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وتقدير شكر

الرائعة السلسلة هذه يف لضمي نقفي وهاريس بوجوست، وإيان شابريج، كريستوفر أشكر
عىل التصميم لفريق أيًضا امتناني عن وأُعِرب املدروسة. ومالحظاتهم تعديالتهم وعىل
وجيمس أوالجاناثان وليال التسويق، يف إوين ولورا شانت دي ولكاثرين الجميل، الغالف
يف والجميع مكارثي جيم ووكييل تيسلر مليشيل أيًضا الشكَر ه وأوجِّ اإلنتاج. يف توبر
لكتابتي املستمر لدعمه آرترش لجون دائًما ممتنة إنني بوريت. آند جودريتش ديستل،
ندوة أعضاء لجميع الذهنية القوَة المتالكي الحظ حالفني لقد األكاديمية. وغري األكاديمية
وجيسيكا كايروف، وكلوديا ميكسون، كانديس فورست: ويك جامعة يف والحداثة املادية
وستيفاني أونيل، ومورنا أوكونيل، ومونيك مولدر، وميجان فينيسكي، ولورا ريتشارد،
عن ندوٍة يف عميل عن للحديث بدعوتي ميلتزر وبايج بالزانو واندا وتكرَّمت كوسكاك.
عىل فورست ويك جامعة أشكر أن أيًضا أودُّ للمرأة. والجنس االجتماعي النوع دراسات
كان حيث التاريخية، نيويورك جمعية مقتنيات عىل العمل يل أتاحت بحثية منحًة توفريها
يف بأيامي كذلك ا حقٍّ استمتعت لقد للغاية. متعاوننَي رايشنباخ وجيل كروجر ألكسندرا
وذلك ألني، غرفة يف وكذلك العامة، نيويورك مكتبة يف حديثًا ُجدِّدت التي روز القراءة غرفة
لوحة بتصوير يل السماح عىل بدنيدن العام الفني املعرَض وأشكر لوكاي. ميالني بفضل
مرتوبوليتان ومتحف جنكشن)» ويلسدين (محطة القطار انتظار «يف تيسو جوزيف جاك
أثناء األمتعة)». صانع (زي Habit de Mallettier Coffrettier» لوحة أجل من للفنون
ذكرى أو قصة األمتعة: عن يقوله ما لديه تقريبًا شخص كل أن وجدت الكتاب، هذا تأليف
كلَّ أشكر أن أود لذا األمتعة. لحزم منهجية أو كتاب، أو فيلم عن فكرة أو حقيبة، عن
أول، ولورا أبت، أودرا ذلك ويف املرشوع، حول معي تحدَّث أو األشياء بهذه شاركني َمن
تشابمان، وإيرين كاتانزانو، وإيمي كار، وجني بويل، وآن بوي، وريان بريدين، وإليزابيث



األمتعة

وجون فارمر، ومرييديث دوميرتيسكو، وإيرينا دود، وميشيل دودز، والرا ديفرز، وأليسون
جولتز، وماندا جيوفانييل، ولورا فولتون، وشارون فرانكو، ودين فيذر، وجني فارينا،
جينكينز، وميليسا هولدريدج، وجيف هوجان، وسارة هينا، وعمر جريمان، وجينيفر
الندريث، وسارة الندريث، وسارة كيني، وأليسون كيسري، وكاثرين كوفمان، وكريستينا
وكييل نيوكوم، وفرانيس موير، وآن موران، وباتريك ماير، وسام مارسيلو، وكريستينا
وآن ريتشارد، وإمييل راب، وجيني كويلز، ودان بيلون، وأدريان أولريي، ونيف نيوكوم،
توماس، وكايس ستيج، وكييل سبيتزر، وجني سولومان، وراندي روكو، وجوانا رو، بويد
خاص بشكر ه وأتوجَّ وولف. وجيسيكا والش، ولورين واجنربج، وأنيا فالبوينا، وأولجا
صحبتهم عىل طومسون وأماندا جايجيل، وإريكا كلوك، توريتا وسارة سكوتس، جو إىل
محادثات إلجراء إيكسرتاند وإريك سميث، وكارتر بايك، وجيني السيارة رحلة يف الرائعة
أونيل مورنا يد عىل كبرية تحسيناٍت أيًضا منزيل وشهد منزيل. رشفة يف الكتب حول طويلة
حيث الماي والسيدة فيلس السيدة كذلك وأشكر النواحي. جميع من الرائَعني كرييل، وجاي
وشارون براد والداي قدَّم كما أهمية. األكثر هم صغريًا تكون عندما معلِّموك يكون ما غالبًا
لودج ريفرستون أشكر أن وأود الدعم. من هائًال قدًرا وهيلني وكاثرين، ديريك، وأخواتي
هذا من الكثري كتبت لقد اإلطالق؛ عىل اسرتاحة أعظم لكونه تينييس، بوالية تاونسند، يف
مييل. كلبتي دون واحدة كلمة كتابة أستطيع أنني أعتقد وال الطريق. وعىل هناك الكتاب

فر. والسَّ الكتابة يف الدائمة رفيقتي فهي
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وأغراضه فر السَّ مقدمة:

أحببت لطاملا حقيبتك. تنتظر أن يف مميز يشء األمتعة. تسلُّم منطقة يف ما يشءٌ هناك
مع بالوجود يتعلق ألنه أحبه وأنا د. محدَّ هدف له نشاط لكنه ممل، نشاط ألنه ربما ذلك،
أخرى مرة تراها لن التي الرحلة من الوجوه تلك كل — فقط الوقت من فرتًة ولو الغرباء،
الشاشة إىل النظر خالل من ليس الصحيح األمتعة سري أختار األحيان، بعض يف أبًدا.
الرحلة يف معي كانوا الذين الركَّاب عن البحث خالل من ولكن تذهب، أين إىل تخربك التي
السري تشغيل بدء انتظار يف هناك، يقف والجميع أوالء. هم ها آه. تجمعوا؟ أين نفسها.
ويبدءُون هواتفهم يستخدمون أو أنفسهم. يشغلون كيف يعرفون ال الحقائب، وخروج
سعداء بانتهائها. وسعداء الرحلة، يف يفكرون ربما النصية. الرسائل وإرسال التحدث يف
يكونوا لم ربما حقائبهم. ل تُسجَّ أال يتمنَّون كانوا ربما كانوا. أينما أو ديارهم إىل لوصولهم
نقصمساحة بسبب — دقيقة آخر يف بعيًدا حقائبهم أخذت املضيفة لكن لذلك، يخطِّطون
يف االنتظار عليك أنه تعلم منك، حقيبتك تُْؤَخذ وعندما ا. جدٍّ كبرية كانت ألنها أو التخزين

األمتعة. تسلُّم منطقة
بعضنا نساعد فقد األمتعة. سري لألشخاصحول باالنتماء ومؤقت عابر شعور هناك
أننا نكتشف عندما أخرى مرة عليه وضعها أو السري فوق من حقائبنا سحب يف بعًضا
نشعر لكننا ببعض، بعضنا ا حقٍّ نهتم أننا ليس األمر الخاطئة. السوداء الحقيبة أخذنا
اسم عليها نطلق أن املمكن من كان إذا العالقة، هذه املوقف. يف عالقون أننا ما بطريقٍة
مقيدة بيئٍة لخلق الضيقة املساحات تتآمر حيث الطائرة، متن عىل عادة توجد ال عالقة،
لنكتشف فقط رساحنا، يُطَلق وجهتنا، إىل الوصول عند بعدئٍذ، فيها. املتحكم بالتوترات
املرحلة إىل ننتقل أن قبل آخر، مكاٍن يف أخرى، مرة ع تجمَّ منا عدًدا أن دقائق عرش بعد
بيني نفسية مسافة عىل الحفاظ أحاول الطائرة، متن عىل وحيواتنا. رحالتنا من التالية



األمتعة

حديث ذلك، من األسوأ أو تافهة، محادثة يف أتورَّط ال حتى بجواري الجالسني الركَّاب وبني
يف أخرى مرًة الرحلة يف معي كانوا الذين الركَّاب أرى عندما لكن فظيع. أنه يتبنيَّ حقيقي
وأكاد مًعا، ما شيئًا نخوض كنَّا لو كما أعرفهم، أنني لو كما أشعر األمتعة، تسلُّم منطقة
وجه عىل شيئًا تعني ال تماًما عادية تجربة ما: بيشءٍ مررنا لقد معهم. أتحدَّث أن أتمنى
الزجاجية األبواب عربَ نسري أن بمجرد ربما تقريبًا، الفور عىل نسيانها وسيتم الخصوص

بارد. أو حارٌّ الطقس حيث الخارج إىل املنزلقة،
قد الحقائب أي يف وأفكِّر رصيًرا، يُصِدر الذي السري عىل حقيبة وراء حقيبًة أشاهد
ثقيلة الحقائب بعض أبًدا. أعرفهم ولن أعرفهم ال الذين األشخاص من شخص ألي تنتمي
الشفاف، بالبالستيك بإحكام بعُضها يُغلَّف الزائد. الوزن ملصقات وعليها الحْمل وصعبة
حماية بمثابة يكون أن املفرتض من هذا أن أعتقد الثالجة. يف ضخمة طعام بقايا مثل
النقل أمن إدارة موظفي إىل بالنسبة صعبًا أمًرا إزالته تكون أن يجب ولكن الرسقة، ضد
التي تلك وأالحظ حقيبتي، من أكثَر أحبها التي الحقائب يف أفكِّر ذلك. إىل احتاجوا إذا
حقائبه تحديد يمكنك متطابقة، بأمتعة يسافر ما شخٌص هناك كان إذا أقبح. شكلها يبدو
عما وأتساءل الغريب الشكل ذات الكرتونية الصناديق إىل أنظر األوىل. الحقيبة أخذه بمجرد
الحقائب معظم األمتعة. تسلُّم منطقة يف األمتعة من متنوعة مجموعة دائًما هناك تحتويه.
بعجل. مزوَّدة سوداء صغرية حقائب متشابهة: بالطائرة العلوية املقصورات يف املوجودة
بعضها لتمييزها الحقائب هذه حول الِعصابات أو األوشحة بربط األشخاص بعُض يقوم
مالكها. عن شيئًا السوداء الصغرية الحقائب تكشف ال الرسمي، الزي فمثل بعض. عن
أمتعة ملصق وضع أو عليها رقعة خياطة يمكنك لذا تمييزها. يسُهل وال غامضة، فهي
األمتعة، تسلُّم منطقة يف آخر. شيئًا تصبح وفجأة سلحفاة، أو قدم كرة شكل عىل فاقع
الحرية. تسبِّب اململة السوداء والحقائب واأللوان. واألحجام، األشكال، بجميع الحقائب ترى
من ق أتحقَّ دعني — يل هذه أن من متأكد أنا ال، ملكي. هذه أن أعتقد لكني «معذرة،
األمتعة. سري رقصة هي هذه تماًما.» حقيبتي تشبه إنها — ا جدٍّ آسف أنا أوه، امللصق.
األوىل األحرف األشخاص بعض فيضع عليها. التعرُّف نحاول ممتلكاتنا. استعادة نحاول
حقيبتك التعرُّفعىل يف األول الحرف يساعدك حيث عميل أمٌر إنه أمتعتهم. عىل أسمائهم من
لهويتك النصية الخالصة هو فقط واحد حرف أعمق. بطرٍق بالهوية أيًضا مرتبط ولكنه
مع جنب إىل جنبًا التجارية عالمتك أخرى: تجارية عالمة يصبح يل.» «هذه امللكية. وإعالن
عليها التعرُّف ويمكن نهاية ال ما إىل للتَّكرار قابلة للذات، عالمة التجارية؛ الحقيبة عالمة

الفور. عىل

12



وأغراضه فر السَّ مقدمة:

الرغم عىل فيها، كانوا التي األماكن من ملصقاٍت حقائبهم بعضاألشخاصعىل يضع
ملالك شخصيٍّا وصًفا امللصقات وتُنشئ اليشء. بعض عتيًقا طراًزا اآلن أصبح هذا أن من
الركَّاب، أحد عن ويست ريبيكا تكتب الرمادي»، والصقر األسود «الَحَمل كتاب يف الحقيبة.
حقيبته عىل املوجودة «امللصقات السابقة: يوغوسالفيا إىل سالزبورج من قطار متن عىل
طبيعي غري بشكٍل مشدوًدا املمشوق جسده كان وبالفعل راقص، أو ممثل إما أنه إىل تشري
بتخمني الحقيبة ملصقات لها تسمح ا.»1 مشدٍّ يرتدي وكأنه الرياضية التمارين بسبب
الحقائب ملصقات تصميم نشأ ما غالبًا أمتعته. به توحي ما جسُده ويعزِّز صاحبها، مهنة
إثارة منها الغرض يكن لم لكن فر، السَّ ملصقات من والعرشين عرش التاسع القرنني يف
أثبتت تذكارات بوصفها عملت فقد فر؛ السَّ ملصقات مع الحال كان كما فر، السَّ يف الرغبة
األمتعة ملصقات تشري ال الحايل، التَّكرار يف ف.2 ومثقَّ فر السَّ دائم أنه عىل املرء وضَع
«خدمة فيتون لوي تقدِّم الفعيل: املال رأس إىل أيًضا بل فحسب، الثقايف املال رأس إىل
لوي وشعارات الغريبة» «املواقع من رقٍع مع جديدة صحقيبة ستُخصَّ حيث التخصيص»،
وحنينًا األمتعة ملصقات بتاريخ مبتذًال ارتباًطا الناتجة الحقيبة تمثِّل العتيقة.3 فيتون
لألمتعة التجارية فالعالمة مكان؛ أي إىل ذهبت قد تكون أن إىل بحاجٍة لست للمايض.
وما كنَت أين تروي الحقيقي شكلها يف األمتعة ملصقات ولكن لك. الرواية هذه ستخلق
مضافًة تذكارية هدايا باعتبارها إزالتها ويتعذَّر شخصية. تجربة عىل دليًال وتكون رأيته.
ولكن ملل، لحظِة يف أحدها أطراف تُنزع قد أو الوقت، بمرور تتآكل قد حقيبتك. إىل بالفعل
ملصقات تشري الذكريات. عكس عىل لتبقى، هناك تظل حقيبتك، عىل تلصقها أن بمجرَّد

انتهائها. بمجرد الرحلة استعادة إمكانية عدم إىل األمتعة
عملية يف دائًما هناك، وال هنا ليس بالوجود يتعلَّق إنه محدود؛ ما، حدٍّ إىل فر، السَّ كل
اهتزاز يف بهذا تشعر قد الليل، من متأخر وقٍت يف القطار يف والصريورة. واملجيء الذهاب
نافذتك خارج الطبيعية املناظر اختفاء يف أو القضبان، عىل بك الخاصة القطار عربة
عدة بعد طويلة، رحلة يف به تشعر قد خالله. تتحرَّك الذي الفراغ يف الحالك، الظالم يف
حاجتك أو جوعك، مستوى أو لتها، شغَّ التي باألغاني الوقت تحديد يف تبدأ عندما ساعات،
منك وتطلب الرحلة تقدُّم حركة تُوِقف األمتعة تسلُّم منطقة ألن ربما ولكن ل. التبوُّ إىل
ف يتوقَّ الوقت أن يعني ال هذا الخاصبالوقت. إحساسها لها حدية مساحة تصبح االنتظار،
تسلُّم منطقة وتميل متعبًا، كنت إذا خاصة هكذا، يبدو قد أنه من الرغم عىل يُعلَّق، أو
الزمنية الفرتة من مقتطعة أخرى فرتة إنها املتعبني. لألشخاص مكانًا تكون أن إىل األمتعة
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األمتعة

تكون عندما وحتى — تنتهي ال أنها تشعر عندما حتى مؤقتة الفرتة وهذه فر، للسَّ الفاصلة
الذهاب وعليك اإلطالق، عىل تخرج ال عندما أو ري السَّ عىل تخرج حقيبة آخر هي حقيبتك
يف املطار ستغادر أنك تعلم فأنت املواقف، تلك يف حتى اللعني. املفقودة األمتعة مكتب إىل
سرٍي عىل بها يُطاَلب لم حقيبة آخر أشاهد أحيانًا باملغادرة. تتعلَّق املطارات ألن النهاية
مدينة يف الخيل دوامة ومثل ربما). ام؟ الحمَّ يف (أهو صاحبها مكان عن وأتساءل آخَر،
مكان. أي إىل تذهب ال النهاية، ويف وتدور، تدور مغلقة حلقة هو األمتعة َسري فإن املالهي،
ال عندما خاليًا، ذهنك يكون يكاد عندما بالعدم. الشعور من األمتعة تسلُّم منطقة تقربك
يف تكون عندما بعُد، إليها تصل لم أو وجهتك إىل وصلت قد كنت إذا ما تحديَد تستطيع
ولكنك يشء، ال أيًضا أنت كنت إذا عما تتساءل فأنت يشء، فيه يوجد ال الذي املكان هذا
حتى وتراقبها السري عىل حقيبًة تختار لذلك كثريًا. ذلك بشأن تقلق ال بحيث ا جدٍّ متعب

