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٢٠٠٤ عام طبعة مقدمة

وكما األوىل. للمرة الكتاب هذا نُرش منذ الزمان من عقد من يقرب ما مر
كلية يف وأنا الكتاب هذا تأليف فرصة يل تسنت األصيل، التمهيد يف أذكر
«هارفارد ملجلة أفريقي أصل من أمريكي رئيس أول انتخابي بعد الحقوق
عرًضا تلقيت الشهرة من متواضًعا نصيبًا نييل أعقاب ففي ريفيو». لو
وبدأت التعاقد، مبلغ من مقدمة دفعة عىل منه وحصلت النارشين أحد من
تخاطب قد القصة، تلك لفهم ومحاوالتي عائلتي، قصة أن أؤمن وأنا العمل
وأيًضا األمريكية، التجربة سمة كانت التي العنرصية صدوع ما بصورة
التي — الثقافات وتصادم الزمن عرب القفزات — الثابتة غري الهوية حالة

العرصية. حياتنا سمة تمثل
واليأس األمل مشاعر غمرتني األوىل للمرة كتابًا يؤلف من غرار وعىل
يف يجول ما يتجاوز نجاًحا الكتاب يحقق أن يف أمل الكتاب، نرش فور
ينبغي كان شيئًا أقول أن يف فشلت قد أكون أن من ويأس الشابة، أحالمي
املقاالت فجاءت وذاك؛ هذا بني مكانة يف تقع فكانت الحقيقة أما أقوله. أن
الندوات بالفعل تحرض الجماهري وكانت ما، شيئًا إيجابية الكتاب عن النقدية
املبيعات تكن لم الكتاب. من أجزاء قراءة فيها وتجري النارش نظمها التي
بأن ثقة وكيل املهنية حياتي يف قدًما مضيت أشهر بضعة وبعد مبهرة.
خضت بأني سعيًدا كنت لكني قصريًا، سيكون الكتب تأليف يف مستقبيل

بكرامتي. مساس دون منها وخرجت التجربة تلك



أبي من أحالم

التالية، العرش السنوات طوال للتفكري الوقت من الكثري يل يتسن لم
١٩٩٢م، عام انتخابات دورة يف الناخبني لتسجيل مرشوًعا أدرت فقد
أدرس ورشعت املدنية، الحقوق عن الدفاع مجال يف محاميًا العمل وبدأت
منزًال، وزوجتي أنا واشرتيت شيكاغو. جامعة يف الدستوري القانون مادة
نجاهد وكنا جيدة، بصحة تتمتعان ومشاغبتني رائعتني بطفلتني ورزقنا
الترشيعي املجلس يف املقاعد أحد أصبح وعندما معيشتنا. تكاليف لدفع
أرشح أن األصدقاء بعض أقنعني ١٩٩٦م، عام شاغًرا إلينوي والية يف
أن من املنصب أشغل أن قبل البعض حذرني باملقعد. فزت وبالفعل نفيس،
واشنطن، يف نظريتها من يشع الذي الربيق إىل تفتقد الوالية داخل السياسات
للبعض الكثري تعني موضوعات يف وغالبًا الستار، وراء لكن يكدح فاملرء
ترصفه يشوب أن دون عنها طرفه يغض أن يمكنه الشارع رجل ولكن
الرضيبية التداعيات أو املتنقلة، باملنازل املتعلقة اللوائح (مثل شائبة هذا
ألن غالبًا مرضيًا، العمل وجدت ذلك ومع الزراعة). معدات قيمة النخفاض
توسيع — ملموسة نتائج إىل بالتوصل يسمح الوالية داخل السياسات نطاق
تتسبب التي القوانني تعديل أو الفقراء، أطفال لتشمل الصحي التأمني خدمة
ألنه وأيًضا معقول. زمني إطار ظل يف — املوت لصفوف األبرياء إرسال يف
املرء يرى إلينوي مثل كبرية صناعية لوالية الترشيعي املجلس مبنى بداخل
بالسكان، املكتظة األحياء من أمهات مستمر: حوار يف أمة وجه يوم كل
إىل باليومية، يعملون الذين املهاجرين والعمال والفول، الذرة ومزارعي
يتدافعون جميعهم الضواحي، يف االستثمارية البنوك يف املرصفيني جانب
لريوونها. بقصص مستعدون وجميعهم لسماعهم، فرصة عىل ليحصلوا

مجلس يف ملقعد الديمقراطي الحزب برتشيح فزت شهور بضعة قبل
تزدحم ساحة يف صعبًا سباًقا كان إلينوي. والية عن األمريكي الشيوخ
يُنَظر وكان كبري. بتمويل يحظون الذين البارزين املاهرين باملرشحني
وال مؤسيس دعم بأي يحظى ال مضحك اسم له أسود رجل وأنا — إيل
وهكذا املنال. بعيدة مسألة فوزي إمكانية أن عىل — شخصية ثروة يمتلك
الديمقراطي، للحزب التمهيدية االنتخابات يف األصوات بأغلبية فزت عندما
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شيكاغو، يف وكذلك الضواحي ويف السواء، حد عىل والسود البيض مناطق يف
ملجلة رئيًسا انتخابي تال الذي الفعل رد يشبه هذا تال الذي الفعل رد كان
وأملهم دهشتهم عن املعروفني املعلقني معظم عرب وقد ريفيو». لو «هارفارد
ويف العنرصية. سياساتنا يف كبري تغري إىل انتصاري يشري أن يف الحقيقي
َفْخر حققته، الذي اإلنجاز تجاه بالفخر إحساس هناك كان السود مجتمع
مجلس ضد براون قضية من عاًما خمسني بعد ألنه األمل بخيبة يمتزج
نحتفل نزال ال التصويت، حق قانون إقرار من عاًما أربعني وبعد التعليم،
صعبة عامة انتخابات أمامي تزال ال كانت ألنه إمكانية، (وفقط بإمكانية
الشيوخ مجلس يف أفريقي أصل من الوحيد األمريكي أكون أن قادمة)
الحرب تلت التي التأسيس إعادة مرحلة منذ التاريخ مدار عىل والثالث
الحرية مشاعر وأصدقائي، عائلتي انتابت كما انتابتني، األمريكية. األهلية
اإلعالم وسائل تقارير بريق بني الفرق نعي دائًما وكنا االهتمام، هذا من

الواقع. يف نعيشها كما الفوضوية العادية الحياة وحقائق
عقد قبل النارش اهتمام الشهرة من املوجة تلك أثارت مثلما وبالضبط
نرش إعادة يف الصحفية األخبار من الجديدة الجولة هذه تسببت الزمان من
وقرأت الكتاب من نسخة أخذت سنوات منذ مرة وألول أخرى. مرة الكتاب
أني وأعرتف الزمن. بمرور صوتي تغري مدى أي إىل ألرى الفصول بعض
اختيارها أسأت كلمة رأيت كلما آلخر حني من الخجل ببعض أشعر كنت
وكانت فيه. مبالًغا أو متلطًفا يبدو العاطفة عن تعبريًا أو مشوهة جملة أو
صفحة، خمسني من يقرب ما الكتاب من أحذف كي ملحة رغبة داخيل
أقول أن ا حقٍّ أستطيع ال ولكني االختصار. إىل ً كثريا أميل أصبحت فقد
القصة سأكتب كنت وإني صوتي، ليس الكتاب يف يرتدد الذي الصوت إن
وإن حتى أعوام، عرشة قبل كتبتها عما اليوم بعيد حد إىل مختلفة بصورة
ساحة يخلق ما وهو سياسيٍّا، مناسبة غري أنها ثبت الفقرات بعض كانت

املعارضة. وأبحاث الخرباء لتعليقات
فيه يُقرأ قد الذي السياق هو وقاطًعا شديًدا تغريًا بالطبع تغري ما
وازدهار السليكون، وادي يميزها خلفية ظل يف أكتب بدأت لقد اآلن. الكتاب
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ثابتة بخطى السجن من مانديال وخروج برلني، سور وانهيار البورصة،
املحيل املستوى وعىل أوسلو. يف السالم اتفاقيات وتوقيع دولة، ليقود متأنية
قوية الراب، وموسيقى واإلجهاض األسلحة حول الثقافية، املناظرات بدت
الرفاهية دولة سياسة وهي الثالث»، «الطريق كلينتون بيل سياسة ألن للغاية
أنها بدت الحازمة، القوة وتعوزها العظيم الطموح تفتقد التي املتقلصة
الحياة بقوت املتعلقة املسائل عىل النطاق واسع ضمنيٍّا إجماًعا تصف
رئاسته فرتة يف بوش دبليو جورج حملة عليه ستوافق إجماع اليومية،
املؤلفون أعلن العاملي املستوى وعىل الرحيمة». «املحافظة بسياستها األوىل
وزوال الليربالية، والديمقراطية الحرة السوق نجم وبزوغ التاريخ، نهاية
العملية املجتمعات محلها ليحل األمم بني والحروب القديمة الكراهيات

السوق. يف نصيب عىل الحصول أجل من واملعارك
العالم. تمزق ٢٠٠١م سبتمرب/أيلول من عرش الحادي يف ثم

تلته، التي واأليام اليوم، ذلك لوصف تؤهلني ال الكتابة يف ومهارتي
الربجني انهيار والزجاج، الحديد بني تختفي األشباح مثل الطائرات كانت
الشوارع، يف يهيمون الرماد يكسوهم أناس البطيء، بالتصوير يتدفق كشالل
تحرك كانت التي الشديدة العدمية أفهم بأني أتظاهر وال والخوف. واأللم
عىل وقدرتي اليوم. إخوانهم تحرك تزال ال والتي اليوم ذلك يف اإلرهابيني
النظرات تلك تخرتق أن يمكن ال اآلخرين، قلوب إىل الوصول عىل التقمص،
وهم املنطقية غري الهادئة االرتياح مشاعر غمرتهم الذين ألولئك الخاوية

األبرياء. يغتالون
االنتقام، معه حامًال اليوم ذلك أعاد قد التاريخ أن هو أعرفه ما ولكن
يدفن وال أبًدا يموت ال املايض إن فوكنر يذكرنا كما الحقيقة، يف وأنه
املايض، هذا الجماعي، التاريخ هذا ماضيًا. ليس حتى إنه بل الثرى، تحت
بدقة بصماتها تركت قد القاعدة قنابل ألن فقط ليس مبارشة. مايضَّ يمس
وبايل نريوبي يف والوجوه والطرقات املباني حياتي؛ معالم بعض عىل غريبة
سبتمرب/أيلول من عرش الحادي أحداث ألن فحسب ذلك يكن ولم ومانهاتن،
الحزب أنصار من للسخرية يقاوم ال هدًفا اسمي يصبح أن يف تسببت
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عوالم بني - الضمني الرصاع ألن أيًضا بل الحماس، شديدي الجمهوري
تنوعنا يعتنقون الذين بني والقديم، الحديث بني املدقع، الفقر وعوالم الرخاء
التي القيم من بمجموعة ويتمسكون للمشكالت واملسبب واملتضارب الشديد
مقدس، نص أو شعار أو راية أية تحت يسعون، الذين وأولئك مًعا، تربطنا
الرصاع هو — مثلنا ليسوا من تجاه القسوة يربران وتبسيط يقني إىل

الكتاب. هذا دفتي بني أصغر نطاق عىل املوضح
كيف العاجز، به يشعر الذي واالضطراب اليأس بنفيس، ورأيت أعلم،
تقريبًا نفسها بالطريقة نريوبي أو جاكارتا شوارع يف األطفال حياة يشوهان
يكون كيف شيكاغو، من الجنوبي الجزء يف األطفال حياة بها يشوهان التي
بسهولة ينزلقون كيف العارم، والغضب الذل بني لهم بالنسبة ضيًقا الطريق
هذه عىل القوة يمتلك من فعل رد أن أعلم واليأس. العنف أحضان إىل
الفوىض تلك تزيد عندما أو، الحس متبلد رضا إما يكون الذي — الفوىض
ملدد بالسجن أحكام وإصدار للقوة، عاقل غري صارًما تطبيًقا حدودها، عن
وأعلم املهمة. لهذه مناسب غري — املتطور الحربي العتاد من ومزيد أطول،

بالهالك. جميًعا علينا يحكم والقبلية األصولية واعتناق التعصب أن
هذا لفهم جانبي من شخصيٍّا داخليٍّا مجهوًدا كان ما تحول وهكذا
مجاًال، أوسع شعبية مناظرة مع ليلتقي فيه مكاني عىل والعثور الرصاع
لسنوات أطفالنا وحياة حياتنا ستشكل مناظرة مهنيٍّا، فيها تورطت مناظرة

قادمة. طويلة
فدعوني آخر، كتاب موضوع فهي هذا لكل السياسية التداعيات أما
تظل الكتاب هذا شخصيات معظم شخصية: بملحوظة هذا من بدًال أنتهي
وجغرافية وأطفاًال عمًال متفاوتة، بدرجات كان وإن حياتي، من جزءًا

ومصائر.
مرض بسبب وحشية برسعة فقدناها التي أمي، هو الوحيد االستثناء

الكتاب. هذا نرش من أشهر بضعة بعد الرسطان
تجوب فكانت تحب، ما تفعل السابقة العرش السنوات قضت قد كانت
رشاء عىل النساء تساعد وأفريقيا آسيا يف النائية القرى يف تعمل العالم
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تمنحهن قد للتعليم فرصة عىل الحصول أو حلوب بقرات أو خياطة ماكينات
وكانت مكان، كل من أصدقاء لديها وكان العالم. اقتصاد يف قدم موطئ
دلهي يف املحلية األسواق يف وتبحث القمر يف وتحدق األقدام عىل سريًا تتنزه
يجعلها منحوتة حجرية قطعة أو وشاح مثل صغري يشء عن مراكش أو
أطفالها وأزعجت الروايات وقرأت التقارير وكتبت ناظريها. يسعد أو تضحك

بأحفادها. وحلمت
الكتاب، هذا تأليف وخالل تنقطع، لم فصلتنا بعًضا، نرى ما كثريًا كنا
عىل وتحرص فهمها، أسأت التي القصص وتصحح املسودات تقرأ كانت
األقل الصفات عن دفاع أو تفسري إىل تهرع لكن لها وصفي عىل التعليق عدم
وساعدتني ودعابة، بلطف مرضها مع تعاملت وقد أبي. شخصية يف جاذبية
قلبينا وانقباضات ورفضنا خوفنا رغم حياتنا، يف نستمر أن عىل وأختي أنا

املفاجئة.
مرضها من تنجو لن أنها أعلم كنت لو أنني أفكر األحيان بعض يف
باألم حفاوة وأكثر الغائب، األب يف تأمًال أقل مختلًفا، كتابًا سأكتب كنت
فرحتها يوم، كل ابنتيَّ يف أراها وإنني حياتي. يف دائًما موجودة كانت التي
الحزن غاية يف أزال ال كيف أصف أن أحاول ولن التعجب، عىل وقدرتها
أدين وأني حياتي، يف عرفتها روح وأكرم أطيب كانت أنها وأعرف لرحيلها.

يفَّ. ما بأجمل لها
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متهيد

لتأليف فرصة أول الحت وقد تماًما، مختلف كتاب تأليف األصل يف اعتزمت
أسود رئيس أول انتخابي بعد الحقوق كلية يف طالبًا زلت ما وأنا الكتاب هذا
خارج بعيد حد إىل معروفة غري قانونية مجلة وهي ريفيو»، لو «هارفارد ملجلة
نُرشت حيث الشهرة من مفاجئة موجة هذا انتخابي وتبع القانوني. الوسط
بجامعة الحقوق لكلية املتميزة للمكانة شهدت التي الصحف يف مقاالت عدة
تدعو إشارة ألية الشديد أمريكا توق وكذلك األمريكية، املعتقدات يف هارفارد
أُحِرز، تقدًما هناك أن عىل بسيط دليل أي العنرصية؛ جبهة عىل التفاؤل إىل
ووافقت، نارشين بضعة بي واتصل املتواضعة. إلنجازاتي شهادتها من أكثر
للعالقات الراهن الوضع عن أقوله أن يمكن جديًدا شيئًا لدي أن أتخيل وأنا

الورق. إىل أفكاري وأنقل التخرج بعد عاًما أقتطع أن العنرصية،
يف أرتب بدأت الحقوق كلية يف الدراسة من األخري العام ذلك ويف
عن مقال بالضبط: الكتاب يف العمل سيسري كيف مخيفة، بثقة ذهني،
وأفكار العنرصية، املساواة تحقيق يف املدنية الحقوق بشأن التقايض قصور
من الشعبية القاعدة طريق عن العامة الحياة وإصالح املجتمع معنى عن
لتحسني اإليجابي العمل سياسة عن وأفكار تنظيم، إىل تحتاج التي املجتمع
املوضوعات قائمة ومألت األفريقية، الهوية عىل والرتكيز األقليات أحوال
وأحلل الشخصية النوادر بعض بالطبع سأضيف وكنت كاملة. صفحة
إال عامة بصفة األمر يكن ولم متكررة. بصورة تنتابني التي املشاعر أسباب
خط ووضع التوقف ونقاط بالخرائط لنفيس، تخيلتها كاملة فكرية رحلة



أبي من أحالم

أرَسل وأن مارس/آذار يف األول الجزء ينتهي أن اعتزمت الدقيق، السري
… أغسطس/آب يف للمراجعة الثاني الجزء

شواطئ إىل ينجرف عقيل وجدت أكتب وبدأت جلست فعندما ذلك ومع
أصوات وظهرت قلبي، لتجتاح قديمة اشتياق مشاعر فقفزت اضطرابًا؛ أكثر
كانت التي القصص تذكرت أخرى. مرة لتظهر عادت ثم وخفتت، بعيدة
نفسها. تفسري تحاول عائلة قصص طفل، وأنا عيلّ يقصونها ووالداها أمي
املتعثرة وخطواتي شيكاغو، يف األهيل للمجتمع كمنظم األول عامي وتذكرت
شجرة أسفل تجلس وهي جدتي صوت وسمعت الرجولة، مرحلة تجاه
قط. املعرفة حق أعرفه لم الذي األب يل وتصف أختي شعر تضفر مانجو
املرتبة نظرياتي جميع بدت الذكريات، من الفيضان بذلك ومقارنة
عىل مايضَّ عرض فكرة بشدة أقاوم ظللت ذلك ومع ناضجة. وغري واهية
بالخزي أشعر بل عاٍر، أني أشعر جعلني الذي املايض ذلك كتاب، صفحات
الئق، غري أو خاصة بصورة مؤلم املايض ذلك ألن ليس اليشء، بعض
والتي الواعي االختيار تقاوم التي ذاتي من الجوانب تلك يخاطب ألنه بل
أنا حال أية وعىل اآلن. فيه أعيش الذي العالم — ظاهريٍّا األقل عىل تناقض—
االجتماعية الحياة يف نشًطا محاميًا أعمل عمري من والثالثني الثالثة يف اآلن
للغاية وتفتخر العنرصية جراَحها اعتادت التي املدينة شيكاغو، يف والسياسية
ذلك مع فإنني والشك اليأس مقاومة عىل قادًرا كنت فإذا للعاطفة. بافتقادها
الكثري. أتوقع أال عىل وحريًصا العالم عىل الحكم يف نفيسحكيًما أرى أن أحب
هي عائلتي قصة يف أفكر عندما يدهشني ما أكثر فإن ذلك ومع
بمقاييس حتى تصورها يمكن ال براءة الرباءة، من املمتدة السلسلة تلك
يف يزال ال وهو بالفعل الرباءة هذه فقد زوجتي أقرباء أحد لكن الطفولة،
يف زمالئه بعض أن أسابيع بضعة قبل أبويه أخرب إذ عمره؛ من السادسة
الواضح ومن حالكة. سوداء برشته ألن معه اللعب رفضوا األول الصف
فقدا قد — وجاري شيكاغو مدينتي يف وترعرعا ولدا اللذين — أبويه أن
فكالهما — استياءهما يظهرا لم أنهما ومع طويل، بوقت ذلك قبل براءتهما
الذين اآلباء كل مثل الحيلة وسعة والفخر القوة من نفسه بالقدر يتمتع
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تمهيد

يعيدان وهما صوتيهما يف ترتدد التي األلم نربة يسمع املرء فإن — أعرفهم
البيض، من قاطنيها معظُم ضاحيٍة إىل املدينة من انتقالهما فكرة يف النظر
النريان إلطالق تبادل ضحية يقع أن احتمال من ابنهما لحماية انتقال وقد
بالتمويل تحظى ال مدرسة يف تعليمه سيتلقى بأنه ولثقتهما العصابات، بني

املستوى. متواضعة يجعلها مما الكايف املادي
زواج قصة ولنأخذ الكثري، جميًعا رأينا فقد الكثري، يعرفان إنهما
دليًال — وأمريكية أفريقي بيضاء، وسيدة أسود رجل — القصري والدّي
فعندما تقبيل؛ يف صعوبة الناس بعض يجد االقرتان لذلك ونتيجة ذلك، عىل
عىل السود أو البيض — وثيقة معرفة يعرفونني ال ممن البعض يكتشف
توقفت إنني إذ بحق اكتشاًفا هذا يكون ما (وعادة عائلتي قصة — سواء حدٍّ
عندما عمري من عرشة الثالثة أو عرشة الثانية يف وأنا أمي عِرق إعالن عن
يستغرق الذي التغيري أرى للبيض)، وتملق تودد هذا يف أن أشك بدأت
إشارة أية عن عيني يف وبحثهم به، يقوموا أن عليهم الذي الثانية من جزءًا
يفكرون أنهم وأظن أنا، من يعرفون يعودوا لم إنهم نفيس؛ مكنون لكشف
املخيفة والصورة املمزقة والروح الخليط والدم املضطرب قلبي يف أنفسهم يف
أسريًا يقع الذي بيضاء وأم زنجي أب من املولود البائس الخليط لإلنسان
عىل أو مأساتي، ليست املأساة ال، لهم أقول أن أنوي كنت وإذا عاملني. بني
وإيليس روك1 باليموث أبناء يا مأساتكم إنها وحدي، مأساتي ليست األقل
ذي زوجتي قريب مأساة إنها أفريقيا، أطفال يا مأساتكم إنها آيالند،2
بحاجة لستم فإنكم ثم ومن األوىل، السنة يف البيض وزمالئه الست السنوات
الجميع، لرياه املسائية النرشة يف يظهر فإنه حياتي، يكدر ما تتخيلوا ألن
يف ستبدأ املأسوية الدائرة فإن األقل عىل االعرتاف بإمكاننا كان إذا وإننا
ضائعة بآمال أتمسك السذاجة، شديد أبدو أنني أظن حسنًا، … االنكسار
املدن من كثري أطراف عىل صحفهم يروجون الذين الشيوعيني أولئك مثل

نفيس. من االختباء أحاول وكأني أبدو هذا، من األسوأ أو الجامعية،

.١٦٢٠ عام يف فيه نزلوا األوائل املهاجرين أن يفرتض الذي 1املكان
أمريكا. إىل للهجرة رئييس آخر 2موقع
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أبي من أحالم

أن طويل وقت منذ تعلمت فقد الناس، شكوك انتقاد أستطيع ال
وأقيم ألتفت أن أستطع ولم شكلتها، التي والقصص طفولتي يف أرتاب
جلست أن بعد كثرية، سنوات مرور بعد إال لنفيس القديمة القصص هذه
أكثر أكون كي أو الحمراء، أفريقيا تربة عرب إليه وتحدثت أبي قرب عىل
أعيد أن أحاول حياتي من كبريًا جزءًا قضيت أنني فهمت فقط حينها دقة،
التفاصيل مع أتكيف وأن القصة، يف الثغرات أسد وأن القصص هذه كتابة
االنجراف مواجهة يف الفردية الخيارات عىل الضوء أسلط وأن املحببة، غري
يمكن الحقيقة من صلبًا لوًحا أستخرج أن أمل عىل هذا كل للتاريخ، األعمى

ثابتة. بأقدام — بعد يولدوا لم الذين — أوالدي عليه يقف أن
التدقيق من نفيس أحمي أن يف القوية الرغبة ومع ما، مرحلة يف ثم
املرشوع أترك أن إىل آلخر حني من يدفعني كان الذي الحافز ومع املفرط،
شخصية لرحلة سجل هو الصفحات هذه إىل طريقه وجد ما فإن بأكمله،
معنى يجد البحث ذلك خالل ومن والده، عن صبي بحث رحلة داخلية،
أنه مع ذاتية، سرية النتيجة وكانت البرشة. أسود كأمريكي لحياته عمليٍّا
الكتاب، موضوع عن األخرية الثالث السنوات تلك مدار عىل أحد سألني كلما
بالحديث تَِعُد الذاتية فالسرية الوصف؛ هذا استخدام أتجنب عادة كنت
يف محوري ودور مشاهري، مع وأحاديث تسجل، بأن جديرة إنجازات عن
السرية تعني األقل، عىل أو الكتاب. يف هذا من يشء يوجد وال مهمة، أحداث
شخًصا يناسب ال ما وهو محددة نهاية أو ملخص أنها ضمنًا الذاتية
يف سيسلكه الذي الطريق برسم الذهن منشغل يزال ال عمري مثل يف
األمريكيني تجربة تمثل تجربتي أعترب أن أستطيع ال حتى إنني العالم.
تنتمي ال إنك يشء، كل «فرغم مانهاتن: من نارش يل أوضح (كما السود
الحقيقة تلك قبول تعلم فإن الواقع ويف ومعدمة») محرومة خلفية إىل
هذا يف سواء السود وأخواتي إخوتي معانقة يمكنني أنني — بالذات
أتظاهر أن دون مشرتك مصري وجود عىل والتأكيد أفريقيا، يف أو البلد
هذا حوله يدور مما جزء — املختلفة رصاعاتنا جميع عن، أو إىل، بالتحدث

الكتاب.
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أن إغراء ذاتية؛ سرية أية تأليف يف املتأصلة املخاطر هناك النهاية ويف
تقدير يف للمبالغة والنزعة هو، يفضلها التي بالطريقة األحداث املؤلف يلون
هذه مثل وتتعاظم املتعمدة. الذاكرة وزالت لآلخرين، الفرد تجربة أهمية
العمر، بتقدم املرء يكتسبها التي الحكمة إىل الكاتب يفتقد عندما املخاطر
أقول أن يمكنني وال الخيالء، من املرء تداوي أن يمكن التي املسافة أي
من كبريًا جزءًا أن ومع منها. أيٍّا أو بنجاح، املخاطر هذه كل تجنبت إنني
لعائلتي الشفهي التاريخ أو لألحداث متزامن تسجيل عىل يعتمد الكتاب هذا
االختصار وبدافع يل. روي ما أو بالفعل قيل ملا رضوري تقريب الحوار فإن
عرفتهم، أناس من مركب إال هي ما ظهرت التي الشخصيات بعض فإن
عائلتي وباستثناء لها. الدقيق الزمني الرتتيب خارج تظهر األحداث وبعض
َت ُغريِّ قد الشخصيات معظم أسماء فإن العامة الشخصيات من وحفنة

الخصوصية. عىل للحفاظ
مذكرات أم ذاتية سرية الكتاب؛ بهذا سيلتصق الذي الوصف كان ومهما
صادق رسد كتابة هو أفعله أن حاولت ما فإن آخر، شيئًا أم أرسة تاريخ أم
أعمايل بوكيلة استعنت بذهني رشدت وعندما حياتي. من محدد لجزء
التي لتصحيحاته فرييس هنري وباملحرر وصالبتها، إلخالصها ديستل جني
رشكة يف العمل وفريق فيسيش وبروث حازم، لكن لطيف بأسلوب يقدمها
املختلفة، مراحله يف بالنص باالعتناء واهتمامهم لحماسهم بوكس تايمز
وبزوجتي للنص، الكريمة لقراءتهم فيرش، روبرت سيما وال وبأصدقائي،
لألمام. دفعي عىل وقدرتها ورصاحتها ورقتها ظلها لخفة ميشيل الرائعة
وإخوتي وجدتي وجدي أمي لعائلتي، الفضل بعميق أدين لكنني
فبدون الكتاب. هذا أهدي وإليهم والقارات، املحيطات عرب املنترشين
بلسانهم أتحدث يرتكوني ألن استعدادهم وبدون املستمرين، ودعمهم حبهم
بإمكاني يكن لم واآلخر، الحني بني أخطاء من فيه أقع ما مع وتسامحهم
إذا واالحرتام، الحب يسطع أن وأتمنى الكتاب. من أنتهي أن آمل أن حتى
صفحات من صفحة كل عىل تجاههم بهما أشعر اللذين آخر، يشء يكن لم

الكتاب. هذا
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األول الفصل

من اتصال جاءني والعرشين، الحادي ميالدي عيد من أشهر بضعة بعد
يف نيويورك يف الوقت ذلك يف أعيش كنت الخرب. ليبلغني غريب شخص
ذلك من جزء وهو واألوىل، الثانية الجادتني بني وتسعني أربعة رقم شارع
كان مانهاتن. وباقي هارلم رشق بني اسًما يحمل ال الذي املتغري الحد
تصطف والنباتات، األشجار من ويخلو جذاب غري السكني املجمع شكل
كئيبة بظالل تلقي مصاعد وبال أسود طالؤها سكنية مباٍن جانبيه عىل
حرارتها ودرجة مائلة وأرضيتها صغرية الشقة كانت اليوم. أوقات معظم
عىل كان ثم ومن يعمل، ال املبنى أسفل كهربائي جرس ولها مستقرة غري
زاوية يف البنزين محطة يف عمومي هاتف من مجيئه قبل يتصل أن زائر أي
يقطع الذئب حجم يف دوبرمان نوع من أسود كلب يوجد كان حيث الشارع،
عىل بفكيه يقبض يقظة، حراسة دورة يف الليل طوال وذهابًا جيئة املكان

فارغة. ِجَعة زجاجة
تلك يف الزوار، من الكثري أستقبل أكن فلم كثريًا بذلك أهتم أكن لم
اعتبار إىل وأميل تُنَفذ، لم وخطط بالعمل مشغوًال الصدر، ضيق كنت األيام
ال ألني ذلك وليس له، رضورة ال االنتباه لتشتيت مصدًرا اآلخرين األشخاص
جرياني مع األسبانية باللغة الدعابات بتبادل أستمتع كنت فقد الرفقة؛ أقدر
كنت املحارضات من عودتي طريق ويف بورتوريكو، من أغلبهم كان الذين
مدخل عند وقتهم يقضون كانوا الذين الصبية مع ألتحدث أتوقف عادة
الطلقات أو السلة لكرة نيكس فريق عن يتحدثون الصيف فرتة طوال املبنى



أبي من أحالم

يمكن جيًدا الطقس يكون وعندما السابقة. الليلة سمعوها التي النارية
ونتأمل السجائر ندخن الحريق سلم عىل الشقة يف ورفيقي أنا أجلس أن
السكنية املناطق من البيض نشاهد أو الظالم، يف املدينة يغرق وهو الغسق
ويرتكون فيها نقطن التي العمارة أسفل بكالبهم يسريون منا بالقرب األفضل
بغضب فيهم يرصخ رفيقي كان الشارع، رصيف حافة عىل تتربز الحيوانات
السيد وجهي من نسخر وكنا األوغاد!» أيها الرباز هذا من «تخلصوا مؤثر:
عىل وينزالن لالعتذار نية أية إبداء دون يتجهمان وهما والحيوان األبيض

بفعلتهما. للقيام ركبتيهما
الحديث بدأ فإذا قصرية، لوهلة ولكن اللحظات، بتلك أستمتع كنت
والحميمية، باأللفة الشعور إىل تفيض التي الحدود يعرب أو مساره عن يخرج
يف شديدة براحة أشعر أصبحت فقد لالنرصاف؛ سببًا أجد ما رسيًعا كنت

عرفته. مكان آمن فهي عزلتي،
نزعتي، يشاركني املجاورة الشقة يف يعيش كان عجوًزا رجًال أتذكر
القليلة املناسبات يف يرتدي وحده، يعيش الظهر منحني الجسد ضامر كان
الفينة وبني الشكل، قبيحة وقبعة ثقيًال أسود معطًفا غرفته فيها يرتك التي
عليه أعرض وكنت املتجر، من عائد وهو مصادفة به ألتقي كنت والفينة
فكان العمارة، ساللم عىل الطويلة الصعود رحلة يف البقالة عنه أحمل أن
يلتقط كي بسطة كل عىل نتوقف وكنا الصعود ونبدأ كتفيه ويهز إيل ينظر
األرض عىل بحرص الحقائب أضع شقته إىل النهاية يف نصل وعندما أنفاسه،
الباب، مزالج ويغلق شقته داخل إىل قدميه يجر أن قبل شكًرا يل ويومئ

صنيعي. عىل شكر كلمة أبًدا يل يقل ولم قط، حديث أي بيننا يدر لم
روحيٍّا، مني قريبًا أراه فكنت إعجابي يثري العجوز الرجل صمت كان
الثالث الطابق سلم بسطة عىل ملقى الشقة يف رفيقي وجده بعد وفيما
صغري، كطفل ومتكورة متيبسة وأطرافه آخرهما عن مفتوحتان وعيناه
عىل الصليب بعالمة أيديهن النساء بعض وحركت حوله، الناس تجمع
وصل النهاية ويف بانفعال. بينهم فيما الصغار األطفال وتهامس أجسادهن
الشقة كانت العجوز؛ شقة إىل الرشطة ودخلت الجثة، ليأخذوا املسعفون
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الحافة أعىل — باهتة وصورة ومكتب مقعد من إال تقريبًا وخاوية مرتبة
أحدهم فتح رقيقة، وابتسامة كثان حاجبان لها لسيدة — للمدفأة البارزة
أوراق داخل مغلفة صغرية عمالت يف دوالر ألف من يقرب ما ووجد الثالجة

واملخلل. املايونيز برطمانات خلف بحرص وموضوعة قديمة جرائد
قد أنني لو تمنيت قصرية ولوهلة املشهد، عنها عرب التي العزلة يفّ أثرت
من صاحبها وما األمنية هذه عىل الفور عىل ندمت ثم العجوز، اسم عرفت
يهمس كان العجوز أن لو كما بيننا، نشأ قد تفاهًما أن لو كما وشعرت حزن.
أسمعها. أن أحب ال بأشياء يخربني أحد، يروه لم تاريًخا الخاوية الشقة تلك يف
أيام من كئيب بارد يوم صباح يف أظن، ما عىل أكثر أو بشهر ذلك بعد
السحب؛ ضباب خلف باهتة الشمس كانت الثاني، نوفمرب/ترشين شهر
وبيضتني املوقد عىل والقهوة لنفيس الفطور أعد كنت الهاتفية. املكاملة جاءت

ومشوًشا: بعيًدا الصوت كان الهاتف، رفيقي ناولني عندما املقالة، يف

أنت؟» أهذا باري، «باري؟
املتحدث؟» من … «نعم

تسمعني؟» هل نريوبي، من جني عمتك أنا … باري يا «نعم
من؟» قلت «عفًوا،

حادث يف مات أبوك، تويف لقد باري، يا إيل استمع جني، «عمتك
من باري تويف. قد أباك إن أقول تسمعني؟ هل باري؟ سيارة،
اآلن. التحدث يمكنني ال وأخربه. بوسطن يف بعمك اتصل فضلك

