرب قرب
يف الكون ،وندفن فيه هذه احلرب.»..
كان النهار يتألق باستمرار ،وعادت الطيور اليت فرت إىل غصون
األشجار ..ومشى الرجال أعلى النهر ..نظر (مونتاج) إىل الرجال لكن
(جراجنر) أشار له كي يتقدمهم ..كانوا صامتني ..فقد كان هناك كثري
من األفكار وكثريٌ مما جيب تذكره ..رمبا فيها بعد ميكنهم أن يتبادلوا
الكلمات..
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حني يأتي دوره فماذا عساه يقول؟ ماذا عساه يقدمه يف يوم كهذا
كي جيعل الرحلة أسهل؟ هناك موسم لكل شيء .هناك وقت لالهنيار
ووقت للتماسك ..وقت للصمت ووقت للكالم ..وماذا بعد هذا؟
على جانيب النهر كانت هناك شجرة للحياة ،حتمل اثين عشر
نوعاً من الثمار متنحها كل شهر ..وكانت أوراق الشجرة خمصصة
لعالج جروح البالد ..وفكر (مونتاج) قائالً :نعم ..هذه هي القصة اليت
سأدخرها إىل الظهرية ..الظهرية حني نبلغ املدينة..
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