الحائط. يف حفرة يف تختفي
تحتويه. وما بالحقائب ويتعلَّق نسافر. عندما معنا نحرضه ما حول الكتاب هذا يدور
يكون يكاد حزمنا. وماذا وأين، وملاذا، سافرنا، كيف فر: السَّ تاريخ «هو» األمتعة تاريخ إن
تسجيل عند معينة جنسية تداعيات (هناك أمتعة. دون من فر السَّ يف التفكري املستحيل من
مكاٍن إىل ذاهب أنك حقيبة وجود يعني أمتعة.) دون ما شخص مع فندٍق يف الدخول
العادي؛ العاَلم ليس املسافر «عاَلم أن فوسيل بول يذكر ما. مكاٍن من أتيت أنك أو ما
األحيان بعض ففي شاذة.»4 حالة إىل ضمني سعي هو شيوًعا، األكثر حتى نفسه، فر فالسَّ
بعيًدا آخر مكاٍن إىل يأخذنا فر السَّ لكن األقارب، أحد لزيارة نذهب أو عمل رحلِة يف نذهب
هو بالتأكيد فالسعي هذا. يعرفون األبطال واملجازي. الحريف باملعنى اليومية، الحياة عن
فوسيل. إىل بالنسبة الحال هو كما فر، السَّ يف التفكري طرق أحد أو — فر السَّ طرق أحد
ذلك (ويف بالطعام مليئة أوديسيوس فسفن معهم. األشياء إحضار إىل بحاجة واألبطال
بالبقاء — مضيفاته ورفاهية الصيد غنائم جانب إىل — له يسمح مما والرشاب، املاعز)
فيها البقاء اختار فرتة وهي والديار، الحرب بني تفصل التي الفرتة يف الحياة قيد عىل
فِهموا كفافيس بي يس إىل تينيسون، ولورد ألفريد، من بدءًا والشعراء الوقت.5 لبعض
إن يخشاها. إنه حتى منها. ينفر أيًضا لكنه دياره، يف املكوث يف يرغب أوديسيوس أن
مؤن، أو معدات، أنها عىل إليها نشري قد األمتعة من أكرب فئٍة من جزء وهي — مستلزماته
ينتظره الذي العائيل باإلطار وتذكِّره الخارج، يف بالوطن إحساًسا تخلُق — حمولة أو
الوسطى القرون قصيدة يف التأجيل. من مساحٍة يف العيش يف باالستمرار له وتسمح
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وأغراضه فر السَّ مقدمة:

جيًدا تجهيًزا ًزا مجهَّ جاوين السري يكن لم األخرض»، والفارس جاوين «السري الرومانسية
ليثِبَت عدائي عالٍم يف وانطلق امللكي البالط يف الراحة وسائَل خلفه وترك سعيه. رحلِة يف
إنه بالراحة. يشعر وال والبؤس. بالربد يشعر إنه األخرض. الفارس تحدي عىل ويردَّ نفسه
املطاف، نهاية يف املجتمع يف أخرى مرًة البطل يندمج لكي أنه كامبل جوزيف عرف وحيد.
نفسه.6 وإثبات والتحديات، االختبارات ل وتحمُّ املغامرة، عن للبحث عنه ينفصل أن عليه
يسافر كيخوتي». «دون يف منه يسَخر ثريبانتس كان الذي القيم، ونظام العالم، هو هذا
فرسه مع وجوههم» عىل الهائمني الفرسان لجميع والقدوة األعىل «املثل كيخوتي دون
عند ف يتوقَّ عندما لتنظيفها.7 جهده قصارى يبذل متعفنة صِدئة ودرٍع روثيناتي الحزين
وقميصه ودرعه، ورمحه، لجاَمه، أن الحانة صاحب يجد له، «حصنًا» يتخذه الذي النُّزل
تائه شخٍص عتاد املنطقي، الحقيقي الفارس أمتعة هي هذه معقولة.8 أغراضغريُ الواقي
اإلطالق. عىل لعامله ينتمي ال شخٍص تقليده، إىل ويسعى كتبه يف كيخوتي دون عنه يقرأ
دون يحب حقيقية. فرسان أمتعة ليست أمتعته فإن حقيقيٍّا، فارًسا ليس ألنه نظًرا ولكن
أمتعته: هي هذه خاصبك. واقٍع إىل الخيال تحويل إغراء مدى يفهم وهو الخيال، كيخوتي

مات. قد عالم إىل االنتماء يف يرغب أنه
معهم. األشياء إحضار إىل بحاجٍة وكانوا آخر، إىل مكان من دائًما الناس انتقل لقد
كتاب إن معروف. غري يزال ال رحالته نطاق أن من الرغم عىل مسافًرا، كان هريودوت
فقط ليس ا مهتمٍّ كان شخٍص عمل هو امليالد) قبل الخامس القرن (من «التواريخ»
من أغسطس عهد يف الرومان سافر الثقافات.9 بني باالختالفات أيًضا ولكن بالحروب،
لكن الناس، معظم سار الرياضية.10 األحداث ولحضور العرافني، ولزيارة صحتهم، أجل
ضيقة كانت الطرق أن من الرغم عىل العربات، يف أو الخيل ظهور عىل رِكب البعض
كان أو — ذلك إىل احتياجك بسبب هذا يكون فربما متنقًال، كنت إذا ولكن وخطرية.11
النقل ووسيلة سفرك سبَب يحدِّد جنديٍّا. كنت ربما تاجًرا. كنت ربما مهمة. إنجاز عليك
ورغباتهم، املسافرين، احتياجات لتلبية فر السَّ لوازم تطوَّرت معك. تحرضه ما بك الخاصة
تسافر األرستقراطية األوروبية العائالت كانت أوروبا، يف الوسطى العصور يف وأذواقهم.
الجلد، من مصنوعة الخزائن هذه كانت ما وغالبًا النَّبالة. بشعار أحيانًا تُزيَّن بخزائن،
الرسقة. ومن الجوية األحوال من متعلقاتك لحماية مة مصمَّ وكانت والحديد والخشب،
أثاث. قطعة أيًضا الخزينة أو الصندوق األمر، نهاية ففي وعائلية؛ للنقل قابلة وكانت
بحاجة فأنت حج، رحلة إىل تنطلق كنت فإذا صناديقهم. ومعهم الجميع يسافر لم لكن

15



األمتعة

مثل مواقَع إىل الحجاج سافر املتوسطة، الوسطى العصور يف خفيفة. بأمتعة فر السَّ إىل
إسبانيا، غرب شمال يف كومبوستيال دي وسانتياجو إنجلرتا، يف كانرتبري وكاتدرائية روما،
حقيبًة يحملون جيمس سانت مثل الحجاج ر يُصوَّ ما وكثريًا املقدسة. األرض وبالطبع
تعليق يمكن صدفة. شكل عىل وشارة الحواف، عريضة وقبَّعة عًصا، إىل باإلضافة صغرية،
ونصح الحزام.12 حلقات عىل أو العصا عىل واألكياس والقوارير، القداس، كتاب صناديق
النقانق، ذلك يف (بما والطعام والفضة، الذهب بإحضار الحجاَج ميالن من براسكا سانتو
مملوء منهما كلٌّ إضافيتني، وحقيبتني الفاكهة)، ورشاب املحفوظة، والحلوى والسكر،
ظروف «أو للمرض واألخرى الرحلة، نفقات لتغطية حقيبة البندقية: من عملة بمائة
الحاويات بهذه كان القيِّمة: املواد لنقِل صغرية حاويات الحجاج بعض ارتدى أخرى».13
الحجاج يقدِّم أن املعتاد من كان واحدة. مرة كلها تذكارية وهدايا ومجوهرات، أمتعة،
املليئة الكهنوتية واملالبس الشعائرية األواني ذلك ويف زاروها، التي األرضحة إىل القرابني
أمتعته العفو مانح يمتلك كانرتبري»، «حكايات القصصية تشورس مجموعة يف بالتفاصيل.

خنازير. عظام الواقع يف هو الذي املقدَّس الرُّفات يبيع فهو املزيفة؛ الدينية
هو فالحج للرتفيه.14 وليس دينية، ألغراٍض بها القيام يتم كان الحج رحالت لكن
ربطه إىل نميل فإننا اليوم، فر السَّ عن نتحدث عندما والتطهري».15 «الكفارة بهدف فر السَّ
باإلضافة والرتفيه، املتعة وراء السعي حول السياحة وتدور اإلجازات. الفراغ. وقت بقضاء
مصطلح كان عرش، التاسع القرن منتصف قبل سواء. حدٍّ عىل واألماكن األشياء استهالك إىل
واملعلمني الطالب إجازات إىل ولكن فر، والسَّ للرتفيه ص املخصَّ الوقت إىل يشري ال «اإلجازة»
أن من الرغم وعىل العالم، يف خدمات قطاع أكربَ اليوم السياحة تَُعد الكلية.16 أو املدرسة من
ملصطلح فْهمها يف الوسطى العصور يف والحج السعي تقاليد عىل غالبًا يعتمد القطاع هذا
عرش، السابع القرن ومنذ أوروبا.17 يف الكربى الجولة يف تكمن أصولها فإن «الرحالت»،
من كشكل الطويلة الرحالت هذه أسايس) بشكٍل (اإلنجليزية األرستقراطية الطبقة أجرت
مقالته يف بيكون فرانسيس السري أوضح كما الخربة، الكتساب ووسيلة التعليم أشكال
نبيل رجل أي من مطلوبة الكربى الجولة كانت .۱٦۲٥ عام نُرشت التي فر»، السَّ «عن
يف املواطنني لسفر املجال تفسح وهي عام.18 ۲۰۰ ملدة إنجليزي — طموح أو —
واملتعة. املعرفة وراء الكربى بالجولة قاموا الذين أولئك وسعى عرش.19 التاسع القرن
عام حتى يظهر لم «سائح» مصطلح أن من الرغم عىل خاص، نوٍع من سياًحا كانوا
متقنة وأدراج خزائن عىل غالبًا تحتوي صناديق األمتعة: من الكثريَ يحملون وكانوا ،۱۸۰۰
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وأغراضه فر السَّ مقدمة:

هؤالء كان األحيان بعض ويف مالبس.20 دوالب أو خزانة إحضار عن تختلف ال الصنع،
للعامة، صة مخصَّ غري «مْركبة بالعربة، أيًضا يسافرون وكانوا بالسفن. يسافرون الرجال
زائفة بأرضيات أحيانًا مجهزة تكون التي الثَّمن» وغالية خاصة، أنيقة، مرتفعة، كبرية،
غالبًا أيًضا. أمتعة ما، حدٍّ إىل العربات، هذه وكانت الثمينة.21 لألشياء أخرى ومخابئ
صناديقهم بإدارة ملَزمني يكونوا لم لذلك الخدم، مع الكربى الجولة يف السادة يسافر ما

بأنفسهم.
ر تصوِّ أشيائنا. مثل لنصبح ل نتحوَّ فنحن وأمتعته. املسافر بني التمييز أحيانًا يصعب
Habit de Mallettier Coffrettier» عرشبعنوان السابع القرن من مجهولة فرنسية لوحة
من األكياس من عدٌد ويتدىل ذراع، كل تحت صندوًقا يحمل رجًال األمتعة)» صانع (زي
قبعة). كأنه م (مصمَّ رأسه عىل متوازن وصندوق كتَفيه، عىل معلَّقة أكياس وهناك حزامه،
عربة. يستقل ال إنه والرفاهية. للكفاءة تجسيًدا أمتعة؛ إىل «نفسه» التصميم صاحب حوَّل
صنيعة هو معه. يشء كلَّ حامًال األقدام عىل مشيًا يسافر بل خيل. ظهر عىل يركب وال

الصندوق. يشبه جذعه حتى ذاته.
(حوايل جنكشن)» ويلسدين (محطة القطار انتظار «يف تيسو جوزيف جاك لوحة يف
بصناديقها محاطة لندن، شمال قطار رصيف عىل امرأة تقف ،(۱۸٧۳–۱۸٧۱ عام
ما بقدِر اللوحة موضوع ليست فهي األمر؛ عىل ممتلكاتها تستحوذ أيًضا، هنا وحقائبها.
سفر بأن تذكِّرنا أشياء ذراعيها، بني ووشاًحا ومظلة، زهور، باقة تحمل فهي معها. تحمله
ذراعيها لكن معك. تحرضها التي «األشياء» خالل من كبري حدٍّ إىل يُحدَّد الربجوازية الطبقة
القطار إىل سينقلها بعُد يظهر لم ال فحمَّ حقائبها؛ مسئولية تتوىل لن بأنها أيًضا تذكِّرنا
امرأة الكربى»: «الجولة عن فر السَّ من تماًما مختلًفا نوًعا اللوحة هذه ر تصوِّ وصوله. عند
فهي بالقطار. فر السَّ من مهم جزء وهذا تنتظر، وإنها بالقطار. جديدة، بطريقة تسافر

زمني. لجدول تخضع
النابليونية، الحروب خالل مستحيًال أو مقيًدا كان األوروبي فر السَّ أن من الرغم عىل
املحرك أبرزها فر، السَّ تقنيات يف كبريًا ًما تقدُّ قت حقَّ الحرب أعقبت التي السنوات فإن
وبحلول عرش، التاسع القرن أوائل إىل الحديدية بالسكك فر السَّ تاريخ يعود البخاري.
الطعام وتناول النوم عربات أضافت عرش، التاسع القرن من والثمانينيات الستينيات
ظلت وبينما ممكنة. الجماعية السياحة الحديدية السكك وجعلت التجربة.22 راحة إىل
املسافرين الحتياجات األمتعة تصميمات تلبية تزايدت لألمتعة، شائًعا شكًال الصناديق

17



األمتعة

1 شكل

أدوات مع طعام أدوات مجموعَة تشرتي قد والفنادق.23 النُّزل إىل ينطلقون كانوا الذين
والنساء للرجال االستحمام ألدوات وعلب سدادات، ونازعة توابل، وحاوية وكوب، مائدة،
مزخرفة صلبة وصناديق والعاج)، السلحفاة، وصدف والفضة، الزجاج، من (مصنوعة
أسطواني شكٍل عىل مصممة جلدية وحقائب الشخصية، األغراض لحمل املقوَّى الورق من
واحد.24 طرف من ُمثبت غطاء خالل من إليها الوصول يمكن علوية بمساحة مزودة
َرسج)، ظهر عىل تُربَط املفرتضأن من كان (حيث الحقائب بعضهذه بساطة من وبالرغم
مجموعات كانت الحديثة. الحقائب تشبه وبدأت تفصيًال، أكثَر أصبحت تصاميمها فإن
أقالم، إحضار يف أيًضا ترغب قد األشياء. هذه نُزلك ر يوفِّ ال قد حيث مفيدة، الطعام أدوات
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2 شكل

البحر، شاطئ عىل اإلنجليز توافد مع معك.25 وشموع شاي، وإبريق ومصباح، وأوراق،
شاطئ. وحقيبة سباحة مالبس عىل تحتوي أمتعتهم أن من التأكُّد عليهم كان

لم عرش. التاسع القرن يف فر السَّ أشكال من فقط واحًدا شكًال كانت السياحة لكن
بالطبقة الخاصة الراحة بوسائل متعلًقا دائًما يكن ولم املتعة، أجل من دائًما فر السَّ يكن
الذي األمر آخر، إىل مكان من باالنتقال يتعلَّق األمر كان األحيان بعض ففي املتوسطة.
واحد اليوم، الرشاعية. والسفينة الباخرة عرص هذا كان وخطري. مريح غريَ يكون قد
أن البحرية الرحالت قطاع يود وبينما بحرية.26 رحلة يف كان أمريكيني سبعة كل من
عابرة والسفن البخارية للسفن املبارش السليل هي البحرية الرحلة أن العمالء يعتقد
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«تعتمد عرش التاسع القرن أوائل يف البواخر كانت فقد حقيقيٍّا. ليس هذا فإن املحيطات،
من األول الجزء خالل الركَّاب نقل حددت التي العظيمة املهاجرين تجارة اقتصاديات عىل
السفن أسطح فوق األوىل للدرجة ينتمي غني عالم بني الصارم الطبقي التقسيم … القرن
ووجد الناطقة»، «البضائع اسم الركَّاب هؤالء عىل أُطلق باألسفل.»27 الضيقة واملساحات
مخزن عن يختلف ال مكاٍن يف أنفسهم بالسفينة مكان أرخص يف سافروا الذين أولئك
كانت حيث التوابيت»، «سفن باسم ب تُلقَّ الفرتة تلك يف الرشاعية فن السُّ كانت البضائع.28
القرن، من األخري الجزء يف الثالثة.29 الدرجة ركَّاب من باملائة ۱۰ من أكثَر الوفيات معدالت
ال كان فر السَّ لكن فر، السَّ وقت وقلَّصت قليًال، الظروف البخارية السفن تكنولوجيا نت حسَّ
واملياه واملراحيض، التهوية، جاءت األوىل، العاملية الحرب مع الرفاهية. إىل يفتقد أمًرا يزال
الواليات إىل الجماعية الهجرة فرتة نهاية أيًضا وجاءت الثالثة، الدرجة لركَّاب الجارية

املتحدة.30
تعرب إيسرتن» «جريت البخارية السفينة كانت عرش، التاسع القرن ستينيات بحلول
راكب ۳۰۰۰ عددهم البالغ مسافروها يتمتع حيث يوًما، عرش اثني يف األطليس املحيط
إىل وبالنسبة والشمبانيا.31 الفاخر الطعام إىل الساخنة امات الحمَّ من الرفاهية، أنواع بكل
طبقتك. مكانة عن تعلن كانت بل فحسب؛ ممتلكاتك تحِم لم األمتعة فإن األثرياء، املسافرين
أموال. من تملك ما مقداِر عىل األطليس املحيط عابرة متن عىل معك أحْرضته ما يعتمد
العابرة السفن أفضل عىل للعشاء الرسمية املالبس كانت العرشين، القرن ثالثينيات حتى
نهاًرا عادي يوم يف تحتاجها التي األزياء أحد كانت التي السهرة، مالبس هي للمحيطات
عىل تحتوي حقيبة عرشين إحضار األوىل الدرجة راكب إىل بالنسبة املعتاد من كان ومساءً.
ويف مقصورتك، يف فقط األمتعة ببعضهذه يُحتَفظ ولكن يوميٍّا.32 املالبس من أطقم أربعة
كان ذلك وبعد وأدراج. بحماالت مزودة محمولة خزانة يشبه الذي الباخرة، صندوق ذلك
شارع ٤ يف ۱۸٥٤ عام يف ست تأسَّ التي فيتون، لوي اشتهرت فيتون. لوي صناديق هناك
والنحاس، والقماش، الخشب، من املصنوعة بصناديقها باريس، يف كابوسني دي نوف
من زوًجا ۳۰ ل يتسع واحد طلب فيمكنك الطلب؛ حسب تصميمها يمكن والتي والحديد،
مت صمَّ ،۲۰۰٧ عام (يف املناطيد. جانبي عىل تُعلَّق أمتعًة صنعت الرشكة إن حتى األحذية.
يكن ولم ليمتد».) دارجيلنج «ذا أندرسون ويس لفيلم مخصصة سفر حقائَب فيتون لوي
لم ألنهم أمتعتهم؛ عدد يخص فيما النفس ضبط ممارسة إىل بحاجة األثرياء املسافرون
وكان والقطارات. السفن وخارج داخل ينقلونها الون الحمَّ كان فقد بأنفسهم؛ يحملوها
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ويف العرشين.33 القرن بداية حتى لندن قطارات محطات يف الني الحمَّ تأجري املمكن من
عربات يف للعمل بوملان جورج استأجرهم الذين السابقون العبيد ُعِرف املتحدة، الواليات
الِبيض الركَّاب حقائب ينقلون كانوا كرو، جيم قوانني وبموجب بوملان. ايل حمَّ باسم النوم
شكَّلوا ،۱۹۲٥ عام يف فيها. فر بالسَّ لهم مسموًحا يكن لم التي القطار عربات وخارج داخل
وكانوا — النوم عربات ايل حمَّ أخوية — بالكامل السود األشخاص من مكوَّن اتحاد أول