«… باري يا أخرى مرة بك االتصال سأحاول

األريكة عىل فجلست الخط وانقطع املحادثة، يف جاء ما كل هو هذا كان
شقوق يف أحملق أخذت املطبخ، يف يحرتق وهو البيض رائحة وانترشت

خسارتي. حجم أقدر أن أحاول الحائط طالء

أسطورة. كان بل نظري، وجهة من عاديٍّا إنسانًا تويف عندما أبي يكن لم
عمري، من الثانية تجاوزت قد أكن لم حينها ١٩٦٣م عام هاواي أبي ترك
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لكل وكان وجدّي، أمي حكايات من إال طفًال كنت حني أبي أعرف فلم لذا
وال التكرار، كثرة من وسلس مرتابط منها وكل املفضلة، حكاياته منهم
الوثري مقعده يف الوراء إىل ينحني وهو جدي صورة تخيل بإمكاني يزال
علبة من سيلوفان بورق أسنانه وينظف الويسكي ويرتشف العشاء بعد
لوك «بايل جرف عىل من برجل يرمي أن أبي كاد كيف يل ويحكي سجائره

غليون: بسبب أوت»
الجزيرة، حول سياحية جولة يف أبيك صديق يصطحبا أن والداك «قرر
الجانب عىل يسري األرجح عىل باراك وكان أوت، لوك جرف إىل بالسيارة ذهبا

هناك.» إىل الطريق طوال الخاطئ
إىل الحال به ينتهي وكان سيئًا، سائًقا والدك «كان قائلة: أمي عقبت
قلت وإذا الربيطانيون، بها يقود التي بالطريقة الطريق من األيرس الجانب

«… السخيفة األمريكية القواعد عىل سخطه يُبدي تجده شيئًا، له
السيارة من وخرجوا ساملني، الوصول يف نجحوا املرة تلك يف «حسنًا،
باراك كان املشهد. ليتأملوا الجرف عىل املقام املعدني الحاجز عىل ووقفوا
إىل بمقدمته ويشري ميالده، عيد يف إياه أعطيته الذي الغليون من يدخن

«… بحري قبطان مثل املشاهد جميع
الغليون، بذلك ا حقٍّ فخوًرا أبوك كان «لقد أخرى: مرة أمي تقاطع وهنا

«… األحيان بعض ويف يذاكر، وهو الليل طوال منه يدخن فكان
أكملها؟» ستدعيني أم القصة أنت تحكي أن تودين هل آن، يا «حسنًا

تفضل.» أبي، يا «آسفة
أليس أيًضا، أفريقيٍّا طالبًا املسكني الفتى ذلك كان حال، أية «عىل
أعجب قد املسكني الفتى ذلك أن بد وال ألمريكا، لتوه وصل قد كان كذلك؟
يجربه، أن طلب إذ بالغليون يشري وهو باراك بها يتحدث التي بالطريقة
التدخني يف الفتى بدأ إن وما النهاية، يف وافق ثم لدقيقة األمر يف والدك فّكر
من انزلق الغليون إن حتى بقوة يسعل وأخذ سعال، نوبة داهمته حتى منه
ليستقر مرت] ٣٠٫٤٨] قدم مئة ارتفاع من الحاجز، فوق من وسقط يده

الجرف.» أسفل
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كان «حسنًا، يستأنف: أن قبل زجاجته من لريتشف جدي يتوقف ثم
أن أمره ثم السعال من صديقه ينتهي حتى ينتظر ألن يكفي بما لطيًفا أبوك
الذي الجرف أسفل الرجل فنظر الغليون، له ويعيد الحاجز فوق من يقفز
«… عنه عوًضا آخر واحًدا له سيشرتي إنه لباراك وقال قائمة بزاوية يهبط
جدتي عىل نطلق (كنا ا.» جدٍّ معقول «أمر املطبخ: من جدتي قالت
اليوم يف رأت ألنها هاواي بلغة «الجدة» وتعني توت اختصاًرا أو توتو،
جدتي.) بلقب أحد يخاطبها كي للغاية صغرية تزال ال أنها فيه ولدت الذي

يتجاهلها: أن ويقرر حاجبيه بني ما جدي فيعقد
يشء وال هدية كان ألنه غليونه، استعادة عىل ا مرصٍّ كان باراك «لكن
رفعه وهنا أخرى، مرة رأسه وهز أخرى نظرة الفتى فألقى عنه، يعوضه

الحاجز!» عىل يؤرجحه وبدأ األرض عىل من والدك
هذه ويف ويضحك بمرح ركبته عىل ويرضب صيحة جدي ويطلق
الشمس قبالة واقًفا البرشة أسمر والدي إىل أنظر نفيس أتخيل اللحظة
لها يا عاليًا؛ يحمله وأبي الهواء يف تلوحان املذنب صديقه وذراعا الساطعة،

العدالة. لتحقيق مخيفة رؤية من
الحاجز فوق يحمله يكن لم «إنه بقلق: إيلّ تنظر وهي أمي فتقول
يف ويستمر الويسكي من أخرى رشفة يأخذ جدي ولكن أبي.» يا بالضبط

الحديث:
يتوقف، أن باراك تناشد وأمك يحدث، فيما يحدقون الناس بدأ «عندئذ،
بعد حال، أية وعىل صلواته. ويتلو أنفاسه يحبس كان صديقه أن وأظن
عىل وربت أخرى، مرة قدميه عىل يهبط الرجل والدك ترك دقائق بضع
لك يخطر ال وما الجعة. ويحتسوا جميًعا يذهبوا أن بهدوء واقرتح ظهره
الرحلة، من تبقى ملا الطريقة بهذه الترصف يف استمر أباك أن بال عىل
زالت ما املنزل إىل عادا عندما والدتك كانت وبالطبع يحدث، لم شيئًا وكأن
يكن ولم بالكاد، والدك إىل تتحدث كانت الحقيقة يف بعيد، حد إىل غاضبة
بما تخربنا أن والدتك حاولت فعندما األمور، تحسني عىل يساعد والدك
والدك صوت كان آنا»، يا «اهدئي لها: وقال يضحك، وبدأ رأسه هز حدث،
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عنقه إىل ذقنه جدي يثني وهنا الربيطانية، باللكنة ويتحدث جهوريٍّا عميًقا
ذلك تعليم إال أردت ما آنا»، يا «اهدئي ويستكمل: الكامل، التأثري ليحقق

اآلخرين!» بممتلكات الالئقة العناية عن درًسا الشاب
وتغمغم السعال، يأتيه حتى أخرى مرة الضحك يف يبدأ جدي كان
إسقاط أن أدرك قد والدي أن األفضل من أنه رأت إنها خافت بصوت جدتي
غري سيحدث كان ماذا يدري من ألنه عارض حادث مجرد كان الغليون

يبالغان. إنهما وتقول إيلّ نظرها توجه والدتي وكانت ذلك،
تكون «قد ابتسامة: شبح يرتسم شفتيها وعىل تعرتف أمي كانت
صادق شخص ألنه الواقع يف هذا لكن ما، حد إىل مسيطرة والدك شخصية

األحيان.» بعض يف عنيًدا يجعله مما للغاية،
أنه يل فتحكي لوالدي، رقة أكثر صورة ترسم أن تفضل أمي كانت
املفضلة؛ ثيابه مرتديًا كابا» بيتا «يف الفخرية الجمعية مفتاح لتسلم حرض
يخربه «لم وتقول: نمر، صورة عليه قديم قمايش وقميص جينز بنطلون
الغرفة تلك يف يقفون الجميع ووجد دخل فقد لذا كبري، رشف األمر أن أحد
رأيته التي الوحيدة املرة هي تلك وكانت رسمية، سرتات يرتدون األنيقة

بالحرج.» فيها يشعر
يومئ يبدأ العميق، التفكري يف فجأة يستغرق أن بعد جدي، وكان
يتعامل أن والدك بإمكان كان لقد باري، يا حقيقة «إنها ويقول: لنفسه
يف يغني أن عليه كان أنه أتذكر يحبونه. الجميع هذا فجعل موقف أي مع
لكن األفريقية، األغاني بعض غناء عىل وافق لقد الدويل، املوسيقى مهرجان
العرض قدمت التي السيدة كانت هينًا، ليس األمر أن اتضح وصل عندما
كاملة موسيقية فرقة لديها هاواي من فتاة محرتفة؛ شبه مطربة له السابق
ما خطأ بأن ويتعلل يتوقف، أن عندئذ شخص ألي يمكن كان تدعمها.
ذلك أمام يغني وبدأ نهض فقد طبيعته؛ تلك تكن فلم باراك إال حدث قد
رائًعا، يكن لم وهو الهني، باألمر ليس هذا إن لك أقول وأنا الكبري، الجمع
حصل الذي التصفيق نفس عىل الفور عىل فحصل نفسه من واثًقا كان لكنه

اآلخرون.» عليه
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التليفزيون قنوات ويقلب مقعده عىل وينهضمن رأسه يهز جدي وكان
نجاح رس إنها الثقة والدك؛ من تتعلمه أن يمكنك يشء «هناك يل: ويقول

اإلنسان.»

صحتها يف ومشكوًكا موجزة الوترية؛ هذه عىل تسري القصص جميع كانت
عائلتي ذاكرة تطويها ثم واحدة، أمسية مدار عىل رسيع تتابع يف وتُروى
لوالدي القليلة الصور مثل بالضبط لسنوات، األحيان بعض ويف لشهور،
أعثر كنت واألسود باألبيض فوتوغرافية صور وهي املنزل، يف ظلت التي
قديم جهاز أو السنة رأس زينة عن الخزانات يف أبحث وأنا عرًضا عليها
أمي كانت ذكرياتي، فيه بدأت الذي الوقت ويف املاء. سطح تحت للتنفس
الثاني، زوجها سيصبح الذي بالرجل العاطفية عالقتها بالفعل بدأت قد
الحني بني ولكن بعيًدا. الصور توضع أن تعني ملاذا تفسري دون وشعرت
الغبار ورائحة األرض، عىل أمي مع أجلس وأنا — أحدق كنت واآلخر،
املبتسم، األسمر الوجه أبي؛ صورة يف — املمزق األلبوم من تنبعث والنفتلني
عمره من سنٍّا أكرب يبدو تجعله التي السميكة والنظارة البارزة الجبهة

واحد. طرف يرويها قصة يف تتدفق حياته وأحداث وأستمع الحقيقي،
شواطئ عىل ولد «لوو» قبيلة من كينيٍّا أفريقيٍّا، كان أبي أن علمت
لكن فقرية، القرية كانت «أليجو». عليها يطلق قرية يف فيكتوريا بحرية
وأحد بارًزا مزارًعا كان — أوباما أونيانجو حسني اآلخر جدي — والده
والده ماعز يرعى أبي ترعرع شفائية. قوى يمتلك طبيبًا وكان القبيلة، كبار
وقد االستعمارية بريطانيا حكومة أنشأتها التي املحلية املدرسة يف ويدرس
نريوبي، بجامعة دراسية بمنحة فاز ذلك بعد دراسته، يف كبريًا تفوًقا أظهر
األمريكيون والرعاة الكينيون القادة اختاره كينيا استقالل عشية يف ثم
األفارقة من كبرية موجة أول إىل لينضم املتحدة الواليات يف بجامعة للدراسة
جديدة. عرصية أفريقيا تبني بها وتعود الغرب تكنولوجيا لتتقن تُبعث

من والعرشين الثالثة يف وهو هاواي جامعة إىل أبي وصل ١٩٥٩م عام
القيايس االقتصاد ودرس الجامعة، تلك يف أفريقي طالب أول ليكون عمره،
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أول سنوات ثالث بعد وتخرج نظري، له ليس برتكيز دراسته يف واجتهد
الدويل االتحاد تنظيم يف وساعد األصدقاء، من ضخم عدد له كان دفعته.
فتاة قابل الروسية، اللغة لدراسة دورة ويف له. رئيس أول وكان للطالب
فجمعهما عمرها من عرشة الثامنة يف إال تكن لم مرتبكة خجولة أمريكية
بجاذبية — البداية يف متحفظني كانا اللذين — الفتاة والدا وأُِرس الحب،
األب فاز ثم اسمه، والده أورثه طفًال وأنجبا الشابان وتزوج وعقليته، الرجل
جامعة من الدكتوراه درجة عىل ليحصل املرة هذه أخرى، دراسية بمنحة
الجديدة أرسته يصطحب تجعله التي النقود عىل يحصل لم لكنه هارفارد،
األم وظلت للقارة، بوعده ليفي أفريقيا إىل هو وعاد االنفصال، وحدث معه،

الحب. رباط عىل يؤثر لم املسافة بعد لكن أمريكا، يف والطفل
التي بالقصة متدثًرا راضيًا أنا وأبتعد األلبوم، صور تنتهي وهنا
التي املوجزة الرواية يف وحتى ومرتب، شاسع عالم منتصف يف وضعتني
أفهمها، لم التي األشياء من الكثري هناك كانت وجداي، والدتي عيلّ قصتها
كلمة معنى تحدد أن املمكن من التي التفاصيل عن سألت ما نادًرا لكني
من بدًال الخريطة. عىل أليجو موقع أحدد أن أو «استعمار» أو «دكتوراه»
أمي يل اشرتته كتاب احتله الذي نفسه املكان أبي حياة مسار احتل ذلك،
الخلق قصص من مجموعة وهو الجذور، ،Origins يسمى كتاب مرة، ذات
عندها ولد التي والشجرة التكوين لسفر قصص العالم، أنحاء جميع من
التي للسلحفاة الهندوسية واألسطورة النار، وهبة وبروميثيوس اإلنسان،
عندما الحق، وقت ويف ظهرها. عىل العالم ثقل وتحمل الفضاء يف تطفو
التليفزيون يف يوجد الذي الضيق السعادة طريق عىل اعتياًدا أكثر أصبحت
ملاذا السلحفاة؟ يحمل الذي ما بذهني؛ تعصف األسئلة أصبحت والسينما،
سن يف لكن أبي؟ يعد لم ملاذا الحزن؟ هذا كل يسبب ثعبانًا قدير إله يرتك
املساس دون البعيدة األلغاز هذه أترك أن رضيت السادسة، أو الخامسة
هادئة. أحالم إىل تنجرف تليها، كالتي وحقيقية بذاتها قائمة قصة كل بها،
أسود أنه حويل، ممن شخص أي مثل يبدو يكن لم أبي أن وحقيقة

بذهني. تعلق لم كاللبن، بيضاء وأمي كالفحم
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موضوع برصاحة تتناول واحدة قصة سوى أتذكر ال الحقيقة يف
القصة جوهر عن تعرب أنها لو كما كثريًا، تتكرر كانت كربت وعندما العرق،
بعد أبي، انضم للقصة، ووفًقا تمثلها. أبي حياة أصبحت التي األخالقية
يف حانة يف اآلخرين األصدقاء من وعدد جدي إىل املذاكرة، من طويلة ساعات
الجيتار صوت عىل ويرشبون يأكلون مرح مزاج يف الجميع كان وايكيكي.
بصوت الحانة لساقي فجأة أبيض رجل أعلن عندما هاواي به تشتهر الذي
«بجوار الجيد الخمر يحتيس أن املفرتض من يكن لم إنه الجميع أسمع عاٍل
أن متوقعني أبي إىل الجميع واستدار الصمت يف الحانة غرقت زنجي».
عن درًسا يلقنه وبدأ وابتسم الرجل إىل وسار نهض، أبي لكن شجار، يَُشّب
لإلنسان. العاملية والحقوق األمريكي الحلم ووعد األعمى التعصب حماقة
باراك انتهى عندما الشديد باألسف شعور الرجل «تملك يقول: جدي وكان
لباراك أعطاها دوالر مائة وأخرج جيبه يف يده وضع إنه حتى حديثه من
لباقي تناولناها التي واملقبالت املرشوبات جميع مقابل ودفع الحال، يف

الشهر.» لباقي والدك سكن إيجار بل السهرة،
وطرحتها القصة هذه صدق يف أشك أصبحت املراهقة سن بلغت عندما
كثرية سنوات مرور بعد هاتفية مكاملة تلقيت حتى القصص، باقي مع جانبًا
وأنه هاواي يف والدي زميل كان إنه قال ياباني أصل من أمريكي رجل من
للغاية، لطيًفا الرجل كان األوسط، الغرب جامعات إحدى يف حينذاك يدرِّس
منشوًرا معي حواًرا رأى أنه يل وأوضح اندفاعه، من الحرج من بيشء ويشعر
تتدفق الذكريات من موجة جعلت والدي اسم رؤية وأن املحلية، الصحيفة يف
نفسها القصة أسماعي عىل أعاد بيننا دار الذي الحوار أثناء يف ثم ذهنه. إىل
والدي، عفو يشرتي أن حاول األبيضالذي الرجل عن جدي إياها أخربني التي
النربة صوته يف وسمعت قط»، هذا أنىس «لن الهاتف: عرب الرجل يل وقال
واألمل. التصديق عدم نربة كثرية، سنوات قبل جدي من سمعتها التي نفسها

بالضبط بشعة، بنتيجة ينذر مشوًها قميئًا يبدو مصطلح األجناس»؛ «اختالط
«ثُمن بأن شخص وصف أو األمريكية» األهلية الحرب قبل «ما عبارة مثل
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من بعيد عالم آخر، عرص من صوًرا تستدعي إنها الزنوج»، من أسالفه
ذلك ومع املتداعية. املعابد وأروقة امليتة املغنولية ونباتات والنريان، السياط
منعها أن فريجينيا والية إقناع يف املتحدة بالواليات العليا املحكمة تنجح فلم
العام وهو ١٩٦٧م، عام إال للدستور خرق املختلفة األجناس بني للزواج
جيمي فيه عزف الذي والعام السادس، ميالدي بعيد فيه احتفلت الذي
كينج الدكتور حصول من سنوات ثالث وبعد وغنى، مونتريي يف هندريكس
تسأم بالفعل فيه بدأت قد أمريكا كانت وقت وهو للسالم، نوبل جائزة عىل
العنرصي. التمييز مشكلة يفرتض ما عىل وانتهت باملساواة، السود مطالبة
ال األجناس اختالط فكان والداي، فيه تزوج الذي العام ١٩٦٠م، عام أما
ويف االتحاد، واليات نصف من أكثر يف عظمى جريمة بأنه يوصف يزال
ملجرد شجرة عىل أبي يَُعلَّق أن املمكن من كان الجنوب من عديدة أجزاء
من كان تحًرضا الشمال مدن أكثر ويف الئقة؛ غري نظرة أمي إىل ينظر أنه
أن والدتي مأزق يف امرأة أية والهمسات العدائية النظرات تدفع أن املمكن
أن يمكن بعيد لدير تلجأ أن األقل عىل أو رشعية، غري إجهاض بعملية تقوم
مسألة مًعا صورتهما مجرد اعتبار املمكن من وكان التبني، لعملية يرتب
الذين األغبياء املتحررين من القلة عىل فّعال رد بمنزلة وشاذة؛ فظيعة

املدنية. الحقوق أجندة يدعمون
منهم؟ واحًدا تتزوج ابنتك ستدع كنت هل السؤال: لكن

أي إىل النظر برصف السؤال، هذا عىل باإليجاب رّدا وجدتي جدي ورّد
يف يشء أي هناك يكن فلم عيلّ؛ ا ملحٍّ لغًزا يظل مضض عىل ذلك كان مدى
عن إنجالند نيو بفلسفة مؤمنون يوجد فال اإلجابة، هذه بمثل ينبئ ماضيهما
كانساس أن صحيح عائلتيهما. شجرة يف متطرفني اشرتاكيني أو التسامي
أن يذكرني أن يحب جدي وكان األهلية، الحرب يف االتحاد جانب إىل حاربت
للعبودية، متحمسني مناهضني تضم كانت العائلة شجرة من مختلفة فروًعا
األعقف أنفها لتستعرض الجانب إىل رأسها ستدير فإنها جدتي سألت وإذا
نسل من أنها عىل — السواد شديدتي عينيها إىل باإلضافة — يدل الذي

املتحدة. للواليات األصليني السكان من شريوكي؛ قبيلة
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عن بوضوح تعرب كانت الكتب رف عىل اللون بنية قديمة صورة لكن
وإنجليزي، اسكتلندي أصل من وهما جدتي، جّدا فيها يظهر جذورهما،
خشن، صوف من مالبس يرتديان متداع، منزل أمام متجهمني واقفني
أمامهما. تمتد التي القاسية الصعبة الحياة إىل تنظر مغمضة شبه وعيونهما
التي وود جرانت رسمها التي اللوحة يف يظهران كاللذين وجهان لهما وكان
من الفقراء األقارب وهم American Gothic األمريكي القوطي اسم حملت
يرى عيونهما ويف (واسب)، البيض ساكسونيني األنجلو الربوتستانت نسل
إىل تنضم لم كانساس أن وقائع؛ أنها بعد فيما سأعلم التي الحقائق املرء
يف األهلية الحرب نشوب سبقت التي العنيفة األحداث بعد إال حرة االتحاد
يف وأنه مرة، ألول الدماء طعم براون جون سيف فيها تذوق التي املعركة
يف جنديٍّا كالرك، كولومبس كريستوفر وهو األوائل، أجدادي أحد كان حني
أنها زوجته أم تطارد الشائعات كانت أوسمة، عىل وحاصًال االتحاد جيش
الواليات رئيس دافيس، لجيفرسون الثانية الدرجة من قرابة بصلة تَُمتُّ
األوائل أجدادها أحد أن مع وأنه االتحاد، عن انشقت التي الكونفدرالية
لوالدة الشديد للخزي مصدًرا النسل ذلك كان فقد شريوكي قبيلة من كان
هذا تحمل أن وتمنت وجهها، شحب األمر هذا أحدهم ذكر وكلما جدتي،

قربها. إىل معها الرس

باألرض املحاط بالضبط الدولة وسط جداي، فيه نشأ الذي العالم هو هذا
وروح التحمل وقوة اللياقة فيه ترتبط مكان وهو االتجاهات، جميع من
التعرض واحتمال والشك املجتمع، لقواعد باالمتثال وثيًقا ارتباًطا الريادة
عرشين من أقل بعد عىل أحدهما نشأ لقد جفن. لها يطرف ال التي للقسوة
وهما الدورادو يف نشأ وجدي أوجوستا يف نشأت فجدتي اآلخر؛ من ميًال
ورسمت للطريق، خريطة عىل بارزة بحروف تظهرا أن من أصغر بلدتان
بلدة — منها أستفيد كي يقصاها أن يحبان كان التي — الطفولة مرحلة
الربيء؛ مجدها مظاهر بجميع الكساد عرص أثناء أمريكا ورسمت صغرية،
كانت التي األفالم وعروض يوليو/تموز من الرابع يف العسكري االستعراض
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الحلو واملذاق برطمان، يف املوضوعة والرياعات الحظائر، جوانب عىل تقام
املكتظة والفصول والثلجية، الرتابية والعواصف الناضجة، للطماطم كالتفاح
تلتصق التي الصوفية الداخلية مالبسهم أبًدا يبدلون ال الذين املزارع بأطفال
مع الخنازير مثل كريهة رائحة منهم وتنبعث الشتاء، بداية منذ بأجسادهم

الشهور. مرور
رومانسيٍّا أمًرا بدت املزارع ملكية ونزع املصارف انهيار أزمة حتى
تعد التي الشدائد يف يشرتك الجميع كان وعندئذ جدّي، ذاكرة غزلته أن بعد
أن املرء عىل كان لذا بينهم؛ والتقريب الناس بني للمساواة عظيمة وسيلة
التي املعلنة غري والقوانني الدقيق الهرمي الرتتيب ليدرك بحرص يستمع
يملكون ال الذين األشخاص بني والتمييز بدايتها، يف حياتهم تحكم كانت
عليه يطلق بيشء يتعلق األمر كان لقد نائية. مناطق يف ويعيشون الكثري
من كبري بقدر يحظون ال وآخرون محرتمون أناس هناك كان فقد االحرتام،
ففي الناس، باحرتام لينعم ثريٍّا يكون أن يجب ال املرء أن ومع االحرتام،
ثريٍّا. يكن لم إن االحرتام هذا لينال الجهد من كثريًا يبذل أن عليه الواقع
طوال ثابتة بوظيفة يعمل والدها فكان محرتمة، جدتي عائلة كانت
البرتول عن فيها ب سيُنقَّ التي األرايض تأجري عقود فيدير الكساد، فرتة
إعداد مدارس يف تُدرِّس تنجب أن قبل والدتها وكانت أويل، ستاندرد لرشكة
ترد التي من كتبًا وتطلب نظيًفا، منزلها عىل تحافظ األرسة كانت املعلمني.
بصفة ولكنها املقدس الكتاب وتقرأ الربيد، عرب Great Books قائمة يف
النهضة اجتماعات بها تعقد التي الخيام إىل الذهاب تتجنب كانت عامة
تقدر التي امليثودية الكنيسة تعاليم من قويًما شكًال وتفضل املسيحية،

كليهما. عىل واالعتدال العاطفة عىل العقل
جداه يكن فلم ملاذا؛ أحد يعرف ولم أصعب، كان فقد جدي وضع أما
ومعمدانيني مهذبني كانا لكنهما ثريني، األكرب وشقيقه هو ربياه اللذان
النفط منصات يف كعاملني أجرهما من العائلة عىل وينفقان هللا، يخافان
شخص إىل ما بطريقة جدي تحول فقد ذلك ومع ويتشيتا. مدينة من بالقرب
فقد والدته، انتحار إىل ذلك سبب الجريان بعض وأرجع ما، حد إىل طائش
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وكان جثتها، وجد الذي هو — الثامنة يتجاوز لم الذي — ستانيل كان
والده حذو يحذو الولد إن ويقولون رءوسهم يهزون به رفًقا أقل آخرون

التعس. والدته ملصري األكيد السبب هو هذا أن ويرون النساء، زير
عرف التي السمعة يستحق جدي كان يبدو ما فعىل السبب، كان ومهما
الناظر لكم ألنه الثانوية املدرسة من ُطرد عرشة، الخامسة سن ففي بها،
مختلفة؛ أعمال من نفسه عىل ينفق كان التالية الثالث السنوات ويف أنفه، يف
يعود ثم كاليفورنيا ثم شيكاغو إىل املتجهة القطارات عربات بني يتنقل
وإقامة الورق ولعب الهراء يف ينخرط التنقل هذا وأثناء أخرى، مرة أدراجه
طريقه يعرف كان فإنه يقول، أن يحب كان وكما النساء. مع عالقات
وهي الوقت، ذلك يف جدتي وعائلة عائلته انتقلت حيث ويتشيتا يف جيًدا
التي القصص جدتي والدا صدق وبالطبع يقوله، ما تناقض ال جانبها من
أحرضت مرة وأول البداية، من بها عالقته واستنكرا الشاب عن سمعاها
عىل واحدة نظرة والدها ألقى أرستها ليقابل منزلها إىل جدي جدتي فيها
الرجل ابتسامة ابتسم ثم الخلف، إىل املمشط األملس األسود جدي شعر
قائًال: الرصيح تقييمه عن وعرب شفتيه عىل دائًما يرسمها التي الحكيم

اإليطاليني.» من املتبخرتين يشبه «إنه
التخرج حديثة املنزيل التدبري يف كمتخصصة فهي تأبه؛ لم جدتي ولكن
كان جدي أن بد وال املجتمع، لقواعد االمتثال سئمت الثانوية املدرسة من
تلك يف أمريكية مدينة كل يف أتخيلهما األحيان بعض يف لها. وجذابًا أنيًقا
بيضاء وفانلة فضفاًضا رسواًال يرتدي وهو الحرب، سبقت التي السنوات
إىل سيجارة يقدم وهو رأسه، عىل الخلف إىل يرجعها الحواف عريضة وقبعة
وتصبغ األحمر باللون شفتيها طالء يف تفرط التي الحديث عذبة الفتاة هذه
جوارب الستعراض تصلح جميلتان ساقان ولها أشقر ليصبح شعرها
الذي الرسيع والطريق الكبرية، املدن عن يحدثها وهو أتخيله املحيل؛ املتجر
حيث الغبار، يغطيها التي الخاوية السهول من الوشيك وهروبه ينتهي، ال
بالصودا كريم آيس التسلية وتعني لبنك، مديًرا العمل الكبرية الخطط تعني
أحالم الخيال وضيق الخوف يخنق وحيث األحد، يوم نهار يف حفل وحضور
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سيموت بالضبط أين فيه يولد الذي اليوم يف بالفعل يعرف إنه حتى املرء
أحالمه، فلديه هكذا، الحال به ينتهي لن أنه عىل جدي ويرص سيدفنه، ومن
يعربون أجدادهما جعلت التي التنقل عدوى لجدتي وسينقل خططه، ولديه

كثرية. سنوات قبل قارة ونصف األطلنطي املحيط
جدي وتجند بالضبط، هاربور بريل قصف وقت يف ليتزوجا ا رسٍّ وهربا
مشهد مثل شديدة برسعة ذهني يف القصة أحداث تسري وعندئذ الجيش، يف
بيٍد القديمة األفالم تلك أحد يف فأرسع أرسع بوترية حائط نتيجة أوراق نزع
وروزفلت وترششل هتلر عن أخبار عناوين مخيلتي يف برسعة فتدور خفية،
إدوارد وصوت بالقنابل القصف لدوي العناوين تصل أن إىل ونورماندي،
حيث الجيش قاعدة يف تولد وهي أمي وأشاهد يس، بي بي وإذاعة مورو آر.
املصانع يف عملن الالتي النساء إحدى جدتي وكانت جدي، يتمركز كان
قاذفة تجميع خط يف تعمل وكانت الثانية، العاملية الحرب أثناء الحربية

باتون. الجنرال قوات ضمن فرنسا يف الوحل يف يخوض وجدي قنابل،
األرسة واتجهت قط، حقيقية حربًا يرى أن دون الحرب من جدي وعاد
تأهيل إعادة قانون بموجب بريكيل بجامعة جدي التحق حيث كاليفورنيا إىل
لطموحاته تتسع لم الدراسة غرفة لكن الحرب. من العائدين الجيش رجال
كانساس، إىل البداية يف عائدة أخرى مرة األرسة انتقلت ثم ومن صربه، ونفاد
حيث سياتل إىل وأخريًا تكساس، يف الصغرية البلدات من سلسلة عرب ثم
املدرسة يف دراستها تنهي أن لوالدتي سمحت طويلة لفرتة امُلقام بهما استقر
يلعبون رشكاء ووجدا منزًال واشرتيا لألثاث، بائًعا جدي وعمل الثانوية،
املدرسة، يف تفوقها أثبتت والدتي ألن سعيدين وكانا الربيدج، لعبة معهما
جدي منعها شيكاغو بجامعة املبكر االلتحاق عليها ُعرض عندما أنها مع

بمفردها. تعيش أن من أصغر تزال ال أنها مقرًرا الذهاب من

محرتمة، وحياة وأرسة منزل القصة؛ تتوقف أن املمكن من كان وعندئذ
أن ويمكنني جدي، مضجع يقض يزال ال كان واحًدا شيئًا أن عدا فيما
وأصبح مبكًرا، شعره شاب وقد الهادي، املحيط حافة عىل يقف وهو أتخيله
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يزال وال ينحني، وهو يراه األفق إىل ينظر ممتلئًا، النحيل الطويل جسده
تركها أنه ظن التي الصعبة والحياة الذرة وقرش النفط منصات رائحة يشم
التي األثاث رشكة مدير بالصدفة أمامه ذكر عندما ولذلك وراءه، بعيًدا
فرص وأن هونولولو، يف يُفتتح أن وشك عىل جديًدا متجًرا أن بها يعمل
استقاللها، ستحقق ما قريبًا ألنها نظًرا محدودة غري هناك العمل ازدهار
وحزم املنزل بيع عن جدتي إىل وتحدث نفسه اليوم يف البيت إىل أرسع
غروب اتجاه يف غربًا، رحلتهم يف جولة آخر يف للرشوع أخرى مرة حقائبهم

… الشمس
البداية هذه عن يبحث ما دائًما جدي، أعني الشكل، بهذا دائًما سيكون
إىل األرسة وصلت وعندما املألوفة. األمور من يهرب ما دائًما الجديدة،
والرغبة الشهامة تلك أظن؛ ما عىل تماًما نضجت قد شخصيته كانت هاواي
األفق، وضيق واملعرفة الخربة من الغريب املزيج ذلك اآلخرين، إسعاد يف
جرح السهل ومن لبق غري فجأة تجعله أن املمكن من التي املشاعر وسذاجة
جيله، من للرجال نموذًجا أمريكية، شخصية شخصيته كانت لقد مشاعره.
أن دون املفتوح والطريق والفردية الحرية مفهوم اعتنقوا الذين الرجال
حماستهم تقود أن املمكن من والذين ذلك، بثمن دراية عىل دائًما يكونوا
الثانية العاملية الحرب أعمال إىل أو املكارثية جبن إىل نفسها بالسهولة
كذلك وكانوا واحد، آن يف وواعدين خطريين كانوا الذين الرجال البطولية،
النهاية. يف باإلحباط سيصابون الذين الرجال وهم املتأصلة، براءتهم بسبب
بعد، لالختبار تعرض قد جدي يكن لم ١٩٦٠م عام فحتى ذلك ومع
ببطء ستأتي فإنها تأتي عندما وحتى ذلك، بعد ستأتي اإلحباط فأوقات
ذهنه ويف لألسوأ، أو لألفضل يغريه أن املمكن من كان الذي العنف بدون
يكتب وكان بوهيمياً. بل حوله، ملن مخالًفا حرٍّا مفكًرا نفسه يعترب أصبح
الذين اليهود من عدًدا ويعترب الجاز، موسيقى إىل ويستمع أحيانًا الشعر
إىل للدخول الوحيدة محاولته ويف أصدقائه، أقرب األثاث يف عمله يف قابلهم
ملذهب للمتبعني املحيل االجتماع يف األرسة أسماء يدرج كان املنظم، الدين
جميع نصوص يستخدمون التوحيديني أن فكرة تروقه وكانت الكون، وحدة
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واحد.») دين يف أديان خمسة لديك أن لو «كما يقول: (وكان العظيمة األديان
«بحق (فتقول: الكنيسة يف آرائه عن بالعدول تقنعه أن تحاول جدتي كانت
حبوب رشاء مثل الدين يكون أن املفرتض من ليس ستانيل، يا السماء
تتفق تكن ولم بطبيعتها، شكٍّا أكثر جدتي كانت إذا لكن اإلفطار!»)،
لشخصيتها العنيد االستقالل فإن الغريبة، مفاهيمه بعض يف جدي مع
متقاربني. عامة بصفة جعلهما بنفسها، األمور يف التفكري عىل وإرصارها
أبًدا تتحد لن أفكارهما أن مع ما، حد إىل متحررين جعلهما هذا كل
عندما ولذا أمريكيني، أيًضا كانا هذا ويف ثابتة، أيديولوجية يشبه ما لتكون
هاواي، جامعة يف قابلته صديق عن وتحدثت يوم ذات املنزل إىل أمي عادت
دعوته هو ذهنهما إىل بدر ما أول كان باراك، يدعى أفريقي طالب وهو
عىل املسكني الشاب ذلك أن جدي خاطر يف جال أنه وأظن العشاء. عىل
األفضل من لنفسها ستقول جدتي وكانت وطنه، عن وبعيد وحيد األرجح
أن املحتمل من منزلهما، باب إىل أبي وصل وعندما عليه، نظرة نلقي أن
املفضلني؛ مطربيه أحد مع األفريقي تشابه بمدى الفور عىل ُصِدَم قد جدي
يغني، أن بإمكانه هل أبي يسأل وهو أتخيله أن وأستطيع كول، كينج نات
جدي وكان والدتي، وجه عىل ارتسمت التي االرتياع نظرة يفهم أن دون
جدتي مع يتجادل أو دعاباته إحدى يحكي للغاية مشغوًال األرجح عىل
يدها مدت والدتي أن يلحظ لم إنه حتى اللحم رشائح طهي كيفية حول
لكنها ذلك جدتي والحظت يدها، جوار إىل امللساء القوية اليد عىل وضغطت
فقد شفتيها، عىل تعض وهي الحلوى تقدم ألن يكفي بما مهذبة كانت
علق األمسية انتهت وعندما فعلها. رد يف تبالغ أن من غريزتها حذرتها
اإليماءات يف الواضح بنفسه اعتزازه ومدى الشاب ذكاء ِحّدة عىل كالهما
اللكنة! أجمل وما أخرى، فوق ساًقا يضع وهو األنيقة وجلسته املحسوبة

مثله؟ واحًدا «تتزوج» ابنتهما يرتكان هل ولكن
مناسبًا. تفسريًا تقدم ال الحني ذلك حتى فالقصة بعد، نعرف ال إننا
لم — الوقت ذلك يف البيض األمريكيني معظم غرار عىل — أنهما الحقيقة
شماًال طريقها العنرصي الفصل قوانني سلكت فقد السود، يف كثريًا يفكرا
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عىل بدت التفرقة هذه لكن طويل، بزمن جداي يُولد أن قبل كانساس إىل
الكبري القدر ذلك تتضمن ولم رسمية، وأقل لطًفا أكثر ويتشيتا حول األقل
القوانني نفس أبقت فقد الجنوب؛ أقىص واليات عىل سيطر الذي العنف من
املختلفة األجناس بني التعامل البيض بني الحياة حكمت التي املعلنة غري
عن وجدتي جدي ذكريات يف السود يظهر وعندما مستوياته، أدنى عند
النفط حقول من بالقرب يأتون سود رجال قصرية؛ صوًرا تكون كانساس،
يأخذن سود سيدات أو باألجرة، كعمال عمل عن يبحثون آلخر حني من
كانوا فالسود البيض، منازل تنظيف يف يساعدن أو للتنظيف البيض مالبس
أموس أو الخادمة بوال أو البيانو عازف سام مثل موجودين، وغري موجودين
وال عاطفة يثري ال ملحوظ غري صامت حضور اإلذاعة؛ شبكات عىل وأندي

ا. خوًفَ
إىل انتقلت حتى عائلتي حياة يف تظهر العرق حول األسئلة تبدأ ولم
هناك العمل من األول أسبوعه يف جدي تلقى فقد الحرب؛ بعد تكساس
السود الزبائن مع التعامل كيفية عن األثاث محل يف البائع زميله من نصيحة
يأتوا أن يجب البضائع عىل نظرة يلقوا أن امللونون أراد «إذا واملكسيكيني:
ألماكنهم.» توصيلها ترتيبات بأنفسهم ويتولوا الرسمية، العمل ساعات بعد
الحارس، عىل فيه تعمل كانت الذي املرصف يف جدتي تعرفت ذلك وبعد
تتذكر وال الثانية العاملية الحرب محاربي من محرتم طويل أسود رجل وهو
الرواق يف الحديث أطراف يتبادالن كانا وبينما ريد، السيد كان اسمه أن إال
بأنها لجدتي بغضب وهمست املكتب يف سكرترية ثائرة ثارت األيام أحد يف
قصري بوقت ذلك وبعد السيد». بلقب «زنجي أبًدا تخاطب أن ينبغي ال
وعندما منخفض، بصوت يبكي املبنى من ركن يف ريد السيد جدتي وجدت
حتى فعلنا «ماذا بسؤال: ورد عينيه وجفف قامته نصب الخطب ما سألته

االحتقار؟!» بهذا نُعامل
السؤال لكن اليوم، ذلك يف السؤال هذا عن إجابة تعرف جدتي تكن لم
أمي تأوي حني جدي مع األحيان بعض يف تناقشه وكانت ذهنها، يف علق
«سيد»، بلقب ريد السيد مخاطبة يف جدتي تستمر أن وقررا الفراش، إىل
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الحارس أصبح التي املسافة والحزن، االرتياح من بمزيج تفهمت، أنها مع
جدي وبدأ األروقة، يف اآلخر بجانب أحدهما مر كلما عليها الحفاظ يراعي
عليه أن ويخربهم الجعة، واحتساء للخروج العمل يف زمالئه دعوات يرفض
ومألهما وقلقني انطوائيني وأصبحا زوجته، يُسعد كي املنزل إىل العودة

املدينة. يف دائمان غريبان وكأنهما مجهول خوف
يف كانت الجديد، السيئ املناخ ذلك من املترضرين أكثر هي أمي وكانت
تتعاف لم وحيدة طفلة عمرها، من عرشة الثانية أو الحادية يف الوقت ذلك
باإلضافة — املرض جعلها وقد قليل، وقت منذ إال شديدة ربو حالة من
تميل لكنها الظل وخفيفة مرحة كانت ما، نوًعا وحيدة — التنقل كثرة إىل
جدتي وبدأت فردية، سري نزهات يف تخرج أو كتاب يف رأسها تدفن أن إىل
ابنتها. سلوكيات غرابة وضوح من زاد األخري االنتقال ذلك أن من تقلق
رحمة بال تتعرض وكانت الجديدة، مدرستها يف قليلة صداقات ألمي وكان
الحكمة، إىل تفتقد التي جدي أفكار (أحد آن ستانيل اسمها، بسبب ملضايقات
ستان. الرجل أو ستيمر ستانيل عليها يطلقون فكانوا ابنًا)، يريد كان إذ
األمامية الحديقة يف وحدها عادة تجدها عملها من تعود عندما جدتي وكانت
يف مستغرقة الحشائش عىل تستلقي أو الرشفة فوق من ساقيها تؤرجح

املنعزل. عاملها
إىل عائدة جدتي كانت فعندما األيام؛ أحد يف اختلف الوضع ذلك لكن
محتشدين األطفال من جمًعا وجدت الهادئة الحارة األيام أحد يف املنزل
تمييز استطاعت جدتي اقرتبت وعندما بمنزلهم، املحيط السياج خارج
وجوه عىل ترتسم واالشمئزاز الغضب وعالمات ساخرة، ضحكات أصوات

متناوب: وبإيقاع حاد بصوت يغنون وكانوا األطفال،
الزنوج!» «ُمِحبّة
قذرة!» «يانكي
الزنوج!» «محبة

حجًرا ولد يقذف أن قبل ليس لكن جدتي، رأوا عندما األطفال تفرق
يهبط وهو الحجر مسار جدتي عينا وتتبعت السياج، فوق يده يف كان

38



األول الفصل

وبصحبتها والدتي كانت اإلثارة؛ هذه كل سبب رأت هناك شجرة، أسفل
عىل بطنيهما عىل بعض بجوار تستلقيان تقريبًا عمرها نفس يف سوداء فتاة
تخرتق أقدامهما وأصابع ركبتيهما، فوق مرفوعتان وجونلتاهما األعشاب
ومن والدتي، كتب أحد أمام يديهما عىل تستندان ورأساهما الحديقة، تربة
أن جدتي تدرك ولم الشجر، أوراق ظل تحت ساكنتني الفتاتان بدت بعيد
فتحت عندما إال بالدموع مليئة أمي وعينا ترتعش كانت السوداء الفتاة
جدتي انحنت حتى الخوف، من مشلولتني حراك، بال الفتاتان ظلت البوابة،

رأسيهما. عىل يدها ووضعت النهاية يف
أنتما الداخل، إىل تعاليا السماء فبحق ستلعبان، كنتما «إذا وقالت:
الثانية، الفتاة يد إىل يدها ومدت األرض عىل من والدتي رفعت ثم االثنتان.»
رسعتها، بأقىص الفتاة ركضت أخرى بكلمة التفوه تستطيع أن قبل لكن
حتى الرسيعة الوبت نوع من الكالب كسيقان الطويلتان ساقاها وبدت

الشارع. يف اختفت
حدث عما أمي واستجوب حدث، ما سمع عندما غضبًا جدي استشاط
لزيارة عمله من إجازة الصباح فرتة أخذ التايل اليوم ويف األسماء، ن ودوَّ
أهانوا الذين األطفال بعض أمور بأولياء شخصيٍّا واتصل املدرسة، ناظر
ويل كل من نفسها اإلجابة عىل حصل وقد غضبه، جام عليهم ليصب ابنته
فبنات دونهام، سيد يا ابنتك إىل تتحدث أن األفضل «من إليه: تحدث أمر

البلدة.» هذه يف امللونني مع يلعبن ال البيض

اإلخالص وما األحداث، هذه أهمية يقدر كيف املرء يعرف أن الصعب من
بارزة األحداث هذه كانت إذا ما أو انهار، أو ن تكوَّ الذي للقضية الدائم
أن أرص عنها معي جدي تحدث فكلما أحداث، من تبعها ما ضوء يف فقط
دفعتها التي األسباب بني من كان العنرصية هذه مع األرسة ارتياح عدم
وحدنا كنا عندما مرة فذات حرًصا؛ أكثر جدتي وكانت تكساس، ملغادرة
ما عىل تسري تكن لم األمور ألن إال تكساس من ينتقلوا لم أنهم أخربتني
ووفًقا أفضل. بيشء وعده سياتل من صديًقا وألن العمل، يف جدي مع يرام
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فتقول: الوقت، ذلك يف مفرداتهم يف «العنرصية» مصطلح حتى يكن فلم لها
هذا باري، يا مهذب بأسلوب الناس معاملة علينا أنه وجدك أنا أرى «كنت

األمر.» يف ما كل هو
العواطف يف للشك تميل التي — فجدتي الطريقة، بهذه حكيمة إنها
أميل لذا السليمة، الفطرة حكم تقبل — فيها املبالغ االدعاءات أو املفرطة
ميله من جدي عن أعرفه ما مع تتفق فإنها لألحداث، بروايتها الثقة إىل
لنفسه. يتمناها التي الصورة مع متوافًقا ليكون تاريخه كتابة يعيد ألن

وأعتربه أحداث من جدي عيلّ يقصه ما تماًما أستبعد فال ذلك ومع
كتابة إعادة من أخرى صورة أي الذات، عىل املفرط الثناء أعمال من عمًال
مدى أعرف ألني بالتحديد هذا، يمكنني ال البيض، لدى مغاير بشكل التاريخ
تكون أن يف الشديدة ورغبته يرويها، التي بالقصص الشديد جدي إيمان
أظن ال تكساس بعد كذلك. يجعلها كيف دائًما يعرف لم لو حتى حقيقية،
تجد كانت التي القصص يرويها، التي القصص من جزءًا أصبحوا السود أن
تختلط وجراحه، وآالمه األسود العرق حالة وستصبح أحالمه، عرب طريقها
التي واألم الفضيحة، إىل واإلشارة الغائب األب الخاصة؛ آالمه مع عقله يف
الشعر، أشقر صبيٍّا يكن لم أنه وإدراكه اآلخرين، األطفال وقسوة رحلت،
جزءًا كانت العنرصية أن غريزته وأخربته متبخرت»، «إيطايل مثل يبدو وأنه
وجزءًا واملكانة، االحرتام بنيل والجدارة التقاليد من جزءًا املايض، ذلك من
يحاول الخارج يف أبقته التي اإلشاعات ونرش والهمسات االبتسام تكلف من

الداخل. إىل النظر يسرتق أن
من البيض من كثري عند اتجهت فقد أهمية، لها الغريزة هذه أن أظن
املضاد، االتجاه إىل العائلية خلفياتهما نفس لهم ممن وجدتي جدي جيل
بالفعل توترت قد كانت بوالدتي جدي عالقة أن ومع الناس. سواد اتجاه
استقراره عدم قط تتقبل لم فهي — هاواي إىل فيه وصلوا الذي الوقت يف
قسوته من خجولة تغدو أن بد ال وكان األوقات معظم يف العنيف ومزاجه
الثقة وتلك املايض، طمس يف الرغبة تلك كانت فقد — الفظة وأخالقه
أأدرك وسواء له، الباقي املرياث هو الخيال من العالم تشكيل إعادة بإمكانية
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عىل قدمت أسود رجل صحبة يف ابنته رؤية فإن يدركه، لم أم هذا جدي
قلبه. عىل تطل نافذة ذاته، من مستكشف غري عميق مستوى

تكن لم — إليها توصل قد كان إذا حتى — هذه الذات معرفة ولكن
الزواج حدث كيف يظل الحقيقة يف له، أسهل أمي خطوبة تقبل لتجعل
قط الشجاعة أملك لم التي التفاصيل وهي واضح، غري أمًرا حدث ومتى
أو كعكة ال املعروف، باملعنى زواج لحفل تسجيل يوجد فال الستكشافها؛
تحرضه ولم لزوجها، ليسلمها ابنته بيد العروس والد إمساك أو زواج خاتم
علم عىل يكونوا لم الوقت ذلك يف كانساس يف الناس أن يبدو حتى عائالت،
القانونية، الزواج مراسم إلتمام وقاٍض صغري، مدني زواج حفل مجرد به.
وربما تنظيم، أي ودون للغاية عشوائيٍّا تأمله، عند ا هشٍّ يبدو برمته األمر
ستمر، تجربة األمر، به يتم أن جداي أراد الذي األسلوب هو هذا يكون
يقوما ولم موقفهما ثبات عىل يحافظان أنهما مادام فحسب، وقت مسألة

متطرف. سلوك بأي
الهادئ أمي حزم تقدير يف يخطئا لم فإنهما كذلك، األمر كان وإذا
يزن طفل، ُولد وعندما مشاعرهما. تذبذب تقدير يف أيًضا أخطآ بل فحسب،
قدميه يف أصابع عرشة وله كيلوجرام] ٣٫١٢٠] وأوقيتني أرطال ثمانية

يفعال؟ أن يمكن كان ماذا يأكل، أن ويريد يديه يف ومثلهم
يمكن يشء إىل العصيب املوقف ويحوالن يتآمران واملكان الزمان بدأ
أبي يشارك يجلس جدي وكان للفخر، مصدًرا يصبح أن يمكن بل تقبله،
عن بجرأة يتحدث وهو الجديد ابنته زوج إىل ويستمع الجعة احتساء
الكريملني أو الوايتهول مثل للغاية بعيدة أماكن وعن االقتصاد أو السياسة
أكرب، بحرص الصحيفة يقرأ يبدأ ثم املستقبل، يستطلع نفسه ويتخيل
الجديدة العنرصي االندماج عقيدة عن تحدثت التي التقارير أوىل ويجد
من األرسة وأن تتغري، العواطف وأن ينكمش، العالم أن ويقرر أمريكا، يف
التي الجديدة» «الحدود سياسة مقدمة إىل الواقع يف انتقلت قد ويتشيتا
ترسل أن ألمريكا يمكن كيف الرائع. كينج الدكتور وحلم كينيدي، تبناها
وكانت العبودية؟ يف السود مواطنيها تبقي تزال ال وهي الفضاء إىل رجالها
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رواد أشاهد جدي كتفي عىل أجلس أنا حياتي؛ يف الذكريات أوائل إحدى
بعد الجوية هيكام قاعدة إىل أبوللو بعثة مهام إحدى من يصلون الفضاء
الطيارون يضعها التي بنظاراتهم الفضاء رواد أن وأتذكر ناجح، هبوط
العزل، غرفة مدخل عرب أراهم أكاد وال للغاية، بعيدة مسافة عىل كانوا
لوحت وأنا يل لوح قد الفضاء رواد أحد أن دائًما يقسم كان جدي ولكن
زوج مع جدي دخل لقد لنفسه، يرويها التي القصة من جزءًا هذا كان له،

الفضاء. عرص إىل البرشة أسمر وحفيده األسود ابنته
هذه لبدء االتحاد، يف عضو أحدث هاواي، من أفضل يكون ميناء وأي
سكان تعداد تضاعف أن بعد — الحارض الوقت يف حتى الجديدة؟ املغامرة
الوجبات بمطاعم تكتظ وايكيكي أصبحت أن وبعد أضعاف، أربعة الوالية
والتقسيم اإلباحية الفيديو رشائط تبيع التي واملتاجر املختلفة الرسيعة
يف حتى — األخرض التل من جزء كل إىل رحمة دون يزحف الذي الفرعي
منبهر طفل وأنا خطوتها التي األوىل الخطوات تعقب يمكنني الوقت هذا
التي واملنحدرات الهادي، للمحيط املرتجف األزرق والسطح الجزر، بجمال
وزهور مانوا، لشالالت الرائع واالندفاع الخرضاء، األشنة نباتات تغطيها
الشاطئ وأمواج مرئية، غري طيور بأصوات املليئة العالية والظالل الزنجبيل
عرض يف سينمائي رشيط بكرة يف أنها لو كما تتحطم العنيفة، الشمايل
النفاذة. الطيبة الرائحة ذي الرطب والهواء الجبلية، بايل قمم وظالل بطيء،
ً حديثا وصلت التي عائلتي نظر يف كانت أنها بد وال هاواي! إنها
الجيوش تدافع سئمت أن بعد — نفسها األرض أن لو كما ١٩٥٩م عام
اللون زمردية الصخور من السلسلة هذه أجربت — املريرة والحضارة
األرض يمألوا أن العالم أنحاء جميع من الرواد يستطيع حيث الربوز عىل
القبيح الغزو أما الربونزي. باللون الشمس ستصبغهم الذين بأطفالهم
العضال واألمراض الفاشلة، املعاهدات طريق عن األصليني هاواي لسكان
يد عىل الغنية الربكانية الرتبة وتجريف التبشريية، البعثات أحرضتها التي
التعاقد ونظام واألناناس، السكر قصب زراعة أجل من األمريكية الرشكات
والصينيني اليابانيني من املهاجرين جعل الذي واألجري العمل صاحب بني
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هذه يف غروبها إىل الشمس رشوق من توقف دون يكدحون والفلبينيني
كان ذلك كل الحرب؛ خالل ياباني أصل من األمريكيني واعتقال الحقول،
ذلك كان عائلتي فيه وصلت الذي الوقت ففي ذلك ومع حديثًا. تاريًخا
الذي الصباح ضباب مثل الجماعية، الذاكرة من ما بطريقة اختفى قد
للغاية مشتتة والسلطة — األجناس من الكثري هناك كانت الشمس. بددته
املطبق الصارم الطبقي النظام فرض الصعب من جعل مما — بينهم فيما
الفصل أنصار أكثر إن حتى السود من للغاية قليل وعدد األم، الدولة يف
االختالط أن معرفة ظل يف بأمان بإجازة االستمتاع يمكنهم حماسة العنرصي

الوطن. يف القائم بالنظام عالقة له ليس هاواي يف األجناس بني
االنصهار بوتقة هاواي إن تقول أسطورة خيوط نُِسَجت ثم، ومن
والسيما — وجدتي جدي أقحم وقد العرقي، التجانس يف وتجربة الحقيقية،
يف نفسيهما — األثاث يف عمله بحكم كثريين أناس مع يتعامل كان الذي جدي
كارنيجي ديل كتاب من قديمة نسخة هناك تزال وال املتبادل. التفاهم قضية
كربت وعندما مكتبته، رف عىل الناس» يف وتؤثر األصدقاء تكسب «كيف
سيساعده أنه رأى الذي الودود املرح األسلوب بذلك يتحدث أسمعه كنت
العائلة صور برسعة يُخرج أن عليه السهل من فكان زبائنه، مع عمله يف
الربيد ساعي ويصافح يقابله، غريب شخص أول عىل حياته قصة ويروي

املطاعم. يف النادالت عىل بذيئة دعابات يلقي أو يديه، عىل ويشد
كان ولكن بالخجل أشعر تجعلني الغريبة السلوكيات هذه مثل كانت
إنه حتى الغريبة، صفاته يقدرون حفيده من تسامًحا أكثر أشخاص هناك
فقد قط. كبري نفوذ له يكن لم أنه مع األصدقاء، من واسعة دائرة له كانت
ياباني أصل من أمريكي رجل يديره صغري متجر منزلنا من بالقرب كان
جاك سكيب نوع من التونة رشائح بأفضل لنا يحتفظ فريدي نفسه يدعو
أرز بورق املغلف كاندي رايس بونبون ويعطيني الساشيمي، طبق لصنع
يف يعملون الذين األصليون هاواي سكان كان كثرية أوقات ويف أكله. يمكن
الخنزير لحم مع القلقاس لتناول يدعوننا للطلبات توصيل عماَل جدي متجر
السجائر تدخن فكانت جدتي (أما بنهم يلتهمه جدي كان الذي املشوي،
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أذهب كنت األحيان بعض ويف بيًضا). لنفسها وتقيل املنزل إىل تعود حتى
كبار فلبينيني مع الداما يلعب أن يحب كان حيث أليئي منتزه إىل جدي مع
بذور عصارة كبرية بكميات ويبصقون رخيصة سجائر يدخنون السن يف
رجل اصطحبنا كيف أذكر أزال وال دم. أنها لو كما تبدو التي التنبول نبات
صباح من مبكر وقت يف — جيد بثمن أريكة باعه قد جدي كان — برتغايل
خليج من بالحربة سمك الصطياد بساعات الشمس رشوق قبل األيام أحد
الصيد قارب يف القمرة من يتدىل بالغاز يعمل مصباح هناك كان كايلوا.
كالفحم، السوداء املظلمة املياه يف يغوصان وهما الرجلني أشاهد وأنا الصغري
كبرية سمكة ومعهما يظهرا حتى السطح أسفل يتوهج كشافيهما وضوء
يف باسمها جدي أخربني وقد الرمحني، أحد طرف يف بذيلها ترضب ملونة
رحلتنا طوال نردده وأخذنا هومو-هومو-نوكو-نوكو-أبوا، وهو هاواي، لغة

املنزل. إىل
من الكثري وجدتي لجدي العرقي أصيل يسبب لم البيئة، هذه مثل يف
املحليون السكان يتبعه الذي االزدراء سلوك تبنيا ما ورسيًعا املشكالت،
ويف الشأن. هذا يخص فيما ارتياحهم عدم عن يعربون الذين الزوار تجاه
الرمال، عىل ألعب وأنا يشاهدونني السياح جدي يرى عندما األحيان بعض
كاميهاميها امللك حفيد إنني قائًال الئق، باحرتام ويهمس، منهم يقرتب فإنه
عىل عريضة ابتسامة يرسم وهو يل يقول أن يحب وكان هاواي. ملوك أول
من باري، يا للصور سجّل ألف يف توجد صورتك أن من واثق «أنا شفتيه:
فيها وأرى غامضة، بالتحديد القصة هذه أظن مني.» والية إىل إيداهو والية
أخرى قصة يروي كان جدي لكن الصعبة، املوضوعات لتجنب اسرتاتيجية
تعرف أن ودون ما، يوًما أسبح رأتني التي السائحة تلك عن نفسه بالرسور
ماهرين يولدون هؤالء هاواي سكان أن بد «ال قائلة: علقت تتحدث من مع
الصبي «هذا إن إذ اكتشافه يصعب أمر هذا إن جدي فأجابها بالسباحة»،
محيط يوجد وال كينيا، قلب من ووالده كانساس من وأمه حفيدي، هو
شيئًا العرق يعد لم جدي نظر ففي املكانني.» كال من أميال عدة ملسافة
بعينها، أماكن يف باقيًا يزال ال الجهل كان فإذا بشأنه، املرء يقلق أن يستحق
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ما رسعان العالم باقي أن تفرتض أن الطمأنينة عىل الباعث من فسيكون
والتقدم. الحضارة بركب سيلحق

أبي، عن القصص جميع حوله تدور كانت ما هو هذا أن أظن النهاية ويف
التي التغريات عن تحدثوا ما بقدر نفسه الرجل عن يتحدثوا لم فإنهم
موقف بها تغري التي املرتددة والعملية به، املحيطني األشخاص يف حدثت
ستستحوذ لروح صوتًا القصص أعطت لقد العنرصية. تجاه وجدتي جدي
حق قانون وإقرار كينيدي انتخاب بني القصرية الفرتة طوال األمة عىل
الناس كل بخالص اإليمان لعقيدة الظاهري االنتصار يعد الذي التصويت؛
ستكون حيث مرشق جديد عالم إنه األفق، وضيق التفكري محدودية عىل
املرء تقود ربما بل والتسلية، للتوجيه مصدًرا والثقافة العرق يف االختالفات
عائلتي، تطارد كانت ما قدر تطاردني جيدة خيالية قصة إنها للمجد،
الطفولة. حدود مجرد من ألبعد تمتد مفقودة جنة جوانب بعض وتستحرض
ترك لقد موجوًدا. يكن لم أبي أن واحدة؛ مشكلة سوى هناك تكن ولم
يلغي أن بإمكانه وجدتي جدي أو أمي به أخربتني مما شيئًا يكن ولم الجنة،
أن يستطيعوا ولم رحل، ملاذا تخربني لم وقصصهم الواضحة، الحقيقة هذه
السيد الحارس غرار وعىل يرحل، لم لو األمور ستبدو كانت كيف يصفوا
تكساس طرق أحد تقطع وهي الغبار أثارت التي السوداء الفتاة أو ريد
شخصية ما، شخص يرويها قصة يف شخصية مجرد والدي أصبح مرسعة،
البلدة ينقذ الذي الغامض الغريب ذهب، من قلبه غريب شخص — جذابة

ذلك. مع قصة يف شخصية يزال ال ولكنه — بالفتاة ويفوز
يفضل والدي كان فربما هذا، عىل جدّي أو والدتي ا حقٍّ ألوم ال إنني
يف يظهر فهو تصويرها؛ يف مشرتًكا كان ربما بل له، رسموها التي الصورة
متحفًظا شخًصا تخرجه عند ستار-بوليتني هونولولو صحيفة يف نُرش مقال
بلباقة الجامعة وينتقد قارته، سفري النموذجي الطالب صورة يف ومسئوًال،
عىل وتجربهم بالجامعة ملحق خاص مبنى يف الزائرين الطالب تحشد ألنها
يشتت هذا إن وقال الثقايف، التفاهم لتعزيز مصممة دراسية برامج حضور
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شخصيٍّا يتعرض لم أنه ومع إليه. يسعى الذي العميل التدريب عن انتباهه
هناك وأن حولهم عمن أنفسهم يعزلون البعض أن الحظ فقد مشكالت، ألية
ساخر بمرح وعرب املختلفة، العرقية الجماعات بني واضًحا عنرصيٍّا تمييًزا
إذا لكن للتحيز، أحيانًا يتعرضون هاواي يف «القوقازيني» أن حقيقة عن
ينهي أن عىل حريًصا كان فقد نسبيٍّا، نافذة بصرية عن يعرب تقييمه كان
تتعلمها أن يمكن التي األشياء أحد إن قال إذ إيجابية بملحوظة حديثه
تحقيق أجل من مًعا للعمل األجناس استعداد هي هاواي من األخرى األمم
غري أخرى أماكن يف البيض املواطنني وجد سلوك وهو املشرتكة، التنمية

األحيان. معظم يف به للقيام مستعدين
واستمارات ميالدي شهادة بني مطوية املقالة هذه وجود اكتشفت
بها صغرية قصاصة كانت الثانوية، املدرسة يف كنت عندما قديمة، تطعيم
الحذف كان إذا عما ألتساءل أنا وتُركت يل، أو ألمي ذكر دون له، صورة
الصحفي يطرح لم وربما الطويل، لرحيله استعداًدا أبي، جانب من متعمًدا
األمر كان ربما أو املتعجرف، أبي أسلوب من خوًفا شخصية أسئلة عليه
البسيطة القصة من جزءًا ليس بصفته الصحيفة تحرير مجلس من قراًرا
بني شجاًرا الحذف ذلك سبب هل أيًضا وأتساءل عنها، يبحثون كانوا التي

أبوي.
أنه أدرك أن من سنٍّا أصغر كنت ألني سأعرف كنت ما الوقت ذلك يف
من أصغر كنت كما بالضبط معي، يعيش أب يل يكون أن املفرتض من كان
أبي أن بدا للغاية قصرية ولفرتة عرق. يل يكون ألن بحاجة أني أعرف أن
وحتى وجداي، أمي تأثريها تحت سقط التي التعويذة تأثري تحت سقط قد
تركوها أنهم ظنوا التي — العوالم واستعادت التعويذة، تلك ُكرست عندما
يف أحالمهم تحتله كانت الذي املكان أنا شغلت عليهم، سيطرتها — خلفهم

حياتي. من األوىل الست السنوات
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والدراجات السيارات، املرور: بحركة مختنًقا السفارة إىل الطريق كان
(ريكشا)، عجالت ثالث عىل تسري التي الصغرية األجرة وعربات البخارية،
موكب الركاب؛ من سعتها ضعف تحمل التي والصغرية الكبرية والحافالت
قيظ أثناء مكانًا لنفسه ليجد يحارب كل والسيقان، واألذرع العجالت من
ثم األمام، إىل أقدام بضعة طريقنا نشق أن استطعنا الظهرية. بعد ما
سيارة سائق ولوح أخرى، مرة توقفنا ثم منه ننفذ مخرًجا ووجدنا توقفنا،
اللبان يبيعون كانوا الذين الصبية من مجموعة مبعًدا نستقلها التي األجرة
عىل كاملة عائلة تحمل بخارية بدراجة يصطدم أن وكاد املفردة، والسجائر
أحد عند واحد شخص كأنهم مًعا جميًعا مالوا وابنة، وابن وأم أب ظهرها؛
العوادم تأثري من للتخفيف بمناديل أفواههم يكممون وكانوا املنعطفات،
كانت الطريق جانب وعىل الطرق، قطاع من كعائلة يبدون جعلتهم عليهم
أجسادهن حول يلففن الذابلة البرشة ذوات السمراوات النساء من مجموعة
بفاكهة ممتلئة القش من سالًال أكداس يف يرتبن اللون باهت بنيٍّا رداءً
الذباب ويهشان الطلق، الهواء يف جرآب أمام يجلسان وميكانيكيان ناضجة،
الرتبة أجزاء بعض تنحدر خلفهما ومن محرًكا، يفككان وهمها بخمول
الرأس مستديرا طفالن كان حيث املحرتقة للنفايات مقلبًا لتصبح الطينية
وقرش الوحل يف الطفالن وانزلق هزيلة، سوداء دجاجة بجنون يطاردان
القذر الطريق يف اختفيا حتى سعادة يف يرصخان املوز شجر وأوراق الذرة

خلفهما.
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سيارة من خرجنا الزحام، قل حتى الرسيع الطريق إىل وصلنا إن وما
رجال من اثنني من الرتحيب إيماءات استقبلتنا حيث السفارة أمام األجرة
اإليقاع صوت حل السفارة فناء وداخل أنيقة، مالبس يرتديان البحرية مشاة
العمل يف أمي رئيس كان الشارع. ضوضاء محل األشجار لتقليم املنتظم
الواليات علم ويتدىل صدغيه، يخط الشيب بدأ الشعر قصري بدينًا أسود رجًال
بقوة مصافًحا يده إيل مد وقد مكتبه، بجوار طويلة سارية عىل من املتحدة
بعد ما عطر رائحة منه تنبعث كانت الشاب؟» أيها حالك «كيف قائًال:
منتصب ووقفت بإحكام. عنقه تحيط املشدودة القميص وياقة الحالقة
غرفة يف الهواء وكان الدراسة، يف تقدمي عن أسئلته أجيب وأنا القامة

عليل. نقي نسيم الجبال، قمم هواء مثل ا، وجافٍّ بارًدا املكتب
إلنجاز هي ذهبت حني يف املكتبة يف أمي وأجلستني مقابلتنا، انتهت
الدرايس الواجب ومن املسلية الرسوم كتب قراءة من انتهيت األعمال، بعض
ألستعرض مقعدي فوق أصعد أن قبل معي أحرضه أمي جعلتني الذي
من التاسعة يف صبي اهتمام تثري ال الكتب معظم كانت األرفف. عىل الكتب
للتنمية، خمسية وخطط جيولوجية، ودراسات الدويل، البنك تقارير عمره؛
معروضة «اليف» مجلة أعداد من مجموعة األركان أحد يف وجدت لكني
رشكة — الجذابة اإلعالنات يف قلبت شفاف، بالستيكي غالف يف أنيق بشكل
التليفزيون ألجهزة زينيث ورشكة فيفر، ودودج ورشكة لإلطارات، جوديري
يرتدون ورجال — شهي) (ممم! كامبل وحساء األنواع؟») أفضل ليس («ملاذا
يرتدين ونساء الثلج عىل الخمر يسكبون طويلة رقبة ذات بيضاء بلوفرات
نفيس يف هذا بث غريب ولسبب بإعجاب، يشاهدن قصرية حمراء جونالت
القصة موضوع أخمن أن حاولت إخبارية، صوًرا رأيت وعندما الطمأنينة.
ُمعبدة شوارع يف ينطلقون فرنسيني ألطفال صورة رأيت التعليق؛ قراءة قبل
يوم بعد االستغماية لعبة فيه يلعبون سعيًدا مشهًدا كان الكبري، بالحىص
عن تعرب ضحكاتهم وكانت اململة، اليومية والواجبات املدرسية الكتب من
حوض يف عارية صغرية فتاة برفق تضع يابانية سيدة صورة ثم الحرية،
ملتويتان وساقاها مريضة كانت فالفتاة حزينًا، املشهد ذلك كان عميق، غري
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مالمح عىل محفوًرا الحزن كان األم، صدر عىل الخلف إىل ملقى ورأسها
… نفسها عىل باللوم تلقي كانت ربما األم، وجه