السود.34 لألمريكيني وسطى طبقة وتأسيس املدنية الحقوق حركة لتقدُّم مهمني
األمريكية. السياحة لتطوير حاسمة األوىل العاملية بالحرب املحيطة السنوات كانت
طفرة إىل وأدَّى األمريكيني، السياح أمام األوروبية املنتجعات إغالق إىل الحرب اندالع وأدَّى
القرن. مطلع يف أوًال» أمريكا «ُزر السياحة شعار مع تماشت التي الوطنية الروح يف
القرن من األوىل الثالثة العقود وشهدت ن. تتحسَّ والطرق ع. تتوسَّ الحديدية السكك كانت
ع التوسُّ يف الجماعية السياحة واستمرت أمريكا.35 يف العامة املنتزهات انتشار العرشين
األجر مدفوعة إجازة وظهور التطور إىل كبري حدٍّ إىل ذلك ويرجع الكساد، فرتة خالل
من األوىل العقود يف الدِّين رجال إىل التنفيذيني املديرين من بدءًا للموظفني أسبوعني ملدة
عىل أضفت قد ۱۹۲٧ عام يف األطليس املحيط عرب ليندبريج تشارلز رحلة وكانت القرن.36
رئيسيتني؛ طريان لرشكتي النصيحة وقدَّم األمريكية، املخيِّلة يف سحًرا الدويل الجوي فر السَّ
ليندبريج «ذا اسم األصل يف نفسها عىل إيه دبليو تي أطلقت أمريكان. وبان إيه دبليو تي
ملسافات الجوي فر السَّ كان العرشين، القرن خمسينيات منتصف بحلول ولكن الين»37

السفن.38 أو بالقطار فر بالسَّ مقارنة الشمالية وأمريكا أوروبا يف نادًرا يزال ال طويلة
العقود وشهدت شائًعا، بالسيارات فر السَّ أصبح العرشين القرن عرشينيات بحلول
ونضفي اليوم الطريان أهوال من نشكو عندما الجوي. فر السَّ يف ارتفاًعا التالية القليلة
وإيابًا ذَهابًا فر السَّ كان ۱۹۳۹ عام يف أنه نتذكَّر أن يجب املايض، عىل رومانسيٍّا طابًَعا
دوالًرا، ٧٥۰ يكلِّف كليرب» «ديكيس أم بان رشكة متن عىل فرنسا إىل نيويورك مدينة من
هاواي إىل نيويورك من فر السَّ كان ،۱۹٧۰ عام يف دوالر. ۱۱۰۰۰ من أكثر يكافئ ما وهو
طويلة ملسافات فر السَّ جعلت و٧٤٧ ٧۰٧ مثل طائرات لكن دوالر. ۲٧۰۰ يعادل ما يكلِّفك
الطائرات عرص انطلق الستينيات «بحلول بيكر: إليزابيث تقول وكما التكلفة.39 ميسوَر
إىل نيويورك من ٧۰٧ أمريكان بان طائرة حلَّقت ۱۹٥۸ عام يف الجماعية. للسياحة النفاثة
إلعادة التوقُّف دون األطليس املحيط عرب تجارية نفاثة طريان رحلة أول وكانت بروكسل،
الدول فت خفَّ التكلفة. املنخفضة والرحالت األسعار انخفاض ذلك وأعقب بالوقود. التزود
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اقتصادي كمحرِّك السياحة إىل تنظر وبدأت فر السَّ جوازات عىل املفروضة القيود األوروبية
حيث ،۱۹٦۰ عام يف اليوم» يف دوالرات ٥ بسعر «أوروبا فرومر آرثر كتاب نُرش مهم.»40
األوروبية العطلة ر تصوُّ ويعيد عملية سفر نصائَح املتوسطة الطبقة من لألمريكيني يقدِّم
الحرب بعد برلني يف متمركًزا كان أمريكي جندي وهو فرومر، جعل التكلفة. ميسور كيشء
تستغرق العليا للطبقة أرستقراطية كجولة ليس الكربى الجولة برنامج الثانية، العاملية
بها.41 االستمتاع الوسطى للطبقات يمكن أسابيع عدَة تستغرق كجولة ولكن أشهر، عدة
يف املعلنني أكرب من والسياحة» فر السَّ «مجموعة يف القطاعات كانت السبعينيات وبحلول
إىل يحتاج فهو املعالم يشاهد ولكي املعالم، يشاهد السائح وكان األمريكية.42 الصحف
شائعة أصبحت التي الظهر، وحقائب الكتف، وحقائب الكامريات، حقائب — خاصة أمتعٍة
بمشاهدة الخاص املعنوي «الهيكل إىل باإلضافة — الثانية العاملية الحرب بعد االستخدام
ديليسيف رشكة ست تأسَّ عندما معينة».43 مواقع رؤية بوجوب جماعي شعور وهو املعالم،
إلزاميٍّا أمًرا السياحية املعالم مشاهدة كانت للكامريات. جلدية حقائب صنعت ۱۹٤٦ عام
الصحيحة. األشياء َحْزم خالل من الشعائر لهذه يستعد أن السائح عىل وكان وشعائريٍّا،
أدلة مع الحال كان كما تراها، قد التي املواقع حول معلومات بتقديم ا مهتمٍّ فرومر يكن لم
لقد مألوفة. غرِي بلداٍن يف ل التنقُّ بكيفية فرومر أخربك عرش. التاسع القرن يف «باديكر»

ذلك. فْعل يمكنهم َمن هم فقط األثرياء أن من، القلق أو عبء، عنك ف خفَّ
إىل والطائرات والسيارات، الحديدية، بالسكك يسافرون الذين األشخاص يحتاج
الخوص، أو األلياف من عرشمصنوعة التاسع القرن إىل تعود التي الحقائب كانت حقائب.
الفخامة.44 حسب تصاعديٍّا ترتيبًا مرتبة التمساح، جلد أو الجلود، أو الصناعية، الجلود أو
التي — الحقائب هذه وكانت شائعة. موادَّ أيًضا كانت والخوص والصوف، والكتان،
من الزوايا لف يتم ما وغالبًا فوالذية، أو خشبية إطارات ذات — للبدل صة مخصَّ كانت
العرشين، القرن يف ت تغريَّ املواد ولكن الجلد.45 أو النحاس من أغطية باستخدام الخارج
عام يف توريسرت أمريكان ست تأسَّ والبوليسرت. واأللومنيوم، النايلون، من تُصنع وأصبحت
تابر» «هاي حقائب تصنع كانت ،۱۹٤٥ عام وبحلول آيالند، رود بروفيدنس، يف ۱۹۳۳
حقائب — الستينيات يف مميز شكل ذات حقيبة أول وصممت الجوي. فر للسَّ الوزن خفيفة
مضيفات مع الحقائب واختربت — الجوي فر السَّ من والتَّلف الِبىل ل تتحمَّ أن يمكن صلبة
۱۸٧٧ عام ست تأسَّ التي هارتمان، رشكة وافتتحت الكربى. الطريان رشكات من طريان
رشكة ست وتأسَّ .۱۹٥٦ عام تينييس والية يف مصنًعا ميلووكي، يف الجلدية للسلع كرشكة
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أحد عىل شوايدر جييس املالك وأطلق .۱۹۱۰ عام دنفر يف الصناديق لتصنيع شوايدر
أصبحت ۱۹٦٦ عام ويف سامسون، القوي املقدَّس الكتاب رجل اسم األوىل تصميماته
عندما حتى ثقيلة، الحقائب هذه ظلَّت اليوم، أمتعة مع وباملقارنة سامسونايت. الرشكة
املعارصة الحقيبة من قريب يشء يظهر ولم فر. السَّ حقائب مثل وبدت فارغة. تكون
وحزاًما عجالت أربع سادو برنارد يُدعى رجل أضاف .۱۹٧۲ عام حتى بعجٍل املزودة
التي الحقيبة هي هذه الزمن.46 من قصرية لفرتة اخرتاع براءة عىل وحصل لحقيبة، قصريًا
إىل .(۱۹۸٤) ستون» ذا «رومانسينج فيلم يف خلفها تورنر) (كاثلني وايلدر جون تجرُّها
نفسها تجد التي الوعرة الغابة لبيئة مناسبة غري أنها الحقيبة تثبت العايل، الكعب جانب
طرقها بسبب صربَه دوجالس) (مايكل كولتون تي جاك يفقد املطاف نهاية ويف فيها،
سيئات النساء أن يف يتمثَّل النكتة من جزءًا أن من الرغم وعىل واٍد. يف بها ويلقي الحرضية
قديمة عبارة وهي األغراض— من الكثري دون من البقاء عىل قادرات وغري األمتعة حْزم يف
الحقيبة وبدحرجة عملية. األكثَر الواقع يف ليس التصميم هذا فإن — للمرأة معادية مبتذلة
وجدت إذا خاصة بالسقوط، دائًما وستهدِّد آخر، إىل جانٍب من ستتهادى الطريقة، بهذه
الحقائب هذه املخطوفة. أختك إنقاذ تحاول كولومبيا، جبال يف ترابي طريق يف نفسك
نورثويست برشكة طيار بالث، روبرت قام ،۱۹۸٧ عام يف املايض. من شيئًا اآلن أصبحت
للتمديد. قابلة يٍد وإضافة والجانبي القائم الوضع إىل فر السَّ حقيبة اتجاه بتغيري إيرالينز،
والتي اآلن، مكان كل يف منترشة أصبحت التي بعجٍل املزوَّدة الحقيبة بداية هذه كانت
يَُعد لم واسع، نطاق عىل متاحًة أصبحت أن وبمجرد الطريان. ألطقم فقط البداية يف ُسوِّقت
إدارة وضعت عام، غضون ويف الطائرة، عنرب يف أمتعتهم لتسجيل مضطرين املسافرون

املحمولة.47 الحقائب بشأن إرشادات الفيدرالية الطريان
مجلس حدَّد .۱۹۳۸ عام يف األوىل األمتعة قواعد ُوضعت بقواعد. مقيدة األمتعة
الدويل. للسفر رطًال و٤٤ الداخلية للرحالت رطًال ٤۰ ليكون الحقائب وزن املدني الطريان
زادت الطائرات، اتساع مع ولكن محدودة، كانت املساحة ألن عملية القيود هذه وكانت
تسجيل من املسافرون تمكَّن السبعينيات، أواخر وبحلول أيًضا، بها املسموح األمتعة أوزان
محيل خط أول إكسربيس بيبول وكان مجانًا. رطًال، ٧۰ إىل منهما كلٍّ وزن يصل حقيبتنَي
فرضت ۲۰۱۰ عام بحلول ولكن الوزن، عن النظر بغض األمتعة، مقابل رسوًما يتقاىض
جزء املمارسة وهذه املسجلة.48 الحقائب عىل رسوًما تقريبًا املحلية النقل رشكات جميع
الطعام) مع الحال هو (كما مستقل بثَمن الحساب أو منفصلة»، رسوم «تقايض من
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الطريان رشكات تحدِّد إيراداتها.49 الطريان رشكات خاللها من تزيد رئيسية وسيلة وهي
حقيبة لكل رطًال و۳۰ املحمولة، الحقائب ذلك ويف راكب، لكل رطًال ۱۹۰ اآلن التجارية
فقط املائة يف ۱۰ تشكِّل رطل، ٧٥۰۰۰ من يقرب ما أو وأمتعتهم، راكب أربعمائة لة. مسجَّ
حجم إجمايل ثلث الوقود يمثل ما (غالبًا بالكامل. لة محمَّ ٧٤٧ لطائرة اإلجمايل الوزن من
ماري» «كوين كونارد سفينة متن عىل فر السَّ بإمكانك يزال ال ولكن أكثر.)50 أو الطائرة
ولكن موحًدا.51 أمًرا واملساحة األمتعة تصميم أصبح الوقت وبمرور محدودة. غري بأمتعٍة
قصة ييل وفيما بها. الخاصة العملية الدروس أحد وهذا األمتعة، بشأن د موحَّ يشء يوجد ال

ورحلة. حقيبة

األمتعة. حْزم إىل بحاجة وأنا أتالنتا، يف مؤتمر إىل سأذهب
لكنَّ شكسبري. عن واملحادثات النقاش، وحلقات الندوات، من أيام ثالثة
لذلك أسابيع؛ بضعة قبل انهاَر آي-۸٥ الواليات بني الرسيع الطريق من جزءًا
إىل بحاجة أنني أشعر خالبة. مناظر ذا طريًقا آخر. طريًقا أسلك أن قرَّرت
منزيل من رحلة مسار وحدَّدت بي الخاص األطلس أخرجت بالسيارة. رحلة
عىل وهمية بافارية قرية وهي جورجيا، هيلني، إىل الشمالية كارولينا وسط يف
يف األمتعة حزمُت لذا الصباح؛ يف ر متأخِّ الوقت أتالنتا. شمال واحدة ساعة بُعد
الليلة هيلني يف البقاء يمكنني يُرام؛ ما عىل يشء كل الفور، عىل وانطلقت السيارة
مكاٍن يف وأضعها معي مييل كلبتي اصطحاب ويمكنني غًدا. املدينة إىل ه والتوجُّ
دائًما ألننا سعيدة يجعلني هذا املؤتمر. يف وجودي أثناء الحيوانات الستضافة

مًعا. بالسيارة برحالت نقوم
ليست إنها الصلبة. الربتقالية حقيبتي واخرتت مالبيس خزانة يف بحثت
األمتعة لحْزم سبب يوجد وال أيًضا، محمولة حقيبة بحجم ليست لكنها ضخمة،
حقيبتك. سيارتك تصبح أن يمكن سيارتك. مستخدًما تسافر عندما بكفاءة
َدادات، السِّ ونازعة التحضري، الرسيعة القهوة سيارتي: يف األشياء بعض تظل
الحرشات، ورذاذ الشمس، واقي ذلك: بخالف السيارة. تابلوه يف فر السَّ ومنبه
األقراص وحافظة واألطلس، النزهة، وبطانية املتينة، القماش وأكياس واملظالت،
لكنني عاًما، عرشين منذ املوسيقى يف ذوقي شكَّلت التي الكلية من املضغوطة
إىل سأستمع أنني يعني هذا عام. بشكل جيد هذا قليلة، استثناءات مع أنه أجد
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وأغراضه فر السَّ مقدمة:

عاًما، عرشين بعد السيارة. أقود عندما جريلز إنديجو فرقة أغاني من الكثري
«جاليليو». أغنية أفهم ال زلت ما إنني تامة بثقة القول يمكنني

حقيبًة آخذًة بالطائرة سأسافر كنت إذا األمتعة. حْزم يف تقنية لديَّ ليس
الحالية، الظروف ظل يف ولكن دقة، أكثَر بشكٍل مًعا األشياء ق سأوفِّ كنت صغرية،
لتكشف تُفتَح ألنها الحقيبة هذه تصميم أحبُّ أحتاج. مما أكرب مساحة لديَّ
هذا اب. بسحَّ يُغلق منهما وكلٌّ ُدرجني، مثل الحجم، يف متساويني جانبني عن
جانب عىل بي الخاصة املؤتمر مالبس أحزم واألمان. باالحتواء إحساًسا يعطي
وحقيبة املجوهرات، وبعض جميلة، وسرتة وجورب، والبلوزات، (التنانري، واحد
من زوًجا أحزم اآلخر. الجانب عىل الرحلة ومالبس كتب) وحقيبة صغرية، يد
الخاصباملؤتمر. الجانب يف يشء كل مع يتناسب الذي العايل الكعب ذات األحذية
إىل النعل أقلب لكني صغرية، أكياس يف أحذيتهم بحْزم األشخاص بعض يقوم
مصادفًة تطوَّر السيارة لرحالت رسمي زيٌّ لديَّ الحقيبة. من الخارجي الجزء
ارتداؤها يمكنني اثنتني) (أو طويلة سوداء قطنية تنورة السنني: مر عىل تقريبًا
مجموعة (أشرتي رجايل بيضاء أكمام بال داخلية قمصان متتالية، أيام لعدة
َخرصي. حول لربطه سارونج أو كبري ووشاح عندي)، من نفدت إذا أخرى
الخاص الحقيبة جانب يف هذا كل للتبديل. األخرى األوشحة من عدًدا وأحرض
الكمبيوتر جهاز املؤتمر: أشياء وبعض الشخصية النظافة أدوات أيًضا بالرحلة.
(شكسبري) بالعمل متعلِّق وبعضالكتب—بعضها البحث، الخاصبي، املحمول
قرطي أرتدي ونظاراتي. وليسلشكسبري). شعر، (معظمها ليسكذلك وبعضها
اشرتيته والذهبي األسود باللونني باملينا مطليٍّا كبريًا وِعقًدا تارجت، من الذهبي
يوم كلَّ وأرتديه سنوات منذ التاريخية نيويورك لجمعية التابع الهدايا متجر من

مقلَّدة. مجوهرات جميعها وساعتي. تقريبًا،
للطي، قابل وكريس يدوي مصباٍح إىل باإلضافة السيارة يف حقيبتي أضع
بوربون. ومرشوب أكِلها. وأطباق ورسيرها مييل طعام وأحزم مفيًدا. يكون قد
لها أربط حيث الخلفي، املقعد يف تقفز الشمسية. ونظارتي املاء. من وزجاجتني
جبال إىل متجَهني تقريبًا، الغداء وقت يف ونرحل بها، الخاص الكلب مقعد حزاَم