ومعطف سوداء نظارة يرتدي عجوز لرجل صورة صادفت النهاية ويف
هذه حوله تدور الذي ما تخمني أستطع لم خاٍو، طريق يف يسري مطر
التالية الصفحة ويف املوضوع، عن عادي غري يشء أي بها يبد فلم الصورة،
وكانتا نفسه، الرجل ليدي أقرب صورة املرة هذه أخرى، صورة وجدت
فعدت الجسد، من سحبت قد الدماء أن لو كما طبيعي، غري شحوبًا شاحبتني
وشفتيه املجعد الرجل شعر أن رأيت فقط اللحظة تلك ويف األوىل، الصورة إىل
املخيف. الشاحب اللون نفس لها جميعها الضخم العريض وأنفه الغليظتني
ضحية يكون ربما أو شديًدا، مرًضا يعاني الرجل أن خاطري يف وجال
الشارع يف الناس هؤالء أحد رأيت فقد أمهق، يكون ربما أو التعرضإلشعاع
صحب ما قرأت عندما لكن األشياء. هذه أمي يل ورشحت أيام، بضعة قبل
املقال يف جاء فقد هؤالء؛ من واحًدا ليس أنه أدركت تعليق من الصورة
العملية نقود دفع وقد برشته، لون لتفتيح كيميائيٍّا عالًجا تلقى الرجل أن
رجل إىل نفسه تغيري محاولة عىل الندم بعض أبدى ثم الخاصة، أمواله من
ال لكن األمور، إليها آلت التي السيئة للنتيجة باألسف يشعر وكان أبيض،
ونساء رجال مثله، األشخاص آالف عليه. كانت ما إىل برشته إعادة يمكن
التي للدعاية استجابة العالج لهذا الخضوع سيودون كانوا أمريكا يف سود

البيض. من أصبحوا إذا سعيدة بحياة تعدهم
تتقلص، معدتي وبدأت وعنقي، وجهي إىل الساخنة الدماء تدفقت
هذا؟ بشأن تعلم أمي كانت هل عيني، أمام واضحة غري الحروف وبدت
مقربة عىل التقارير يقرأ وهو الهدوء شديد كان ملاذا رئيسها، عن ماذا
ألريهم مقعدي عىل من أقفز أن يف قوية رغبة لدّي وكانت الرواق؟ يف منه
وكما أوقفني، ما شيئًا لكن طمأنة، أو تفسريًا منهم أطلب وأن رأيته، ما
أمي عادت وعندما الجديدة، ملخاويف صوت هناك يكن لم األحالم يف يحدث
إىل املجالت وعادت وجهي تعلو االبتسامة كانت املنزل إىل لتصطحبني

قبل. من كانا كما هادئني عادا والجو والغرفة الصحيح، مكانها
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نتيجة أعوام ثالثة عن يزيد ما الوقت ذلك يف إندونيسيا يف قضينا قد كنا
قابلته طالبًا اآلخر هو كان لولو اسمه إندونييس رجل من والدتي زواج
الذي األمر «مجنون»، هاواي بلغة يعني اسمه وكان هاواي، جامعة يف أمي
مناسبًا يكن لم املعنى لكن توقف، بال ضحًكا ينفجر جدي يجعل كان
أسمر القامة قصري كان شعبه، وأخالق بكياسة يتمتع لولو كان إذ للرجل؛
تكون أن املمكن من مالمح له كثيفه، الشعر أسود الطلعة وسيم البرشة
التنس، لعب يجيد وكان إندونيسيا، أو ساموا أو املكسيك أبناء أحد مالمح
منذ — عامني وملدة أيًضا. الجأش رابط وكان رائعة، هادئة ابتسامة وله
له حرص ال عدًدا احتمل — السادسة يف أصبحت حتى الرابعة يف كنت أن
معي. املصارعة من طويلة وجوالت جدي مع الشطرنج لعب ساعات من
الزواج عليها عرض قد لولو أن لتخربني األيام أحد يف أمي أجلستني وعندما
أيًضا، اعرتاض أي أبد ولم أتفاجأ لم بعيد، مكان إىل معه ننتقل أن ويريدنا
مثل أهمية أدرك ألن كافية خربة عىل أصبحت فقد تحبه، هل سألتها لكني
دموعها، تقاوم عندما يحدث مثلما يرتجف أمي ذقن فبدأ األشياء، هذه
لم أني مع شجاع، أني أشعر جعلني طويل لوقت ذراعيها بني وضمتني

الشعور. هذا سبب من واثًقا أكن
نجري شهوًرا وأمي أنا وقضيت ذلك، بعد فجأة هاواي لولو ترك
الفنادق وحجز الطريان وتذاكر والتأشريات السفر جوازات استعداداتنا؛
أطلس جدي أخرج حقائبنا، نحزم كنا وبينما الصور. من تنتهي ال وسلسلة
جاوه إندونيسيا: جزر سلسلة أسماء عىل عالمات ووضع العالم جغرافية
أعمال قراءة من األسماء بعض يتذكر إنه وقال وبايل، وسومطرة وبورنيو
البهار»، «جزر الوقت ذلك يف عليها يطلق كان صبي. وهو كونراد جوزيف
ال إنه الكتاب «يقول وقال: بالغموض، محاطة ساحرة أسماء الجزر ولهذه
عيناه واتسعت الكتاب إىل ونظر الغاب»، وإنسان نمور، هناك توجد تزال
بوزارة جدتي اتصلت حني يف رءوس!» صائدو هناك يوجد إنه «يقول وقال:
أخربها فقد إليه تحدثت من كان وأيٍّا مستقر، البلد هل لتعرف الخارجية
صناديق عدة معنا نحمل أن عىل أرصت لكنها السيطرة، تحت املوقف أن
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سمك من وعلب مجفف، وحليب تانج، عصري مسحوق باألطعمة: مليئة
أمي، فتنهدت الناس!» أولئك يأكل ماذا يدري «من بحزم: وقالت الساردين،

صفها. إىل تكسبني كي الحلوى من علب بعدة قذفت جدتي لكن
رحلتنا لنبدأ أمريكان» «بان لرشكة تابعة طائرة متن عىل صعدنا أخريًا
عنق وربطة األكمام طويل اللون أبيض قميًصا أرتدي كنت العالم، حول
من إضافية وكمية ألغاز بألعاب املضيفات أمطرتني وقد بدبوس، مثبتة
ويف القميص. جيب فوق وضعتها معدنية طيار وأجنحة السوداني، الفول
لنرى الربودة شديدة أمطار تحت رسنا اليابان يف أيام لثالثة التوقف أثناء
آيس وتناولنا الربونز من املصنوع كاماكورا يف العظيم الفيض بوذا تمثال
ويف املرتفعة، الجبلية البحريات عرب تنتقل معدية يف األخرض بالشاي كريم
إن وما املصورة، األجنبية اللغات تعليم بطاقات تذاكر أمي كانت املساء
الحرارة شديد الطائرات مهبط كان — جاكارتا يف الطائرة من هبطنا
عىل العزم عاقًدا أمي بيد أمسكت حتى — فرن كأنها متوهجة والشمس

نجابهه. قد يشء أي من حمايتها
وأصبح أرطال، بضعة وزنه ازداد وقد استقبالنا، يف هناك لولو كان
يف ألعىل ورفعني أمي احتضن وقد ابتسامته، فوق يلوح كث شارب هناك
يف حقائبنا يحمل كان الذي النحيل الصغري الرجل نتبع أن وأخربنا الهواء،
ابتسم بانتظارنا. كانت التي السيارة إىل ثم الجمارك يف الطويل الطابور
أن أمي وحاولت السيارة، حقيبة يف الحقائب يضع وهو بابتهاج الرجل
يتحدثون حولنا الناس التف برأسه. وأومأ ضحك الرجل لكن شيئًا، له تقول
شاهدت طويل ولوقت غريبة، رائحة منهم وتنبعث أعرفها ال بلغة برسعة
اللون، بني موحًدا زيٍّا يرتدون الذين الجنود من مجموعة إىل يتحدث لولو
مرح، مزاج يف بدوا لكنهم جرابها، يف يضعونها مسدسات بحوزتهم وكان
أمي سألته أخريًا، لولو إلينا انضم وعندما لولو، قاله ما يشء عىل يضحكون

حقائبنا. فحص الجنود يريد هل
لقد … تقلقي «ال السائق: مقعد ويحتل السيارة يستقل وهو فقال

أصدقائي.» إنهم يشء، بكل اهتممت
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جديدة بخارية دراجة اشرتى لكنه السيارة، استعار أنه لولو أخربنا
إعداد من انتهى قد كان الراهن. الوقت يف بالغرض وستفي الصنع، يابانية
اسمي سجل وقد األخرية، اللمسات من قليل سوى يتبق ولم الجديد املنزل
يتحدث كان وبينما ملقابلتنا، يتوقون أقرباؤه وكان قريبة، مدرسة يف بالفعل
به نمر فيما أحدق وأخذت الخلفية النافذة من رأيس أخرجت وأمي، هو
ورائحة غابات، تتبعها وقرى متعاقبة، وخرضاء بنية طبيعية مناظر من
مثل برشاقة يسريون والنساء الرجال وكان األخشاب. واحرتاق الديزل وقود
وجوههم، تخفي العريضة القشية والقبعات األرز، حقول عرب الكركي طيور
جاموسة ظهر عىل يجلس املاء ثعلب مثل وأملس مبتل صبي هناك وكان
أصبحت الخيزران. من بعصا فخذها عىل ويرضبها مضحك وجه لها ماء
يجرون والناس واألسواق الصغرية املحال ظهرت إذ ازدحاًما أكثر الشوارع
املباني مثل ارتفاًعا أكثر املباني أصبحت ثم وأخشاب، بحىص محملة عربات
حديث إنه لولو عنه يقول الذي إندونيسيا فندق — هاواي يف املوجودة
فقط منها قليًال ولكن — ومتألق أبيض الجديد، التجاري واملركز للغاية
مررنا وعندما الطريق، عىل الهواء ترطب كانت التي األشجار من أطول كان
أمي قالت للحراسة، مخافر وبها الحواجز عالية الكبرية املنازل من بصف
سوكارنو. يسمى ورجل الحكومة عن بوضوح تمييزه أستطع لم شيئًا

بدا لكن سوكارنو؟» هو «من للسيارة: الخلفي املقعد من أنا فصحت
إىل مشريًا برأسه وأومأ ذراعي ملس ذلك من وبدًال يسمعني، لم لولو أن
الساقني منفرج يقف كان وهناك األعىل، إىل يشري وهو «انظر» قائًال: األمام
عىل طوابق عرشة ارتفاع إىل طوله يصل ضخم عمالق الطريق جانبي عىل

قرد. ووجه إنسان جسد وله األقل
القرد»، اإلله هانومان، هو «هذا التمثال: حول ندور ونحن لولو وقال
شديد بدا الذي الوحيد التمثال إىل أنظر وأنا وتسمرت مقعدي يف فاستدرت
تدور الذي الوقت يف السماء نحو للقفز ومتأهبًا الشمس، مقابل يف السواد
محارب «إنه بحزم: لولو وقال قدميه، حول الضعيفة املرور حركة فيه
دائًما.» يهزمهم الشياطني يحارب وعندما رجل، مائة بقوة يتمتع عظيم،
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الطريق وكان املدينة، ضواحي يف التطوير تحت منطقة يف املنزل كان
مررنا وعندما اللون، بنية مياهه واسع نهر فوق ضيق جرس عرب يمتد
املنحدرة الضفاف طول عىل مالبسهم ويغسلون يستحمون قرويني رأيت
املغطاة الطرق إىل املعبد الطريق من ذلك بعد الطريق انعطف ثم باألسفل،
وبيوت صغرية متاجر أمام ليمر انعطف عندما ترابي طريق ثم بالحىص
الضيقة املشاة ممرات عند أخريًا توقفت حتى بالجري مطلية واحد طابق من
األحمر، والطوب الجص من متواضًعا نفسه املنزل كان الصغرية. للقرى
األمامي الفناء يف كبرية مانجو شجرة وبه الهواء، ويدخله مفتوًحا كان لكنه
أن وقبل يل، مفاجأة لديه إن لولو قال البوابة من دخلنا وعندما الصغري،
وأمي أنا فقفزت الشجرة، أعىل من اآلذان يصم عواء صوت سمعنا يذكرها
مسطحة صغرية رأس له الشعر كثيف كبريًا مخلوًقا ورأينا بهلع الوراء إىل

. متدلٍّ غصن إىل يهبط الرعب تسببان طويلتان وذراعان
«سعدان!» فرصخت:

قرد.» «بل قائلة: أمي فصححت
الحيوان، أصابع بني ووضعها جيبه من سوداني فول حبة لولو فأخرج

أجلك.» من هنا إىل الجديدة غينيا من أحرضته وقد تاتا، «اسمه وقال:
يندفع بأن هدد تاتا ولكن قرب، عن إليه أنظر كي قليًال أتقدم فبدأت
بالشك، ومليئتني رشستني الدائريتان السوداوان عيناه وكانت لألمام، فجأة

أنا. حيث أظل أن فقررت
إنه تقلق، «ال السوداني: من أخرى حبة تاتا يعطي وهو لولو فقال

املزيد.» هناك تعال، بحبل. مقيد
يشبه ما وجدنا الخلفي الفناء ويف برتدد، يل فابتسمت أمي، إىل فنظرت
كبري أصفر وكلب مكان، كل يف يركض وبط دجاج صغرية: حيوان حديقة
اللون، أبيض كوكاتو وببغاء الفردوس، طيور من واثنان مخيف، نباح له
بسياج محاطة بحرية يف مغمورين شبه كانا صغريان تمساحان وأخريًا
لكن ثالثة، كانوا «لقد وقال: التمساحني يف لولو حدق املنزل. نهاية باتجاه
شخص ملك أرز حقل إىل وتسلل السياج، يف حفرة عرب زاحًفا خرج أكربها
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ضوء عىل نصطاده أن علينا وكان الحقل، صاحب بطات إحدى وأكل ما
الكشافات.»

عىل قصرية نزهة أخذنا ولكننا ستائره، يرخي أن أوشك قد الليل كان
الضاحكني الجريان أطفال من مجموعة ولوح القرية، إىل الطيني الطريق
القدمني حفاة الرجال من السن كبار بعض وجاء منازلهم، يف وهم لنا
بعض يرعى لولو رجال أحد كان حيث عامة، منطقة أمام وقفنا ملصافحتنا.
طرف يف بجناحيه يرفرف يعسوبًا يمسك جواري إىل صغري ولد وجاء املاعز،
الفناء يف يقف متاعنا حمل الذي الرجل كان املنزل، إىل عدنا وعندما خيط.
يف ويحمل األحمر إىل يميل بني لونها دجاجة ذراعه أسفل يطوي الخلفي
أمي عىل نادى ثم له أومأ الذي للولو، شيئًا وقال طويًال، سكينًا اليمنى يده
متسائلة: لولو إىل ونظرت أنا حيث أنتظر أن من طلبت أمي لكن وعيل،

صغريًا؟» يزال ال أنه ترى «أال
يأتي أين من يعرف أن الصبي «عىل وقال: إيل ونظر كتفيه لولو فهز
الرجل ملواجهة استدرت ثم أمي إىل فنظرت باري؟» يا رأيك ما عشاؤه،
يضع وهو الرجل وشاهدت أخرى، مرة لولو فأومأ الدجاجة، يحمل الذي
جسده عن عنقه أبعد ثم ركبتيه، إحدى أسفل برفق ويثبته أرًضا، الطائر
بجناحيه ويرضب يناضل، الطائر أخذ ولدقيقة قريبة، بالوعة فوق ليصبح
سكن ثم الرياح، مع لرتقص الهواء يف ريشات بضع وتطايرت بقوة، األرض
هادئة، واحدة حركة يف الطائر عنق عىل السكني شفرة الرجل فمرر تماًما،
الطائر يحمل وهو الرجل ونهض طويل. قرمزي رشيط يف الدماء واندفعت
بصوت الطائر وسقط الهواء، يف عاليًا فجأة ألقاه ثم جسده، عن بعيًدا
عىل غريب بشكل يتدىل ورأسه قدميه، عىل ليقف جاهد ثم األرض عىل مكتوم
التي الدائرة وشاهدت منتظمة، غري دوائر يف بجنون تدوران ورجاله جانبه
كالقرقرة، صوتًا محدثًا ببطء يسيل الدم وأصبح تضيق، الطائر فيها يلف

الحياة. فارق وقد الحشائش عىل الطائر انهار حتى
قبل ونغتسل نذهب أن وأمي أنا وأخربني بيديه رأيس عىل لولو مسح
مصباح ضوء عىل بهدوء وأرًزا دجاًجا الطعام؛ الثالثة نحن تناولنا العشاء.
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رائعة الشعر، كثري قرشها حمراء فاكهة الحلوى كانت ثم خافت، أصفر
وبعد املعدة، آالم إال تناولها عن يوقفني لم إنه حتى منتصفها يف املذاق
صوت — الناموس من للحماية مظلة أسفل وحيًدا أنام وأنا — سمعت ذلك
التي للحياة األخرية االنتفاضة وتذكرت القمر، ضوء أسفل الليل رصاصري

السعيد. حظي أصدق أكد ولم قليلة، ساعات قبل شاهدتها

نفسك.» تحمي كيف هو تتذكره يشء «أول
إىل عدت بيوم ذلك وقبل الخلفي؛ الفناء يف لولو مواجهة يف وقفت
يغسل وهو لولو إيلّ فنظر البيضة، حجم يف تورم رأيس جانب وعىل املنزل
وبني بيني وقعت مشادة عن فأخربته حدث، ماذا وسألني البخارية دراجته
كرة أخذ الصبي هذا أن وأخربته الشارع، آخر يف يقطن مني أكرب صبي
حجًرا التقط طاردته وعندما اللعبة، منتصف يف ونحن وجرى صديقي قدم
غشني. لقد عدًال، ليس هذا الحزن من يختنق وصوتي قلت ثم األرض. من
النهاية يف قال ثم بهدوء، الجرح وفحص شعري يف أصابعه لولو مرر

ينزف.» ال «إنه عمله: إىل يعود أن قبل
من املنزل إىل عاد عندما ولكن انتهى، قد املوضوع أن بذلك ظننت
لهما وكانت املالكمة، قفازات من زوجان معه كان التايل، اليوم يف العمل
أحمر، األصغر وكان اللون أسود كان األكرب الزوج الجديد، الجلد رائحة

كتفه. عىل وملقيان معقودة، وأربطتهما
نتيجة لريى الخلف إىل وتراجع قفازي يف الرباط عقد من لولو انتهى
فهز رفيع، سلك طرف يف تتدىل مصابيح مثل جانبي إىل ذراعي تدىل عمله،

وجهي. ليغطيا القفازين ورفع رأسه
وتراجع مرفقي وضع يضبط وأخذ ألعىل.» مرفوعة يديك «ابق لولو: قال
التحرك، يف تستمر أن «عليك وقال: مكانه يف يتحرك وبدأ مناسبة وقفة ليتخذ
تشعر؟» بماذا يرضبونه، هدًفا تمنحهم ال دائًما، ألسفل رأسك اخفض ولكن
ورفع توقف دقائق، بضع وبعد أستطيع، ما بقدر أقلده وأنا برأيس أومأت

أنفي. مواجهة يف يده راحة
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لكمتك.» نرى دعنا «حسنًا، وقال:
قواي وشحذت للخلف، خطوة فرتاجعت به؛ أقوم كيف أعرف يشء هذا

بالكاد. يده وتمايلت لدي، رضبة أفضل وسددت
«ليس وجهه: تعبريات تتغري ولم لنفسه وأومأ سيئًا»، «ليس لولو: فقال
«… ألعىل ارفعهما لك؟ قلت ماذا اآلن، يديك أين انظر لكن اإلطالق، عىل سيئًا
نظرة ألقي وأنا لولو يد لراحة خفيفة رضبات وسددت ذراعّي رفعت
سنتني بعد يل مألوًفا وجهه أصبح مدى أي إىل وأدركت متكرر نحو عىل عليه
ستة من أقل استغرقت عليها. نقف كنا التي كاألرض بالضبط مألوًفا مًعا،
وتعرضت فيها. واألساطري والعادات اإلندونيسية اللغة أتعلم كي شهور
عيص لسعة وتذوقت منهما، وتعافيت والحصبة املائي بالجديري لإلصابة
الفالحني أبناء هم أصدقائي أقرب وأصبح الخيزران، من املصنوعة املدرسني
نجري وكنا األهمية، قليلة بوظائف العاملني الحكوميني واملوظفني والخدم
الليل، برصاصري فنمسك غريبة؛ بأعمال ونقوم وصباًحا، مساءً الشوارع يف
يرى الخارس وكان كاألمواس، حادة بأسالك الورقية الطيارات ونحارب
هناك ما مكان يف أنه ويعرف الرياح، مع بعيًدا تحلق وهي الورقية طائرته
مستقر، غري نحو عىل آلخر جانب من يتحرك ا صفٍّ كونوا آخرون أطفال
لولو ومع جائزتهم. عليهم تهبط أن منتظرين السماء إىل تتجه ورءوسهم
األرز)، من كثري (مع العشاء عىل نيئًا األخرضالصغري الفلفل آكل كيف تعلمت
الثعابني ولحم املضغ)، (صعب الكالب لحم جربت العشاء، مائدة عن وبعيًدا
تبع اإلندونيسيني، معظم غرار وعىل (مقرمش). املشوي والجراد (أصعب)
العقائد بقايا لتشمل معتقداتها تتسع أن يمكن اإلسالم من فرقة لولو
مما قوته يستمد الرجل أن يرى وكان والهندوسية. روحانية األكثر القديمة
مًعا. لنأكلها نمر لحم من قطعة قريبًا لنا سيحرض أنه ووعدني يأكله،

صبي لحياة إثراء طويلة، واحدة مغامرة األمور، تسري كانت هكذا
هذه من الكثري بصدق أسجل كنت وجدتي لجدي خطابات ويف صغري.
األكثر السوداني الفول وزبدة الشيكوالته من طروًدا بأن واثق وأنا األحداث،
به، أمر ما كل تحمل الخطابات تكن لم لكن الخطابات. هذه ستتبع رقيٍّا
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وجه عن جدّي أخرب فلم تفسريها؛ الصعب من أنه وجدت األشياء فبعض
املكان يف عميقة حفرة وجهه ويف األيام أحد يف بابنا يطرق جاء الذي الرجل
منه صدر الذي الصفري وصوت أنفه، فيه تكون أن املفرتض من الذي
أخربني التي املرة تلك أيًضا لهما أذكر ولم الطعام، بعض أمي يسأل وهو
تويف الرضيع شقيقه أن الدرايس اليوم ُفسَحة منتصف يف زمالئي أحد فيها
تراقص الذي والرعب الرياح، جلبتها رشيرة روح بسبب السابقة الليلة
ذراعي يف ويلكمني غريبة ضحكة يطلق أن قبل لوهلة صديقي عيني يف
وجوه عىل ارتسمت التي الخاوية النظرة تلك أذكر ولم للريح. ساقيه ويطلق
وهم أكتافهم وانحناء قط، األمطار فيه تهطل لم الذي العام يف الفالحني
الرتبة ليفتتوا كثريًا وينحنون املتشققة القاحلة الحقول يف حفاة يتجولون
هطلت عندما التايل العام إحباطهم عن أكتب ولم أصابعهم، بني الزراعية
املياه منسوب ارتفاع إىل أدى مما شهر، عن يزيد ملا توقف دون األمطار
إىل وصلت وقد الشوارع يف تتدفق كانت املياه إن حتى والحقول النهر يف
والدجاج املاعز من يملكون ما إلنقاذ تتزاحم والعائالت خرصي، مستوى

أكواخهم. من أجزاءً املياه جرفت أن بعد حتى
ما وغالبًا فيه سيحدث ما توقع يمكن وال عنيف، العالم أن عرفت
يكن ولم العالم، هذا مثل عن شيئًا يعرفان ال جدّي أن ورأيت قاسيًا، يكون
بعض ويف عليها. اإلجابة يستطيعان ال بأسئلة إزعاجهما من مغزى هناك
التي األشياء عن أخربها كنت العمل من تعود أمي كانت عندما األحيان،
إيل وتستمع جبهتي عىل يدها براحة ترضب وكانت عنها، سمعت أو رأيتها
أقدر دائًما وكنت تستطيع، ما تفسري يف جهدها قصارى وتبذل باهتمام،
معلوماتها لكن اآلمان، يل يمثالن كانا يدها وملسة فصوتها االهتمام؛ هذا
األشياء من الكثري هناك جعلت الديوك ومصارعة والتعاويذ الفيضانات عن
من أخرج وكنت عليها، جديًدا كان عيلّ جديد يشء فكل تعلمها، أود التي
للقلق. رضوري غري سببًا منحتها قد أسئلتي أن أشعر وأنا الحوارات تلك
شخًصا لولو يكن ولم والنصح، اإلرشاد منه أطلب للولو اتجهت فقد لذا
وأصدقائه لعائلته يقدمني وكان معه، تكون أن املريح من لكن الكالم، كثري
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ولم مبارشة، نصائح من أكثر إىل تتطور لم بيننا األمور لكن ابنه، بصفتي
فقد املسافة، هذه تفهمت وأنا ا، حقٍّ عليه هي مما أكثر عالقتنا أن يتظاهر
ال العالم عن معلوماته وبدت كرجلني، بيننا ثقة وجود ضمنًا تعني كانت
منه ترسب الذي اإلطار تغيري كيفية املعلومات هذه تتضمن فلم تنضب؛
تتصف أموًرا يعرف كان بل فحسب، الشطرنج لعبة يف الثغرات أو الهواء،
تنتابني، كانت التي املشاعر مع للتعامل وطرًقا املراوغة، من كبري بقدر

املستمرة. القدر ألغاز لرشح وطرًقا
ينترشون كانوا الذين املتسولني مع التعامل كيفية مسألة املثال سبيل عىل
الذين واألطفال والنساء الرجال من للمرىض َمْعرض كانوا فقد مكان؛ كل يف
والبعض ذراعيه فقد وبعضهم القاذورات، تغطيها رثة مالبس يرتدون
أو األطفال شلل أو اإلسقربوط ملرض ضحايا وبعضهم قدميه، فقد اآلخر
عربات يف املزدحمة األرصفة عىل يتدحرجون أو أيديهم عىل يسريون الجذام
حركات تنفيذ يف املتخصصني البهلوانات مثل خلفهم ملتوية وسيقانهم بالية،
يتوقف شخص ألي نقوًدا تعطي أمي أرى كنت البداية يف بأجسادهم. صعبة
عندما ذلك بعد الشوارع. يف نسري ونحن يده لها يمد أو بيتنا باب عند
نقوًدا تمنحهم من تنتقي كانت ينتهي ال اآلالم فيضان أن الجيل من أصبح
مثرية األخالقية حساباتها أن لولو ورأى املأساة، درجة تقييم تعلمت أن بعد
العمالت املتسولني وأمنح نهجها أنهج رآني وكلما سخيفة، لكنها لإلعجاب
من معك «كم وسألني: جانبًا بي وانتحى حاجبيه رفع أمتلكها التي القليلة

النقود؟»
روبية.» «ثالثون وأقول: جيبي أفرغ فكنت

الشارع؟» يف املتسولني عدد «وكم
فيقول املنرصم، األسبوع يف منزلنا جوار إىل مر من عدد أتخيل أن حاولت
أن األفضل من «أرأيت؟ العدد: إحصاء أستطيع ال أني عيلّ يظهر أن بمجرد
الشارع.» يف شخصيٍّا أنت األمر بك ينتهي أال عىل وتحرص أموالك تدخر
شبابًا فالحني معظمهم كان الذين الخدم مع نفسه املبدأ يطبق وكان
حاًال أحسن ليسوا عائالت لدى غالبًا ويعملون حديثًا املدينة إىل وصلوا
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يكفي ما يدخرون أو القرية يف أهلهم إىل النقود ويرسلون بكثري، منهم
كان طموًحا، لديهم أن يري لولو كان وعندما الخاصة. أعمالهم يبدءوا ألن
صفاتهم مع عامة بصفة يتسامح وكان الخاصة، أعمالهم ليبدءوا يساعدهم
أن يحب طيبًا شابٍّا عام من ألكثر استأجر فقد املألوفة؛ غري الشخصية
الطعام يحب لولو وكان األسبوع، نهاية عطلة يف نسائية مالبس يرتدي
بالذنب شعور أي دون الخدم يطرد أن املمكن من كان لكنه يطهوه، الذي
يشعر وكان كثرية، نقوًدا يكلفونه أو النسيان كثريي أو مهرة غري كانوا إذا

عليهم. حكمه من نحميهم أن أمي أو أنا أحاول عندما بالحرية
اللوم هي تتحمل أن أمي حاولت أن بعد األيام أحد يف لولو يل قال وقد
صفة وهذه القلب، رقيقة أمك «إن الخزانة: عىل من راديو جهاز إلسقاط
يتحىل أن الرجل عىل ويجب ما، يوًما رجًال ستكون لكنك النساء يف جميلة

العقل.» من بمزيد
يحب أو رشيًرا، أم طيبًا املرء كان إذا بما عالقة له ليس هذا إن وقال
عنيفة برضبة شعرت برشوطها. الحياة تقبل مسألة إنها يكرههم، أو الناس

عرًقا. يتصبب الذي لولو وجه إىل أعىل إىل ونظرت الفك، يف
ألعىل.» مرفوعة يديك وأبق «انتبه،

حان، قد الراحة وقت أن لولو يقرر أن قبل أخرى ساعة نصف تدربنا
باملاء مليئًا إبريًقا أخذنا مستمر، بألم يخفق ورأيس تؤملاني، ذراعاي كانت

التماسيح. بحرية من بالقرب وجلسنا
بالتعب؟» «أتشعر وسألني:

وشمر فابتسم بصعوبة، باإليجاب له أومئ وأنا لألمام جسدي سقط
من سلسلة فالحظت ساقه، من الخلفي الجزء ليحك ساقيه إحدى عن
ساقه. قصبة منتصف حتى ألعىل الكاحل من تمتد التي املسننة الندبات

هذه؟» «ما
إنها الجديدة، غينيا يف كنت أن منذ الطفيليات تركتها عالمات «إنها
الجوارب تنزع وعندما املستنقعات، يف السري أثناء الجيش حذاء داخل تزحف
وعندما الدماء، امتصاص من منتفخة املكان هذا يف ملتصقة تجدها املساء يف
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ساخن بسكني جسدك يف تحفر أن عليك لكن تموت، امللح عليها تنثر
الستخراجها.»