الواقع. عن ونبتعد الخيالية، األلب
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األول الفصل

واألرسار األمتعة

والبعض الكبرية والصناديق الحقائب إىل األرسار هذه بعض وتعود أرساًرا. األمتعة تحمل
يتم اإلطالق. عىل يشءَ ال أو ما شخٍص إىل أو التاريخ إىل تنتمي وقد كذلك. ليس اآلخر
تحتوي أن نريد وربما ومغلًقا. مخفيٍّا بعضها ويظل األرسار، هذه بعض عن الكشف
توحي فهي ممتلئة، أو فارغة كانت وسواء بالكثري. توحي الحقائب ألن أرساٍر عىل األمتعة
مغلقة وليست ببساطة مغلقة كانت وإن حتى — املغلقة والحقيبة حقيقتها. من بأكثَر
ملكية أمتعتنا محظورة. فهي األدوية: خزانة أو الرسير بجانب الطاولة تشبه — اب بسحَّ
— آخر شخص حقائب يف تفتِّش ال أنت العامة. األماكن يف معنا تذهب لكنها خاصة،
تفتيش عند الحال هو كما انتهاك، وكأنه األمر يبدو الجمارك، يف ذلك يحدث وعندما
مقتنياتك إعادة ويتم التعدي، بوقوع تخربك ورقًة تجد الحالة، هذه يف املشحونة. حقيبتك

له. تعرضت الذي ل التدخُّ إىل تشري عشوائية بطريقٍة
يفتِّش الرغبة)»، اسمها (عربة ديزاير نيمد كار «سرتيت ويليامز تينييس مرسحية يف
االنتهاك هذا الغرفة. أنحاء جميع يف بمحتوياته ويلقي بالنش، مقتنيات صندوق يف ستانيل
خالل ومن — هجومني من األول الهجوم فهو — بعُد فيما جسَدها النتهاكه مقدًما يشري
يف أرسار أي لديها يكون لن أنه ح يوضِّ فهو الشخصية، ممتلكاتها مع بخشونة التعامل
حضور واحد، آٍن يف والشخصية واألثاث، األمتعة، يمثِّل الخاصببالنش فالصندوق منزله.
كالفوالذ. صلب ذلك مع ولكنه الضعيف، جسدها يعكس املرسح خشبة عىل وقاٍس ثقيل
ريف بيل إنه ريف. بيل املفقود أجدادها منزل سجالت عىل أخرى، أمور بني من ويحتوي،
تحمل يحتويها التي األوراق فإن ستانيل، إىل وبالنسبة مهان، شكٍل يف املرسح، خشبة عىل
يتعرض لم أنه (إلثبات األوراق رؤية يطلب وعندما املثايل. املكان لهذا حدث ملا رشًحا
ذلك يف موجود أملكه ما «كلُّ بالنش: تقول لزوجته)، املفرتضة الثروة من والحرمان للغش



األمتعة

يف يبدأ أيًضا. حياتها حدود إىل بل فحسب، الصندوق حدود إىل مشرية غري الصندوق»،
التي األوراق «بآالف مملوءًا الصفيح من صندوًقا إليه وتقدِّم ل، تتدخَّ لكنها أقسامه، فتح
أمنحك األوراق! كل ذي هي «ها قائلة: بغضٍب إليه تسلِّمها التي السنني» مئات إىل تعود
املناسب من أنه أعتقد قلب! ظهر عن حفظها حتى يمكنك عليها، اطَِّلع خذْها، إياها!
الكبرية يديك يف القديمة األوراق من مجموعة النهاية يف أصبح ريف بيل أن رائع بشكل
لن األوراق هذه قارئ أن بالنش وتعلم األوراق، من كومة من أكثر ليس فاملنزل القديرة!»1

يفهمها.
عملها يف حياتها. هو بداخله يوجد ما خاصة. ملكية صندوقها بالنش، إىل بالنسبة
مفاهيم أن إىل فيكري أماندا تشري الجورجية، لندن يف باملنازل املتعلِّقة األفكار بشأن
والخزائن، والصناديق، املغلقة، باألمتعة أيًضا ولكن باملنزل، ليسفقط مرتبطة الخصوصية
نوم غرفة عن فضًال نوم، غرفة لديهم كان ما نادًرا الخدم أن من الرغم وعىل واملقصورات.
املغلقة، الصناديق هذه وكانت ممتلكاتهم. لتخزين مغلقة حاويات لديهم كان فقد خاصة؛
مساحة إنها أرسارك. أيًضا ولكن أغراضك، فقط ليس لحماية وسيلًة والخزانات والعلب،
أشياءَ بأيِّ االحتفاظ أيًضا تختار قد القليل. سوى فيه لديك يكن لم عاَلٍم يف بك خاصة
الصناديق هذه من بعٌض ويتميز الداليات.2 أو املحافظ، أو الجيوب، يف — معك ثمينة
هوجارث ويليام لوحات مجموعة من األوىل اللوحة يف غريها. من أكثر الحمل بسهولة
يف وتموت كبري. صندوق ومعها لندن إىل هاكبوت مول تصل عاهرة»، «سرية ،۱٧۳۲ لعام

صندوقها.3 ويُنهب النهاية،
كانت إذا خاصًة للرسية، ترمز الحقائب أن واأللغاِز الجاسوسيِة اإلثارِة أفالُم تعِرف
حقيبة تحتوي قد كاريه، لو جون روايات إحدى يف الفيض. األلومنيوم من مصنوعة
أو عالمات، تحمل ال ورقية عمالت أو للغاية، رسية مستندات عىل مستندات حقيبة أو
هذه محاكاة تمت قيمتها. املحتويات رسية تؤكد الحاالت، جميع يف مرسوقة. مجوهرات
جودمان) (جون والرت استبدل عندما ،(۱۹۹۸) ليباوسكي» بيج «ذا فيلم يف بسخرية الفكرة
الداخلية «مالبيس اسم عليه أطلق الذي — املتسخ غسيله باملال اململوءة األلومنيوم بالحقيبة
«الحقيبة هذه كون إن الجرس. فوق من بها وألقى — البيضاء» املالبس … الغسيل … القذرة
(املفقودة). الحبكة يقود الذي االختطاف فيه يحدث لم فيلًما يناسب القيمة، عديمَة املزيفة»
باملال مملوءة تكون أن يجب التي الحقيبة أن تبنيَّ ،(۱۹۹٤) دامرب» أند «دامب فيلم يف
كاري) (جيم كريسماس لويد يعتربها والتي بالدَّين، اإلقرار أوراق عىل فقط تحتوي
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بأن انطباع أيًضا لويد لدى كلها. أنفقها الذي الشخص هو إنه حيث املال» مثل «جيدة
التجارية العالمة بني الفْرق فْهم يف فِشل ألنه «سامسونايت» يُدعى رجًال تخصُّ الحقيبة

االسم. من األول والحرف
تحتوي قد فاألمتعة تحتويها. أن لها ينبغي ال أشياءَ عىل األمتعة تحتوي ما غالبًا
نوفمرب ۲۰ إىل ۱٦ (من كاملة أيام خمسة سيمون تارين الفنانة أمضت مهرَّبة. سلٍع عىل
من كلٍّ يف أشياءَ لتصوير نيويورك، مدينة يف الدويل كينيدي إف جون مطار يف (۲۰۰۹
لخدمات الدويل الربيد وِمْرفق األمريكية الحدود وحماية للجمارك الفيدرايل التفتيش موقع
املهربة، للسلع «مواقع أنها عىل أوبريست أولريش هانز إليها يشري التي األمريكي، الربيد
أن إىل ويشري جاجوسيان.4 معرض لكتالوج تمهيدي مقاٍل يف أخرى» ودول أمريكا بني
للسلع الدولية والعملة الدويل، للعبور عة موسَّ «دراسة هو املهربة» «السلع الناتج املرشوع
اإلنتاج نقل أعقاب يف الغربية األسواق أغرقت التي املقلَّدة السلع موجة وخاصة املحظورة،
صورًة ۱۰٧٥ عددها البالغ سيمون صور تستدعي حديثًا.»5 النامية الرشق دول إىل
رشيط — مفقودة «ملكية بولتانسكي كريستيان رائعَة واملحتَجزة، املصاَدرة لألشياء
سيمون من كلٍّ عمل يستكشف منيس.6 غرض ٥۰۰۰ جمعت التي ،(۱۹۹٤) الرتام»
أشياء بسيطة، أو عادية تكون ما غالبًا أشياءَ يف دة املجسَّ والقصص التواريخ وبولتانسكي
السكاكني، مثل: منها، التخلص قبل األحيان من كثري يف واحدة مرة لالستخدام قابلة
واألشياء الكريمة، األحجار ذلك ويف العنارصالفاخرة، سيمون وثَّقت والسجائر. والوالعات،
العنارص من وغريها املزيفة فيتون لوي حقائب أيًضا ووثَّقت التفاح. مثل القيمة، العديمة
الكوست وقمصان واملجوهرات، الجينز، والبناطيل االنتصاب، ضعف أدوية مثل: املقلَّدة،
الخاصة الرقمية الفيديو وأقراص املقرصنة، األفالم إىل باإلضافة والهواتف. لورين، ورالف
عن تتحدَّث التي اإلنسانية بموت تذكِّرك التي واألشياء التعليمية. والدروس البدنية باللياقة
التجارب وفرئان العظمية، والهياكل الحيوانات، جثث مثل: ومنتَهك، غائب حيواني عاَلٍم
الهوية؛ مجهولة ببساطة اعتربت أشياء صورت وأخريًا، والقرون. الغزال، ودم امليتة،
إرسالها تم التي وتلك تهريبها تم التي األشياء بني سايمون وميَّزت للمجهول. تجسيدات
و«الرغبة الهوية» عن الكشف عدم من مساحة ر «يوفِّ بالربيد اإلرسال أن إىل مشرية بالربيد،
شخيص أمر هو أمتعتك، أو بجسدك ما، تهريبيشءٍ إن التهريب.7 يوفرها ال التي املجهولة»
أشخاصيف يوجد ال حيزها. أو املهرَّبة السلع مفهوم يف متورًطا جسمك يصبح حيث أكثر،
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عىل أيًضا التأكيد مع شاملة الصور وتبدو بالناس. توحي التي األشياء فقط الصور؛ هذه
واحدة مرة سوى تستحِمم ولم النوم؛ من محرومًة سيمون أصبحت الشمولية. استحالة
بأنها يذكِّرك الثبات هذا ولكن ثابتة. وتظل الصور، يف املهرَّبة األشياء هذه تُلتقط فقط.8

الحركة. هذه وبانقطاع آخر، إىل مكان من وتحرِّكها بحركتها، محدَّدة
لفات من صناديق ثالثة وصلت ،۲۰۰٧ عام يف صوًرا. األمتعة تحمل بعضاألحيان يف
التقطها اإلسبانية األهلية للحرب ۳٥ملم بحجم صور نيجاتيف ٤٥۰۰ عىل تحتوي األفالم
الفوتوغرايف للتصوير الدويل املركز إىل تارو وجريدا سيمور)، (ديفيد وشيم كابا، روبرت
لروبرت األصغر األخ كابا، كورنيل س املؤسِّ إىل األشياء هذه هت ُوجِّ نيويورك. مدينة يف
سيتي مكسيكو يف عليه ُعِثر ولكن ،۱۹۳۹ عام منذ الصور نيجاتيف ُفِقَد املركز. س ومؤسِّ
االكتشاف هذا أثبت فرنسا. فييش، مدينة يف املكسيكي للسفري الشخصية املمتلكات يف
هذه تحتوي الثانية.9 العاملية الحرب يف ُفقدت ولكنها الحقيبة، هذه وجود شائعة صحة
السجالت ليست الصور وهذه املايض. عن تتحدَّث صور العنف؛ من تاريٍخ عىل الحقيبة
فرانسيس» «سويت فيلم اْقتُِبس فقد حقيبة. يف عليها العثور يمكن التي للحرب الوحيدة
إيرين الفرنسية للمؤلِّفة روايتني من األوىل وهي يونيو»، يف «عاصفة رواية من ۲۰۱٥ لعام
بالدفاتر واحتفظن .۲۰۰٤ عام يف ت ونُِرشَ حقيبٍة يف بناتُها عليها عثرت التي نيمريوفسكي
االحتالل قصة الرواية تحكي مذكراتها. كانت أنها افرتضن أن بعد يفحصنها، لم لكنهن
املدينة من هربوا الذين والالجئني ۱۹٤۰ يونيو يف باريس تفجريات بويسبعد ملدينة النازي
قد نيمريوفسكي كانت أملاني. وجندي فرنسية امرأة بني حبٍّ بعالقة أيًضا وتتعلَّق إليها.
عليها ُقِبَض ۱۹٤۲ عام ويف يهودية، كانت لكنها روايات، خمس من سلسلة لكتابة خطَّطت
من لقطات عىل املعلومات هذه تظهر الفيلم نهاية يف أوشفيتز. معسكر يف وماتت َلْت وُرحِّ
ال بطريقٍة وحمايتها حقيبة يف األشياء عىل الحفاظ بكيفية كتذكار نفسها، املكتوبة الرواية

األشخاص. عىل تطبيقها يمكن
،۲۰۱٥ عام يف أكثر. وشخصيٍّا ا خاصٍّ تاريًخا الحقائب تحمل األحيان بعض يف
الجلد من صندوٍق عرشيف السابع القرن من املهملة الرسائل من نفيسة مجموعة اكتُِشَفت
عام الهاي يف الربيد متحف يف رسالة ۲٦۰۰ عىل يحتوي صندوق وُعرض هولندا. يف
اليومية الحياة عن وتتحدَّث لغات، بست الرسائل ُكِتبَت مطلًقا. تُْدَرس لم لكن ،۱۹۲٦
مدير جريمان، ماريا وزوجته برين دي سيمون كان واألرستقراطيني. والتجار، للفالحني،
صندوق يف وضعاها قد ،۱٧۰٧ وحتى ۱٦٧٦ عام منذ الهاي يف وزوجته الربيد مكتب
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ال التي والرسالة بها.10 للمطالبة متلقيها يأِت لم لكن آمن، مكاٍن يف لحفظها األمتعة
«بارتلبي رواية نهاية يف سيقرؤها. الذي بمتلقيها مرتبطة فقيمتها «مهملة». تصبح تَُسلَّم
الرسائل مكتب يف يعمل كان بارتلبي املحري الكاتب أن علمنا ملفيل، لهرمان اخ» النسَّ
شخٍص ألصبع ص مخصَّ خاتم ربما — الرسائل هذه محتويات الراوي ويتخيَّل املهملة.
به تعجُّ إىل تدفعه املتخيَّلة األشياء وهذه — جيدة أخبار أو عفو أو نقدية ورقة أو اآلن ميت
لكن املهملة، الرسائل ُحِرقت ملفيل، قصة يف اإلنسانية!»11 أيتها آه بارتلبي! «آه، األخري:
لم السنني. ملئات آمنة األشياء هذه أبقى عليه ُعثر الذي الجلد من املصنوع الصندوق

عليها. الحفاظ من تمكَّن لكنه قيمتها، إعادة الصندوق يستِطع
قد األشخاص هؤالء كان لو حتى اآلخرين، بريد وقراءة ذاتية. ِسريًا الرسائل تحكي
مدة طالت كلما ربما ولكن اليومية. وحياتهم قصصهم يف الدخول يعني قرون، منذ ماتوا
التي األرسار هي هذه مرشوعيتها. وعدم األرسار روعة زادت الحقيبة، أو الصندوق بقاء
لهجاء نورثانجر» «دير أوستن جني رواية يف عليها العثور يف تأُمل مورالند كاثرين كانت
أحد يف كبري، مرتفع «صندوق عىل بالصدفة عثرت الدير، يف وكضيفة القوطي. األدب
الخشبي الصندوق مشهد إن غرفتها.12 يف املدفأة» جانبي أحد عىل العميقة الخفية األركان
أن الحظت الساكن»: «االندهاش من حالًة ويولِّد خيالها يشغل الباهت الفيض وقفله هذا
«الشفرة تشري الغريب.»13 العنف ببعض رويٍة دون ُفتحت ألنها «ربما املقابضمكسورة،
أرسار عن يكشف قد أنه يف وتشتبه عاديٍّا، صندوًقا ليس هذا أن إىل الغطاء عىل الغامضة»
«أرسار مثل بروايات بشغفها مدفوعة تزورها. التي العائلة تلك تيلني، آل حول غامضة
عدة ورفعته مرتعشة» «بيد القفل أمسكت رادكليف، آلن الغابة» و«رومانسية أودولفو»
الصندوق يثري ال التي تيلني، اآلنسة صديقتها ثم الخادمات إحدى لتقاطعها فقط بوصات،
بعض يف مفيًدا يكون قد أنه «اعتقدت معلِّقة: فقط قالت كاثرين. تشعر مثلما حماستها
يمكن ال لكن فتحه.14 الصعب من يكن لم لو والقلنسوات»، القبَّعات عىل للحفاظ األحيان
بالطبع)، شديدة عاصفة (خالل العشاء بعد غرفتها إىل عادت عندما كاثرين. ة همَّ تثبيط
جزء أبعد إىل «ُدفعت الورق من لفًة ووجدت الطراز، قديمة سوداء خزانة وجود الحظت
ترغب التي األرسار عىل تحتوي أنها من يقنٍي عىل إنها يبدو».15 ما عىل إلخفائها بداخلها،
رسيعة ملحة املكتوبة الرموز من وللتأكُّد الثمينة، باملخطوطة ثابتة، غري بيٍد «أمسكت، فيها:
الوثيقة هذه عىل واطلعت الصندوق، عىل املوجودة الشفرة كاثرين علمت كافية.»16 كانت
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خيالُها يحوِّل الواقع، يف الكفاية. فيه بما مثريًا ا نصٍّ وتريد ومرتِجمة قارئة إنها الغامضة.
القوطي: األدب من جامح مشهد إىل الغرفَة

يهتز، بابها قفل كان أخرى لحظة ويف تتحرَّك، ما لحظٍة يف رسيرها ستائر بدت
طول عىل تتسلل الجوفاء الهمهمة بدت الدخول. يحاول ما شخًصا أن لو كما

البعيدة.17 األنني أصوات بسبب الخوف ينتابها كان مرة من وأكثر املعرض،

قراءتها، تحب التي بالروايات الخاص الخطري املثري العاَلم مثَل كاثرين بيئة «تبدو» قد
الشمس ضوء لها سمح عندما التايل، اليوم صباح يف لآلمال. مخيِّب بشكٍل معتادة لكنها
وفاتورة غسيل، وفاتورة الكتانية، باملالبس قائمة سوى تَِجد لم املستندات، لفة عىل باالطالع
بالقوة كاثرين وتشعر أكثر، ال للدير، اليومية األعمال النصوصقصة هذه تحكي الحداد.18
الخاصة، وأرساره قصصه الواقع، يف للدير، سيكون األخرية».19 خياالتها «لسخافة الكاملة

اكتشفتها. التي التافهة الورق ِقَطع يف عليها العثور يمكن ال لكن
يشبه ُحلًما تايمز»، «نيويورك بصحيفة مراسلة كوبيل، لييل قت حقَّ ،۲۰۰۳ عام يف
باخرة صندوق يف األحمر الجلد من يوميات دفرتَ وجدت عندما مورالند كاثرين أحالم
املحيط» عرب بالسفن للسفر الربَّاق العرص تستحرض عتيقة ملصقات عليه «منثوًرا قديم
امرأة حياَة طويل زمن منذ املنيس املجلد هذا تتبَّع لنيويورك.20 الشمايل الغربي الجانب يف
الذي الصندوق، أُلقي عاًما. ۱۹ سن إىل ۱۹۲۹ يف ۱٤ سن من ولفسون فلورنس تُدعى
شارع يف الحرب قبل ما فرتِة من مبنًى قبو يف القابعة الصناديق عرشات بني من واحًدا كان
كوبيل وجدتها وبالصدفة الصناديق، باقي مع قمامة، حاوية يف درايف، وريفريسايد ۸۲
االكتشاف: قصة تروي عندما كاثرين كبري حدٍّ إىل تشبه إنها املبنى. يف تعيش كانت التي

فوق مكدَّسة أنيقة وحقيبة صندوًقا خمسني من أكثَر أحصيت األوىل، للوهلة
لوي يف أحفادها مثل لتصبح التلميع فقط ينقصها سحري، جبل مثل بعضها
نحاسية، بمسامريَ ع مرصَّ فاتح بني صندوٌق الشمس يف تألأل باألعىل، فيتون.
الفنادق ملصقات من بالكثري مغطٍّى كان وألنه عليه. مسلَّطة األضواء وكأن

السيكويا.21 شجرة مثل قديم أنه عليه يظهر لم الكربى،

بعنوان وكتاٍب «التايمز» صحيفة يف مقال إصداِر إىل اليوميات دفرتَ كوبيل اكتشاُف أدَّى
عاَلم عن ولكن الشخيص، ولفسون تاريخ عن فقط ليس األحمر»، الجلد ذو اليوميات «دفرت
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الدفرت وأُعيد بإخالص. أرَّخته املايضالذي القرن وثالثينيات عرشينيات يف نيويورك مدينة
للكتاب. مقدمة كتبت التي ولفسون، إىل نفسه

املرء يجعل مما منها؛ للتخلُّص القبو من واملهملة املهجورة الصناديق هذه أُخرجت
نيويورك والية شمال النفيسيف للطب ويالرد مركز أُغلق عندما أيًضا. ُفقد الذي ما يتساءل
ومثل املستشفى. ُعلِّيَّة يف املرىض بممتلكات مملوءة حقيبة ٤۲٧ عىل ُعثر ،۱۹۹٥ عام
سنوات، عدة بعد ولكن أيًضا. التخلُّصمنها تم ربما الشمايل، الغربي الجانب يف الصناديق
مرشوًعا بيني، داربي العقلية، للصحة نيويورك والية مكتب يف إليهم املرَسل شئون مدير بدأ
مع العمل خالل ومن أصحابها. قصص واستعادة الحقائب يف للبحث سنوات عرش مدته
إلقامة تعاونوا رينزلر، ليزا واملصورة ستاستني بيرت الوثائقي واملخرج النفيس الطبيب
تركوها التي «الحيوات بعنوان كتاب وإنتاج نيويورك والية متحف يف ۲۰۰٤ عام معرض
منسيني. أصبحوا الذين األشخاص حياة إىل للوصول وسيلًة الحقائب أصبحت وراءهم».
ماريك، لورانس يُدعى رجٌل بينهم من مرىض، عرشة عىل وستاستني ورينزلر، بيني، ركَّز
عليها املنقوش الِعجل جلد من املصنوعة حقيبته احتوت .۱۹۱٦ عام يف املنشأة يف أودع

االت.22 وحمَّ للحالقة، وُفرشتنَي حالقة، كوبَي عىل األوىل اسمه أحرف
البريينيه جبال بنجامني والرت عَرب عندما أيًضا. أرسارها تُفقد الحقائب، تُفقد عندما
املرشدة فيتكو، ليزا تحدَّثت سفر. حقيبة معه يحمل كان النازيني، من للِفرار ۱۹٤۰ عام
كما الحقيبة لهذه حراسته كيفية عن ،۲۰۰٥ عام يت تُوفِّ التي الجبال عرب به الخاصة
احتوت ربما أدورنو. لثيودور مخطوطٍة عىل احتوت ربما َكنز. عىل تحتوي كانت لو
ممتلكات عن القايض تقرير يف مخطوطة ألي ِذكر يَِرد لم لكن األخرية، مخطوطته عىل
سفر جواز غليون، ذهب، ساعة جلد، «حقيبة ييل: كما املمتلكات هذه وكانت بنجامني.
أشعة فر، السَّ لجواز صور ست األمريكية، الخارجية وزارة ِقبل من مرسيليا يف صادر
معروفة، غري ومحتويات وبعضاألوراق، الرسائل، من عدد مختلفة، مجالت نظارة، سينية،
لألمتعة يمكن الواقع، يف منفي. شخص أرسار هي الحقيبة تلك أرسار إن املال.»23 وبعض
أوفيد، كتب مأساوية. بطرٍق أوطاننا عن منفصلني تجعلنا أن — أمتعة وجود عدم أو —

األسود»:24 للبحر املشئوم الصخري «الساحل إىل روما من املنفي

إرادتي: خدَّرت فاملماطلة األشياء؛ لتجهيز — والرغبة — الوقت إىل أفتقر كنت
الذي والزي املالبس، وخزانة والخدم، العبيد، اختيار عناء لتكلُّف للغاية فاتر

املنفي.25 الشخص إليه يحتاج

33



األمتعة

تضغط الشخصاملنفي حاجات معه. سيأتي بمن أو معه سيأتي بما يشعر أن دون ينطلق
غري هويس «الكتب، إىل أشار الحًقا، لالستعداد. اإلرادة استدعاء عىل قادر غري لكنه عليه،
هذا يشري قد سقوطي؟»26 يف السبب هي موهبتي كانت معك/عندما أبقى ملاذا املحظوظ،
أمتعة وهي كتبًا، أحرضمعه أنه إىل أيًضا يشري لكنه يكتبه، الذي القصائد كتاب إىل السؤال

املنفى. بعبء لة محمَّ أدبية
الفنان سار معهم. األشياء حمل عىل قادرين غري أو قادرين املنفيون يكون قد اليوم،
رسم حيث ،۲۰۱۲ أغسطس يف سوريا إىل الحدود عرب تركيا من بتلر جورج والرسام
أعزاز. بلدة يف األهلية الحرب من رآه ما املتمرد الحر السوري الجيش عىل ضيًفا بوصفه
املستشفيات يف الالجئني قصص أخرى مرة ل وسجَّ أشهر، ستة بعد العودة برحلة وقام
يف وجودهم فرتة خالل العائالت إحدى متعلقات بعض رسوماته إحدى ر تُصوِّ امليدانية.
يف مبعثرة ببساطة إنها حقيبة، أو كيس يف ليست األشياء بلبنان.27 البقاع بوادي مخيم
ومقص، دينجلينج، ماركة كهربائية حالقة وماكينة فوتوغرافية، صور فارغة: مساحة
ال التي األشياء هذه تستحرض الصفحة. خارج الكلمات تطفو حيث مالحظات، ودفرت
للتصميم بارسونز مدرسة يف ۲۰۱٧ عام معرض ركَّز أشخاصمرشدين. أرواح لها مكان
يدخلون وهم املهاجرون تركها التي املتعلقات عىل االستثناء» «حالة بعنوان نيويورك يف
يف كوتر هوالند يذكر أريزونا. والية يف سونورا صحراء عْرب املكسيك من املتحدة الواليات
مهاجر، ۲٥۰۰ عن يقل ال ما تويف ،۲۰۰۹ عام إىل ۲۰۰۱ عام «من املعرض: عىل تعليقه
ظهر «بحقائب املعرضمغطٍّى جدران أحد كان بكثري.»28 ذلك من أكثر جثٌث اختفت وربما
الحقائب، داخل من كان لو كما املدخل. فيديو يف ُشوهد الذي النوع من بالرتاب مغطَّاة
فقط ليس الظهر حقائب تمثِّل الصحراء.»29 ِمَحن يروون ملهاجرين لة مسجَّ أصوات تُسمع
نيويورك ملدينة الهجرة تاريخ فْهم يمكن ال شهوًدا. أيًضا ولكن للموتى، تذكاريٍّا نُْصبًا
التي واألشياء بها تشبَّثوا التي األشياء معهم؛ الناس أحرضها التي األشياء خالل من إال
غرفة هو نيويورك مدينة يف إيليس جزيرة يف للهجرة الوطني املتحف إىل املدخل فقدوها.
هذه بعض وتُعرض التفتيش، يف الرشوع قبل أمتعتهم املهاجرون ل سجَّ حيث األمتعة،

املتحف. يف األمتعة
ديفيد مقال يف وراءها. األمتعة ترتك الجماعية واإلبادة وراءها. األمتعة ترتك الكوارث
تحت الفاخرة البحرية الرحالت سخافات حول «هاربر» ملجلة ۱۹۹٥ عام واالس فوسرت
مع املرئي غري التعامل كان أبًدا»، أكرِّره لن ممتًعا يكون أن املفرتض من «يشء عنوان
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مكربِّ معها الحشود تنظِّم املشاهري من أخرى «سيدة الهولوكوست: األذهان إىل يعيد األمتعة
يبدو الذي األمر الحًقا، ستتبعنا التي أمتعتنا بشأن نقلق أالَّ وتكراًرا مراًرا وتكرِّر صوت
معسكر دخول مشهَد د متعمَّ غري نحٍو عىل يشبه حيث مخيف، أنه يعتقد الذي الوحيد أنني
يف الحقائب أبراج من العديد أُنشئ سنوات، منذ ليست».30 «شيندلرز فيلم يف أوشفيتز
حقائب من األبراج هذه تتألَّف نشأت. حيث ساكرامنتو، مطار يف األمتعة تسلُّم منطقِة
أن املفرتض من كان أنه أظن مختلفة. وأحجام بألوان وصلبة جلد حقائب عتيقة؛ سفر
عن الناجم بالتعب تشعر وأنت إليه تنظر يشء جذابة، بطريقة غريبة األبراج هذه تكون
وكأنها تبدو أنها دائًما اعتقدت لكنني األمتعة، َسري عىل حقيبتك ظهور منتظًرا الطريان
املطار، يف حقيبة فقدان عن الناتج باإلزعاج تذكِّرك ال إنها للهولوكوست. تذكاري نُْصب
التي بالحقائب مملوءة الطائرات لتحطُّم اإلخبارية اللقطات وآثاره.31 الجماعي بالقتل بل
عادًة لكن ماتوا، الذين األشخاص نرى ال جبل. جانب عىل مبعثرة أو املحيط يف تطفو
مفهرسة مستودَع، يف األمتعة هذه ببعض األمر ينتهي قد النهاية، يف أمتعتهم. نرى ما
مع غرقت التي األمتعة العدم. يف تحرتق أو تغرق أو األخرى الحقائب تختفي ومصنفة.
يف «مطلوب أنها عىل ُصنِّفت ،۱۹۱۲ أبريل ۱٥ إىل ۱٤ من الفرتة يف تايتانيك سفينة
يسافرون كانوا ربما الثالثة الدرجة يف أولئك املقصورة». يف مطلوب «غري أو املقصورة»
يحملون كانوا األوىل الدرجة يف املوجودون أولئك بينما فقط؛ السجاد قماش من بحقيبٍة
قد السفينة كانت إذا السفينة. عنرب يف ُمخزَّن وبعضها مقصورتهم يف بعضها صناديق،
وعىل الفئة، حسب األمتعة هذه تُفَرز أن املفرتض من فكان نيويورك، مدينة يف بأماٍن رست
مأهولة أصبحت ذلك، من وبدًال أصحابها. ليأخذها الرصيف عىل وتَُرتَّب أبجدي، أساس
ملمتلكاتهم الوحيد الدليل هي الناجني من املقدمة التأمني مطالبات بحرية. بمخلوقات

املفقودة.
بيت اشرتى ،۲۰۱۳ عام يف الكوارث. يف املفقودة األمتعة عىل يُعثر األحيان بعض يف
تُدعى امرأة صندوق املتحدة، اململكة يف اليفبوت ويتبي ملتحف الفخري األمني تومسون،
(حيث تايتانيك السفينة من فقط ليس روبرتس نجت إيباي. موقع من روبرتس ماري
روهيال السفينة غرق من أيًضا ولكن النجاة)، قوارب أحد عىل وهربت مضيفة تعمل كانت
يف تحف تاجر أدرجه الكارثة، تلك يف الشمال بحر يف ُفقد الذي صندوقها، بعامني. ذلك بعد
صحيفة يف نُرش ملقال وفًقا جنيًها.32 ٥۰ مقابل للمتحف بيعه عىل ووافق للبيع لينكونشري
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األمتعة

من األمتعة من فقط واحدة قطعة أُنِْقذت ،۱۹۱۲ أبريل ۲٤ بتاريخ تايمز» «نيويورك
تايتانيك: السفينة

أُنِْقذت تايتانيك، ستار وايت سفينة متن عىل كانت التي األمتعة جميع بني من
تعود قماشية، حقيبة أو محمولة، حقيبًة القطعة هذه كانت فقط. واحدة قطعة
كارباثيا. أنقذتهم الذين األوىل الدرجة ركاب أحد جولدنربج، إل صموئيل إىل
صحيًحا كان إنه سميث، جورج الجمارك، بمصلحة الخاص املساح نائب قال
حقيبته وإن أمتعة، بأي احتفظ الذي الوحيد الراكب كان جولدنربج السيد أن
التي الليلة يف جمركية رسالة تحت ُوِضَعت التي الوحيدة القطعة كانت املحمولة

كارباثيا.33 فيها وصلت

قدمان وعرضها أقدام ثالثة طولها بأن ُوِصفت التي البنية، القماشية الحقيبة أن ويبدو
من نُقلت كيف الواضح من يكن ولم وقت، أي يف تبتلَّ لم باملمتلكات، مملوءة وكانت
تصنع واليوم، تقريبًا. أسطوريٍّا كائنًا غامًضا، شيئًا أصبحت لقد كارباثيا. إىل تايتانيك
تحمل بعجٍل صلبة سفر حقيبَة األمتعة مجال يف املتخصصة ترافيلوير تشاريوت رشكة
القديم، الطراز من حقيبة وكأنها لتبدو مة مصمَّ وهي ما. حدٍّ إىل املرعب «تايتانيك» اسم

وأحزمة. الصناعي الجلد من بهيكل

بينما الظهر بعد ما فرتِة يف الغيوم وتبتعد ن، يتحسَّ ولكنه ممطًرا اليوم يبدأ
جاي بكتالوج الطبيعية املناظر تذكِّرني جورجيا. يف الخرضاء املناطق إىل نتجه
العشب؛ لون يكن لم لكنه «عشب»، ى يسمَّ كان أنه أعتقد طفلة. كنت عندما كرو
نقود ونحن التالل لون هو هذا التسعينيات لون وملعانًا. إرشاًقا أكثر كان لقد
الربيع. بنسيم مستمتعني مفتوحة، والنوافذ املسارين، ذات الرسيعة الطرق عىل
وأشياء … أصلية تحف عليها مكتوب الفتة عليه للتحف متجر عند فت توقَّ
األمامية: الرشفة عىل املوجودة األشياء إىل فقط أنظر لذا مغلق؛ إنه أيًضا! للرجال
مستلزمات وحقيبة وبراميل، وزجاجات شاي، وأباريق قديمة قصدير أطباق
من شتوية لغابة مشهٌد عليه مرسوم وقرن إسكورت، ماركة حمراء التجميل
حقيبة وربما الوعل. قرن رشاء أستطيع لو أتمنى متجمدة. بحرية بجانب ان مَّ السُّ
املزيَّنة واملقابر والكنائس واملزارع بريتون بحرية يف تجولنا التجميل. مستلزمات

نظيفة. حريرية بأزهار
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واألرسار األمتعة

جميع هيلني. يف هايدي اسرتاحة عند ف نتوقَّ ونحن الشمس تغُرب
سالسل ذلك ويف بافاري، طابَع ذات الرئييس الشارع طول عىل االسرتاحات
وبحرية التل، جانب عىل عنزة معها صغرية فتاة هايدي عالمة ر تصوِّ الفنادق.
النوافذ فتحت بها. الخاصة الهواء طاحونة بها واالسرتاحة الخلفية. يف وطاحونة
االسرتاحة كانت إذا عما ألسأل املكتب إىل ذهابي أثناء السيارة يف مييل وتركت
الكالب وجود تقبَل اسرتاحاٍت عىل العثور السهل من كذلك. إنها الكالب. تقبل
األليفة، الحيوانات تقبل الفنادق أيُّ اعلْم الواليات. بني الرسيعة الطرق عن بعيًدا
املساء. يف النوم من قسٍط عىل للحصول تقرِّر وقتما السيارة إيقاف يمكنك حينها
إعداد يتم حيث هاوس، ووافل بارل كراكر منه وبالقرب ۸ سوبر اختيار إىل أميل
من ولكن هذه. مثل الغريبة القديمة االسرتاحات ل أفضِّ لكني والفطور. الَعشاء

عليها. العثور الصعب
— مفتاحي وتعطيني وصويل االستقبال ُشبَّاك تقفخلف التي املرأة ل تسجِّ
من الثاني الطابَق يف الغرفة إن وتقول — دخول بطاقة وليس حقيقيٍّا، مفتاًحا
السيارة، من حقيبتي أخرجت عليها. الحصول يمكنني لذا مفتوحة؛ الطاحونة
الطاحونة قاعدة مجدًدا. تمطر إنها الطاحونة. خلف الدََّرج ومييل أنا وصعدت
الخشب من نفسها الهواء وطاحونة متأللئة، بيضاء بأضواء مبطَّنة حجرية،
ملنعها املبنى جانب عىل غرفتي باب بجواِر البالستيكية الكرايس أُميلت األبيض.