ناعمة وكانت الشكل، بيضاوية الندبات إحدى عىل أصبعي مررت
لولو وسألت للحرق، الجلد فيها تعرض التي األماكن يف الشعر من وخالية

آملته. قد كانت إذا عما
لكن مؤملة، كانت «بالطبع اإلبريق: من ماء جرعة يرتشف وهو فقال
بما القيام فقط يهمك إنما ال، أم مؤلم األمر هل يهمك ال األحيان بعض يف

به.» تقوم أن عليك
وأدركت عيني، بطرف أراقبه وكنت الوقت لبعض صمت بيننا ساد
حزينًا، أو غاضبًا قط أره لم به، يشعر عما يتحدث قط أسمعه لم أنني
بدقة، املحددة واألفكار الصلبة األسطح من عالم يف يعيش وكأنه بدا لقد

غريبة. فكرة ذهني إىل قفزت وفجأة
يُقتل؟» شخًصا حياتك يف رأيت «هل فسألته:

السؤال. باغته وقد األسفل إىل فنظر
رأيت؟» «هل أخرى: مرة عليه فأعدته

«نعم.» فقال:
داميًا؟» املشهد كان «هل

«نعم.»
رأيت؟» الذي الرجل أعني الرجل؟ ُقتل «ملاذا وسألت: لدقيقة فكرت

ضعيًفا» كان «ألنه
يشء؟!» كل «هذا

ما «عادة وقال: كشفها، التي ساقه ليغطي وعاد كتفيه لولو فهز
مثل بالضبط إنهم اآلخرين، ضعف يستغلون فالناس كافيًا، هذا يكون
ويجعل الضعيف، أرض عىل يستويل القوي فالرجل األمر؛ هذا يف الدول
فإن جميلة الضعيف الرجل زوجة كانت وإذا حقوله، يف يعمل الضعيف
«أيهما سألني: ثم املاء من أخرى رشفة ليأخذ وتوقف سيأخذها.» القوي

تكون؟» أن تفضل
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النهاية يف وقال السماء، إىل مغمضتني شبه بعينني فنظر عليه، أجب لم
أن تستطع لم وإذا قويٍّا، تكون أن األفضل «من قدميه: عىل ينهض وهو
أن دائًما األفضل من لكن قوي، شخص مع وتحالف ذكيٍّا كن قويٍّا، تكون

دائًما.» قويٍّا نفسك أنت تكون

األوراق، تصحح مكتبها إىل تجلس وهي املنزل، داخل من تراقبنا أمي كانت
األرجح، عىل وأحشاء دماء عنه؟ يتحدثان الذي ما نفسها: يف تتساءل وكانت

للرجال. مبهجة األمور هذه فمثل املسامري، ابتالع وربما
ممتنة كانت لقد عدًال، ليس فهذا توقفت، ثم عالية ضحكة وأطلقت
تعلم وكانت مختلفة، بطريقة ابنه سيعامل يكن فلم بي، لولو الهتمام بالفعل
وأنا وراقبتني جانبًا أوراقها أمي وضعت لولو. قلب لطيبة محظوظة أنها
أن وحاولت برسعة، يكرب ابنها أن يف تفكر وأخذت الضغط، تمارين أمارس
يف طفل ومعها عمرها من والعرشين الرابعة يف أم وصولنا؛ يوم نفسها تتخيل
ذلك يف وأدركت بلده، أو تاريخه تعرف تكاد ال رجل من ومتزوجة رعايتها،
مع براءتها تحمل كانت وأنها قليلة، أموًرا إال حينها تعلم تكن لم أنها الوقت
بكثري. أسوأ بل أسوأ، األمور تصبح أن املمكن من وكان األمريكي، سفرها جواز
تغادر أن وقبل صعبة، الجديدة الحياة هذه تكون أن توقعت لقد
فهي سكانها؛ تعداد إندونيسيا: عن يمكنها ما كل تتعلم أن حاولت هاواي
القبائل من املئات وبها السكان تعداد حيث من العالم يف دولة خامس
يف احتلتها إذ االستعمار؛ مع تاريخها معرفة وحاولت املحلية، واللهجات
العاملية الحرب إبان اليابان ثم قرون، ثالثة من أكثر هولندا األمر بادئ
واألخشاب، واملعادن النفط من الكبري مخزونها يف التحكم وراء سعيًا الثانية،
الحرية أجل من مقاتل وظهور الحرب بعد االستقالل أجل من ومعركتها
سوكارنو َي نُحِّ قريب عهد ومنذ للبالد. رئيس أول ليكون سوكارنو اسمه
إذ التغيري؛ أيد الشعب وإن دموي، غري انقالبًا كان إنه تقول التقارير لكن
إلثارة املتوهجة الخطب عىل يعتمد ا مستبدٍّ فاسًدا، أصبح سوكارنو إن قالوا

للشيوعيني. االنجذاب وشديد الجماهري، مشاعر
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كانت ما هو هذا تماًما، وغريبة ومتخلفة فقرية دولة وإندونيسيا
لعدم واستعدت والحمى، الدوسنتاريا ملواجهة مستعدة وكانت تعرفه.
حفرة عىل القرفصاء تجلس أن عليها وأن الحمامات، يف الساخن املاء وجود
وللجو أسابيع، بضعة كل الكهرباء النقطاع واستعدت لتتبول، األرض يف
مما أقوى كانت لكنها ا، حقٍّ مزعجة أمور إنها املستمر. وللناموس الحار
كان حال أية وعىل نفسها. عن تعرف كانت مما حتى أقوى بل عليه، تبدو
ومهم، جديد بيشء الوعد باراك؛ رحيل بعد للولو انجذابها أسباب أحد هذا
بعيًدا بالتحديات وميلء مشحون مكان يف بلد بناء إعادة يف زوجها مساعدة

والديها. يد متناول عن
لم التنفس، ضيق مثل الدائمة الوحدة للوحدة، مستعدة تكن لم لكنها
ترحيبًا لولو بها رحب لقد بدقة؛ محدد يشء إىل تشري أن بإمكانها يكن
سبل جميع لها ووفر باأللفة تشعر ليجعلها وسعه يف ما كل وبذل حارٍّا
لو كما ابنها وعاملت وكرم، بلباقة عائلته وعاملتها يستطيع، التي الراحة

أبنائها. أحد أنه
هاواي يف فيه؛ افرتقا الذي العام يف لولو وبني بينها حدث ما شيئًا لكن
يكونا عندما وليًال خططه، لتنفيذ التوق وشديد بالحياة، مفعًما لولو كان
والده رأى ثم الحرب إبان صبي وهو ترعرع كيف يخربها كان وحدهما
نبأ وسمع الثورة، جيش إىل لينضما األرسة عن يرحالن األكرب وشقيقه
منزلهم يف النريان الهولندي الجيش أرضم وكيف يشء، كل وضياع مقتلهما
يف قطعة قطعة مجوهراتها تبيع والدته كانت وكيف الريف، إىل فهربوا
الهولنديني رحيل بعد ستتغري األمور أن لولو أخربها وقد الطعام. مقابل

التغيري. ذلك من جزءًا وسيكون الجامعة، يف للتدريس سيعود وأنه
يتحدث ما نادًرا أصبح الواقع يف الطريقة، بهذه يتحدث يعد لم لكنه
تتحدث عندما أو لذلك رضورة هناك تكون عندما إال اإلطالق، عىل إليها
أو ما، ترسب إصالح مثل حالية مهمة عن إال ذلك يكون ال وغالبًا إليه، هي
انجذب أنه لو كما األمر كان البعيدين. أقربائه أحد لزيارة لرحلة التخطيط
جزء أكثر معه مصطحبًا إليه الوصول ألحد يمكن ال رسي، مظلم مكان إىل
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أن بعد — مستيقظ وهو تسمعه كانت الليايل بعض ويف ذاته. من مرشق
الويسكي من زجاجة ومعه املنزل يف يتجول — الفراش إىل الجميع يأوي
وسادته أسفل مسدًسا يضع كان أخرى لياٍل ويف أرساره، يف غارًقا املستورد
إنه قائًال بلباقة صدها الخطب ما أمي سألته وكلما للنوم، يخلد أن قبل
مشاعر. من تحمله وما بالكلمات يثق يعد لم أنه لو كما وأصبح متعب.
فعندما لولو، بعمل تتعلق املشكالت هذه أن الشكوك والدتي ساورت
عمًال كان واألنفاق. الطرق يمسح الجيش، يف جيولوجيٍّا يعمل كان وصلت
شهرين، يف مرتبه كلفه وحدها الثالجة فرشاء ماديٍّا؛ مجز وغري للعقل مرهًقا
ورأت مكتئبًا. كان أنه عجب فال … بهما يتكفل وطفل زوجة معه وأصبح
تتحمل أن فقررت عليه، عبئًا لتكون املسافة هذه كل تقطع لم أنها أمي

املسئولية. من بها الخاص الجزء األخرى هي
السفارة يف اإلنجليزية اللغة تدريس يف عمل عىل عثرت ما ورسيًعا
مساعدات برنامج من جزء وهو — اإلندونيسيني األعمال لرجال األمريكية
من تخفف لم لكنها النقود وساعدتها — النامية للدول املتحدة الواليات
اللغة بتفاصيل كثريًا مهتمني اإلندونيسيون األعمال رجال يكن ولم وحدتها.
كان السفارة يف منها. التقرب منهم العديد وحاول الدقيقة، اإلنجليزية
وزارة يف بعملهم يهتمون السن يف متقدمني رجاًال الغالب يف األمريكيون
فجأة يختفون كانوا الذين — الصحافة أو االقتصاد رجال أما الخارجية،
وبعضهم بالسفارة، صلتهم أو وظيفتهم ما الواضح من يكن فلم — لشهور
من السخرية إىل يميلون فكانوا لألمريكيني، القبيح للوجه صورة كان
يحاولون وعندها إندونييس، من متزوجة أنها يكتشفوا حتى اإلندونيسيني
ما كل تعتربي ال أحدهم: يقول كأن اإلحراج من لإلفالت بحجة التذرع
رائع. ولد إنه ابنك؟ حال وكيف بعقيل، يَذهب الحار الجو فإن جديٍّا أقوله
عىل منها أجزاء أو جيًدا، البلد يعرفون كانوا الرجال فهؤالء ذلك ومع
أثناء أو الغداء وعىل العظمية. الهياكل فيها دفنت التي املخابئ وحتى األقل،
الصحفية األخبار من تعرفها تكن لم أشياء يخربونها كانوا عابرة محادثات
للحكومة شديًدا قلًقا سبب قد سوكارنو أن كيف لها رشحوا تُنرش؛ التي
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عرب الشيوعية زحف بسبب بالفعل الهواجس تنتابها كانت التي األمريكية
بالضبط سيئًا كان لقد االنحياز، عدم وسياسة الرنانة وخطبه الصينية، الهند
االسرتاتيجية األهمية بسبب أسوأ كان لكنه النارص، عبد جمال أو لومومبا مثل
يف دوًرا لعبت قد األمريكية املخابرات إن تقول شائعات وانترشت إلندونيسيا.
القوات أن هو األكيد األمر لكن هذا، من متأكًدا يكن لم أحًدا أن مع االنقالب،
مع شيوعيني متعاطفني عن بحثًا الريف اجتاحت االنقالب بعد العسكرية
ببضع قدره فالبعض املختلفة، للتقديرات عرضة القتىل عدد وكان النظام،
لم املحنكني املخابرات رجال وحتى مليون، نصف ربما أو اآلالف من مئات

العدد. يعرفوا
إىل وصلنا أننا الجانبية والهمسات التلميحات من أمي علمت وقد
العرص يف ورسعة وحشية القمع حمالت أكثر من عام من أقل بعد جاكرتا
بهذا التاريخ ابتالع يمكن أنه فكرة من خوًفا نفسها وامتألت الحديث،
أنهار ابتالع والخصبة الثرية لألرض يمكن التي نفسها بالطريقة الشكل،
الناس بها استطاع التي والطريقة الشوارع، يف تتدفق كانت التي الدماء
لو كما الجديد للرئيس عمالقة صور رءوسهم وفوق أعمالهم استكمال
دائرة اتسعت وعندما نفسه. بتطوير منشغل كشعب يحدث، لم شيئًا أن
بقصص يخربها أن استعداد عىل بعضهم كان اإلندونيسيني من أصدقائها
التي االبتزاز وعمليات الحكومية، الجهات يف تفىش الذي الفساد عن أخرى
الرئيس عائلة أجل من نشأت التي والصناعات والجيش، الرشطة بها تقوم
«هل ا: رسٍّ وتسأله لولو إىل تذهب كانت جديدة قصة كل وبعد وحاشيته،

صحيح؟» هذا
تمسًكا أكثر هو أصبح أسئلتها ازدادت وكلما شيئًا، يخربها يكن لم وهو
لم األحاديث؟ هذه بمثل نفسك تقلقني «ملاذا يسألها: وكان الهادئ، بصمته
وهو لولو، أقرباء ألحد اشتكت النهاية، ويف للحفل؟» جديًدا ثوبًا تشرتين ال

الحرب. أثناء لولو يرعى كان أطفال طبيب
تفهمني.» ال «إنك برفق: قريبه لها قال وقد

ماذا؟» «أفهم
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الرسعة بهذه هاواي من للعودة يخطط لم إنه لولو؛ عودة «ظروف
يدرسون الذين الطالب جميع استدعي التطهري أثناء ففي تعرفني. كما
لولو هبط وعندما السفر، جوازات منهم وسحبت تفسري، دون بالخارج
نره؛ لم حتى إننا ذلك. بعد يحدث قد عما فكرة لديه تكن لم الطائرة من
تجنيده جرى أنه وأخربوه واستجوبوه، بالجيش املسئولون اصطحبه فقد
كان إذ املحظوظني، من كان لقد سنة. ملدة الجديدة غينيا ألدغال وسيذهب
الكثري كثريًا، أسوأ الرشقية الكتلة دول يف يدرسون كانوا الذين الطالب حال

اختفوا.» أو السجن يف يزالون ال منهم
األفضل من لولو، عىل تقيس أن لك ينبغي «ال أخرى: مرة لها وقال

األوقات.» هذه مثل املرء ينىس أن
الشمس كانت الخارج ويف بدوار، تشعر وهي قريبه منزل أمي غادرت
أجرة سيارة تستقل أن من بدًال لكن بالغبار، ً مليئا والهواء السماء كبد يف
يف نفسها ووجدت تتجه. أين إىل تعرف أن دون تسري بدأت املنزل إىل
لها واسعة منازل يف الجيش وقادة الدبلوماسيون يقطن حيث لألثرياء حي
شاًال ترتدي القدمني حافية سيدة ورأت املطروق، الحديد من عالية بوابات
املنزل داخل إىل يقود الذي الطريق عىل وتسري مفتوحة بوابة تعرب ممزًقا
طراز من السيارات من أسطوًال يغسلون الرجال من مجموعة كان حيث
لكن تغادر، أن وأمرها الرجال أحد فيها صاح روفر. والند مرسيدس-بنز
والظالل بها تستجدي ضامرة يًدا أمامها ومدت مكانها، يف وقفت املرأة
بضع إليها ورمى جيبه يف يده آخر رجل وضع النهاية ويف وجهها، تخفي
من عينيها ترفع وهي مذهلة برسعة العمالت خلف املرأة ركضت عمالت،
صدرها. يف وتضعها النقود تجمع وهي شك، يف الطريق تتفحص آلخر حني
مسألة تظل أمريكا يف اللعنة. مثل أمي ذهن يف الكلمة علقت «القوة»؛
أسفل بنفسه املرء يبحث حتى األنظار عن مختفية عامة بصفة هذه القوة
الحمر الهنود لقبائل املخصصة املغلقة األماكن أحد يزور حتى أي السطح؛
ال واضحة هنا القوة لكن ثقته. يكسب أن بعد أسود شخص إىل يتحدث أو
وأعادته لولو القوة أخذت لقد ذاكرتك، يف حية دائًما عارية، تمييًزا، تعرف
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بأهميتها، يشعر جعله مما منها، هرب أنه فيه ظن الذي الوقت يف أخرى مرة
يستطع ال فاملرء األمور؛ سارت هكذا ملكه، ليست حياته أن يدرك وجعلته
قواعد وهي للقواعد، وفًقا يعيش أن هو عمله يمكنه ما كل شيئًا، يغري أن
حكمة وتعلم القوة، مع سالم معاهدة لولو عقد وهكذا تعلمها، إذا بسيطة
كمسئول عمله من املاليني جمع الذي أخته زوج فعل كما بالضبط النسيان،
له آخر شقيق حاول كما وبالضبط قومية، نفط رشكة يف املستوى رفيع
من قطع رسقة إىل اآلن الحال به وآل حساباته يف أخطأ أنه إال يفعل أن

السجائر. مقابل ذلك بعد وبيعها زيارة، يف جاء كلما الفضة
املتواصلة أسئلتها مست عندما مرة ذات لولو به أخربها ما وتذكرت
سوى عليها يقدر ال رفاهية بالذنب «اإلحساس قال: إذ حساًسا، عصباً
عليه يبدو ما تعرف تكن لم إنها ذهنك.» إىل يبدر ما قول مثل األجانب،
من تتقطع أحشاءه ويجد يستيقظ عندما يشء، كل املرء يخرس عندما األمر
وغادًرا، مزدحًما األمن إىل الطريق يكون أن يمكن كم تعرف لم الجوع،

الوراء. إىل ويعود املرء ينزلق أن السهل من املطلق، الرتكيز فبدون
صفاتها املتوسطة الطبقة من بيضاء أجنبية، إنها بالطبع، محق إنه
تغادر أن دائًما فبإمكانها ال، أم الحماية تريد أكانت سواء تحميها الوراثية
أن املمكن من يشء أي تنفي كانت اإلمكانية وهذه األمور، ساءت ما إذا
اللحظة تلك ويف بينهما. اخرتاقه يمكن ال الذي الحاجز هو وهذا للولو، تقوله
والحشائش مكاننا من انتقلنا قد ولولو أنني ووجدت النافذة من نظرت
ترتجف، جعلها املشهد هذا فيه، نجلس كنا الذي املكان يف مسطحة أصبحت

مفاجئ. رعب مألها وقد قدميها عىل فنهضت
ابنها. تأخذ القوة إن

يفهم كان لولو بأن واثًقا لست أني أجد الفرتة تلك يف وأفكر أعود وعندما
كان التي األشياء كانت وملاذا السنوات، تلك يف به تمر أمي كانت ما جيًدا
رجًال يكن لم إنه بينهما. املسافة تزيد لها ليوفرها جهده قصارى يبذل
مدار وعىل تركيزه، عىل يحافظ كان بل األسئلة، هذه مثل نفسه عىل يطرح
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زوج وبمساعدة الصعود، يف نجمه استمر إندونيسيا يف عشناها التي الفرتة
نفط برشكة الحكومية العالقات مكتب يف جديد عمل عىل حصل شقيقته
الدراجة محل السيارة وحلت أفضل، حي يف منزل إىل وانتقلنا أمريكية.
التماسيح محل عالية بكفاءة الصوت لبث ومذياع التليفزيون وحل البخارية،
ويوقع الرشكة نادي يف عشاء لنا يحجز أن لولو بإمكان وأصبح تاتا، والقرد
نومهما غرفة يف يتجادالن وأمي أسمعه كنت األحيان بعض ويف الفاتورة، عىل
رجال يربت حيث الرشكة تقيمها التي العشاء حفالت حضور رفضها عن
بالرشا ويتفاخرون لولو ظهر عىل ولويزيانا تكساس من األمريكيني األعمال
البحرية الحقول يف النفط عن التنقيب حقوق عىل للحصول دفعوها التي
اإلندونيسية، املساعدة طبيعة من ألمي زوجاتهم تشتكي حني يف الجديدة،
شعبها، أنهم ويذكرها وحده، ذهب إذا شكله سيكون كيف يسألها وكان
«ليسوا» إنهم تقول وهي تقريبًا رصاًخا ليصبح أمي صوت يعلو وهنا

شعبي.
عالقة ظلت وقد تحدث، كانت ما نادًرا املناقشات هذه فمثل ذلك ومع
يف وطالقهما وانفصالهما مايا أختي ميالد عند الود يسودها وأمي لولو
عندما سنوات عرش بعد لولو فيها رأيت التي األخرية املرة وحتى النهاية،
تسبب الكبد يف مرض من للعالج أنجلوس لوس إىل السفر عىل أمي ساعدته
فكان الحظته الذي التوتر أما عمره. من والخمسني الواحدة يف وهو وفاته يف
كانت لقد تجاهي. أمي سلوك يف التدريجي بالتغري األول املقام يف يتعلق
هذا جعلني وقد برسعة، اإلندونيسية الثقافة أترشب أن عىل تشجعني دائًما
املحدودة، للميزانية نظًرا الكثري أطلب وال ذاتي باكتفاء أتمتع ما حد إىل
علمتني لقد اآلخرين؛ األمريكيني باألطفال باملقارنة الخلق حسن وجعلني
صفة األحيان أغلب يف كان الذي والغرور الجهل من املزيج أحتقر أن
الهوة — بالضبط لولو مثل — تدرك أصبحت لكنها بالخارج، لألمريكيني
املتاحة وتلك أمريكي أمام املتاحة الحياة فرص بني تفصل التي الكبرية
أنني فقررت ابنها، يكون أن تريد جانب أي إىل وعرفت إندونييس، أمام

آخر. مكان يف توجد الحقيقية وحياتي أمريكي،
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املناسبة النقود توفر عدم ومع التعليم، عىل املبدئية جهودها تركزت
جاكارتا، يف األجانب الطالب معظم يدرس حيث الدولية باملدرسة ألتحق كي
اإلندونيسية املدارس يف تعليمي إىل تضيف كي وصولنا لحظة منذ رتبت فقد

باملراسلة. أدرسه أمريكيٍّا دراسيٍّا منهًجا
كانت األسبوع يف أيام خمسة فطوال جهودها، تضاعفت الوقت ذلك ويف
اإلفطار طعام تناول عىل وتجربني صباًحا، الرابعة يف غرفتي إىل تدخل
إىل أذهب أن قبل ساعات ثالث ملدة اإلنجليزية اللغة يف دروًسا وتعطيني
مقابل يف لكن بشدة، النظام هذا قاومت وقد عملها. إىل هي وتذهب املدرسة
أو معدتي) يف ألم (مثل مقنعة غري أكانت سواء أتدبرها، كنت وسيلة كل
دقائق)، خمس كل تغمضان عيني أن (مثل النقاش تقبل ال بصورة حقيقية

لديها: دفاعية وسيلة أقوى بصرب مسامعي عىل تكرر أمي كانت
الصبي.» أيها أيًضا أنا يل نزهة ليس األمر «هذا

يخصسالمتي، فيما آلخر حني من تظهر التي املخاوف هناك كانت ثم
ستائره الليل أسدل بعد املنزل إىل عدت أني وأذكر يتصاعد. جدتي وصوت
لم منزلنا، فناء يف محتشدة كبرية بحث فرقة هناك أن ألجد األيام أحد يف
استغرقت إنها حتى لرؤيتي شديد بارتياح شعرت ولكنها سعيدة أمي تبد
ساعدي. حول ملفوًفا بالوحل ومتسًخا مبتالٍّ جوربًا أن لتالحظ دقائق عدة

هذا؟» «ما
«ماذا؟»

بجورب؟» ساعدك تلف ملاذا «هذا،
نفيس.» جرحت «لقد

أر.» «دعني
الخطورة.» بهذه ليس «األمر

باري.» يا أر «دعني
بعيًدا املرفق، إىل الرسغ من يمتد طويًال جرًحا ألريها الجورب فنزعت
من داٍم لحم يظهر حيث العضلة عند عميق لكنه واحدة ببوصة الوريد عن
وصديقي أنني وهو حدث ما لها رشحت تهدأ أن أمل وعىل الجلد، أسفل
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املزرعة ويف تهطل، األمطار بدأت ثم عائلته، مزرعة إىل متطفلني سافرنا
تعني شائكة أسالك هناك وكانت الوحل، عىل للتزلق رائع مكان هناك كان

… و املزرعة، حدود
«لولو!» أمي: رصخت

النقطة، هذه عند تضحك فإنها اآلن القصة هذه أمي تقص وعندما
تغريًا تتغري نربتها لكن مضت، التي األخطاء عىل ابنها سامحت أم ضحكة
الجرح، لتضميد الصباح إىل ننتظر أن اقرتح لولو أن تتذكر عندما طفيًفا
يف بالصياح سيارة يمتلك الذي الوحيد جارنا ترهب أن عليها كان وأنه
كانت األضواء معظم أن أمي وتتذكر املستشفى. إىل ليصطحبنا وجهه
االستقبال، يف موظف أي يوجد وال وصلنا، عندما املستشفى يف مطفأة
أخريًا وجدت حتى الرواق عرب ترتدد املضطربة خطواتها صوت وتتذكر
يف صغرية غرفة يف الدومينو يلعبان املالكمة لعبة شورت يرتديان شابني
األطباء» «نحن بابتهاج: الرجل أجابها األطباء، أين سألتهما وعندما الخلف،
غرزة بعرشين ذراعي ويخيطان رسواليهما يرتديا أن قبل لعبتهما واستكمال
يسيطر شعور هناك كان الوقت، ذلك وطوال املنظر. قبيحة ندبة تركت
من جميع وأن ناظريها، عن يغيب عندما تضيع ربما طفلها حياة أن عليها
وأنه يالحظ، لن إنه حتى بنفسه النجاة محاولة يف مشغوًال سيكون حولها
ال لكن املتعاطفني من الكثري معها سيكون أنه وجدت حولها نظرت عندما

يهددها. الذي املصري تقاوم وهي جوارها إىل سيقف أحد
الدراسية النصوص مثل امللموسة غري األمور، تلك مثل أن اآلن وأدرك
فكانت معي، دروسها تركيز محور أصبحت التي هي الطبية، والخدمات

املبادئ»: بعض إىل بحاجة فإنك إنسانًا تكون أن أردت «إذا يل: تقول
عندما التخزين حجرة يف الثالجة يخبئ أن للولو ينبغي كان ما األمانة:
الرضائب مسئولو ومنهم — الجميع كان إذا حتى الرضائب، مسئولو جاء
الطالب أمور ألولياء ينبغي ال العدالة: األمور. هذه مثل يتوقعون — أنفسهم
من وليس رمضان، شهر يف تليفزيون أجهزة املدرسني يهدوا أن ثراءً األكثر
الرصاحة: عليها. يحصلون التي العالية بالدرجات يفتخروا أن أطفالهم حق
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هذا تقول أن يجب ميالدك عيد يف لك اشرتيته الذي القميص يعجبك لم إذا
األطفال كان إذا الرأي: استقالل مالبسك. خزانة قاع يف ترتكه أن من بدًال
يعني فال شعره بها يقص التي الطريقة بسبب الفقري بالصبي يستهزئون

مثلهم. تفعل أن هذا
عن بعيًدا — العالم منتصف حول بالسفر أنه لو كما األمر كان لقد
عن تعرب أن أمي استطاعت — األلفة كشفته الذي والنفاق بالنفس االعتداد
أنه هي املشكلة مركزة. بصورة وتعرضها أوسطي الغرب ماضيها فضائل
لتقدم جانبًا بي انتحت فكلما التأكيد؛ وسائل من قليل سوى لديها يكن لم
أن تعرف أن يجب كان ولكن موافًقا، لها أومأت النصائح هذه إحدى يل
يل رشح أنه هو لولو فعله ما وكل عملية. غري كانت أفكارها من الكثري
يخرتعها، لم لكنه األمان، أجل من املستمر والتدافع والفساد الفقر فقط
يف أمي فثقة الرحمة، يعرف ال شكٍّا داخيل وولدت بي تحيط ظلت فقد
أن هي رفضت إيمان عندي، يكن لم إيمان عىل تعتمد السامية الفضائل
إيمان إنه للمقدسات؛ تدنيس أنه خربتها أخربتها إيمان ديني، بأنه تصفه
أرض ويف قدرهم. يشكلوا أن يمكنهم املتفكرين العقالنيني األشخاص بأن
الحقائق كانت حيث الصعاب، لتحمل رضورية أداة الحتمية فيها ظلت
وحيدة شاهدة هي كانت اليومية، الحياة حقائق عن منفصلة تظل املطلقة
التي والليربالية السالم،4 وفيالق ديل،3 للنيو جندية العلمانية، لإلنسانية

املنظمات. بها تقول
ألبي؛ البعيدة السلطة واحد؛ حليف سوى هذا كل يف لها يكن ولم
فقرية دولة يف فقريًا نشأ كيف بقصته؛ تذكرني متزايدة بصورة فأصبحت
يكون قد يشء أي مثل صعبة صعبة، حياته كانت وكيف فقرية، قارة يف
وسيلة كل استخدام إىل يلجأ ولم الطرق أسهل يخرت لم لكنه واجهه، لولو
وقاد األمر، كلفه مهما وأمينًا مجتهًدا كان لقد أهدافه. لتحقيق أمامه تتاح
بشكل وعدته مبادئ الصالبة، من مختلًفا نوًعا تطلبت ملبادئ وفًقا حياته

املايض. القرن أربعينيات يف روزفلت وضعه واإلجتماعي اإلقتصادي لإلنعاش 3برنامج
للمساعدة. املتخلفة للبالد ترسل كانت متطوعني 4فرق
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خيار، لدي يكن ولم نهجه، عىل سأسري أني أمي ورأت القوة، من أرقى
جيناتي. يف مستقر األمر فهذا

أبيك حاجبا كان فقد … حاجبيك شكل عىل تشكرني أن «يمكنك
عنه.» وشخصيتك عقلك ورثت لكنك وصغريين، خفيفني

محملة املنزل إىل تعود فكانت عامة، بصفة السود تضم رسالتها أصبحت
وأحاديث جاكسون ملاهاليا وتسجيالت املدنية، الحقوق حركة عن بكتب
الجنوب يف املدارس أطفال عن قصًصا أخربتني وعندما كينج. الدكتور
األكثر البيض مدارس لهم عنها تنازلت كتب قراءة عىل مجربين كانوا الذين
شعرت وعلماء، ومحامني أطباء ليصبحوا تعليمهم استكملوا لكنهم ثراءً،
أخربتها وإذا الصباح. يف واملذاكرة مبكًرا االستيقاظ أعارض ألني بخجل
اإلندونييس الكشافة فريق بها قام التي العسكري االستعراض مسريات عن
يكربونني ال أطفال مسرية آخر، نوع من مسرية تذكر فقد الرئيس، أمام
سيدني أو مارشال ثورجود كان أسود رجل فكل الحرية. أجل من سنٍّا
يكون وأن هورن. لينا أو هامر لو فاني سوداء سيدة كل وكانت بواتييه،
وأعباء خاص، ومصري عظيم، مرياث من املستفيد يكون أن يعني أسود املرء

سوانا. تحملها عىل يقوى ال مجيدة
مرة من أكثر أمي أشارت فقد بأبهة، نتحملها أن لنا ُقدر أعباء إنها

الكوكب.» ظهر عىل وسامة الرجال أكثر هو بيالفونت «هاري أن إىل

الذي اليف مجلة يف األسود الرجل صورة فيه رأيت الذي السياق هو هذا كان
واآلن الوقت ذلك يف آخرين سوًدا أطفاًال وأتخيل برشته. عنه يخلع أن حاول
يف اللحظات هذه تتجيل ربما الحقائق. تجيل من مشابهة بلحظات يمرون
محددة منطقة حدود عبور من أبناءهم اآلباء فيحذر للبعض؛ مبكرة أوقات
«باربي» الدمية كشعر ليس شعرهم ألن باإلحباط يشعرون أو بعينها،
عىل الجد أو الوالد إهانة قصة أو وتَتََعذَّب، تُمشط كيف عن النظر برصف
من يكون عندما صدفة الطفل يسمعها التي ضابط، أو عمل صاحب يد
يف السيئة األخبار يتلقى أن لطفل األسهل من يكون قد نائم. أنه املفرتض
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أني أشك أني مع داخله، يتكون أن دفاع لنظام ويسمح صغرية جرعات
الذات. يف الشك من خالية طفولة بفرتة تمتعت إذ املحظوظني؛ من كنت

لقد للهجوم. فيه تعرضت كمني قاسية، كانت املقال ذلك رؤية أن أعلم
يتجنبهم أن يجب مثقفني غري جهلة فهم املتعصبني، من والدتي حذرتني
ساعدني فقد فانيًا مخلوًقا كوني يف التفكري عىل بعد قادًرا أكن لم وإذا املرء.
أو الحوادث، تشوهات أو املرض، لعجز التعرض احتمال فهم عىل لولو
يف قسوة أو منترش طمع عىل التعرف بنجاح فاستطعت الحظ. نجم أفول
آخر: بيشء أخربتني الصورة تلك لكن نفيس. يف األحيان بعض ويف اآلخرين،
دون حتى أو أحد، علم دون إيلّ يصل أن يمكنه عدوٍّا خفيٍّا، عدوٍّا هناك أن
السفارة، مكتبة من الليلة تلك يف املنزل إىل عدت وعندما شخصيٍّا. أنا علمي
كما وأطرايف حوايس جميع ووجدت املرآة أمام ووقفت الحمام إىل ذهبت
اآلخر البديل أما يشء. بي أََلّم هل وتساءلت دائًما، أنا كما وبدوت هي،
حويل ممن الكبار جميع أن وهو للرعب إثارة أقل يكن فلم أمامي كان الذي

الجنون. غمرة يف يعيشون
يف املتبقي عامي وسأقيض القلق، من األوىل القوية النوبة تلك ستمر
دائًما، يربرها ما تجد لم ثقة عىل وحافظت قبله. ما أمضيت كما إندونيسيا
عروض ويف لألبد. تغريت نظرتي لكن لإلزعاج، كبتها يمكن ال ومهارة
«كوسبي» أن أالحظ بدأت املساء، يف تذاع بدأت التي األجنبية التليفزيون
Mission فيلم يف األسود الرجل وأن ،I Spy مسلسل يف بالفتاة قط يفز لم
مثيل أحد يوجد ال أنه والحظت األرض. تحت الوقت طوال ظل Impossible
كان التي ورشكاه» وروباك «سريز لرشكة الدعائي الكريسماس كتيب يف

اللون. أبيض رجًال كان نويل بابا وأن لنا، يرسالنها وجدتي جدي
تشاهدها لم أنها إما أمي أن مقرًرا لنفيس، املالحظات بهذه احتفظت
وكنت فشلت. قد محاولتها أن أريها أّال يجب وإنني حمايتي، تحاول أنها أو
العالم عن ترويه ما أن احتمال أواجه أصبحت لكني أمي، بحب أثق أزال ال

ما. بطريقة كاملة غري فيه أبي ومكانة
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عندما البداية يف الزحام، يف عليهما تعرفت حتى الوقت بعض استغرقت
غري صورة هو أميزه أن استطعت ما كل كان الجرارة األبواب انفتحت
عيناي التقطت ثم الحاجز. باتجاه تنظر متلهفة مبتسمة لوجوه واضحة
ومعه الحشد، آخر يف يقف الفيض اللون إىل شعره يميل القامة طويل رجًال
بالبومة شبيه وجه ذات جواره إىل تقف وهي تظهر تكاد ال قصرية سيدة
اختفيا لهما ألوح أن قبل لكن يل، يلوحان االثنان بدأ دائرية، نظارة وترتدي

شفاف. نصف زجاج وراء
بعض تواجه أنها يبدو صينية عائلة فرأيت الصف مقدمة إىل نظرت
الرحلة طوال ممتعة األرسة تلك رفقة كانت الجمارك. مسئويل مع املشكالت
املمرات، يف وذهابًا جيئة ويسري حذاءه يخلع األب فكان كونج، هونج من
واألغطية الوسائد تجمعان والجدة واألم املقاعد، فوق يصعدون واألطفال
تماًما، ساكنة تقف العائلة كانت اللحظة تلك ويف توقف. دون مًعا وتثرثران
يف تقلب التي األيدي بصمت تتابع وعيونهم األنظار، عن تختفي أن تحاول
بلولو يذكرني األب وكان الخوف. يثري بهدوء وأمتعتهم سفرهم جوازات
أهداني والذي يدي يف أحمله كنت الذي الخشبي القناع إىل فنظرت ما، بشكل
وقفت حني يف اصطحبني الذي اإلندونييس الطيار مساعد أمي صديق إياه
القناع ووضعت عينّي أغلقت البوابة. عىل مايا الجديدة وأختي ولولو هي
وشعرت والقرفة، الهند جوز رائحة الخشب من تنبعث كانت وجهي. عىل
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إىل عائًدا البنفسجي األفق إىل السحب وفوق املحيطات عرب أنجرف بنفيس
… ما يوًما فيه كنت الذي املكان

ورأيت يقظتي، حلم ومعه جانبي إىل القناع فسقط باسمي، أحد صاح
لهما، لوحت املرة هذه بحماس. يل يلوحان يقفان وجدتي جدي أخرى مرة
تتمايل رأيس وجعلت أخرى، مرة وجهي عىل القناع أعدت أفكر أن دون ثم
حتى أخرى مرة ولوحا إيلّ وأشارا جداي ضحك غريبة. قصرية رقصة يف
له فأومأت أمريكي، أنت هل وسألني كتفي عىل الجمارك مسئول ربت

سفري. جواز وسلمته باإليجاب
جانبًا. تتنحي أن الصينية العائلة من طلب ثم «تفضل» يل: فقال

رقبتي حول ووضعت جدتي واحتضنتني خلفي، الجرارة األبواب أغلقت
القناع إن وقال كتفي حول ذراعه جدي وألقى واللبان، الحلوى من ُعقًدا
اشرتياها، التي الجديدة السيارة إىل واصطحباني فيه. جدال ال تحسن
الرسيع، الطريق يف السيارة قدنا التكييف. جهاز أشغل كيف جدي وعلمني
لبيع وأسواق التكلفة، رخيصة والنُّزل الرسيعة، الوجبات بمطاعم ومررنا
الرحلة عن أحدثهم وأخذت مزين. بسياج محاطة املستعملة السيارات
لحفل خططاه بما جدي وأخربني جاكارتا، يف تركته شخص كل وعن
جديدة مالبس إىل سأحتاج إنني جدتي وقالت بعودتي، الرتحيب عشاء

للمدرسة.
عني. غريبني مع سأعيش أنني فأدركت الحوار، توقف فجأة، ثم

البداية. يف أمي يل رشحتها عندما سيئة الجديدة الرتتيبات تبد لم
رسيًعا سأراجع وإني أمريكية، بمدرسة ألتحق كي الوقت حان إنه فقالت
بي ستلحقان ومايا إنها وقالت باملراسلة، درسته الذي املنهج دروس جميع
يف تأتي أن ستحاول وإنها — األكثر عىل عام — للغاية قريبًا هاواي يف
السابق الصيف جدّي مع قضيته الذي الوقت كان كم وذكرتني الكريسماس.
الشاطئ، عىل أمضيناها التي واأليام الكرتون وأفالم كريم اآليس ممتًعا؛
وجدت أمر وهو صباًحا»، الرابعة يف تستيقظ أن عليك يكون «لن وقالت:

يل. جاذبية أكثر أنه
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بدأت عندما الوقت ذلك يف إال كثريًا تغريَا وجدتي جدي أن أدرك لم
فبعد حياتهما؛ تسري كيف ورأيت محددة غري لفرتة معهما الحياة يف أتكيف
الجامعة، من قريبًا كان الذي القديم الكبري املنزل باعا وأمي أنا رحلت أن
شارع يف االرتفاع شاهق مبنى يف للنوم غرفتان بها صغرية شقة واستأجرا
بيع مجال يف وسيًطا ليعمل األثاث تجارة يف عمله جدي وترك بريطانيا،
بأن نفسه إقناع عىل قادًرا يكن لم ألنه ونظًرا الحياة، عىل التأمني بوالص
يرس لم الرفض، تجاه حساًسا ولكونه لهم، بيعه يحاول ما تحتاج الناس
أكثر يصبح وهو أشاهده كنت أحد، يوم كل ومساء يرام. ما عىل العمل
مقعده، أمام للطي قابلة منضدة ويضع بحقيبته، يمسك عندما عصبية
من للخروج النهاية يف يدفعنا حتى انتباهه يشتت قد يشء أي ويالحق
الهاتف. عرب محتملني عمالء مع مواعيد يحدد أن ويحاول املعيشة، غرفة
كي املطبخ إىل أصابعي أطراف عىل أتسلل كنت عندما األحيان بعض ويف
وفرتة صوته، إىل يتسلل وهو اليأس أسمع كنت غازية، مياه زجاجة أُحرض
اآلخر الطرف عىل الشخص له يفرس عندما اليأس هذا تتبع التي الصمت
ثم كثريًا، أفضل ليس والثالثاء مناسب غري الخميس يوم ملاذا الهاتف من
تتحسس ويده الهاتف، سماعة يضع أن بعد العميقة جدي تنهيدة أسمع
كبرية. ورطة يواجه الذي الورق العب مثل باضطراب حجره عىل امللفات
إىل جدي يدخل ثم األلم، عنه فيذهب الناس، بعض يرق النهاية، ويف
مجلة يف قرأها التي الجديدة الدعابة أو شبابه عن قصًصا يل ليحكي غرفتي
يف يرام ما عىل سارت أجراها التي املكاملات كانت وإذا دايجست». «ريدرز
ديوان مثل فيها؛ يفكر يزال ال التي األمور بعض معي يناقش فقد الليلة تلك
لوحة، إىل يتحول أن يوشك الذي التخطيطي والرسم يكتبه، بدأ الذي الشعر
وسائل فيه تتاح الذي املتكامل أحالمه ملنزل األفقية املساقط ومخططات
حديقة عىل وسيحتوي زر، بضغطة عليها سيحصل التي والرفاهية الراحة
تحقيقها إمكانية نطاق عن ابتعدت كلما خططه أن كيف ورأيت خالبة.
أحاول وكنت القديم، حماسه من بعًضا فيها رأيت لكني جرأة، ازدادت
ثم جيدة. النفسية حالته إبقاء عىل تساعد مشجعة أسئلة أبتكر أن عادة
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الردهة يف تقف جدتي أن االثنني نحن نالحظ حديثه، أثناء ما نقطة عند
انتقاد. يف جانبًا يميل ورأسها غرفتي، خارج

مادلني؟» يا تريدين «ماذا
حبيبي؟» يا الهاتفية مكاملاتك من انتهيت «هل

مساءً!» العارشة إنها الهاتفية، مكاملاتي من انتهيت مادلني، يا «نعم
بإمكاني هل أعرف أن فقط أردت لقد ستانيل، يا للرصاخ داعي «ال

املطبخ.» إىل الذهاب
عبارته من ينتهي أن وقبل «... ملاذا أفهم ال إلهي، يا أرصخ! ال «أنا
ونظرة غرفتي جدي فيرتك نومهما، غرفة إىل انسحبت قد جدتي تكون

وجهه. عىل ترتسم والغضب االكتئاب
بني املناقشات كانت إذ يل؛ معتاًدا أمًرا األحاديث هذه مثل أصبحت
الحقيقة نتيجة نشأ نمط كثريًا، يتكرر روتيني بنمط تسري وجدتي جدي
أنها أثبتت وقد جدي. من أعىل كان جدتي دخل أن وهي تُذكر ما نادًرا التي
رئيس نائبة تعمل سيدة أول كانت فقد ما؛ حد إىل عملها مجال يف رائدة
لتتقدم يشجعها كان إنه يقول أن دائًما يحب كان جدي أن ومع محيل، بنك
التي فالعموالت بينهما ومريًرا حساًسا موضوًعا عملها أصبح فقد عملها، يف

األرسة. فواتري من القليل أقل سوى تسدد ال كانت يتلقاها كان
حاصلة تكن لم ألنها فنظًرا النجاح، هذا تحقيق تتوقع جدتي تكن لم
نفقات تحمل يف للمساعدة سكرترية العمل بدأت فقد جامعية درجة عىل
الرأي وسديدة البديهة رسيعة كانت ولكنها الدنيا. إىل املتوقع غري مجيئي
وكانت ببطء، عملها يف تتقدم وأخذت املتواصل، العمل عىل القدرة ولديها
تكن لم باب إىل وصلت حتى ورشف بأمانة حولها من مع تترصف
تحصل ما نادًرا عاًما، عرشين وظيفتها يف وظلت الجتيازه. كافية الكفاءة
عىل الصعود يواصلون وهم الرجال من نظراءها وتشاهد إجازات عىل
تترسب معلومات باستخدام قليًال للغش ويلجئون الوظيفي، السلم درجات
رجاًال ويصبحون النادي، مبنى إىل الطريق وأثناء الجولف لعب أثناء

أثرياء.
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من البنك يفلت أن ينبغي ال إنه لجدتي أمي قالت مرة، من وأكثر
جدتي لكن يتبعها، التي الصارخة الجنسية التفرقة سياسة عىل العقاب
يجد أن بإمكانه شخص كل إن وتقول أمي بمالحظات تستخف كانت
كانت صباح وكل قط، جدتي تشتك ولم معني. يشء من للشكوى سببًا
يف التقليدي النساء رداء — موو املوو وتبدل صباًحا، الخامسة يف تستيقظ
األنيقة بذلتها وترتدي املنزل، يف ترتديه كانت الذي املهندم غري — هاواي
للوسط ا مشدٍّ وترتدي وجهها، عىل البودرة وتضع الكعب، عايل وحذاءً
والنصف السادسة حافلة تستقل ثم الخفيف شعرها وتزين (كورسيه)،
كان آلخر، حني ومن الجميع. قبل املدينة وسط يف مكتبها إىل لتصل صباًحا
وراء الخفية بالقصة بإخبارنا وتستمتع عنها رغًما بعملها التفاخر يأخذها
الحلم عن قط تتوقف لم بأنها إيل أرست كربت وعندما املحلية. املالية األخبار
الربيدج تلعب أو تخبز وهي األيام وقضاء أبيض، خشبي سياج له بمنزل
نادًرا إنها إذ االعرتاف، هذا فاجأني وقد املحلية. املكتبة يف متطوعة تعمل أو
صحيًحا، يكون قد عليها. تندم التي األشياء أو أمنياتها عن تعرب كانت ما
لكني لنفسها، تخيلتها التي البديلة الحياة ستفضل كانت أنها يكون، ال أو
الزوجة عمل فيه يكن لم وقت يف كانت املهنية حياتها أن أفهم أصبحت
إال يمثل يكن لم وأنه لجدي، أو لها سواء للتباهي، مصدًرا منزلها خارج
يجعلها أنه تعتقد جدتي كانت الذي واليشء تتحطم. ووعوًدا تضيع، سنوات
به يتميز كان الذي والَجَلد أحفادها، احتياجات هو االستمرار عىل قادرة
أيها بخري أنكم هو باري، يا ا حقٍّ «املهم مرة: من أكثر قالت فقد أجدادها،

األوالد.»
الساشيمي طبق يعدان يزاالن ال كانا يعيشان. وجدتي جدي أصبح هكذا
يرتدي يزال ال جدي وكان منزلهما، عىل الرتدد قلييل أصبحوا الذين للضيوف
أن عىل ترص تزال ال جدتي وكانت املكتب، إىل ذهابه عند هاواي قميص
الذي الطموح نبع جف فقد ذلك، عدا فيما ولكن «توت»، بلقب نخاطبها
والتسلية املواعيد انتظام — االنتظام أصبح حتى هاواي، إىل معهما حماله
أن من آلخر حني من يتذمران وكانا لهما. الوحيد العزاء هو — والطقس
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املالية املوارد يف الصينيون تحكم وكيف الجزر، عىل استولوا قد اليابانيني
منهما أمي انتزعت ووترجيت، قضية استماع جلسات أثناء ويف للجزيرة.
عام انتخابات يف والنظام، القانون مرشح نيكسون، انتخبا بأنهما اعرتاًفا
جدي كان املساء ويف مًعا، نتنزه أو الشاطئ إىل نذهب نعد ولم ١٩٦٨م.
ألغاز قصص تقرأ غرفتها يف تجلس جدتي كانت حني يف التليفزيون يشاهد
أو جديدة ستائر رشاء هو حياتهما يف اإلثارة مصدر وأصبح القتل. جرائم
منتصف يف تأتي التي القناعة تلك تجنبا أنهما لو كما بدا لقد منفصل. مجمد
العمر، من تبقى بما الحياتية الخربة من النابع النضج التقاء أي العمر؛
باإلنجازات واالعرتاف وسائل، من له متاح هو بما اإلنسان طاقة والتقاء
خسائرهما من يقلال أن غيابي أثناء ما وقت يف قررا لقد الروح. تحرر التي

تحقيقها. يتمنيان غاية أية يريان يعودا ولم البقاء، مجرد ويقبال

اهتمامي وكان الدراسة، لبدء شوقي تزايد نهايته، من الصيف اقرتب وعندما
كان وجدتي جدي نظر وجهة ومن عمري، مثل يف رفاًقا أجد أن هو الرئييس
العائلة مكانة يف وسموٍّا عظيم يشء ببداية إعالنًا بوناهو» «أكاديمية يف قبويل
أصبحت فقد بهذا. يعلم الجميع يجعال كي جهًدا يدخرا لم إنهما حتى
مدرسة ١٨٤١م، عام التبشريية البعثات أسستها أن بعد بوناهو، أكاديمية
وقد الجزيرة. يف القوم علية أبناء فيه يدرس مكانًا مكانتها، لها إعدادية
األمريكية، الواليات إحدى إىل إرسايل قرار عن أمي إثناء يف سمعتها ساعدت
هناك كانت إذ سهًال أمًرا يكن لم بها التحاقي أن وجدتي جدي أخربها فقد
جدي رئيس تدخل بعد إال القبول بفرصة أحظ ولم طويلة، انتظار قائمة
مع يل تجربة أول أن (يبدو األكاديمية خريجي أحد كان الذي العمل يف
بالعرق). عالقة لها يكن لم األقليات أحوال لتحسني اإليجابي العمل سياسة
يف القبول عن املسئولة مع شخصية مقابالت عدة أجريت قد كنت
وتبدو بالحيوية مفعمة سيدة وكانت السابق، الصيف بوناهو أكاديمية
تسألني وهي األرض تلمسان تكادان ال قدمّي أن يزعجها لم كفئًا شخًصا
جولة يف وجدي أنا السيدة أرسلتني املقابلة وبعد املهنية. أهدايف عن بإلحاح
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وافرة الحقول من أفدنة لعدة يمتد مجمًعا كان الذي املدرسة، حرم يف
وأخرى بالحجارة مبنية قديمة مدرسية ومباٍن الظليلة، واألشجار الخرضة
سباحة وحمامات تنس مالعب هناك وكانت والزجاج، املعدن من حديثة
وأمسك املرشد، عن قليًال تخلفنا الجولة أثناء ويف تصوير. واستديوهات
يمكنك جنة. إنها مدرسة ليست هذه باري، يا «اللعنة وهمس: ذراعي جدي

معك.» الدراسة لصفوف أخرى مرة أعود تجعلني أن
وضعته املعلومات عىل يحتوي سميك مظروف القبول خطاب مع وصل
الخطاب: يف وجاء السبت. أيام أحد ظهر بعد بتأٍن لنقرأه جانبًا جدتي
وأدرج خزانة، يل ُخصصت أنه فيه وجاء بوناهو»، عائلة يف بك «مرحبًا
لغري املخصص املربع يف عالمة وضعنا إذا إال الوجبة تناول برنامج يف اسمي
للرتبية موحد زي رشاؤها؛ يل ينبغي التي باألشياء قائمة هناك وكانت ذلك،
(اختياري). حاسبة وآلة ،٢ رقم رصاص وأقالم ومسطرة ومقص البدنية،
كبري كتاب وهو بالكامل اإلرشادي املدرسة كتاب يقرأ املساء جدي قىض
املدرسة مناهج القادمة؛ السبع السنوات خالل يل املتوقع التقدم يوضح
عدة يف الشامل التفوق تحقيق وأسلوب املقرر، خارج واألنشطة اإلعدادية،
مرات عدة نهض فقد جدي، حماس يزداد جديدة نقطة كل ومع مجاالت.
تقرأ جدتي كانت حيث الغرفة إىل ويتجه توقف حيث إبهامه يضع وهو

مادلني.» يا هذا عىل نظرة «ألق بالدهشة: ميلء وصوته لها ويقول
وأرص املدرسة، يف األول يومي يف شديد بحماس جدي صحبني ولهذا
يف للطالب املخصص هول» «كاسل مبنى يكن ولم مبكًرا، نصل أن عىل
من حفنة سوى يصل ولم بعد. أبوابه فتح قد والسادس الخامس الصفني
إىل جلسنا الصيف، يف حدث ما أخبار بمعرفة منشغلني وكانوا األطفال،
برشائط يلتف األسنان لتقويم ضخًما جهاًزا يضع رشيق صيني صبي جوار

عنقه. حول
أن يمكنك باري. جد وأنا باري، هذا بك، «مرحبًا للصبي: جدي قال
«باري له: وقال فريدريك اسمه كان الذي الصبي وصافح جدي.» تخاطبني

هنا.» جديد
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وأنا وجلست شيق. حوار يف مًعا واشرتكا أيًضا»، «وأنا فريدريك: فقال
وعند الفصل. إىل السلم وصعدنا أخريًا األبواب ُفتحت حتى بالخجل أشعر
ابتسامة شفتيه عىل ارتسمت وقد وقال كلينا ظهر عىل جدي ربت الباب،

أنا.» سأفعله كنت يشء أي تفعال «ال عريضة:
مدرسة هيفتي لآلنسة نفسه يقدم جدي يشاهد وهو فريدريك وقال

الظل.» خفيف جدك «إن الفصل:
كذلك.» إنه «نعم،

وهي هيفتي، اآلنسة وبدأت أطفال أربعة ومعنا الطاولة إىل جلسنا
تسجل قصري، رمادي شعر لها بالحيوية مفعمة العمر متوسطة سيدة
يف ترتدد مكتومة ضحكات سمعت بالكامل، اسمي قرأت وعندما الحضور.
باري.» هو اسمك أن «ظننت وقال: عيل فريدريك وانحنى الغرفة، أرجاء
باراك إن باري؟ باسم نناديك أن تفضل «هل هيفتي: اآلنسة وسألتني
كينيا، يف أعيش كنت لقد كيني. أباك إن جدك يقول للغاية، جميل اسم
أية إىل تعلم هل ا. حقٍّ رائع لبلد وإنه تقريبًا، عمرك مثل يف ألطفال أدرس

والدك؟» ينتمي قبيلة
بكلمة أتفوه أن دون أنا وظللت الضحكات، من املزيد سؤالها أثار
خلفي يجلس الشعر أشقر صبي أعاد «لوو»، النهاية يف قلت وعندما لدقيقة،
بعد األطفال يستطع ولم القرد. صوت مقلًدا عالية استهزاء بصيحة االسم
الفصل توبخ أن هيفتي اآلنسة من األمر وتطلب أنفسهم، عىل السيطرة ذلك
أسماء قائمة يف التايل الشخص إىل بي، رحمة وانتقلنا، يهدأ حتى بقوة

التالميذ.
تلمس أن الشعر حمراء فتاة مني وطلبت حائًرا، اليوم باقي قضيت
الوجه أحمر ولد وسألني آملها، قد رفيض أن الواضح من وكان شعري،
جدي كان املنزل إىل عدت وعندما البرش، لحوم آكيل من أبي كان إذا عما

العشاء. إعداد يف مستغرًقا
يف تعيش كانت هيفتي اآلنسة أن الرائع من أليس الحال؟ كان «كيف

أسهل.» املدرسة يف األول اليوم جعل هذا أن أراهن كينيا؟
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الباب. وأغلقت غرفتي إىل ذهبت
ذلك ومع الفصل، يف وجودي عىل اآلخرون األطفال اعتاد ما ورسيًعا
التي املالبس وكانت يزداد. املكان إىل أنتمي ال بأنني شعوري استمر فقد
اإلندونييس الصندل مظهر وبدا للغاية، الطراز قديمة وجدي أنا اخرتتها
الفصل يف زمالئي معظم وكان جاكارتا. يف للغاية جيًدا كان أن بعد مزريًا
طابقني من منازل يف متجاورة مناطق يف ويعيشون الحضانة، منذ مًعا
مسابقة يف تلعب التي نفسها الفرق دربوا وآباؤهم سباحة، حمامات بها
بيع أنشطة يدعمن ممن وأمهاتهم ليج»، «ليتل تنظمها التي البيسبول
كرة أو القدم كرة يلعب منهم أي يكن ولم التربعات. لجمع املخبوزات
الكرة إلقاء كيفية عن فكرة أدنى لدي تكن لم وأنا الشطرنج، أو الريشة

التزلج. لوح عىل وأنا توازني عىل الحفاظ أو حلزوني بشكل
مع ذلك، ومع عمره. من العارشة يف لطفل كابوس بمنزلة األمر كان
املستبعدين اآلخرين األطفال من أسوأ أكن فلم األول الشهر يف ارتياحي عدم
الفئة هذه ضمت وقد بسهولة؛ تقبلهم يمكن ال من فئة يف يصنفون الذين
مفرط كان الذي والصبي الخجل، أو الطول شديدات كن الالئي الفتيات
حضور من بالربو إصابتهم منعتهم الذين واألطفال ما، حد إيل النشاط

البدنية. الرتبية فصول
نوع من بألم تذكرني فصيل يف أخرى طفلة هناك فكانت ذلك، ومع
الوحيدة السوداء الفتاة هي كانت وصويل وقبل كوريتا، اسمها كان آخر.
أصدقاء لديها أن يبدو وال البرشة وسوداء الجسد ممتلئة كانت الصف. يف
بعيد، من يراقبه لكنه اآلخر يتجنب منا كل كان األول اليوم ومنذ كثريين،

بعزلتنا. بشدة سيذكرنا بيننا مبارش اتصال أي أن لو كما
الغيوم من صافية سماؤه حار يوم يف الفسحة فرتة أثناء يف النهاية ويف
حديث، من بيننا دار ما أذكر ال الفناء. من نفسه الركن يف نفسينا وجدنا
والعمودية األفقية القضبان عرب خلفي تركض كانت فجأة أنها أذكر لكني
أغيظها أنا وكنت بسعادة تضحك وكانت اللعب، يف التالميذ يستعملها التي
عىل وسقطنا النهاية يف أمسكتني حتى القضبان، تلك بني بالركض وأراوغ
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من مجموعة رأيت ألعىل نظرت وعندما أنفاسنا. التقاط نستطيع ال األرض
ويقولون: إلينا يشريون الشمس وهج أمام بوضوح وجوههم أر لم األطفال

حبيب!» لديها كوريتا حبيب! لديها «كوريتا
آخرون. أوالد حولنا التف عندما الغناء صوت ارتفع

الدعم، منها أنتظر كوريتا إىل ونظرت حبيبتي.» ليست «إنها تمتمت:
األرض. إىل تنظر مكانها تقف كانت لكنها

الحبيب؟» أيها قبلة تمنحها ال ملا حبيب! لديها «كوريتا
برفق، ودفعتها كوريتا باتجاه وركضت حبيبها»، لست «أنا فرصخت:
أخرى: مرة أنا فرصخت شيئًا، تقول أن دون إيلّ ونظرت الخلف إىل فرتنحت
أرسع تركض وأخذت للريح ساقيها كوريتا أطلقت وفجأة وشأني!» «دعيني
حويل. من السعادة ضحكات وتصاعدت األنظار. عن اختفت حتى فأرسع

الفصول. إىل ليعيدوننا املدرسون وظهر الفسحة، انتهاء جرس دق ثم
تركض أن قبل كوريتا وجه عىل ارتسمت التي النظرة تلك ظلت
واالتهام. األمل خيبة نظرة اليوم؛ ذلك ظهرية من تبقى فيما تطاردني
األمر يف ما كل شخصية؛ ليست املسألة أن ما بطريقة لها أرشح أن وأردت
لكني اآلن. واحدة لدي تكون ألن حاجة أرى وال قط حبيبة لدي تكن لم أنه
التفسري وقت أن هو أعرفه كنت ما كل صحيًحا، ذلك كان هل حتى أعرف لم
وكلما كفء، غري أنني النتيجة وكانت لالختبار تعرضت وأنني فات، قد
كما تبدو كتبها عىل ينحني ورأسها رأيتها كوريتا مقعد إىل النظر اختلست

أحد. من عطًفا تطلب وال نفسها عىل منطوية يحدث، لم شيئًا أن لو
غرار وعىل اآلخرين، األطفال وبني بيني مسافة هذه خيانتي خلقت
أال وتعلمت األصدقاء من قليل عدد يل كان تقريبًا. وشأني تركوني كوريتا
اليوم ذلك منذ لكن متذبذبة. بكرة ألقي أن وتعلمت الفصل، يف كثريًا أتحدث
جداي كان التي الحياة يف مالذًا ووجدت وتدمر، سحق قد مني جزءًا أن شعرت
السكنية املجمعات مسافة أسري كنت الدرايس اليوم انتهاء فبعد يحيانها؛
يف أتوقف نقود جيبي يف كان وإذا منزلنا، عن املدرسة تفصل التي الخمسة
املجالت أعرف يدعني كان أعمى رجل يديره صحف كشك عند األحيان بعض
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ليفتح املنزل يف يبقى جدي وكان األسواق. يف ظهرت التي الجديدة املصورة
كوميديا ومسلسالت الكرتون أفالم أشاهد الظهر بعد ينام وعندما الباب، يل
السيارة ونأخذ جدي أوقظ والنصف الرابعة ويف عرضها. إعادة أثناء املوقف
الذي العشاء وقت املنزيل واجبي وأؤدي جدتي. نقل كي املدينة وسط إىل
مع أتفاوض األمسية باقي وأقيض التليفزيون، نشاهد ونحن نتناوله كنا
التي الخفيفة الوجبات أحدث ونتناول سنشاهدها، التي الربامج عىل جدي
جوني (فربنامج غرفتي إىل أذهب مساءً العارشة ويف املتجر. يف عليها عثر
للمناقشة)، تخضع ال الربنامج هذا ومشاهدة الوقت ذلك يف يذاع كارسون

فورتي». «توب اإلذاعي الربنامج موسيقى أنغام عىل النوم إىل وأخلد
الناعم االستهالكية األمريكية الثقافة حضن يف وأنا باألمان شعرت
بعض ويف عميق، سبات مرحلة يف سقطت أني لو كما األمر كان املتسامح،
جدتي تكن لم إذا املرحلة هذه يف سأظل كنت الوقت من كم أتساءل األحيان

األيام. أحد يف الربيد صندوق يف التلغراف ذلك وجدت
من أسبوعني بعد القادم، الشهر لرؤيتك سيأتي «والدك قالت: فقد

السنة.» برأس االحتفال نهاية حتى هنا سيظالن والدتك. وصول
وظلت املطبخ، أدراج أحد يف ووضعتها بعناية الورقة جدتي طوت
يخربه من فعل رد أنها أتخيل التي نفسها بالطريقة صامتني وجدي هي
علينا خيم ولدقيقة عالجه، يمكن ولكن عضاًال مرًضا يعاني أنه الطبيب

أفكارنا. يف غارقني متسمرين ووقفنا الغرفة، يف الصمت
البحث يف نبدأ أن األفضل من أنه أظن «حسنًا، جدتي: قالت النهاية ويف

فيه.» اإلقامة يمكنه مكان عن
سنة رأس سيكون أنه بد «ال وقال: عينيه ومسح نظارته جدي خلع

باألحداث.» زاخًرا

أمري. والدي أن الصبية من ملجموعة رشحت الغداء فرتة أثناء يف
وهذا تعرفون، كما الهنود مثل … القبيلة ملك أي الزعيم، هو «جدي

جدي.» يموت عندما الحكم سيتوىل وهو أمريًا، أبي يجعل
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«وماذا املهمالت: سلة يف أطباقنا نفرغ ونحن أصدقائي أحد وسألني
أمريًا؟» وتصبح هناك إىل ستعود هل أعني، ذلك؟ بعد

القبيلة ألن ما نوًعا معقدة مسألة إنها هذا، أردت إذا يمكنني … «حسنًا
رجل فكل الحارقة»، «الحربة يعني الذي … أوباما مثل باملحاربني، مليئة
العداءات هذه ينهي أن أبي فعىل لذا الزعيم، هو يصبح أن يريد قبيلتنا يف

أذهب.» أن قبل
األطفال بسلوك وشعرت شفتي بني من الكلمات هذه خرجت عندما
ً بعضا بعضنا نصدم ونحن معي وألفة فضوًال أكثر وأصبحوا تجاهي يتغري
جزءًا لكن القصة. هذه يصدق مني جزء بدأ الفصل، إىل عائدين الصف يف
فتات من اختلقته يشء كذبة؛ مجرد أقوله ما أن يعرف كان مني آخر
ودمه بلحمه أبي لقاء من أسبوع وبعد أمي. من عرفتها التي املعلومات
تغيريها بإمكاني كان التي الصورة تلك البعيدة، صورته أفضل أني رأيت
خيب قد أبي يكن لم وإذا مناسبًا. ذلك يكون عندما أتجاهلها أو أشاء، كما
غامضة. بصورة ومخيًفا مؤقتًا، شيئًا أعرفه، ال شيئًا ظل فقد بالضبط أميل
تعكس كانت أنها وأظن وصوله، عىل املتبقية األيام يف بخويف أمي أحست
من أجرناها التي — الشقة إلعداد مجهوداتها بني من كان ولهذا خوفها،
إنها وقالت بسالم. سيمر الشمل لّم أن تطمئنني أن محاولتها — له الباطن
يشء كل يعرف وإنه إندونيسيا يف قضيناها التي الفرتة طوال تراسله كانت
خمسة لدي وأصبح أخرى مرة تزوج قد أمي، غرار عىل أبي، وكان عني.
تلك وكانت شديد سيارة لحادث تعرض وقد كينيا، يف يعيشون وأخت أخوة

طويًال. وقتًا املستشفى يف مكث أن بعد النقاهة فرتة من جزءًا الرحلة
رائعني.» صديقني «ستصبحان وقالت:

عن بمعلومات تحشوني أمي بدأت أبي عن بأشياء إخباري جانب وإىل
جومو عن كتاب من الحارقة» «الحربة اسم اختلست وقد وتاريخها، كينيا
يف أمي به أخربتني مما يشء ينجح لم ولكن لكينيا. رئيس أول كينياتا
أخربتني التي املعلومات من بالقليل إال أحتفظ ولم شكوكي، من التخفيف
أن أخربتني عندما واحدة مرة سوى ا حقٍّ اهتمامي إثارة يف تنجح ولم بها،
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ضفاف عىل األصيل موطنه من كينيا إىل هاجر نييل شعب «لوو» أبي قبيلة
رسمه برسم يحتفظ يزال ال جدي وكان واعًدا، هذا بدا العالم. أنهار أطول
باللون نحفاء ملرصيني أصلية فنية للوحة األصل طبق صورة هو مرة ذات
عن فكرة لدي وكانت مرمرية. جياد تجرها ذهبية مركبة يركبون الربونزي
والفراعنة، واألهرامات، عنها، قرأت التي العظيمة واملمالك القديمة، مرص

وكليوباترا. ونفرتيتي،
شقتنا، من بالقرب العامة املكتبة إىل ذهبت السبت أيام أحد ويف
مدى تفهم الذي املبحوح الصوت صاحب العجوز املكتبة أمني وبمساعدة
لألهرامات، ذكر أي به يكن لم ولكن أفريقيا. رشق عن كتابًا وجدت جديتي
أن واتضح «لوو»، قبيلة عن قصرية فقرة سوى هناك يكن لم الحقيقة، ويف
أصًال نشأت التي املتنقلة القبائل من عدًدا يصف مصطلح النيلية الشعوب
اإلمرباطوريات جنوب أقيص يف األبيض النيل نهر ضفاف عىل السودان يف
وتأكل طينية، أكواخ يف وتعيش املاشية، ترعى «لوو» قبيلة وكانت املرصية.
يسمى آخر وطعاًما — البطاطا فصيلة من وهو — واليام الذرة من وجبات
العورة منطقة يغطي القماش من رشيًطا التقليدي زيها وكان الدخن. حبوب
الطاولة، عىل مفتوًحا الكتاب تركت بالخرص. يحيط جلدي حزام من يتدىل

املكتبة. أمني أشكر أن دون وخرجت
من مبكًرا أخرج هيفتي اآلنسة وتركتني املوعود، اليوم جاء وأخريًا
شخص مثل املدرسة مبنى تركت سعيًدا. حظٍّا يل تتمنى وهي الفصل
من تقربني خطوة كل ومع ثقيلتني قدماي كانت باإلعدام؛ عليه محكوم
دون وقفت املصعد إىل دلفت وعندما قلبي، خفقات صوت يعلو جدّي منزل
عجوز فلبيني رجل ودلف أخرى، مرة فتح ثم الباب فانغلق الزر، أضغط أن

الرابع. الطابق يف يقطن
بد ال اليوم. لزيارتك قادم والدك إن يقول «جدك بسعادة: الرجل قال

فرًحا.» تطري أنك
الشقة باب أمام وقفت أن بعد مهرب، أي يف التفكري أستطع لم وعندما
إىل نظرت ثم بعيدة، سفينة فشاهدت هونولولو أفق نحو برصي ومددت
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الجرس، دققت الهواء، يف تدور العصافري ألرى مغمضة شبه بعني السماء
الباب. جدتي وفتحت

والدك.» قابل تعال … باري يا تعال ذا! هو «ها
يعرج أسود طويل رجل رأيته: املضاء غري الشقة مدخل يف وهناك
ذراعّي أنا وتركت بذراعيه وطوقني ركبتيه عىل وجثم يسري، وهو قليًال

كالعادة. ذقنها يرتجف تقف أمي كانت وخلفه جانبي. إىل ينخفضان
بل الوقت، هذا كل بعد أراك أن الجميل من باري، يا «حسنًا أبي: قال

جًدا.» الرائع من
وقال: مًعا، جميًعا وجلسنا املعيشة، غرفة إىل وأدخلني بيدي وأمسك

املدرسة.» يف ممتاز أداءك أن جدتك «أخربتني
كتفي. فهززت

ومسحت ابتسمت ثم الخجل.» من بيشء يشعر أنه «أظن جدتي: فقالت
رأيس. عىل

ممتاز. أداءك أن من تخجل ألن يدعو ما يوجد ال «حسنًا، أبي: فقال
هذا أن أظن دراستهم؟ يف أيًضا متفوقون وأختك إخوتك أن أخربتك هل

ضاحًكا. قالها دمائكم»، يف يجري األمر
مما كثريًا أنحف كان يتحدثون؛ جميًعا بدءوا عندما بحرص راقبته
ولم حادة، زوايا يف البنطلون سيقان تكرس ركبتيه عظام وكانت توقعت،
هناك كانت جواره وإىل األرض. عىل من منهما أيٍّا يرفع أتخيله أن أستطع
زرقاء سرتة يرتدي وكان الحائط، إىل تستند مدببة غري عاجية رأس لها عصا
الحواف بارزة ونظارته اللون، قرمزية عنق وربطة أبيض، وقميًصا اللون،
ليحك النظارة نزع عندما لكن بوضوح، عينيه أر فلم املصباح ضوء تعكس
أصيب شخص كعيني قليًال األصفر اللون إىل تميالن أنهما رأيت أنفه قصبة
كان عندما حذًرا وكان ضعيف، جسده أن ورأيت مرة. من أكثر باملالريا
والدتي رأت تقريبًا ساعة وبعد الجعة. كوب إىل يده يمد أو سيجارة يشعل
ذلك. عىل وافقها وقد الراحة، من قسًطا ينال أن ويحتاج متعبًا يبدو أنه
يف يبحث وبدأ الواسعة، خطوته منتصف يف توقف ثم سفره حقيبة فالتقط
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ورجل وفيل أسد خشبية، تماثيل ثالثة النهاية يف منها أخرج حتى الحقيبة
إياها. وأعطاني طبلة، ويقرع قبلية مالبس يرتدي السواد فاحم

باري.» يا شكًرا «قل أمي: فقالت
«شكًرا.» فغمغمت:

يف حياة دون جامدة وهي املنحوتة التماثيل إىل ووالدي أنا نظرت
وأخذا لجدي أومأ ثم صغرية»، أشياء «إنها برفق: وقال كتفي وملس يدي،

األخرى. الشقة إىل وهبطا مًعا حقائبه

نحن نقضيها كنا األمسيات معظم مًعا، قضيناها التي الفرتة هي هذه شهر،
بالسيارة جوالت يف النهار نقيض وكنا ، جديَّ شقة معيشة غرفة يف الخمسة
حياة يف مميزة عالمات لها أماكن إىل قصرية نزهات يف أو الجزيرة حول
واملستشفى ما، يوًما والدي شقة عليها توجد كانت الذي األرض عائلتي:
أن قبل هاواي، يف لجدّي منزل وأول بناؤها، أعيد والتي فيها ولدت التي
كانت قط. أعرفه لم منزل وهو أفينيو، يونيفرستي بشارع منزلهما يف يقيما
والكثري الشهر، ذلك يف بها يخربني أن عليه التي األشياء من الكثري هناك
ألتذكر ذاكرتي أعرص أن أحاول فعندما ذلك ومع أيًضا. التفسريات من
دارت تكون قد التي القليلة واملواقف الحوارات أبي، قالها التي الكلمات
ذاكرتي، أعماق يف مطبوعة تكون ربما رجعة. بال ذهبت أنها أجد بيننا،
مع أحملها التي املتشابكة املناقشات جميع بذرة يعد الذي — وصوته
فإن لذا جيناتي، نمط مثل بالضبط اآلن إليه الوصول يمكنني ال — نفيس
أبسط تفسريًا زوجتي تقدم املمزق. الخارجي اإلطار هو فهمه أستطيع ما كل
إال مًعا عنه ليتحدثوا دائًما الكثري لديهم يكون ال واآلباء األبناء أن وهو لهذا
دائًما كنت إني إذ الحقيقة إىل أقرب هذا يكون وقد الثقة، بينهم تولدت إذا
للحديث. قط يدفعني لم وهو واحدة، بكلمة أتفوه أن دون أمامه أقف ما
البعيدة؛ األصوات مثل ذهني يف وتخبو تظهر صور لدّي ما وكل وتركني
جدي دعابات من واحدة عىل يضحك وهو للوراء ترجع ورأسه أتذكره كأن
إىل يقدمني وهو كتفي عىل وقبضته امليالد، عيد زينة نعلق ووالدتي وأنا
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أصابعه وتمرير عينيه حدقتي وضيق الجامعة، من القدامى أصدقائه أحد
املهمة. كتبه يقرأ وهو املتناثرة الصغرية لحيته يف