املياه. تجميع من
وفتحتها، الغاز، ومدفأة الباب بني األرض، عىل حقيبتي وضعت الداخل، يف
الليلة هذه مثل يف لطيفة كانت والنار املدفأة، مؤقت لت شغَّ سرتة. وأخرجت
لرشاء الشارع يف ِرست ثم نقر. أصوات تصِدر كانت أنها من الرغم عىل القاتمة،
من زوٍج مع وتحدثُت وطماطم) وخس وبيكون بالجبن برجر (شطرية العشاء
أن فقط أريد البوربون. وأرشب طعامي أنتظر بينما املرشب آخر يف السن كبار
«كيف — ْكر السُّ بعض يتخللها حنونة، بطريقة ون مرصُّ لكنهم بمفردي، أجلس
استسلمت لذا — معنا.» واجليس تعايل مريع. هذا بمفردك؟ تكوني أن يمكنك
أستاذة إنني وقلت أفعل؟ ماذا الزوج سألني معهم. للتحدُّث مكاني من وتحركت

إنجليزية. لغة
جيد.» «هذا قال:
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األمتعة

شكًرا. قلت لذلك ؛ أردُّ بماذا ا حقٍّ أعرف ال
دي إتش قناة مشاهدة أود كنت هايدي. إىل وُعدت طلبي، النادل يل قدَّم
النافذة بجوار الطاولة إىل جلست ذلك من بدًال لذا مقطوع؛ الكابل لكن يف، تي
تماًما، نفسها السياحية املدينة تشبه ال عندما املمطرة. املدينة عىل نظرة وألقيت
ال يشء برؤية لك ُسمح قد أنه تشعر ومهجورة، ومظلمة باردة تكون عندما

واقعية. غري أماكَن يف الحزينة الليايل هذه مثل رؤيته. اآلخرون يستطيع
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الثاني الفصل

األمتعة لغة

إىل الكلمة أصول تعود اإلنجليزية؟ اللغة يف (األمتعة) luggage بكلمة املقصود ما
فيها بما الجيش، وإمدادات والذخائر، املتاع، إىل أشارت السنني، ملئات الحرب: ثقافة
املناسبة والحقائب الكِتف وحقائب الطعام، وأدوات الظهر، وحقائب الصناديق، من
يجب مزعج بشكٍل ثقيلة أشياء كانت املدفعية. جنود أو الفرسان وخاصة للجندي،
رعبه عن فلويلني الويلزي النقيب عربَّ الخامس»، «هنري شكسبري مرسحية يف جرُّها.
لشعار مخالف هذا واألمتعة! الصبيان «اقتل عنيف: لفعٍل الفرنسية القوات ارتكاب من
يف الجيش أمتعة يحرسون كانوا الصغار الضحايا هؤالء 1.(٤.٧.١) رصاحة» النبالة
فصيلة تحمله ما عىل نتعرف حملوها»، التي «األشياء أوبراين تيم قصة يف أجينكورت.
اإلضافية، اإلعاشة حصص مثل عملية، أشياء مجرد ليس معها: فيتنام يف الجنود من
من ببعٍض القصة تبدأ الفوتوغرافية. والصور الرسائل أيًضا ولكن والجوارب، واألسلحة،
يف طالبة مارثا، تُدعى فتاٍة من رسائَل كروس جيمي األول املالزم «حمل الرسائل: هذه
بل حب، رسائل تكن لم جرييس. نيو يف سيباستيان ماونت كلية يف األخرية قبل السنة
حقيبة من السفيل الجزء يف بالبالستيك مطوية أبقاها لذا ذلك؛ يأُمل كروس املالزم كان
بشكل كان وإن كروس، املالزم تربط بعناية، واملخزَّنة املحفوظة الرسائل، هذه ظهره.»2
التي األشياء حمل جهد الجهد؛ حول القصة هذه تدور منشود. وبمستقبٍل بدياره طفيف،
قول من أكثَر عبئًا ضمنًا يعني ما شيئًا «تحمل» إنك تقول أن وعاطفي. حقيقي وزن لها
«أن ظهره»: عىل «يحمل هو املصطلح الجنود، إىل بالنسبة معك. شيئًا «أحرضت» إنك
كروس جيمي املالزم كان عندما حدث كما ظهرك، عىل تحمله أن يعني ما شيئًا تحمل
أو امليش، املصطلح هذا يعني حرفيٍّا، واملستنقعات. التالل عرب ملارثا حبَّه ظهره عىل يحمل
العالقات أعباء هي هذه الحريف.»3 املعنى بكثري تتجاوز أعباءٍ عىل ينطوي ولكنه ري، السَّ



األمتعة

ليست الرسائل واألمل. والحب، الرغبة، أعباء إنها والذكريات. االرتباطات وأعباء اإلنسانية
يشء القيمة بأن القصة هذه تذكِّرنا الحرب. بعد ما فرتٍة من كتابات إنها رسائل: مجرد
األرض غطاء أو الرصاص من واقية سرتة مثل قيمة، ذا األرز كيس يكون قد د. معقَّ
الشخص إىل بالنسبة لكن يحتاجونها. أو األشياء، هذه الجنود يريد ولذا للماء؛ املقاوم
تكتسب األخرى األشياء فإن املوت، احتمال ويواجه بالعنف، املحاط منزله، عن البعيد
حْزم قائمة عن تختلف ال قائمة جرد؛ قائمة بأنها القصة تتسم املنفعة. تتجاوز قيمًة
إىل فقط ليس بالوصول للقارئ شخيص غري يبدو الذي الشكل هذا ويسمح األمتعة.
أفكارهم، الجنود؛ شخصية داخل إىل أيًضا ولكن هذه، الظهر حقائب من الداخيل الجزء

وأنفسهم. وذكرياتهم،
املتاع وخاصة والركَّاب، باملسافرين الخاص املتاع جميع «األمتعة» تعني اليوم،
محوِّلني «حقائبنا»، باسم أمتعتنا إىل نشري ما غالبًا العام. النقل وسائل طريق عن املنقول
الصعب من بنقلها. لنا وتسمح أغراضنا تحمل التي الحاويات من أخرى أنواٍع إىل إياها
إىل العاَلم البرش ل «يحوِّ كونور، ستيفن يذكر وكما حقائب. دون الحياة يف التفكري
مهمة أمور كلها ودعمها، أنفسنا عىل والحفاظ وحملها، باألشياء، ك التمسُّ ألن حقائب؛
وتومي برو، وترافيل ديليس، تصنعها التي املنتجات أن املؤكَّد من إلينا.»4 بالنسبة ا جدٍّ
نحمل لكننا أمتعة، هي وروكالند توريسرت، وأمريكان وأتالنتيك، وسامسونايت، وريموفا،
الظهر حقيبة هل بَعجٍل. سفر حقائَب تكون ال قد التي الحاويات أنواع جميع يف أغراضنا
الصغرية ليس ولكن الطلق، الهواء يف للمغامرات صة املخصَّ الكبرية ربما األمتعة؟ من
األوراق، وحافظات واملحافظ، القماش، والحقائب التسوق، أكياس للمدرسة. صة املخصَّ
النزهات، وِسالل الكامريا، وحقائب الَخْرص، وحقائب الكتف، وحقائب املستندات، وحقائب
هذه هل — التزلُّج وحقائب الجيتار، وحافظات القمامة، وأكياس الكرتون، والصناديق
تحملها التي واألزرق األخرض باللونني املزخرفة الستينيات من إفون حقيبة هل أمتعة؟
سمح األمتعة؟ من (۱۹۹۰) سيزورهاندز» «إدوارد فيلم يف «بيج» ويست ديان شخصية
شخص هي الجثة حقيبة. أو حاوية ليس لكنه كتبك، بحمِل مرة ذات عتيق كتب حزام لك
العالم حول التوابيت تُنقل األمتعة. من الجثث كيس يكون ربما لذلك يشء؛ إىل تحوَّل
األمتعة بعض عن نتحدَّث األمتعة. من تكون قد التجارية. بالطائرات الشحن عنابر يف
االرتباط إىل الفئة هذه تميل السفن. أو الطائرات إىل بالنسبة سواء «حمولة»، أنها عىل
يحمل الذي بالطائرة الجزء إىل نشري لكننا الشخصية، األغراض من بدًال التجارية باألشياء
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األمتعة لغة

يحمل التمييز. هذا عىل يقيض مصطلح وهو الشحن»، «عنرب باسم الشخصية أمتعتنا
مكتوبًا عليه مثبتة أمتعة بطاقَة ،۱۹٥۸ عام إىل تاريخه يعود الذي بادينجتون، الدُّب
مكتوب طلٌب ظهرها وعىل بادينجتون»، محطة عرب إنجلرتا لندن إىل املظلمة «بريو عليها

األمتعة. من يكون وربما دبٍّا، يكون فربما الدُّب». بهذا االعتناء «يُرجى اليد، بخط
قابًال ويجعله األشياء) من مجموعة (أو شيئًا يحمي يشء أي هي األمتعة تكون ربما
الساحل طول عىل املنارات إىل املحمولة املكتبات ُسلِّمت عرش، التاسع القرن يف للنقل.
تشبه خشبيٍة صناديَق يف نُقلت التي املكتبات، هذه رت وفَّ املتحدة. للواليات الرشقي
الحاجة أمسِّ يف الحراس كان التي الراحَة الصغرية، الكتب أرفف أو املالبس صناديق
الفرتة هذه من السجالت دفاتر وتشهد العمل. يف املبذول والجهد العزلة بسبب إليها
نهاية عطالت وخالل مستمرٍّا، يكون يكاد بشكٍل عملوا املنارات حرَّاس أن حقيقة عىل
وتتوقَّف بأكمله، األطليس املحيط ساحل عرب بعينها مكتبة أيُّ تسافر قد واألعياد. األسبوع
األشياء هذه مثل تصنيف يصُعب الكتب.5 إلعارة الطريق طول عىل املنارات جميع عند
خشب من محمولة كتابة، صندوق أو كتابة، طاولة مع أوستن جني سافرت املحمولة.
عندما ،۱٧۹٤ عام يف أوستن جورج القس والدها من هديًة األرجح عىل كانت املاهوجني،
الربيطانية املكتبة مجموعة يف موجودة (الطاولة عمرها. من عرشة التاسعة يف كانت
للخلف الكتابة أسطح وتُطوى جانبي، ُدرٍج عىل تحتوي (.۱۹۹۹ عام منذ لندن يف
تسعينيات أواخر يف الكتابة. وأدوات واملحابر، املخطوطات، لحفظ أماكَن عن لتكشف
وعاطفة»، و«عقل وتحامل»، «كربياء مسودات عىل تعمل أوستن كانت عرش، الثامن القرن
كانت التنقل».6 أثناء الكتابة كيفية «تعلَّمت النقاد، أحد يقول وكما — نورثانجر» و«دير
يف الحديثة املعدات أشكال من شكٌل وهي للغاية، فيها مرغوبًا «عناَرص الكتابة طاوالت
مىض.»7 وقت أي من أكثَر يسافرون الناس أن والعربات الطرق تحسني فيه يعني عاَلٍم
تساعدها حياتها، من األخرية السنوات عن ۲۰۰۸ عام ريجريتس» أوستن «ميس فيلم يف
من الرغم عىل فاني. أخيها ابنة لزيارة رحلٍة يف «إيما» مخطوطة َحْزم يف كاساندرا أختها
َحْزم مشهد فإن الكتابة، طاولة يف وليس مالبسها مع ُحِزمت هنا التنفيذ قيد الرواية أن
وحَده» املرء تخصُّ «غرفة يف أوستن لجني وولف فريجينيا رؤية عن يتحدَّث هذا األمتعة
العمل من تمكَّنت التي الوحيدة الكاتبة هي أوستن كانت وولف، إىل بالنسبة .(۱۹۲۹)
الخارج، يف أو الداخل يف سواء بها. خاصة غرفة دون — املساحة هذه مثل امتالك دون
أثاث. قطعة إنها صندوق. عن عبارة الكتابة طاولة الحياة. بإلهاءات محاطة وهي كتبت
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جيًدا فهمته الذي العاَلم إىل وأخرجتها فر، والسَّ العمل من أوستن مكَّنت األمتعة. من وهي
بتاريخ كاساندرا إىل رسالة يف تضيع. أن كادت مرة، وذات يشء. كل بكتابة لها سمحت ثم
لطاولة ت املؤقَّ الفقدان يف املتمثلة الصغرية» «املغامرة عن أوستن كتبت ،۱٧۹۸ أكتوبر ۲٤
وبعض الطاولة ُوضعت الدنيوية». ثروتي «كل عىل تحتوي بأنها وصفتها والتي الكتابة،
رجٌل أُرسل ولكن جريفسيند، نحو بها انطلقوا عربٍة يف الخطأ طريق عن املالبس صناديق
إنها محتوياتها. أو حقيبة مجرَّد ليست األمتعة األشياء.8 إلنقاذ حصان ظهر عىل برسعة
نحملها التي األشياء يف للتفكري طريقة فكرة؛ هي ما بقدِر األشياء من مجموعة ليست
to lug الفعل من Luggage أمتعة لكلمة اإلنجليزي املرادف يأتي وملاذا. الحياة يف معنا
فإن اإلنجليزي، أوكسفورد قاموس يذكر وكما إسكندنايف. أصل من يكون ربما الذي
القرن من ما. حدٍّ إىل عدوانية فكرة الشخص. شعر جذب يعني lugga السويدي الفعل
مضايقة، يف تتمثَّل رشيرة داللة أيًضا lug للفعل كان عرش، التاسع القرن إىل عرش الرابع
الدببة اصطياد كان ثور. أو ُدبٍّ مثل — ما يشءٍ أو ما شخٍص اصطياد أو إزعاج، أو
التي املسارح بعض واستضافت بلندن، النهضة عرص يف الشهرية الدموية الرياضات من
املرسح خشبة يف بالسالسل الدُّب يقيد حيث الفعاليات، هذه شكسبري مرسحيات عرضت
يف يشء إىل تحوَّل لقد :lugged إنه املسكني املخلوق هذا عىل يقال وكان الكالب. وتمزِّقه
لألمري فالستاف يقول األول»، الجزء الرابع، «هنري شكسبري مرسحية يف قاٍس. مشهٍد
املقارنة تؤكِّد 9.(٥-١.٢.٧٤) «.lugg’d دب أو مخيص قط مثل حزين أنا «اللعنة، هال،
فالستاف، إىل بالنسبة حتفه، ليلقى يُجرُّ الذي والدُّب املخيص فالقط العنف. هذا شيوَع
يُستعمل الكئيب. حزنه مع للمقارنة مناسبان وكالهما ما، حدٍّ إىل متشابهان مخلوقان
بها. ُرشْ بمعنى الخمور ومع لجامه، من جره أو سحبه بمعنى الحصان، مع lug الفعل
يعني lug الفعل اآلن، السيجارة). من نَفًسا «اسحب» اليوم نقول املنوال، نفس (وعىل