كلما إنه إذ اآلخرين؛ علـى وتـأثيـره صـوره هو أتـذكـره ما كل
إما ممتدتان الضخمتان ويداه األخرى فوق ساقيه وإحدى — تحدث
املقنع الواثق العميق وصوته تشتيته، أو معني يشء إىل االنتباه لتوجيه
نشاًطا أكثر جدي أصبح فقد العائلة؛ يف مفاجئًا تغريًا رأيت — الضاحك
غرفة يف جحرها من خرجت جدتي وحتى حياءً، أكثر ووالدتي فكًرا، وأعمق
بيديها الهواء ترضب وهي واملال السياسة أخبار يف مجادلته يف وبدأت النوم
وجوده أن لو كما األمر كان نظرها. وجهة لتوضح الزرقاء العروق ذات
القديم؛ دوره ليمارس يعود أن منهم لكل وسمح القديمة األيام روح استدعى
واستمر قط، عليه النار إطالق بعد حتفه يلق لم كينج الدكتور وكأن األمر بدا
من أكثر واملجاعة والشغب الحرب تكن ولم األمة، إرشاد يف كينيدي أنصار
نفسه. الخوف إال منه يخافون يشء هناك يكن ولم مؤقتة، نكسات مجرد
أنه عىل أبي يف أفكر بدأت مرة وألول الغريبة، القوة هذه أذهلتني وقد
شعرت أسابيع بضعة فبعد ذلك ومع دائم. حتى بل وقريب، حقيقي يشء
وتذمرت مقعده، يف يجلس أبي أن من يشكو جدي فبدأ حويل. من التوتر ببدء
والدتي وكانت أحد، خادمة ليست إنها قائلة األطباق تغسل وهي جدتي
نتناول ونحن والديها عيني تتجنب أن تحاول وهي شفتيها عىل تضغط
خاص كارتون فيلم ألشاهد التليفزيون أدرت الليايل إحدى ويف العشاء.
إىل الهمسات تحولت وفجأة ،How the Grinch Stole Christmas اسمه

صياح.
إىل ادخل الليلة، يكفي بما التليفزيون شاهدت لقد «باري، أبي: قال

يتحدثون.» الكبار ودع وذاكر، غرفتك
يف الربنامج تشاهد ال «ملاذا وقالت: التليفزيون وأطفأت جدتي فوقفت

باري.» يا النوم غرفة
هذا يشاهد ظل لقد أعنيه، ما هذا ليس مادلني، يا «كال أبي: فقال

يذاكر.» كي الوقت حان واآلن الوقت طوال الجهاز
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الكارتون هذا وأن الكريسماس إجازة يف أننا له ترشح أن أمي حاولت
«لن وأنه األسبوع، طوال أنتظره كنت وأنني الكريسماس، يف املفضل هو

طويًال». يستمر
أن يمكنه الغد، عمل من انتهى قد الصبي كان إذا آنا، يا هراء «هذا
عندما عليه ستفرض التي الواجبات حتى أو التايل، اليوم واجبات يف يبدأ
تذاكر ال إنك باري يا لك أقول «أنا وقال: إيل التفت ثم اإلجازة» من يعود

أغضب.» أن قبل اآلن اذهب به، تذاكر أن املفرتض من الذي بالجد
من تعلو األصوات أسمع وأنا بعنف الباب وأغلقت غرفتي إىل دخلت
أبي إن تقول وجدتي منزله املنزل هذا أن عىل يرص جدي فكان خلفي،
رحل أن بعد أنا، ذلك يف بما الجميع، عىل يستأسد أن يف حق لديه ليس
إىل أحتاج وأنني يدللونني، إنهم يقول والدي وسمعت الفرتة. تلك كل عنا
بهما. يتغري لم شيئًا إن لوالديها تقول والدتي وسمعت التعامل، يف حزم
جدتي وجاءت أبي غادر أن بعد وحتى االتهام، موقف يف جميًعا وقفنا
شيئًا أن شعرت الربنامج، يف دقائق خمس آخر مشاهدة يمكنني إنه لتقول
وعندما مغلق. قديم مخبأ من انطلقت عفاريت جميًعا، بيننا تصدع قد
رأس تدمري يعتزم وهو جرينش الكائن التليفزيون شاشة عىل شاهدت
الكبرية العيون ذات املخلوقات إيمان بفضل النهاية يف يتحول ثم السنة
كذبة، مجرد حقيقته؛ عىل رأيته هوفيل، مدينة تسكن التي الطيبة السوداء
كان ما إىل يشء كل ويعود أبي يرحل حتى الباقية األيام أعد وبدأت

عليه.
يقطن كان حيث باألسفل الشقة إىل جدتي أرسلتني التايل اليوم يف
أبي يل وفتح الباب طرقت الغسيل، إىل بحاجة مالبس لديه هل ألرى أبي
شعرها كان مالبسه، بعض تكوي أمي رأيت وبالداخل الصدر. عاري وهو
تبكي. كانت أنها لو كما حزينتني مرتقرقتني وعيناها رأسها خلف معقوًصا
جدتي أن أخربته لكني الفراش، عىل جواره إىل أجلس أن أبي مني طلب
عدت بها. جئت التي بالرسالة أخربته أن بعد وغادرت ألساعدها إيلّ تحتاج

أمي. دخلت عندما غرفتي تنظيف يف بدأت قد وكنت ألعىل
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لكنه كثريًا، يحبك إنه باري، يا والدك من تغضب أن لك ينبغي «ال
األحيان.» بعض يف رأيه عىل يرص

أرجاء يف تتبعاني بعينيها وشعرت «حسنًا.» إليها: أنظر أن دون فقلت
«أعلم قالت: الباب. إىل واتجهت بطيئًا زفريًا النهاية يف أطلقت حتى الغرفة
ما تتذكر أن حاول فقط أيًضا، أنا يل كذلك وهو لك، محري كله األمر هذا أن
تريدني «هل سألت: ثم الباب مقبض عىل يدها ووضعت اتفقنا؟» لك، قلته

الباب؟» أغلق أن
فأدخلت عادت واحدة بدقيقة غادرت أن بعد لكن باإليجاب، لها فأومأت
هيفتي اآلنسة أن أخربك أن نسيت لقد «باملناسبة، وقالت: الغرفة يف رأسها
إىل يتحدث أن منه وتريد الخميس، يوم املدرسة إىل ليذهب والدك دعت

الفصل.»
واليوم الليلة تلك وقضيت هذه. من أسوأ أخبار تخيل بوسعي يكن لم
تجنبه: يمكن ال ما حول أفكار من يراودني ما أقمع أن أحاول تالها الذي
جميع وفضح الطينية، األكواخ عن يسمعون عندما الفصل يف زمالئي وجوه
أتذكر مرة كل ويف ذلك. بعد سأسمعها التي املوجعة والدعابات أكاذيبي،

الصميم. يف عنيفة رضبة تلقى أنه لو كما جسدي يتلوى فيها
إىل أبي دخل عندما نفيس لتربير طريقة إيجاد أحاول أزال ال كنت
مقعدي اتخذت وعندما بقوة، به هيفتي اآلنسة رحبت التايل، اليوم يف الفصل
عندما يأًسا أكثر وأصبحت يحدث. ماذا يتساءلون األطفال من العديد سمعت
إيلدريدج السيد هاواي سكان من الضخم الرياضيات مدرس دخول تبعه
ترتسم لنا، املجاور الفصل من طالبًا ثالثون ومعه الهراء يقبل ال الذي

وجوههم. عىل الحرية
والد اليوم، لكم خاصة دعوة «لدينا قائلة: الحوار هيفتي اآلنسة بدأت
أفريقيا يف كينيا من املسافة هذه كل قطع وقد اليوم، هنا أوباما باري

بلده.» عن ليخربنا
أحاول بعناد رأيس أنا ورفعت والدي، وقف عندما إيلّ األطفال نظر
النهاية يف استطعت وعندما خلفه، السبورة عىل خاوية نقطة عىل أركز أن
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كان فرتة. منذ الحديث هو بدأ قد كان الواقع أرض إىل بنفيس أعود أن
ويصف البلوط خشب من املصنوع السميك هيفتي اآلنسة مكتب عىل ينحني
وتحدث مرة، ألول البرشي الجنس ظهر حيث األرض يف العميق الصدع
تزال ال التي والقبائل السهول، تجول تزال ال التي املفرتسة الحيوانات عن
عن وتحدث رجولته، يثبت كي أسًدا يقتل أن الصغري الصبي من تطلب
ويسنون االحرتام درجات بأقىص الكبار يُعامل وكيف «لوو» قبيلة عادات
كينيا رصاع عن وأخربنا ضخمة. أشجار أسفل الجميع يتبعها التي القوانني
ظلًما أهلها ويحكموا بها يبقوا أن الربيطانيون أراد وكيف حريتها لتنال
لون بسبب العبودية قيد تحت الكثريون رزح وكيف أمريكا. يف فعلوا كما
يف من جميع مثل الكينيني، ولكن أمريكا، يف حدث مثلما فحسب برشتهم
والتضحية. الجاد العمل عرب أنفسهم وتطوير للحرية يتوقون كانوا الغرفة،
وجميع فخًرا، تشع هيفتي اآلنسة كانت حديثه من انتهى وعندما
ليطرح شجاعته استجمع منهم وقليل بحرارة، يصفقون الفصل يف زمالئي
الغداء، جرس وانطلق عليها. اإلجابة قبل جيًدا فيها يفكر أبي بدا أسئلة

ا.» حقٍّ لإلعجاب مثري والدك «إن وقال: إيل إيلدريدج السيد فجاء
«والدك البرش: لحوم آكيل عن سألني الذي الوجه أحمر الصبي وقال

ا.» حقٍّ لطيف
األطفال، بعض يودع وهو أبي تشاهد كوريتا رأيت الجوانب أحد ويف
رضا. نظرة سوى وجهها عىل يبد ولم تبتسم، أال عىل العزم عاقدة وبدت

الكريسماس شجرة أمام مًعا وقفنا الوقت ذلك ويف أبي. رحل أسبوعني وبعد
وأنا مًعا، وتضمنا بها أحتفظ التي الوحيدة الصور وهي بعضالصور، لنلتقط
العنق رابطة يستعرض وهو يل، هديته وهي اللون برتقالية سلة كرة أحمل
ألني للغاية مهم رجل أنني الناس «سيعرف وقتها: يل (وقال له اشرتيتها التي
كي جاهدت بروبيك لديف موسيقي حفل ويف هذه.») العنق رابطة أرتدي
املعادالت أتابع أن أستطيع ال وأنا جواره، إىل املظلمة القاعة يف بهدوء أجلس
وقتما أصفق أن عىل وحرصت بها، يقومون العازفون كان التي الصوتية
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وحدنا االثنان ونحن جواره إىل أستلقي كنت اليوم يف قصرية وألوقات يصفق.
واملكان اسمها، أذكر ال متقاعدة عجوز سيدة من الباطن من املؤجرة الشقة يف
الخيط، من عقد من املنسوجة املقاعد وأغطية املائدة ومناديل باأللحفة ميلء
إىل حارض كيان نظري؛ يف غامًضا وظل كتابه، يقرأ وهو كتابي أقرأ وكنت
نتائجها، أو أصلها أعرف ال عباراته أو إيماءاته أقلد كنت وعندما جواري،

رفقته. عىل معتاًدا أصبحت ولكني الوقت، بمرور تموت كيف أرى وال
أخرج حقائبه يحزم كي وأمي أنا أساعده كنت وبينما رحيله يوم ويف
يف الدقيقة، يف دورة وأربعني خمسة لتدور املصممة تلك من أسطوانتني،
هذه، لك أحرضت أني نسيت لقد هنا انظر «باري، وقال: باهت، بني غالف

قارتك.» صوت إنها
جدي تسجيل جهاز مع يتعامل كيف ليعرف الوقت بعض استغرق
شديد بحذر هو ووضع تعمل، األسطوانة بدأت النهاية يف ولكن العتيق،
ثم النغمة، عالية جيتار موسيقى صوت ينبعث بدأ ثم مكانها. يف اإلبرة
واضحة األصوات ثم أخرى مرة الجيتار ثم طبول، قرع وإيقاع حادة، أبواق

وتشجعنا. الخلفية يف اإليقاع فوق تعلو وهي بالسعادة ومليئة
جسده بدأ وفجأة األستاذ.» من ستتعلم باري، يا «تعال والدي: قال
تتمايالن وذراعاه يرتفع، الصوت وكان الخلف، وإىل األمام إىل يتمايل النحيل
غري حركة األرضيف عىل تتحركان وقدماه مرئية، غري شبكة تغزالن وكأنهما
الخلف، إىل ورأسه عاليًا كان ردفه لكن ثابتة املصابة ساقه وكانت عادية،
األبواق، صوت ودّوى األنغام، وتسارعت ضيقة. دائرة يف يتحركان ووركاه
عيل، نظرة ليلقي عينيه إحدى فتح ثم استمتاعه، ليتابع عينيه هو وأغلق
جداي وجاء والدتي وابتسمت الوقور، وجهه عىل ساذجة ابتسامة وارتسمت
مغمضتان وعيناي التجريبية خطواتي أوىل خطوت الضوضاء. هذه ما لرييا
أزال ال وكنت تعلو. واألصوات األعىل، إىل ثم األسفل إىل تتمايالن وذراعاي
صيحة أبي أطلق املوسيقى أنغام عىل خطواته أتابع كنت فعندما أسمعه،
تتوق صيحة للمزيد، وتتوق خلفنا الكثري ترتك صيحة وعالية؛ مرحة رسيعة

للضحك.
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يا أخرى مرة هذه التافهة بوناهو حفالت إىل أذهب لن «إنني
رجل.»

السابقة.» املرة قلته ما هذا «نعم،

الهامبورجر. شطائر لفافة وفككنا املوائد إحدى إىل وراي أنا جلست
من قادًما مدرستنا إىل وجاء األخرية السنة يف فكان بعامني، يكربني راي كان
أن ومع الجيش. يف عمله من والده لنقل نتيجة السابق العام أنجلوس لوس
يرجع ما وهو أصدقاءً نصبح أن السهل من كان فقد بيننا السن يف فارًقا هناك
بوناهو مدرسة يف السود عدد نصف تقريبًا مًعا نمثل أننا إىل بعيد حد إىل
متهورة ظل وخفة بدفء يتمتع كان فقد برفقته، أستمتع وكنت الثانوية.
حاشيته وإىل أنجلوس، لوس يف السابقة حياته إىل الدائمة إشارته تعوضعن
بعد مع ليلة كل هاتفيٍّا به يتصلن يزلن ال يزعم، كما كن، الالئي النساء من
عرفهم. الذين املشاهري وإىل القدم، كرة يف السابقة إنجازاته وإىل املسافة،
جميعها، ليس ولكن يقولها، التي األشياء ملعظم باًال ألقي أال إىل أميل وكنت
الجزيرة، يف العداءين أرسع من كان أنه املثال سبيل عىل صحيًحا كان فقد
كرًشا له أن مع هذا األوملبياد، عدائي مستوى يف كان إنه عنه البعض وقال
بالعرق املشبع قميصه أسفل يهتز كان عدوه رسعة مع يتناسب ال ضخًما
مصدقني. غري رءوسهم يهزون والخصوم املدربني وراءه تارًكا ركض، كلما
أو الجامعة داخل تقام كانت التي السود حفالت اكتشفت راي طريق وعن
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األماكن إىل طريقي تسهيل يف عليه واعتمدت العسكرية، القواعد يف خارجها
إحباطه. من يشكو وهو إليه أستمع كنت املقابل ويف يل، املألوفة غري

الفتيات هؤالء املرة، هذه جاد «أنا اللحظة: تلك يف يل يقول وكان
اللعنة واآلسيويات، البيض الفتيات جميعهن؛ األوىل، الدرجة من عنرصيات
أو بمرض مصابون أننا تظن البيض، من أسوأ اآلسيويات أولئك عليهن،

القبيل.» هذا من يشء
تتدرب.» أنك ظننت لقد رجل يا الضخمة، مؤخرتك إىل ينظرن «ربما
... الزنجي أيها حبيبتي لست إنك املقلية، بطاطيس عن يديك «ابعد

عنه؟» أتحدث كنت الذي ما منها، لنفسك اشِرت
عنرصية.» يجعلها ال فهذا معك الخروج فتاة رفضت «إذا

من طلبت فقد فقط. واحدة مرة عن أتحدث ال إنني غبيٍّا، تكن «ال
اإلغراء شديدة لست إنك حسنًا، لها فقلت ال، وقالت معها، الخروج مونيكا
«حسنًا، واستأنف: ابتسم ثم فعيل، رد يرى كي راي وتوقف حال.» أية عىل
نزال ال لكننا مونيكا، يا حسنًا لها فقلت بالضبط، هذا لها أقل لم ربما
«البدين»، ياماجوتيش بستيف ارتبطت أنها أعرف ذلك وبعد مقربني. أصدقاء
حسنًا لنفيس فأقول غرام. طائرا كأنهما األيدي متشابكا وهما ويسريان
الراقص الحفل إىل الخروج باميال من فأطلب حولنا. من كثريات الفتيات
خمن هناك، إىل أصل وعندما بأس، ال فأقول تذهب، لن إنها يل فتقول معي،
«مرحبًا وتقول: هي كانت لقد كوك، ريك حول ذراعه يلف هناك كان من
ال الحقري اللعني ذلك كوك! ريك يحدث. ما تعرف ال أنها لو كما راي» يا

يشء.» ال كذلك؟ أليس شيئًا، عني يزيد
ال األمر هذا «وباملناسبة، وقال: البطاطس من يده بملء فمه ومأل

املجال.» هذا يف مني أفضل حالك أن أرى فال وحدي، عيلّ ينطبق
أعرتف لن ولكني خجول، أنني هو هذا يف السبب إن نفيس يف فقلت

الفرصة. يستغل سوف فراي أبًدا، له املسألة بهذه
األخوات؟ بعض مع حفل إىل نخرج عندما إذن يحدث ماذا «أخربني
مرسعات علينا يتوافدن إنهن مفاجأة! يحدث، ماذا سأخربك أنا يحدث؟ ماذا
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بلطف، يترصفن يهم. ال الجامعة، وفتيات الثانوية، املدرسة فتيات متلهفات.
عىل الحصول يمكنك «بالطبع تقول: منهن الواحدة وتجد يبتسمن، كلهن

حبيبي.» يا هاتفي رقم
«… «حسنًا

يف اللعب يف أطول وقت عىل تحصل ال ملاذا اسمعني، ماذا؟ «حسنًا
وأنت يشء، يف عليك يتفوقان ال منهم اثنان األقل عىل السلة؟ كرة فريق
يف األداء يف عليهما تتفوق وأنت رأيتك لقد هذا، يعرفان وهما هذا، تعرف
هذا القدم كرة فريق يف أنا أبدأ لم ملاذا بينكم. للمنافسة مجال ال امللعب،
يد من تسقط التي التمريرات من الكبري العدد عن النظر برصف املوسم،
من كنا إذا مختلفة بمعاملة سنحظى نكن لم أننا تخربني ال اآلخر؟ الشاب

اللعني.» اإلسكيمو من حتى أو هاواي، من أو يابانيني أو البيض،
أعنيه.» ما هذا «ليس
إذن؟» تعنيه الذي «ما

ألنه الفتيات مواعدة الصعب من إنه صحيح أعنيه. ما إليك «حسنًا،
هنا الفتيات جميع يجعل ال هذا لكن املكان، هذا يف سود فتيات توجد ال
آخر شخص أي أو إخوتهن أو آباءهن يشبه شخًصا يردن ربما عنرصيات.
يحصل التي الفرص عىل أحصل أكون ال قد وصحيح، كذلك. لسنا ونحن
وهذا البيض الفتية يلعب مثلما يلعبون ولكنهم الفريق، يف اآلخرون عليها
الذي األسلوب بهذا ويفوزون به، اللعب املدرب يحب الذي األسلوب هو

األسلوب.» بهذا ألعب ال وأنا به، يلعبون
التي البطاطس من تبقى ما آخر أللتقط يدي أمد وأنا أضفت ثم
أسود ألنك يحبونك ال قد املدربني أن فأظن البدين أيها أنت «أما يتناولها:
هذه تناول عن التوقف يساعدك قد لكن حوله، ممن أذكى نفسه يظن
أعنيه.» ما وهذا أشهر، ستة يف حامًال امرأة تشبه تجعلك التي املقليات

صغرية كرة إىل إياها محوًال مهمالت من أمامه ما وكوم راي نهض
هنا، من نخرج دعنا أعذاًرا؟! القوم لهؤالء تجد ِلَم رجل يا أدري «ال وقال:

للغاية.» معقًدا أصبح فحديثك
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سنوات خمس مر قد كان معقدة. أصبحت األمور حق، عىل راي كان
الطقوس تميزها األقل، عىل الظاهر يف هادئة، فرتة وكانت أبي، زيارة عىل
تخربهم لعائلتي تُرسل تقارير أبنائها؛ من أمريكا تتوقعها التي والشعائر
دوام لنصف وعمل الناظر، مكتب إىل واستدعاءات املتدني، مستواي عن
قيادة واختبارات الشباب، بحب واإلصابة للهامبورجر، مطاعم سلسلة يف
األصدقاء من به بأس ال عدد يل وأصبح الجامحة. والرغبات السيارات،
الحرية كانت وإذا آلخر. حني من غريبة مواعدات يف وخرجت املدرسة، يف
التي للمكانة الغامضة الرتتيب إعادة تجاه األحيان بعض يف انتابتني قد
مكانة وترتاجع مكانته ترتفع فبعضهم — الفصل يف رفاقي بني تحدث
شعرت فإني — سياراتهم طراز أو أجسادهم نزوات عىل اعتماًدا اآلخر
لدى فتية أقابل كنت ما ونادًرا بانتظام. يتحسن كان وضعي ألن باالرتياح

الحظ. سعيد بأني يذكروني حتى أرستي لدى مما أقل أرسهم
انفصلت فقد بهذا، لتذكرني جهدها قصارى تبذل كانت والدتي ولكن
الحصول وراء سعيًا وصويل من قصري وقت بعد هاواي إىل وعادت لولو عن
مايا ومع معها عشت أعوام ولثالثة اإلنسان. علم يف املاجستري درجة عىل
نحن وعشنا بوناهو، من واحد سكني مجمع بعد عىل صغرية شقة يف
عندما األحيان، بعض ويف والدتي. تتلقاها التي الدراسية املنحة عىل الثالثة
تسمعهم أمي كانت الدرايس، اليوم انتهاء بعد معي أصدقاء أحرض كنت
لشئون املتميزة غري اإلدارة أو الثالجة يف الطعام نقص عىل يعلقون وهم
لصفوف عادت وحيدة أم أنها وتخربني جانبًا بي تنتحي فكانت املنزل،
قائمة رأس عىل ليس البسكويت صنع فإن ثم ومن طفلني، وترعى الدراسة
بوناهو يف أتلقاه الذي املتميز التعليم تقدر كانت أنها حني ويف أولوياتها،
آخر، شخص أي من أو مني متعال سلوك أي لتحمل تخطط تكن لم فإنها

مفهوم؟ هذا فهل
كنت التي لالستقالل املتكررة مطالبي ورغم يل، مفهوًما ذلك وكان
أفعل وكنت مقربني، ظللنا فقد متجهم عابس بوجه األحيان بعض يف أطلبها
املالبس، وأغسل للتسوق، فأذهب يمكنني؛ ما قدر ملساعدتها بوسعي ما
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أصبحت عندما لكن العينني. سوداء ذكية طفلة أصبحت التي بأختي وأعتني
أن واقرتحت امليداني، بعملها للقيام إندونيسيا إىل للعودة مستعدة والدتي
فقد الفور؛ عىل رفضت هناك، الدولية باملدرسة وألتحق ومايا هي معها أعود
تقدمه أن إلندونيسيا يمكن ما حيال الوقت ذلك يف الشكوك تساورني كانت
أنني هو هذا من واألهم أخرى، مرة جديد من البدء سئمت أني جانب إىل يل،
للعيش الذهاب يمكنني أنه فحواها جدّي مع معلنة غري معاهدة إىل توصلت
ذلك وكان عنهما. بعيًدا مشاكيل أبقي مادمُت وشأني سيرتكاني وهما معهما
األنفس، بشق لنفيس أحدده كنت الذي الهدف وهو هديف، يناسب االتفاق
داخيل برصاع أمر كنت وجدّي والدتي عن وبعيًدا لهما. توضيحه عن ناهيك
عدا وفيما أمريكا، يف أسود رجًال ألكون نفيس أُِعّد أن أحاول فكنت يهدأ، ال

هذا. يعني ماذا بالضبط يعرف حويل ممن أحًدا أن يبد لم مظهري،
تتبعها، يمكنني التي الخيوط بعض سوى أبي خطابات يل تقدم ولم
ظرف لسان ويكون واحدة زرقاء صفحة يف متقطعة فرتات عىل تصل وكانت
واضحة. غري الهوامش عىل كتابات أي تجعل الصقة بمادة مطويٍّا الرسالة
ويؤكد دراستي، يف تقدمي ويمتدح بخري، الجميع إن خطاباته يف يقول كان
جواره إىل بنا الجدير املكان عىل نحصل أن وبمايا وبوالدتي بي يرحب أنه
شكل يف عادة النصائح بعض يل يُسدي كان آلخر آن ومن ذلك. نريد وقتما
فإنك منسوبه إىل املاء يصل «مثلما (مثل بوضوح أفهمها أكن لم حكمة
يف الفور عىل خطاباته عىل أرد وكنت تناسبك.») التي املهنة إىل ستصل
الصور بجانب الخزانة إىل طريقها خطاباته وتشق مسطرة، عريضة صفحة

له. أمي بها تحتفظ التي
له زمالء األغلب يف هم السود األصدقاء من عدد جدي لدى وكان
أجرح بأن أهتم لكيال يكفي بما أكرب أن وقبل والربيدج، البوكر لعبتي يف
متقدمني رجاًال كانوا ألعابهم. من واحدة إىل معه يجرني أتركه كنت مشاعره
رائحة منها تنبعث ومالبسهم جشة وأصواتهم أنيقة مالبس يرتدون السن يف
والذين املحدد، مكانه له يشء كل نظرهم يف الذين الرجال نوع أي السيجار؛
وقتهم من الكثري إضاعة يجب ال إنه حتى يكفي ما رأوا أنهم يظنون
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أمي، حال عن وسألوني بمرح ظهري عىل ربتوا رأوني وكلما عنه. بالحديث
لرشكائهم الشكوى سوى بيشء يتفوهون ال اللعب وقت يحني إن ما ولكن

عليها. يحصلوا أن توقعوا التي النقاط من اللعب يف
خرب منزل يف يعيش فرانك، اسمه شاعر وهو استثناء، هناك كان
لبعض سيئة سمعة طاردته وقد متدهورة. حالته وايكيكي من جزء يف
التي السنوات يف هيوز والنجستون رايت لريتشارد معاًرصا وكان الوقت،
اختريت أعماله من بعًضا مرة ذات جدي أراني وقد شيكاغو، يف قضاها
الذي الوقت يف ولكن األسود. عر الشِّ حركة دواوين من ديوان يف لتُنَرش
لغد، به ضخم وجه وله عمره من الثمانني يناهز كان فرانك فيه قابلت
يشبه جعله مما ممشط وغري اللون رمادي مجعد طويل أفريقي وشعر
واحتىس قصائده لنا قرأ بمنزله مررنا وكلما الشعر. أشعث عجوًزا أسًدا
وبعد الغرض، لهذا ُمفرغ مربى برطمان يف املوضوع الويسكي جدي مع
خماسية فكاهية قصائد تأليف يف مساعدتي كالهما يستجدي الليل انقضاء
النساء. عىل الندب إىل الحوار يتحول النهاية ويف لها، أدبية قيمة ال األبيات
فتى، يا الخمر احتساء إىل سيقدنك «إنهن بجدية: يل يقول فرانك وكان

فسيهلكنك.» بذلك لهن سمحت وإذا
تنبعث التي الويسكي ورائحة بكتبه العجوز، فرانك شخصية أرستني
أراها التي األنفس بشق اكتسبها التي املعرفة إىل واإلشارة أنفاسه، من
الزيارات كانت ما ودائًما مغمضة. شبه وتبدو الجفنني غليظتي عينيه خلف
أشهد كنت وكأني غامضة، بصورة االرتياح بعدم أشعر ترتكني منزله إىل
فهمها أستطع لم صفقة الرجلني، بني ومعقدة معلنة غري تجارية صفقة
املفضلة حاناته إحدى إىل املدينة وسط إىل جدي اصطحبني وكلما بالكامل.

نفسه. الشعور انتابني هونولولو مدينة يف الدعارة حي يف املوجودة
فتيات أمام نمر وكنا جدتك»، تخرب «ال بعينه: يغمز وهو يل يقول وكان
مظلمة صغرية حانة إىل الوصول قبل املالمح جامدات الجسد ناعمات الليل
يبد ولم البلياردو. للعب وطاولتني بالعملة يعمل آيل فونوغراف جهاز بها
لم أنني أو املكان، يف الوحيد األبيض الرجل هو جدي بأن اهتم أحًدا أن
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الرجال بعض وكان عمري. من عرشة الثانية أو عرشة الحادية يف إال أكن
وهي — الحانة ساقية وكانت ناحيتنا، ويلوحون الحانة بار عىل يتكئون
رشاب تحرض — عاريتان ممتلئتان ذراعان لها البرشة فاتحة ضخمة سيدة
ال كان وعندما يل. كوكاكوال وتحرض لجدي سكوتش نوع من الويسكي
اللعبة، ويعلمني الكرات بعض يعطيني جدي كان أحد الطاولة عىل يلعب
العايل، الكريس عىل من تتدىل وساقاي البار إىل أجلس كنت عادة لكني
الحوائط؛ عىل املعلقة اإلباحية الرسوم إىل وأنظر رشابي يف الفقاقيع وأنفخ
يف ديزني وشخصيات الحيوانات، جلود يرتدين وهن براقات نساء رأيت
عريضة قبعة يرتدي رجل وهو — رودني يكون وعندما فاضحة. أوضاع

بي: لريحب جانبي إىل يتوقف هناك موجوًدا — الحواف
القائد؟» أيها الدراسة حال يسري «كيف

«بخري.»
كذلك؟» أليس امتياز، عىل تحصل «إنك

املواد.» بعض «يف
النقود من سميكة كومة بني من دوالًرا عرشين يخرج وهو يقول وكان
آخر كوبًا الرجل لهذا قدمي سايل، يا رائع، أمر «هذا جيبه: من أخرجها

الظالم. يف يختفي ثم الكوكاكوال» من
الليلية، الرحالت تلك أثناء يف بها أشعر كنت التي اإلثارة أذكر أزال ال
يطلق وهو اآليل الفونوغراف وجهاز البلياردو، كرة وصوت الظالم وجاذبية
أنحاء يف ترتدد كانت التي املنهكة والضحكات والخرضاء، الحمراء أضواءه
بالفعل أشعر بدأت فقد سني صغر ومع الوقت، ذلك يف وحتى الحانة.
جدي كان ما وأن باختيارهم، هناك يكونوا لم الحانة يف الناس معظم أن
مشكالته نسيان عىل مساعدته بإمكانهم أناس رفقة هو هناك إليه يسعى
الحانة تكون وربما عنه. آراء يشكلوا لن أنهم يعتقد كان أناس الخاصة،
تخطئ ال التي الطفل بغريزة عرفت لكني النسيان، عىل بالفعل ساعدته قد
أننا يشعرون أيًضا هم كانوا فقد عنه؛ اآلخرين آراء بشأن مخطئًا كان أنه
أن تعلمت اإلعدادية املرحلة إىل وصلت وعندما هناك. التواجد عىل مجربون
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كان ومهما إليه، أسعى ما كان مهما أنه أعلم وأنا جدي دعوات عن أعتذر
آخر. مصدر من يأتي أن يجب فإنه إليه، أحتاج ما

منها. بدأت التي األماكن هي هذه كانت والراديو: والسينما التليفزيون
التي الصور من معرض كأنها امللونني عىل حرصية البوب ثقافة وكانت
يف أو رقصة يف خطوة أو الحديث أو السري يف أسلوب اختالس منها يمكنك
لكني جاي، مارفني مثل الغناء بإمكاني يكن ولم املالبس. ارتداء أسلوب
يكن ولم ،Soul Train بربنامج الراقصة الخطوات جميع تعلم استطعت
لكن ،Superfly أو Shaft فيلمي يف شاهدت مثلما سالًحا أحمل أن بإمكاني

براير. ريتشارد مثل السباب إطالق بالطبع بإمكاني كان
مهارتي دائًما تتخطى شديدة بعاطفة السلة كرة لعب أستطيع وكنت
السلة كرة فريق كان عندما للكريسماس أبي هدية جاءت وقد املحدودة.
جميع فريٍق بفضل القومي الرتتيب يف يتقدم بدأ قد هاواي جامعة يف
الواليات مختلف من املدرسة أحرضتهم الذين السود من الخمسة العبيه
إحدى إىل جدي اصطحبني الربيع ذلك ويف املباراة. بهم تبدأ والذين األمريكية
يزالون ال وكانوا اإلحماء، تمرينات يف وهم الالعبني وشاهدت مبارياتهم
يضحكون بأنفسهم، واثقني الجنان ثابتي مقاتلني يل بدوا لكنهم فتيانًا
الالئي املعجبات رءوس فوق ينظرون أو بينهم، فيما يلقونها دعابات عىل
الجانبي، الخط عىل املوجودات للفتيات بعيونهم يغمزوا حتى إليهم يتوددن
يصوبون أو السلة، بجوار وهم واحدة بيد آلخر حني من الكرة يتناقلون أو
وكذلك ّفارة، الصَّ تنطلق حتى عاليًا يقفزون وهم السلة تجاه قوسية كرات