والجهد. الصعوبة يؤكِّد فاملصطلح ؛ شاقٍّ بشكٍل يشء َسحب
(أمتعة) luggage كلمتي أحيانًا نستخدم أننا من الرغم عىل .baggage كلمة هناك ثم
،luggage ومثل الخاصة. آثاره منهما لكلٍّ أن إال مرتادف، بشكٍل (متاع) baggageو
من baggage كلمة تأتي معها. الجيوش تجرُّها التي املعدات إىل baggage تشري أن يمكن
معنى نقلها. بغرض املحمولة املمتلكات إىل تشري التي ،bagage القديمة الفرنسية الكلمة
والرُّزم. ر الرصُّ إىل bagues االسم ويشري يقيِّد، أو يوثِّق، أو يربط، هو baguer الفعل
ويف bagge؛ املبكِّرة الوسطى اإلنجليزية اللغة مصطلح من مشتقٌّ (حقيبة) bag ومصطلح
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معناها baggi كانت اإلنجليزي، املصطلح أصل تكون قد التي القديمة، االسكندنافية اللغة
هانيجان اآلنسة ذهني إىل يعيد ر َ للرصُّ ذكر أي إيلَّ، (بالنسبة ة. ُرصَّ أو ِرْزمة، أو حقيبة،
املتسخ الغسيل ُرصر حاويات رت وفَّ حيث ،۱۹۸۲ عام «آني» فيلم يف بندلز السيد عشيقة
baggage كلمة استُْخِدم اإلصالح، فرتة أثناء األيتام.) دار من للِفرار آلني املثايل الغطاء
القرن ُكتَّاب أحد الزينة. وأدوات الكاثوليك الروم عبادة طقوس يف ما حدٍّ إىل متنوٍع بشكٍل
(متاع This Popyshe baggage of dumme ceremonies» منتقًدا: قال عرش السادس
بشكٍل للنساء معاٍد معنًى أيًضا للمصطلح وكان البلهاء).» االحتفاالت من هذا بوبييش
املرء يظن ما وغالبًا القيمة، وعديمة السمعة سيئة امرأة baggage تعني أن فيمكن واضح:
أو سخيفة، امرأة أيًضا وتعني «عاهرة»). كلمة عن تختلف (ال فاسدة حياة تعيش أنها
عجوز امرأة هي القديمة» «الحقيبة فإن صلة، ذي سياٍق ويف خبيثة. أو داهية، أو وقحة،
تعني أن يمكن baggage كانت السادسعرش، القرن ويف عجوز. عاهرة وربما جذابة، غري
كلمة وكانت األشخاص. ذلك يف بما عفن، أو فاسد —يشء قمامة أو نفايات، أو قذارة، أيًضا
املتحدة الواليات يف شائع بشكٍل الكلمة تُستخدم اليوم، وسيِّئ. القيمة عديم تعني baggage
baggage claim نقول اإلنجليزية اللغة يف فر. السَّ أثناء املنقولة املمتلكات إىل لإلشارة
يوحي مما املفقودة)، األمتعة (مكتب lost luggage office ولكن املتاع) تسلُّم (منطقة
baggage كلمة ومع .luggage إىل baggage من تتحوَّل فإنها حقائبك، تظهر لم إذا أنه
أعبائنا إىل بل فحسب، الفعلية أعبائنا إىل baggage كلمة تشري ال االستعارة. عاَلم ندخل
بالقمامة، الخاص النهضة عرص معنى عىل نعتمد ال االستخدام، هذا ومع أيًضا. العاطفية
«مقاالت»: كتابه يف بيكون فرانسيس كتب املهمة. باملسائل يتعلَّق آخر استخداٍم عىل ولكن
ثرواٍت تذكُّر يمكنني (ال I cannot call Riches better than the Baggage of Vertue»
يشء الثروات، من أكثر فيه مرغوب يشء الفضيلة» «أعباء هنا، الفضيلة).» أعباء من أفضَل
وثَِقل بالواجب بالشعور األعباء ترتبط له. تحمُّ صعوبة من الرغم عىل وقيِّم، باالحرتام جدير
عبء: سيزيف صخرة ربما رمزية. قيمة لها ليس األحيان بعض يف األعباء لكن الفكر.
ال ولكنه ما؛ مكاٍن إىل ذاهب دائًما فسيزيف العناء. سوى شيئًا يقدِّم ال الذي النهائي العبء
دانتي نزل عندما أعباء. بل أمتعة، ن تتضمَّ ال قد الرحالت وبعض مكان. أي إىل أبًدا يصل
الرحالت. من النوع هذا ليست إنها شيئًا؛ معه يجِلب لم له، كمرشد فريجيل مع الجحيم إىل
وهي القديمة املعذَّبة األرواح ورؤية اليأس، رصخات «لسماع املشاهدة: أعباء هي أمتعته
بالتأكيد. يكفي وهذا به.»10 يلتزموا أن يجب الذي الثاني املوت مع تنوح/بالتزامن
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يف أنفسنا. عن بمعزٍل العاطفية حياتنا لتخيُّل وسيلًة األمتعة تصبح األحيان بعض يف
أي بي»؛ الخاصة املدولبة الحزن «حقائب عن رايت دي يس الشاعرة كتبت «شالكروس»،
احتواؤها أحيانًا يمكننا ال التي املشاعر تلك إيالًما؛ مشاعرنا أكثَر تحمل التي الحقائب
املتحدث يشري العالية»، «النافذة مورييس سينيد قصيدة ويف ألنفسنا.11 بها االحتفاظ أو
بحياة «تتمتَّع أنها عىل تشاندلر ريموند رواية يف الكالسيكية السكرترية شخصية إىل
الباهتة/يمكن اآلثار من للشفقة املثرية الصغرية البداية/مجموعتها منذ ربما ا، جدٍّ ضيقة

«باآلثار». ولكن باألشياء، حتى مملوءة ليست حياة واحدة.»12 حقيبة داخل وضعها
وتُْفهم باملايض االرتباط إىل الشخصية أمتعتنا تميل الذاتية، املساعدة ِقطاع بلغة
إعالنًا رأيت مؤخًرا، نيويورك أنفاق مرتو يف جلويس أثناء ومشكلة. مسئولية أنها عىل
املفاهيم عىل الخدمة هذه تعتمد سنحملها.» أمتعة؟ لديه «هل يسأل: Clutter.com ملوقع
شخصني)، (وربما األقل عىل واحد شخص بأمتعة لة محمَّ بوصفها للرومانسية التقليدية
خادعة تكون ما دائًما التي — الفعلية املادية األشياء كحل. امُلزاح سبيل عىل التخزين ويُقدَّم
والتحكُّم إدارتها، يجب ملايضرشيكك رموًزا تصبح — بالطبع املدينة، يف صغرية شقة يف
والتي عربة. عجلِة ذاِت قهوٍة طاولِة مجرَّد ليست أمتعته األنظار. عن إبعادها وربما فيها،
يستطيع ال االلتزام، يمكنه ال مبتذلة: ذكورية أمتعة معه يجلب إنه ال، تخزينها. يمكن
تتحوَّل وهكذا بعيًدا. ونقلها حملها يمكن وأمتعته عيوبه لكن ذلك. إىل وما التواصل،
سيئة. نكتة إىل األقل عىل أو — كوميديا إىل محتملة مأساة من ماضينا، دة، املعقَّ إنسانيتنا
الذكريات املايض: من معنا نحرضه ما إنه رجعي. بأثٍر أمتعتنا عن التحدُّث إىل نميل
تخيُّل الصعب من له. تحمُّ يصُعب مؤمًلا شيئًا بوصفها سلبي، منظور من والتجارب
نحن، علينا يجب أمتعًة جميًعا لدينا أن فكرِة دون املعارص الذاتية املساعدة ِقطاع وجوِد
أمتعتك ليست فهي األمتعة؛ فْهم كيفية من مهم جزء هذا معها. نتعامل أن واآلخرون،
لآلخرين، بأمتعتك االعرتاف مسئولية عاتقك عىل تقع التقليدية، للحكمة ووفًقا فقط. أنت
لنا قيل يواجهونه. ما ويعرفوا شخصيتك ُشكِّلت كيف يفهموا حتى مخجل، بشكٍل ربما
هذا مثل يكون أن املفرتض من األمتعة. من الكثري لديهم الذين األشخاص من نحذَر أن
لذلك مبتذلة، الكلمة بالطبع، عبء. إنه للغاية. عاطفيٍّا ومرهق املشكالت، كثريَ الشخص

االستخدام. فرط من وتُبىل الخاصة؛ أعباؤها لها
أجنيشكا للمخرجة جاردن» سيكريت «ذا فيلم بداية يف أعباء. أنفسنا نكون قد
من األمتعة من أكوام ُفرِّغت ،۱۹۹۳ عام بورنيت هودجسون فرانسيس والكاتبة هوالند
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أيًضا تم العمل، هذا تنفيذ أثناء الهند. من اليتيمة لينوكس ماري أعادت التي السفينة
صت وُخصِّ الكتاب). يف الكولريا (وباء الزلزال من األيتام من كبرية أعداد ومعالجة فهرسة
إىل تشري ألخذها، ميدلوك السيدة املنزل مدبِّرة تأتي عندما .٤۳ رقم ماري أرقام: لهم
بل إنجليزيٍّا، عبئًا حتى وليس — عبء إنها السلع». من عادية «قطعة أنها عىل الطفلة
فهي اآلن أما ودالل، بامتياز تتمتَّع السابق يف ماري كانت الخارج. من أعباء أجنبي. عبء
كونستانس كتبت حولها. من الشاشة تمأل التي الحقائب من أقلَّ وقيمة بتقدير تحظى

«األمتعة»: قصيدتها يف أوردانج

اختفاء فر السَّ
املرتوكني. ألولئك فقط

املسافر يعرفه ما
نفسه، يرافق أنه هو

تسجيله، يمكن ال الذي الثقيل العبء
خاطئ.13 أو مفقود، أو مرسوق،

يمكن ال «ثقيل» عبء أيًضا لكننا د. معقَّ بشكٍل بأنفسنا نرتبط نحن أنفسنا؛ نرافق نحن
الذاتني هاتني لكنَّ — ذاتها ترافق إنها — منقسمة ذاٌت وللمسافرة تْركه. أو منه التخلص
يكون ربما معها. تجلبها ما نوٍع من وحقيبة ذاتها إنها ببعض. بعضهما مرتبطتان
إىل مكاٍن من يتنقل الذي الجسد وتتجاوز املادة، تتجاوز جوهرية، ذاتًا الثقيل» «العبء
أثناء املحمولة الحقائب ملحتويات املخيفة السينية األشعة صور مع الفكرة هذه تتَّفق آخر.
وظالل أشكال ملعرفة متشوقة الشاشة، إىل النظر دائًما أحاول املطار. أمن عرب مرورك
فاألشعة البرشية؛ األجسام مثل يشء بأي تذكِّرني ال الصور لكن املخفية، اآلخرين أشياء
عبارة تذكِّرنا الواقع، يف لحقيبة. السينية األشعة عن تختلف ال ما شخٍص لصدر السينية
أن إىل العبارة تميل األشياء. فيها تُحَمل حاويات من أكثَر نكون ال قد بأننا عظام» «كيس
القدرة يف املتمثِّل املرِبك الواقع إىل االنتباه تلفت فهي ولذلك نحيف؛ شخٍص عىل تنطبق

الخارج. من عظامه، أو املرء، بداخل ما رؤيِة عىل
«ستيل فيلم يف متاًعا. أو أمتعًة بوصفه لإلنسان وردية أكثر رًؤى هناك ولكن
أنِت «ويزر، ماكلني: لشرييل دوكاكيس) (أوليمبيا كلريي قالت ،۱۹۸۹ عام ماجنولياز»
إنه يقول أن ويريد ما، شخًصا ترتك عندما أمتعتي.» من أكثَر أحبك أنني تعلمني
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أن الحميمية، عن تعبري إنه معك.» واصطحبني حقيبتك يف «ضعني يقول: سيفتقدك،
يسافر أشيائك. بني ُملًقى منك. قريبًا يكون أن يريد معك، يكون أن يريد ما شخًصا
أسنانك. وفرشاة وأحذيتك مالبسك بني موجود أنه آخر شخص أي يعرف لن متخفيًا.
يف متخفيًا أسافر بالعمر، «متقدًما املتخفي»: «املسافر قصيدته يف موس ستانيل كتب
إىل «اإلبحار يف الشهرية ييتس بي دابليو رؤية مع يتماىش سطر وهو كياني»، قبضة
ألننا نموت ييتس، إىل بالنسبة يُحتََرض.»14 بحيوان «مربوط أنه عىل لإلنسان بيزنطة»
الوقت يف وتجريدية مادية موس رؤية بداخلها. أو تُحتَرض، التي أجسادنا مع عالقون
بذاٍت أيًضا يحتفظ ربما ولكن فقط، عجوز بذاٍت بالعمر املتقدِّم الجسم يحتفظ ال نفسه.
نفسها، والذاتية املرء، كيان و«القبضة» متخفية. تسافر املايض من ذات سنٍّا؛ أصغر
به. ح مرصَّ غريَ أمًرا تعديًا. متخفيًا فر السَّ يعترب املرشوعة. وغري املرشوعة حمولتها بكل
عىل تصطف باريس يف دوكان لو فندق يف الصغري املصعد باإلغراء. يتصف وبالتايل،
نوٍع من متخفيًا مسافًرا ستصبح لذا عتيقة؛ فيتون لوي مالبس خزانة صناديق جانبيه
جواز عىل الحصول إىل لويس تحتاج لويس»، الف «آي حلقات إحدى يف املكان. هذا يف ما
صندوق يف متخفية تسافر فهي لذا ميالدها؛ شهادة عىل العثور يمكنها ال ولكن سفر
بارافيل األمتعة ماركة تصنع أيًضا: متخفية تسافر أن لألمتعة يمكن فيه. وتعلق األمتعة
أبعادها (تبلغ متخفيًا)» فر (السَّ «ستوأواي ى تسمَّ دوالًرا ۲٧٥ بقيمة للطي قابلة حقيبًة
۱۳ × ۱٧ تبلغ مطوية غري وهي وأبعادها بوصات، ۲٫٥ × ٧ × ۱٧٫٥ مطوية وهي
أجل من حجًما األكرب الحقائب داخل بواحدة «باالحتفاظ وتنصحك بوصات) ٦٫٥ ×

التكديس.» ميول عليك تسيطر عندما أو الليلية الرحالت
بمعنى ما، فكرٍة حزم» «فك عن نتحدَّث فنحن أخرى. استعارات لها واألمتعة
يُستشهد التي األفكار أكثر أحد عنوان يف املصطلح يظهر وبالفعل نقدي، بشكٍل فحصها
الخاصة ق التحقُّ قائمة وهو البيضاء، البرشة أصحاب المتياز اليومية باآلثار املتعلقة بها
إن املرئية.» غري الظهر حقيبة حزم فك البيضاء: البرشة أصحاب «امتياز ماكنتوش ببيجي
يأخذ كما وآثاره، وافرتاضاته، املختلفة، أجزائه تحليل محاولة هو ما مفهوٍم حزم» «فك
مطويٍّا كان ما أن توسًعا: باعتباره بالفهم شعور هي والنتيجة الحقيبة. املالبسخارج املرء
أساتذة يميل املكشوفة. الكاملة حالته يف عنه ُكِشَف قد بالكامل) مرئيٍّا يكن (ولم سابًقا
األشياء. فكَّ دائًما نطلب الدرايس. الفصل يف املصطلح هذا استخدام إىل اإلنجليزية اللغة
وبما . تَُفكَّ أن (Portmanteau) املمتزجة الكلمات تحتاج كلمة. فكَّ تحليلها. أو قصيدة فكَّ
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الكلمة فإن «عباءة»، تعني manteauxو «حمل» تعني فرنسية كلمة هي porter كلمة أن
كانت عرش، التاسع القرن يف مختلفة. أشياء بني الجمع األمتعة؛ حزم فْعل األذهان إىل تعيد
(بورتمانتو). portmanteau اسم عليها يُطَلق متساويني نصفني إىل تُفتح التي الحقيبة
اللغوية «الحاوية النقاد أحد يسميه ما إنه أكثر. أو كلمتني بدمج املمتزجة الكلمة ن تتكوَّ
الوحدات (الحروف، نفسها األقسام أن حقيقة من «مشتقة املمتزجة والكلمة الفائقة».15
«آثارها وأن مختلفة» معاٍن إلنتاج مختلفٍة بطرٍق دمُجها يمكن املقاطع) الصوتية،
التالعب يحِدثه الذي ذلك من شموًال أكثر ليصبح املعنى يف ع توسُّ هي والنتيجة … متزامنة
shuit مثل املمتزجة بكلماتها فينيجان» «يقظة جويس جيمس رواية تشتهر اللفظي.»16

واحد. وقت يف (shoes) والحذاء ،(shirt)والقميص ،(suit) البدلة تعني التي
«بيان يف ناقشه الذي األمر حرفيته؛ من كجزء املمتزجة الكلمات توماس ديالن رأى

:۱۹٥۱ عام شعري»

أو الخشب، مع الِحَريف يفعل كما الكلمات أعامل أن هو أفعله أن أحب ما
وتحويلها وصقلها، ها، ولفِّ وتشكيلها، ونحتها، بقطعها، شابه، ما أو الحجر،
اقتناع غنائي، دافع عن تعربِّ صوتية تكوينات منحوتات، تسلسالت، قوالب، إىل
إليها الوصول أحاول أن يجب بوضوح مدركة غري حقيقة روحي، شك أو
الكلمات استخدام يف وماكر وملتزم، الضمري، حي مجتهد، ِحَريف وأنا وإدراكها.
التي االتجاهات يف وتتحرَّك تعمل قصائدي لجعل يشء وأي يشء كل أستخدم …
تلميحات، مفارقات، ممتزجة، كلمات تورية، جديدة، حيل قديمة، حيل أريدها:
تَكرار السجع، العامية، لأللفاظ، الخاطئ االستعمال الكلمات، تحريف جناس،

الخطاب.17 إيقاع العلة، حروف

و«تورية»، جديدة» و«حيل قديمة» «حيل بعد املصطلح يظهر يقدِّمها التي القائمة يف
يف ينخدع. القارئ بأن الشعور حتى بل — التوليفات هذه مثل يف الرباعة إىل يشري مما
سيدني فيليب السري كتب اإلنجليزية، باللغة األدبي للنقد عمل أول وهو للشعر»، «اعتذار
يقول (كما الطبيعة أمام مرآة يحمل أو يعكسه، أو العاَلم ببساطة يمثِّل ال الشاعر أن
الكلمات ودمج قبل. من موجوًدا يكن لم جديًدا شيئًا يخلق يخرتع. يصنع. إنه هاملت).
املمتزجة، والكلمات نفسه. الوقت يف وغريبًا مألوًفا شيئًا ويولِّد األشياء، هذه أحد هو

الكتابة. لفعل نفسه، لالخرتاع تجسيد هي مخرتَعة، كلمات بوصفها
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دابليو املحرِّر اخرتعه مصطلح وهو الخفية»، «بالكلمات املمتزجة الكلمات وترتبط
باإلضافة خاطئة، أو لها وجود ال التي الكلمات لوصف عرش، التاسع القرن يف سكيت دابليو
يدخل الطباعة. عمال أو الكتبة يرتكبها تحريفات أو أخطاء وهي الوهمية»، «الكلمات إىل
يف الوهمي. أو الخفي وضعها من وتتخلَّص اللغة، إىل النهاية يف الكلمات هذه من بعض
قصيدة يف املمتزجة الكلمات وهامتي-دمتي أليس تناقش املرآة»، «عرب كارول لويس رواية
يعرِّفها التي املمتزجة، الكلمات من سلسلًة للقصيدة االفتتاحي املقطع يقدِّم «جابروكي».
األمتعة: حزم فكرة مستخدًما واحدة»، كلمة يف محزومان «معنيان أنها عىل هامتي-دمتي

Twas brillig, and the slithy toves
Did gyre and gimble in the wabe:
All mimsy were the borogoves,
And the mome raths outgrabe.18

املخفية «املعاني أن السطور هذه عن هكسيل فرانسيس كتب الكتابة»، وطاولة «الغراب يف
هي slithy كلمة أن أليس أخرب هامتي-دمتي، ُسئل عندما ورسعة.»19 بغزارة تأتي
كنت عندما الكتاب قرأت (عندما نفسه الوقت يف (لزج)» slimy»و (رشيق)» lithe»
brillig أن وادعى أيًضا) (منزلق)» slithering»و (لزج)» slimy» أنها اعتقدت طفًال،
العشاء.» لتناول الطعام طهي فيه تبدأ الذي الوقت — الظهر بعد الرابعة الساعة تعني
هامتي-دمتي: يقول مبارشة. بطريقة املمتزجة الكلمات بعض تعريف يمكن ال لكن
َدادات»، السِّ نازعة مثل يشء — السحلية مثل يشء — الُغَريْر مثل يشء هي toves «حسنًا،
ذلك مع ولكن املمتزجة، الكلمة بصوت بالرضورة تتعلَّق ال متباينة أفكار ثالثة بني جامًعا
كلمة، كل معنى عن أليس تسأل حيث الوقت، لبعض املحادثة هذه تستمر معناها. تفرسِّ
للقارئ يُرتك األخرى. الكلمات معاني أو أصوات عىل تعتمد كيف هامتي-دمتي ويوضح

آخر. يشء معرفة خالل من اليشء ماهية نعرف إننا أي ترابطي؛ املعنى بأن انطباع
أنه من الرغم عىل غريبة، يجعلها مما اللغة، تشويه عىل املمتزجة الكلمات تعمل
عمل كيفية يف التفكري منا تطلب إنها وغريزي. فوري، شبه بشكل عليها التعرُّف يمكن
الكلمة معنى تحديد كيفية يف للتفكري مناسبة وأنا» «مولر روفل ماري قصيدة إن املعنى.