ضارية. معركة يف الالعبني جميع واشرتاك الوسط العبي قفزة
بالقرب ملعب عىل أتردد وبدأت العالم، هذا من جزءًا أصبح أن قررت
نومها غرفة نافذة من تشاهدني جدتي وكانت املدرسة، بعد جدّي شقة من
بوقت ستائره الليل يسدل أن بعد حتى امللعب يف طوابق عرشة ارتفاع عىل
التسجيل إىل تطورت ثم البداية، يف يدي بكلتا الكرة أقذف كنت عندما طويل
وأستغرق يدي، كلتا بني برسعة بالكرة واملناورة غريبة، بطريقة أقفز وأنا
باملدرسة التحقت وعندما ساعة. بعد ساعة نفسها الفردية الحركات يف
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علمني حيث الجامعة يف ألعب أن واستطعت بوناهو، فريق يف لعبت الثانوية
قاعة يف أوقاتهم أغلب يقضون ممن معظمهم — السود الرجال بعض
تكن لم أشياء — الشأن ذوي من يوًما كانوا ممن أو الرياضية األلعاب
من وليس املرء يفعله مما ينبع االحرتام أن علموني فقط؛ بالرياضة تتعلق
لكن خصمه حنق إلثارة أمور عن الحديث للمرء يمكن وأنه أبيه، هوية
أحًدا يدع وأال يقول، ما دعم بإمكانه يكن لم إذا اللعني فمه يُغلق أن عليه
أحد. يراها أن يشأ لم والخوف، األلم مثل مشاعر، لريى أعماقه إىل يتسلل
عندما للتماسك طريقة أحد؛ عنه يتحدث لم يشء أيًضا، آخر يشء وهناك
أفضل يتوقف عندما الالعبني، يغمر الغزير والعرق حرجة، املباراة تكون
الالعبني، أسوأ املباراة وتجرف النقاط، تسجيل بشأن القلق عن الالعبني
عىل للحفاظ الوحيدة الطريقة هي هذه ألن فقط النقاط هو يهم ما ويصبح
تمريرة يمرر أو بحركة الالعب يقوم قد هذا كل غمرة ويف املباراة. نشوة
أن إال يملك ال مراقبته يتوىل الذي الالعب إن حتى شخصيٍّا، هو تفاجئه

«… «اللعنة يقول: أنه لو كما يبتسم
أخ مع نشأت فقد عينيها، زوجتي تدير القصة من النقطة هذه وعند
أنها عىل ترص منا أي ضيق تثري أن تريد وعندما السلة، كرة لعبة يف نجم
كنت فقد بالطبع، حق عىل إنها التشيلو. آلة عىل يعزف ابنها ترى أن تفضل
حد يف وهي أسود، شاب ملراهقة فيها ومغاىل مشوهة صورة بداخل أعيش
لكن املختالة. األمريكية املراهقة ملرحلة فيها ومغاىل مشوهة صورة ذاتها
عندما املنهكة، آبائهم خطى اتباع األبناء يريد أال املفرتض من يكون عندما
عىل املصنع أو الحقل يف العمل متطلبات تميل أن املفرتض من يكون ال
جاهزة تباع املرء بها يعيش أن ينبغي التي الكيفية إن حتى هويته املرء
من الشباب معظم وبني بيني الرئييس االختالف يكون مجلة، يف توجد أو
موسيقى عازيف سيصبحون ومن القدم كرة والعبي األمواج راكبي — حويل
املتاحة الخيارات من املحدود العدد يف يكمن — الجيتار عىل رول آند الروك
كرة ملعب يف األقل وعىل الشك. ضد درًعا رداءً؛ اختار منا فكل أمامي.
هناك الخاصة، حياته له ما نوع من مجتمع إيجاد بإمكاني كان السلة
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البرشة سواد يكن لم مجال يف البيض، الشباب من يل صداقات أقرب كونت
بدءوا الذين اآلخرين السود الفتية من وأترابي راي قابلت وهناك عيبًا. فيه
حريتهم ساعدت مراهقني كانوا والذين رويًدا، رويًدا الجزيرة عىل يتوافدون

وغضبي. حريتي تكوين يف وغضبهم
سيعاملك بالضبط «هكذا وحدنا: نكون عندما يقول بعضهم وكان
يبحر عقيل وينطلق رءوسهم، ويهزون يضحكون الجميع وكان البيض.»
عيلّ أطلق الذي السابع، الصف يف صبي أول املهينة: املواقف من سجل يف
«ملاذا يسألني: وهو عينيه من انهمرت التي املفاجأة دموع ثم أسود، عبد
التنس دورة يف معي يتدرب كان الذي وذلك أنفه، أدميت عندما هذا؟» فعلت
لوحة إىل بدبوس امللصق املباريات جدول أملس أال يجب إنه يل قال الذي
عندما الشفتني رفيع األحمر وجهه وابتسامة يزول، قد لوني ألن النرشات
السيدة وتلك الدعابات؟» تقبل يمكنك «أال يقول: وهو عنه أبلغ بأن هددت
دخلت عندما ثارت التي — نفسه جدي مبنى يف تقطن التي — العجوز
أن ورفضها أالحقها، أنني املدير لتخرب منه خارجة وهرعت وراءها املصعد
كرة فريق مدرب ومساعد نفسه. املبنى يف أعيش أنني علمت أن بعد تعتذر
بعد قال الذي أنيقة، سرتة يرتدي نيويورك من نحيل شاب وهو السلة،
مقربة عىل الثرثارين السود الرجال بعض مع لها مخطًطا يكن لم مباراة
حفنة أمام نخرس أن يجب كان ما إنه الفريق يف رفاقي من وثالثة أنا مني
«هناك وهي واضحة تبدو التي الحقيقة بهدوء يل رشح والذي الزنوج، من
قلت عندما ذلك كان زنوج.» األشخاص وهؤالء زنوج، وهناك سود أناس

اْخَرْس. شخصيٍّا، أنا فاجأني بغضب، له
األمر بقسوة تتعلق تكن لم املشكلة البيض، سيعاملك بالضبط هكذا
من أكثر بل وضيعني يكونون قد السود الرجال أن أيًضا علمت فقد فقط،
يكونون أناس بها يتمتع عقل بالدة الغرور؛ من ا خاصٍّ نوًعا كان لقد ذلك.
أن لو كما األمر كان لقد بمرارة. الضحك إىل وتدفعنا عقالء ذلك عدا فيما
يرون األقل عىل أو األول، املقام يف قساة أنهم يعرفون يكونوا لم البيض

ازدراءهم. نستحق أننا
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فكنت البداية، يف لساني عىل مريح غري نفسه املصطلح كان «البيض»،
أجد األحيان بعض ويف صعبة. عبارة نطق يف أتلعثم أجنبي أنني أشعر
فجأة أتذكر ثم البيض»، و«أولئك البيض» «هؤالء عن راي إىل أتحدث نفيس
أساعد أكون أو وزائفة. غريبة بها أتفوه التي الكلمات يل فتبدو أمي ابتسامة
إىل ستأوي إنها وتقول جدتي وتأتي العشاء بعد األطباق تجفيف يف جدي
فأهدأ مضيئة، المعة إشارة مثل ذهني يف «البيض» كلمة وتربق الفراش،

بها. أحتفظ أرساًرا لدي أن لو كما فجأة
الصعبة، األفكار هذه أحلل أن أحاول وحدي أكون عندما ذلك، وبعد
نستثنيهم أن يمكن الذين البيض األشخاص بعض هناك أن واضًحا وكان
جدّي. لطف عن يتحدث ما دائًما راي وكان بها، نثق ال التي العامة الفئة من
يمكن ملن مميزة عالمة اختصاًرا، عنده أصبح أبيض مصطلح أن ورأيت
املصطلحات خطورة أدركت أني ومع متعصبًا. شخًصا أمي عليه تطلق أن
املختل التفكري هذا هوة إىل املرء يهوي أن السهل من وكم يستخدمها، التي
يف امللعب من أخرج أن قبل له قلت (الذي السلة كرة مدرب عىل ظهر الذي
يل أكد وقد مثلك.») حقراء جهلة وهناك بيض، أشخاص «هناك اليوم: ذلك
أن دون البيض أمام بيض أنهم عىل البيض عن قط نتحدث لن أننا راي
ندفعه. ثمن هناك يكون قد أنه نعرف أن ودون نفعل، ماذا بالضبط نعرف
الجزء هو هذا لندفعه؟ ثمن هناك يزال ال كان هل صحيح؟ هذا هل ولكن
األحيان بعض ويف قط. عليه نتفق أن وراي أنا أستطع لم الذي اليشء املعقد،
شوارع يف الحياة عن لتوه قابلها شقراء فتاة إىل يتحدث وهو راي أسمع كنت
الندبات — متحمس شاب ملدرس — يرشح أسمعه أو الفقرية، أنجلوس لوس
راي كان الجادة التعبريات تلك وراء أنه أقسم وأكاد العنرصية، تركتها التي
عىل غضبنا إن يل يقول وكأنه وكان الحوار. يف أشرتك ليجعلني بعينه يل يغمز
نجعله أن يمكن شعور إنه مستقل، تأكيد إىل وال سبب، إىل يحتاج ال البيض
العروض هذه أحد بعد — األحيان بعض ويف نشاء. وقتما ويختفي يظهر
وكنت إخالصه. يكن لم إن حكمه، حول تساورني الشكوك كانت — التمثيلية
باسم املعروفه العنرصي الفصل قوانني ظل يف الجنوب يف نعيش ال أننا أذكره
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يف تدفئة وسائل به ليس إسكان مرشوع يف بنا يُلق ولم كرو، جيم قوانني
نشاء حيثما ونأكل نشاء ما نقول اللعينة، هاواي يف إننا برونكس، أو هارلم
أصدقائنا من أي يعاملنا وال الجميع. يستقلها التي الحافلة مقدمة يف ونجلس
تلك عن مختلفة بطريقة السلة، كرة فريق يف وسكوت جيف أمثال البيض،
ونصفهم بل نحبهم، ونحن يحبوننا إنهم بعض. مع بها يتعاملون التي
جيه. الدكتور مثل األقل عىل أو اللون، أسود أنه لو يود وكأنه يبدو تقريبًا
موقف نمنح أن يمكننا فربما ثم ومن هذا، بصحة يعرتف راي وكان

ا. حقٍّ نحتاجه حتى وندخره الراحة، بعض هذا السيئ الزنجي
فقط.» نفسك عن تحدث «موقف؟ ويقول: رأسه يهز فكان

يُحسب التي الورقة تلك الرابحة، ورقته سيشهر راي أن أعرف وكنت
أكون وربما مختلف يشء، كل رغم أنني، ورقة يستخدمها؛ ما نادًرا أنه له
لدي يكن لم وألني الحقيقية، هويتي عن فكرة لدي ليست بي، مشتبًها
موضوع عن وأتحدث برسعة أنسحب كنت نفيس، بكشف للمخاطرة استعداد

يل. أمانًا أكثر
سأستطيع كنت أنجلوس، لوس أو نيويورك يف نعيش كنا لو فربما
جيئة أنتقل أن وتعلمت رسيًعا. نلعبها التي الخطرية اللعبة قواعد استيعاب
أن وتفهمت فيهما، أعيش كنت اللذين واألسود األبيض العاملني بني وذهابًا
ببعض أنه مقتنًعا وكنت به، الخاصة واملعاني وعاداته لغته له منهما كالٍّ
يلتحم أن النهاية يف يمكن جانبي من العاملني بني الرتجمة يف املجهود
يرام ما عىل ليس شيئًا هناك أن الشعور استمر فقد ذلك ومع العاملان.
مدى حديثها أثناء بيضاء فتاة ذكرت كلما ينطلق إنذار جهاز يراودني،
سلة، كرة ألعب هل املتجر يف سيدة سألتني عندما أو وندر، لستيفي حبها
وندر، ستيفي أحب كنت لقد لطيف. أنني املدرسة ناظر أخربني عندما أو
الوقت؛ طوال لطيًفا أكون كي جهدي قصارى وبذلت السلة، كرة أحب وكنت
خدعة هناك أن أشعر كنت قلقي؟ تثري التعليقات هذه مثل كانت إذن فلماذا
ومن بها، يقوم الذي ومن الخدعة، تلك هي ما أفهم ال كنت أني مع ما،

بها. يُخدع الذي
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نسري وبدأنا املدرسة بعد وراي أنا تقابلت الربيع أيام أول أحد ويف
حرم يف الضخمة البنغال تني بشجرة يحيط الذي الحجري املقعد اتجاه يف
نقطة الواقع يف كان لكنه الكبار»، «مقعد عليه يطلق وكان بوناهو، مدرسة
املشجعني، وكبار الرياضة، هواة الثانوية؛ املدرسة يف الطلبة جماعات تجمع
واملرافقات باملزاح، واملولعون لهم التابعون ومعهم الحفالت إىل الذهاب وهواة
الطالب أحد وكان الدائرية. الدرجات عىل مكان عىل للحصول يتدافعن الالئي
رآنا أن وبمجرد هناك كريت، اسمه عنيد مدافع وهو النهائية، السنة يف

رجل!» يا األخبار ما راي! «مرحبًا عاٍل: بصوت صاح
كريت أعاد عندما لكن املمتدة، براحته يده ورضب راي إليه فاتجه

وشأني. يرتكني أن له لوحت يل التحية
دقائق بضع وبعد به؟» «ماذا مبتعًدا: رست عندما لراي يقول وسمعته

األمر. ما وسألني راي بي لحق
منا.» السخرية سوى شيئًا يفعلون ال الناس «هؤالء

عنه؟» تتحدث الذي «ما
به.» يتحدثون الذي الهراء ذلك «كل

بهذا.» شيئًا يعني ال كريت إذن؟ الحساس السيد أصبح الذي اآلن «َمن
«… إذن ترى، ما هذا كان «إذا

فقط، أتعايش أن أحاول إنني «انظر، وقال: غضبًا راي انفجر وفجأة
املدرسني مع تمارسها التي الرياضة عن وتتحدث تتعايش رأيتك مثلما
يا «حسنًا مثل األمور تلك كل معروفاً. أحدهم لك يقدم ألن تحتاج عندما
أن أمكن إذا فقط لالهتمام، مثرية القصة أن أظن اللعينة، سنوتي آنسة
البيضاء يدك فسأقبل البحث، ذلك من ألنتهي إضايف واحد يوم عىل أحصل
واآلن فيه، نعيش ونحن يملكونه إنهم كذلك؟ أليس عاملهم، إنه اللعينة.»

الجحيم.» بحق وجهي عن اغرب
أن راي واقرتح تبددت، قد نقاشنا حرارة كانت التايل اليوم وبحلول
العطلة يف منزله يف راي يقيمه حفل إىل وسكوت جيف صديقينا أدعو
قط، للسود حفل إىل بيض أصدقاء ندُع لم فإننا لوهلة، ترددت األسبوعية.
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وسكوت، جيف وكذلك لالعرتاض، مقنًعا سببًا أجد ولم أرص، راي لكن
بعد وهكذا، أقلهما. أن أوافق مادمت الحفل حضور عىل كالهما وافق فقد
سيارة الثالثة نحن ركبنا السبت، يوم مساء يف مبارياتنا إحدى أنهينا أن
سكوفيلد ثكنات إىل طريقنا وشققنا جراندا فورد طراز من القديمة جدي

املدينة. خارج تقريبًا ميًال ثالثني بعد عىل باراكس
املرطبات. بعض عىل لنحصل فتوجهنا بدأ، قد الحفل كان وصلنا عندما
ملن راي قدمهما وقد اضطراب، أي يسبب وسكوت جيف حضور أن يبد لم
فتاتني واصطحبا األشخاص، بعض مع قليًال يتحدثون وبدءوا الغرفة يف
البيض، صديقيَّ أذهل قد املشهد أن بوضوح رأيت لكني معهما. للرقص
برأسيهما يومئان وكانا األركان، أحد يف جانبًا وينتحيان كثريًا، يبتسمان فكانا
«معذرة» ويقوالن: املوسيقى، لرضبات ارتياح وعدم بخجل آلخر حني من

املنزل. إىل أصطحبهما أن طلبا تقريبًا ساعة وبعد دقائق. بضع كل
محاوًال عال بصوت قال سنغادر، أننا ألخربه راي إىل ذهبت وعندما
أوجه.» إىل يصل لتوه الحفل بدأ لقد األمر؟ «ما املوسيقى: صوت عىل التغلب

يتأقلمان.» ال أنهما «أظن
والضوضاء الوقت، من طويلة لربهة هناك ووقفنا عينانا، والتقت
أية أو للرضا أثر أي راي عيني يف يبد ولم حولنا. من تدوي والضحكات
ثعبان. عني مثل تطرف ال عني من ثابتة نظرة مجرد األمل؛ لخيبة إشارة
«نلتقي قال: ثم ثابتتان تزال ال وعينانا بها، فأمسكت يده يل مد النهاية ويف
عن ويسأل الزحام يف يبتعد وهو ورأيته يدي من يده وسحب إذن»، الحًقا

دقائق. بضع قبل إليها يتحدث كان التي الفتاة
االرتجاف عدا فيما تماًما، خاويًا والشارع لطيًفا، الهواء كان الخارج ويف
متقطعة بصورة تنري التي الزرقاء واألضواء راي، مذياع يسببه الذي الخفيف
النظيف، الجانبي الشارع عرب تمتد التي الواحد الطابق ذات املنازل نوافذ يف
جيف وضع السيارة ويف البيسبول. لكرة ملعب عرب تمتد األشجار وظالل
واحد، آن يف واالرتياح البالغ باألسف يشعر فجأة وبدا كتفي، عىل ذراعه
مدى أعرف أصبحت أقصد، شيئًا. الحفل هذا علمني لقد «أتعرف وقال:
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إنكم … املدرسة حفالت يف األحيان بعض يف راي وعىل عليك األمر صعوبة
السود.» فقط أنتم

الطريق نقطع وبدأنا يلكمه. أن مني جزء وأراد نعم»، «آه، فأجبت:
راي كلمات عرض يعيد عقيل بدأ الصمت من الفرتة هذه ويف املدينة، تجاه
وأحداث ذلك، قبل بيننا دارت التي واملناقشات كريت، مع اليوم ذلك يف
جديدة خريطة أرى بدأت صديقّي فيه أوصلت الذي الوقت ويف الليلة. تلك
تتضمنها. التي املعاني يف وخانقة بساطتها، يف مخيفة خريطة للعالم،
ما هذا لقواعده، ووفًقا األبيض، الرجل ملعب يف نلعب دائًما كنا لقد
يبصق أن كريت أو املدرس أو املدرب أو الناظر أراد وإذا راي. قاله
يفعل أال قرر وإذا لديك. ليست بسلطة يتمتع ألنه هذا يمكنه وجهك عىل
ألنه فهذا عنك، دافع أو إنسان أنك عىل عاملك إذا أي ذلك، من شيئًا
التي والكتب ترتديها، التي واملالبس بها، تتفوه التي الكلمات أن يعرف
يقرر ما كان ومهما له. ملك األساس يف هي ورغباتك وطموحك تقرؤها،
التي الجوهرية السلطة هذه وبسبب قرارك، وليس قراره فهذا يفعله أن
وستستمر ونزعاته الشخصية دوافعه قبل ولدت وألنها عليك، يمتلكها
معنى له ليس والرشير الطيب األبيض اإلنسان بني تمييز أي فإن بعدها،
تعبري أنه افرتضت يشء كل أن تثق أن يمكنك ال الحقيقة ويف كبري.
والتمريرات واألغاني الدعابات مثل — أسود كإنسان الحرة نفسك عن
بنفسك. اخرتتها قد جميعها — السلة كرة مباريات يف الظهر وراء من
تقدير، أسوأ عىل أو، ملجأ تقدير أفضل عىل األشياء هذه كانت لقد
يمكنك الذي الوحيد اليشء فإن للجنون املثري املنطق هذا وباتباع ا. فخٍّ
الغضب، من فأصغر أصغر عالم إىل االنسحاب هو لك ِملًكا ليكون اختياره
واعرتاف سلطة بال أنك إدراك إال أسود كونك معنى يصبح ال حتى
وتحدثت الهزيمة هذه رفضت إذا أنه هي األخرية واملفارقة بهزيمتك.
قفص يف يسجنك أن بإمكانه لهذا اسًما لديه فستجد آرسك، منتقًدا بغضب
أو عنيف أو عدواني أو االضطهاد بجنون مصاب بأنك يصفك كأن آخر؛

زنجي.
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فجمعت الكابوس، هذا ترسيخ إىل تطلعت التالية، القليلة الشهور مدار وعىل
املساء ويف ودوبويس. ورايت وهيوز وإليسون لبالدوين كتب املكتبة، من كتبًا
يجب منزليٍّا واجبًا لدي أن وجدتي جدي وأخرب غرفتي باب أغلق كنت
مفاجئ جدال يف محتجًزا الكلمات، وأصارع هناك وأجلس منه. أنتهي أن
مناص؛ ال لكن ميالدي، عند وجدته كما العالم مع أتصالح أن أحاول يائس
شخصية عن تتحدث التي الكتب يف سواء كتاب، كل من صفحة كل ففي
أجد كنت مجهولة، أخرى شخصيات أو توماس بيجر مثل الرشير الزنجي
تغيري الفكر وال السخرية تستطع لم للذات ازدراء الشك؛ نفس األىس، نفس
استسلموا النجستون ظل وخفة بالدوين وحب دوبويس علم وحتى مساره.
النهاية يف نفسه وجد الرجال هؤالء من فكل املدمرة، قوته إىل النهاية يف
النهاية يف نفسه وجد منهم وكل إنقاذه، عىل الفن قدرة يف يشك ألن مجربًا
أعماق إىل والثالث أوروبا إىل واآلخر أفريقيا إىل أحدهم االنسحاب؛ عىل مجربًا
جميعهم املنهك، الفرار نفس إىل الحال بهم انتهى جميًعا لكنهم هارلم،
الشياطني. تطاردهم جميعهم باملرارة، يشعرون جميعهم التعب، منهم تملك
مختلًفا؛ شيئًا قدمت التي هي وحدها الذاتية إكس مالكولم سرية كانت
يف الرصيح والشعر تخاطبني، الذات لتكوين املتكررة محاوالته فكانت
وثابت، جديد بنظام يَِعدان االحرتام نيل عىل الطبيعي وإرصاره كلماته
وقررت لإلرادة. املجردة القوة خالل من يصاغ نظامه يف عسكري نظام
وسفر العيون زرقاء الشياطني عن الحديث مثل األخرى، األشياء جميع أن
مالكولم أن بدا دينية أفكاًرا كانت فقد الربنامج، هذا عىل عارضة كانت الرؤيا،
أتبع نفيس تخيلت عندما حتى ذلك، ومع حياته. نهاية يف هجرها قد نفسه
هذا يف تحدث فقد هذا؛ من الكتاب يف واحد سطر منعني فقد مالكولم، نداء
طريق عن يتخلص، أن أمنية األيام، من يوم يف ترواده كانت أمنية عن السطر
مالكولم أمنية أن وعرفت عروقه. يف تجري التي البيضاء الدماء من العنف،
للدماء الذات احرتام إىل الرحلة أن أيًضا وعرفت قط، عارضة تكن لم تلك
أيًضا ماذا ألتساءل أنا وتُركت مجردة. فكرة مجرد إىل أبًدا ترتاجع ال البيضاء
هذا. أفعل ومتى مجهولة، حدود عند وجدّي والدتي تركت ما إذا سأمزق
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حياته نهاية قرب إليه توصل الذي مالكولم اكتشاف كان إذا وأيًضا
األمل بعض يشع اإلسالم، يف إخوة جواره إىل يعيشون قد البيض بعض أن
لن أنه بدا األمل ذلك فإن النهاية، يف مصالحة إىل التوصل احتمال يف
نظرت نفسه الوقت ويف بعيدة. أرض وعىل البعيد املستقبل يف إال يتحقق
هذا أجل من العمل يف يرغبون الذين األشخاص هؤالء سيأتي أين من ألرى
مباريات إحدى بعد األيام، أحد ويف الجديد. العالم هذا واستيطان املستقبل
وراي أنا بالصدفة بدأت بالجامعة، الرياضية األلعاب صالة يف السلة كرة
آلخر. حني من معنا يلعب كان مالك اسمه ونحيل طويل رجل مع حديثًا
مالكولم مات أن منذ ولكن اإلسالم» «أمة أتباع من كان أنه مالك ذكر
مع السياسية، االجتماعات أو املسجد إىل يذهب يعد لم هاواي إىل وانتقاله
الشبان أحد أن بد وال املنفردة. صالته يف السكينة ينشد يزال ال كان أنه
الرجل تعبري وجهه وعىل األمام إىل انحنى إنه إذ إلينا، استمع قد جوارنا إىل

الحكيم.
الحقائق يصور مالكولم إن كذلك؟ أليس مالكولم عن تتحدثون «إنكم

هذا.» يف شك ال هي، كما
أنتقل ترونني لن إنكم شيئًا، لكم سأقول لكني «نعم، آخر: شاب فقال
سجاد عىل أجلس لعينة صحراء أية إىل أو قريب، وقت أي يف أفريقية غابة إىل
اللحوم.» تناول عن أتوقف تراني ولن سيدي، يا كال العرب. بعض مع

اللحوم.» بعض عىل نحصل أن «يجب
العالقات رفض عن مالكولم يتحدث ألم أيًضا، الحميمة «والعالقات

يجدي.» لن هذا أن اآلن عرفتم هل الحميمة؟
تضحك الذي «ما وقلت: عابًسا إليه فنظرت يضحك راي أن الحظت

يقول.» ماذا حتى تعرف وال قط، ملالكولم شيئًا تقرأ لم إنك عليه؟
«إنني وصاح: املقابلة الحافة إىل واتجه يدي من السلة كرة راي فجذب
استدرت ثم عليه أجيب فبدأت أسود.» أكون كيف لتخربني كتب إىل أحتاج ال
يقل لم املسلم الرجل لكن منه، املساندة عبارات بعض متوقًعا مالك إىل

حاملة. ابتسامة النحيل وجهه عىل وارتسمت شيئًا،
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بعد ذلك، ومع انفعايل. أخفي أن وتعلمت آرائي، أتكتم أن قررت ذلك بعد
الذي جدتي صوت املطبخ؛ يف جدال صوت عىل استيقظت أسابيع بضعة
الباب ففتحت يتذمر. وهو العميق جدي صوت ويتبعه يُسمع يكاد ال كان
العمل، إىل وتذهب مالبسها لرتتدي نومها غرفة إىل تدخل وهي جدتي ورأيت

حدث. ماذا فسألتها
هذا العمل إىل يقلني أن يريد ال جدك أن األمر يف ما كل يشء، «ال

الصباح.»
كوبًا لنفسه وصب متذمًرا، يغمغم جدي كان املطبخ إىل دخلت وعندما
متعبًا، كان إذا العمل إىل جدتي أقل ألن مستعد أنني وأخربته القهوة من
قابل وقد مبكًرا، االستيقاظ أحب أكن لم ألنني جريئًا عرًضا ذلك وكان

جبينه. قطب بأن عريض جدي
بالذنب.» أشعر تجعلني أن تريد إنها املشكلة، هي هذه «ليست

جدي.» يا الهدف هو ليس هذا أن واثق «أنا
تستقل إنها بالطبع، الهدف هو هذا «بل قال: ثم قهوته من فارتشف
فقط واآلن مريحة. إنها تقول وكانت املرصف، يف عملت أن منذ الحافلة

يشء.» كل تغري أن تريد قليًال، منزعجة ألنها
نظارتها خلف من إلينا تنظر الردهة يف القصري بقوامها جدتي ظهرت

ستانيل.» يا صحيًحا ليس «هذا وقالت: البؤرة، ثنائية العدسات ذات
طلب «رجل فقالت: حدث، عما وسألتها األخرى الغرفة إىل فاصطحبتها

الحافلة.» بانتظار كنت عندما باألمس نقوًدا مني
األمر؟» يف ما كل هذا «هل

عدواني باري. يا للغاية عدوانيٍّا «كان قالت: ثم غضب يف شفتيها ضمت
الحافلة تكن لم إذا أنه وأظن املزيد. مني يطلب وظل دوالًرا أعطيته للغاية،

رأيس.» عىل يرضبني أن املمكن من كان وصلت، قد
فقلت: يل، ظهره مديًرا الفنجان يغسل جدي وكان املطبخ، إىل فعدت

الغضب؟» شديدة تبدو إنها أنا، أقلها ترتكني ال «لم
متسول؟!» «من
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رجًال ترى أن لها املخيف من كان أنه الظن أغلب لكن أعلم، «نعم،
هذا.» يف مشكلة ال طريقها، يعرتض ضخًما

مشكلة «بل يقول: وهو يرتجف جسده أن فرأيت إيل، جدي استدار
هل قبل. من كثر رجال ضايقها لقد نظري. يف كبرية مشكلة إنها كبرية،
تدخل أن قبل ملاذا، أنا سأخربك املرة؟ هذه بشدة خائفة هي ملاذا تعلم
استأنف: ثم يهمس وهو األخرية الكلمة قال أسود.» كان الرجل أن أخربتني

صحيح.» هذا أن أظن ال وأنا انزعاجها، يف الحقيقي السبب هو «هذا
فارتجف معدتي، يف لكمني أحًدا وكأن عيلّ الكلمات هذه وقع كان
أجعلها أن استطعت نربة أكثر يف له وقلت جأيش. رباطة أستعيد كي جسدي
جدتي مخاوف أن له وأكدت أيًضا، أنا ضيقي يثري السلوك هذا مثل إن ثابتة
جسده جدي ترك الحايل. الوقت يف العمل إىل نقلها أن يجب وأننا ستنتهي
عيني وأمام أخربني. ألنه آسف إنه وقال املعيشة غرفة يف مقعد عىل يسقط
عىل يدي فوضعت الوجه. حزين السن كبري الحجم صغري أصبح وقد رأيته

املوقف. أتفهم وأنني يرام ما عىل يشء كل أن وأخربته كتفه،
يقل أن عىل النهاية يف أرص ثم مؤلم. صمت يف دقائق لعدة هكذا ظللنا
أن وبعد مالبسه. ويرتدي مقعده عىل من لينهض وجاهد عملها، إىل جدتي
أجيل، من ضحيَّا ما فكثريًا ، جديَّ يف وفكرت فرايش حافة عىل جلست غادرا،
سببًا أبًدا يمنحاني ولم نجاحي، عىل تتحقق لم التي آمالهما جميع وعلقا
قط. الشك لهذا سببًا يقدما لن بأنهما أثق وكنت يل، حبهما يف أشك كي
يكونوا أن بسهولة املمكن من كان الذين الرجال أن علمت فقد ذلك ومع

مخاوفهما. يثريوا أن كذلك يمكن إخوتي

براقة بألوان املضاءة بالفنادق مارٍّا وايكيكي إىل السيارة قدت الليلة تلك يف
برشفته املنزل، عىل أتعرف كي الوقت بعض استغرقت أال-واي. قناة باتجاه
مضاءة، األنوار كانت الداخل ويف البسيط. االنحدار ذي وسطحه املتهدمة
ديوان حجره وعىل املريح، الضخم مقعده عىل يجلس وهو فرانك ورأيت
السيارة يف جلست أنفه. عىل قليًال منزلقة بها يقرأ التي ونظارته للشعر
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ورفع الباب، وطرقت السيارة من خرجت النهاية ويف الوقت لبعض أراقبه
ثالث مر قد وكان الباب، مزالج يفتح كي ينهض وهو قليًال عينيه العجوز

مرة. آخر رأيته منذ سنوات
زجاجة يخرج وهو ورأيته باإليجاب له فأومأت رشابًا؟» «أتريد سألني:
كثريًا، شكله يتغري لم املطبخ. خزانة من بالستيكيني وكوبني الويسكي من
العليا شفته فوق ميت لبالب نبات مثل يتدىل وهو بياًضا شاربه ازداد فقط
خرصه عند ومربوط الثقوب من مزيد به القصري الجينز وبنطلونه الغليظة،

غليظ. برشيط
جدك؟» حال «كيف

بخري.» «إنه
هنا؟» تفعل «ماذا

وسكب برأسه فأومأ حدث، مما جزءًا فرانك فأخربت واثًقا، أكن لم
خمسني بعد عىل نشأنا أننا تعلم هل لطيف. جدك «إن وقال: كأًسا، منا لكل

بعض؟» من ميًال
نافيًا. رأيس هززت

لم ولكننا ويتشيتا، من بالقرب يعيش منا كل كان فقد حقيقة؛ «هذه
قد أنا كنت شيئًا ليتذكر يكفي بما هو كرب وعندما بالطبع، بعضنا نعرف
أكون ربما أهله، بعض رأيت أكون فقد ذلك ومع طويل. وقت قبل رحلت
من أنزل أن عيل يجب فكان حدث قد ذلك كان وإذا الشارع، يف بهم مررت
هذا من يشء عن جدك أخربك هل الطريق. لهم أفسح كي الرصيف عىل

قبل؟» من القبيل
أخرى. مرة رأيس وهززت حلقي، يف ويسكي من تبقى ما ألقيت

الحديث يحب ال ستانيل إن سيفعل. كان أنه أعتقد «وال فرانك: فقال
باالرتياح. يشعر يجعله ال فهذا كثريًا؛ كانساس يف حياته من الجزء ذلك عن
أظن بوالدتك، للعناية استأجروها سوداء فتاة عن مرة ذات أخربني وقد
ما هو هذا العائلة، من جزءًا أصبحت كيف وأخربني قس. ابنة كانت أنها
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تغسل ووالدتها اآلخرين، بأطفال للعناية تذهب الفتاة فهذه عنها، يتذكره
العائلة.» من جزء … اآلخرين مالبس

يكن ولم بنفيس. منها أصب كي الزجاجة إىل يدي أنا مددت املرة هذه
مقعده ظهر إىل تستند ورأسه مغمضتني عيناه كانت فقد يراني فرانك
أن يمكنك «ال هدوء: يف قال ثم حجري. نقش مثل املتجعد الضخم ووجهه
ا، حقٍّ يعرفني ال لكنه بطبيعته، طيب رجل إنه عليه، هو ما عىل ستانيل تلوم
أن يستطيع وال والدتك، ترعى كانت التي الفتاة بتلك معرفته من أكثر ليس
أو ذلك، هاواي سكان بعض يستطيع ربما أنا. أعرفه كما ليس يعرفني،
لإلهانة، يتعرضون آباءهم رأوا فقد لهم، املخصصة املناطق تلك يف الهنود
يف املرء يشعر كيف أبًدا يعرف لن جدك لكن حرماتهن، تنتهك وأمهاتهم
ويسقط الويسكي ويحتيس هنا إىل يأتي أن يمكنه لهذا املواقف؛ هذه مثل
وهذا عميق. سبات يف ويغط اآلن، عليه أنت تجلس الذي الكريس عىل نائًما
من به أشعر ما كان مهما أبًدا، أبًدا منزله يف أفعله أن يمكنني ال يشء
حياتي.» عىل حفاًظا حذًرا أكون أن يجب سلوكي، أراقب أن فعيل تعب،

لديها جدتك أن هو لك أقوله أن أحاول «ما وقال: عينيه فرانك فتح
تفهم إنها ستانيل، مثل بالضبط حق عىل وهي بالخوف، تشعر أن يف الحق
كنت وإن الحقيقة. هي هذه بالكراهية، يشعروا كي سبب لديهم السود أن
الحقيقة، هي هذه لكن الحال، غري الحال يكون أن — أجلك من — أتمنى

اآلخر.» أنت عليها تعتاد أن فيمكنك لذا
النوم. إىل خلد أنه بدا حتى تتباطأ أنفاسه وبدأت عينيه، فرانك أغمض
شعرت السيارة. إىل عائًدا ورست أفعل أال قررت ثم إيقاظه، يف فكرت
فتوقفت لحظة، أية يف تنشق ألن مستعدة وكأنها قدمّي تحت تهتز باألرض

تماًما. وحدي أنني مرة ألول وأدركت أتماسك، أن أحاول وأنا
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