منها: ن تتكوَّ التي الكلمات فصل خالل من

I am an ordinary fauna, one
who can’t remember if a fife
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is a rifle or a flute.
After all, there’s strife
and fight in it,
but on the other hand
it’s a short sweet word
that rhymes with life.20

من مزيج ولكنها (مزماًرا)، flute وليست (بندقية) rifle ليست fife أن املناسب ومن
fightو strife هناك ولذلك البنادق. من عالٍم يف يعيش مزمار عسكرية، أداة إنها االثنني؛
on the other القافية مسألة أيًضا هناك ولكن الراوي، يقول كما فيها، وقتال) (كفاح
fife يف التفكري خالل من يُحل لن اللغز هذا أن إىل يوحي مما أخرى)، ناحية (من hand
الصوت بني العالقة عىل املمتزجة الكلمات تعتمد القافية، ومثل ممتزجة. كلمة أنها عىل

أخرى. كلمة إىل املوضوع، خارج الكلمة، عن بعيًدا تأخذك القافية لكن واملعنى،
الكلمات: هذه حول دمتي هامتي أفكار إىل كارول يعود السنارك»، «صيد مقدمة يف
ممتزجة، كلمة مثل واحدة كلمة يف محزومني معنيني يف املتمثِّلة دمتي، هامتي «نظرية
(مستشاط)» fuming» الكلمتني ُخذ املثال، سبيل عىل يشء. لكل الصحيح التفسري يل تبدو
ستقولها التي الكلمة د تحدِّ ال لكن الكلمتني، كلتا ستقول أنك قرِّر (غاضب)». furious»و
«.frumious فستقول ا، جدٍّ متوازن وعقل الفطرية، املواهب أندر لديك كان إذا … أوًال
أو كلماتها، ترتيب تعيد املمتزجة الكلمة بأن ويذكِّرنا الرتتيب، عىل كارول يركِّز هنا،
الكلمات وتتعلَّق ينتجها. الذي املتوازن» «العقل مثل توازن حدوث إىل يؤدي مما أصواتها،
«كلتا» قول يمكنك قوله: تريد ملا املناسب املصطلح اختيار إىل االضطرار بعدم املمتزجة
هذا من تحرِّرك املمتزجة الكلمة فإن باالختيار، دائًما تتعلق اللغة كانت إذا الكلمتني.
مكونة ممتزجة «كلمة هو لكارول، وفًقا السنارك»، «صيد يف Boojum املصطلح القيد.
ال عندما يحدث ما يعني األخري املصطلح أن الواضح ومن :boot-jamو bookjack من
Jack بمساعدة حتى األخرى) القدم عىل اآلن (املوجود حذائك من يشء أي إخراج يمكنك
باملصطلح املوجود التالعب إن الكوتشينة).»21 ورق يف األحمر القلب ذو (الولد of Hearts

ووضوحها. املمتزجة الكلمة اخرتاق قابلية عدم إىل «بوضوح» ح يلمِّ
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يف مانسفيلد كاثرين قصة راوي دوكيت، راءول يقول حقيبة. الشخص يكون قد
الفرنسية»: أتحدَّث ال «أنا ۱۹۲۰ عام

الحقائب مثل الناس أن أعتقد قط. بها أومن ولم البرشية. بالروح أومن ال أنا
ويُلقون بعيًدا، يُقذفون يُرَمون، بالذَّهاب، يبدءون معينة، بأشياءَ معبَّئون —
الحتواء يُضغطون أو فجأة، نصفهم يُفرغ عليهم، ويُعثر ويُفقدون األرض، عىل
األمر نهاية يف النهائي ال الحمَّ يقوم حتى مىض، وقت أي من أكثر أشياءَ

األخرية.22 أنفاسهم ليلفظوا النهائي القطار إىل وقذفهم بأرجحتهم

يعيش عاًما ۲٦ العمر من يبلغ مبتدئ شاعر منفيٍّا: كان نفسها، مانسفيلد مثل ودوكيت،
(وعىل) يف بتأمالته القصة تبدأ طفولته. نيس وقد عائلة لديه ليس إنه ويقول باريس، يف
املوت. وحتى الحياة عرب الحقائب مثل زبائنه انتقال يتخيَّل حيث لة، املفضَّ املقاهي أحد
«معبَّأ ببساطة فاملرء روح؛ وال الوصف فوق نفس توجد ال املضحكة، راءول صياغة يف
«هل يسأل: جمارك» «موظف نفسه هو يصبح الرؤية، لهذه ووفًقا معينة».23 بأشياءَ
حرير؟ عطور، سيجار، كحولية، مرشوبات نبيذ، أي عنه؟ اإلعالن يستدعي يشء أي لديك
املتمايل، الخط هذا بالطباشري أرسم أن قبل سأنخدع كنت ما إذا حول الرتدد ولحظة
تكون ربما عنه، أفصح ما لديَّ كان إذا فيما مبارشة، تعقبها التي األخرى الرتدد ولحظة
ويمكنهم املنفى يف الجميع إيلَّ.» بالنسبة كذلك إنهما نعم، الحياة. يف إثارًة لحظتني أكثَر

خداعك.
أشياء تحمل الكتب فإن أشياء، عىل تحتوي كلمات هي املمتزجة الكلمات كانت إذا
فيها ل يسجِّ التي «الحقيبة»، روايته/مذكراته يف دوفالتوف سريجي كتب كما أيًضا.
سبب «هناك ،۱۹٧۸ عام يف السوفيتي االتحاد غادر عندما معه أحرضها التي األشياء
هي والكتب الحقيبة.»24 يشبه كبرية، بجدية يتمتَّع ال الذي الكتاب حتى كتاب، كل يجعل
لورنس إي تي يكون ربما كلمات. عىل الحقائب بعض تحتوي وبالفعل للغة. حقائب
قطار محطة يف السبعة» الحكمة «ألعمدة األصلية املخطوطة عىل تحتوي حقيبًة فقد قد
نسخة اكتشاف أدَّى املخطوطة. أحرق قد لورنس يكون ربما لكن .۱۹۱۹ عام ريدنج
يف باللغز. االهتمام إحياء إىل ،۱۹۲۲ عام من ربما ،۱۹۹٧ عام يف النص من مطبوعة
محطة من همنجواي إرنست بكتابات مملوءة صغرية سفر حقيبة ُرسقت ،۱۹۲۲ عام
كانت التي — ملخطوطاته الكربونية والنسخ — مخطوطاته عىل احتوت بباريس. ليون
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حيث سويرسا، لوزان، إىل معها ألخذها حزمتها قد ريتشاردسون هاديل األوىل زوجته
يغادر أن قبل للحظة رقابة دون الحقيبة تركت لكنها أسابيع. عدة منذ همنجواي كان
عزرا إىل همنجواي كتب التايل، العام من يناير يف اختفت. قد كانت عادت، وعندما القطار،

الخسارة: عن باوند

األسبوع باريس إىل ذهبت كذلك؟ أليس مؤلفاتي، فقدان عن سمعت أنك أظن
بإدراج وجٍه خرِي عىل املهمة أكملت قد هاديل أن ووجدت تبقى، ما املايضألرى
أعمايل من ى تبقَّ ما كلُّ ذلك. إىل وما املكررة، والنسخ الكربونية، النسخ كل
الحًقا، منها تخلَّصت تافهة لقصيدٍة الرصاص بالقلم مسودات ثالث هو الكاملة
الصحفية. الكربونية النسخ وبعض ماكلور، جون وبني بيني املراسالت وبعض
لم فأنا ذلك. يل تُقل ال لكن ذلك. إىل وما «جيد» ستقول، الحال، بطبيعة أنت،
اللعينة. األشياء هذه عىل سنوات ۳ عملت بعُد. املزاجية الحالة هذه إىل أصل

وكتب الحقيبة. لرسقة استيعابه صعوبة عن والغطرسة اليأس من بمزيج إحساسه يعربِّ
:۱۹٦٤ عام وفاته بعد نُرش الذي ل» متنقِّ «عيد كتابه يف عنها كذلك

تُحتمل ال التي املعاناة أو املوت غري آخر يشء من يتأذى شخص أي أَر لم
ولم كثريًا بكت لقد ضاعت. التي األشياء عن أخربتني عندما هاديل باستثناء
ال حدث، الذي ع املروِّ اليشء عن النظر بغض أنه أخربتها إخباري. تستِطع
يُرام ما عىل كان يشء كل األمر، كان ومهما السوء، بهذا يكون أن يمكن يشء
ال أنها من متأكًدا كنت أخريًا. أخربتني ثم األمر. حل يمكننا للقلق. داعي وال
يف عميل لتغطية شخًصا واستأجرت أيًضا الكربونية النسخ إحضار تستطيع
باريس. إىل القطار وأخذت الصحافة، يف حينها وفريًا ماًال أجني كنت الصحيفة.
أن ووجدت الشقة دخلت أن بعد بالليل فعلته ما وأتذكَّر صحيًحا، هذا كان

صحيًحا.25 كان األمر

وثانيًا، الحقيبة، فقدان أوًال، باريس: إىل عودته رحلة بينهما يفصل هنا، خسارتان هناك
املخطوطات اختفت شقتهم. يف تزال ال تكون قد الكربونية النسخ أن يف األمل فقدان
عندما بعُد أعماله نرش قد همنجواي يكن لم أيًضا. آثارها اختفت حيث أثٍر أي دون حرفيٍّا
املهنية حياته رسد وكيفية أفكاره من ا مهمٍّ جزءًا الخسارة هذه وأصبحت الحقيبة، ُرسقت
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املخطوطات عن فقط ليست قصة وهذه الصفحات. غياب عند ع متوقَّ هو كما وفهمها؛
يف باريس يف املغرتبني الكتَّاب مجتمع به يتَّسم الذي النزوح عن أيًضا ولكن املفقودة،
الحقيبة. ملحتويات حدث ماذا املرء يتساءل فر. السَّ ومواد فر بالسَّ تتعلَّق إنها الوقت. ذلك
بها ألقى ربما الصفحات. ر دمَّ ربما وجده. مما أمٍل بخيبة أصيب اللص أن املحتمل من
الرسير. تحت أو خزانة يف ما، مكاٍن يف موجودة زالت وما بالحقيبة، احتفظ ربما بعيًدا.
كتابات عن ،۲۰۰٦ لعام نوبل جائزة بمناسبة محارضته يف باموق، أورخان تحدَّث
األيام، أحد يف ذلك، بعد ولكن عديدة، سنواٍت لنفسه العمل بهذا والده احتفظ والده.
مكاٍن عن يبحث والدي كان بالكتب. محاطني مكتبي يف «ُكنَّا حقيبة: يف باموق إىل سلَّمه
وضعها النهاية، يف مؤلم. عبءٍ من التخلُّص يف يرغب رجٍل مثل يتجوَّل الحقيبة، لوضع
بالكتب، محاًطا كان الذي باموق، تعامل زاوية.»26 يف ملحوظة، غري وبصورٍة بهدوء،
إىل قط تتحوَّل لم التي املالحظات بدفاتر مليئة لحقيبٍة الغامض» «الوزن يسميه ما مع
السوداء الجلدية «الحقيبة عىل تعرف ألبيه. اإلبداعي اإلنتاج تمثل مالحظات دفاتر كتب،
يحمل والده كان طفًال، كان عندما أنه وتذكَّر الدائرية»، والزوايا القفل ذات الصغرية،
مما يخىش والده؛ كتابات وقراءة الحقيبة فتْح يخىش إنه فيها. العمل وإىل من وثائق
والده أن باموق يعتقد سعيًدا. تكون أن يعنيه وما كاتبًا تكون أن يعنيه عما ستكشفه
بني العالقة يف الحقيبة ط تتوسَّ املنال. صعب أمًرا إليه بالنسبة كانت السعادة لكن سعيد.

العالم. يف للوجود املختلفة الطرق وبني الرجلني
تحكي إنها واالبن. األب بني مضطربة حب لعالقة رمًزا فقط ليست الحقيبة لكن
األقاليم، يف «يعيش كان بأنه باموق إحساس — الجغرايف املنفى املنفى، عن قصة أيًضا
املعزول الكاتب، به يشعر الذي املعنوي واملنفى — إسطنبول يف األشياء» مركز عن بعيًدا
يف عائلته، عن بعيًدا وقتًا والده قىض فر. السَّ رائحة منها تفوح الحقيبة العالم. عن
هذا لشخصية آخَر لجانب دليٍل عىل الحقيبة تحتوي الكتب. معه وأعاد يكتب. باريس،
األساسية «السمة باموق يراه الذي سخطه عن تكشف إنها واالجتماعي. الودود الرجل
أدَّى التي والكلمات، املخفية، األفكار الحقيبة يف يوجد كاتب». إىل اإلنسان ل تحوِّ التي

نشأتها: إىل السخط

يل يسبِّب كان مما جزءًا كان هذا أن يل بدا والدي، حقيبة يف أحدِّق كنت عندما
خمسة ملدة تركيا يف ككاتب البقاء محاوًال الغرف، إحدى يف العمل بعد القلق
هذه يف العميقة أفكاره يخبئ والدي لرؤية بالحزن شعرت عاًما، وعرشين
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الخفاء، يف به القيام يجب عمًال الكتابة كانت لو كما يترصف لرؤيته الحقيبة،
والناس. والدولة، املجتمع، أعني عن بعيًدا

قراءة عن يتحدَّث عندما الُكتَّاب. يفعل كما جديدة»، «عوالم خلقت ذاتًا تخفي الحقيبة
أذكر والدي؟ عنه كتب الذي «ما التذكُّر: صعوبة عن يتحدَّث والده، مالحظات دفاتر
عندما … والتحليالت واملفارقات، القصائد، وبعض باريس، فنادق من اإلطالالت بعض
كيف تذكُّر أجل من ويكافح مروري لحادث لتوه تعرَّض شخص وكأنني أشعر أكتب،
دفاتر يناقشا لم الكثري.» تذكُّر احتمالية من نفسه الوقت يف أخىش بينما ذلك، حدث

أبًدا. املالحظات

يف للتجول وقٌت لديَّ لذلك التايل؛ اليوم صباح من مبكِّر وقٍت يف استيقظت
التذكارية. الهدايا بيع محالت إىل أذهب أن أردت أتالنتا. إىل ه التوجُّ قبل املدينة
ذكريات أحبها. لكني مهمة، غري التذكارية الهدايا أن الناس معظم يعتقد
معنًى. تحمل فارغة أشياء — سواء حد عىل وقبيحة جميلة رخيصة، مادية
النزل غرفة يف الرسير عىل مستلقية تركتها ثم األقدام عىل نزهة يف مييل أخذت
مع التحية تبادلت الهوائية. طاحونتي من وخرجت الدَّرج أسفل إىل هت وتوجَّ
هناك أن أعتقد ال الرئيسية. املباني بأحد الغرف يف يعملن الالتي الخادمات

املشغولة. األخرى الغرف من العديد
يساًرا انعطفت ثم الرئييس، املدينة شارع إىل االسرتاحة، طريق يف رست
طراز عىل االسرتاحات سالسل من العديد خلف األفق، يف واملطاعم. املتاجر نحو
هادئًا يبدو الذي النهر يوجد — إن؟ هامبتون فنادق أحد ربما — األلب جبال
شاحنة ومرَّت (مغلق). شارملان مملكة ى يسمَّ متحف بجانب مررت وحزينًا.
الشاحنة فت توقَّ شارع، بُعد عىل متنها. عىل محنًَّطا قطبيٍّا دبٍّا تحمل صغرية
ووضعاه الدُّب رجالن حمل بها. أللحق خطواتي أرسعت لذا املرور؛ إشارة عند
أن ويحتاج مشعث الدُّب فراء ُغَريًْرا. ويقاتل ممدود، مخلبه الرصيف. عىل
زقاٍق إىل الرجالن حمله يبتلَّ. أن من قلقة وأنا خفيف، مطر هناك يُملَّس.

واختفى.
خشبية أحذية األحجام؛ جميع من خشبية أحذيًة يبيع متجٍر إىل دخلت
بصفوف مغطاة الجدران الخشبية. لألحذية ومغناطيسات رة ومصغَّ حقيقية

53



األمتعة

للشارع املقابلة الجهة يف الصغرية. األحذية بعض اشرتيت الخشبية. األحذية من
من قليًال عدًدا اخرتت الوقواق. طائر حائط ساعات يف ص متخصِّ متجر يوجد
شعرهما وطفلني برية، أقداح الثالجة: عىل تُلَصق التي املمغنطة امللصقات
باألسفل، جورجيا» «هيلني، بعبارة مزينني بعًضا بعضهما يقبِّالن أصفر
بأس ال مزيج الوقواق. طائر ساعات من زوج روسية. ودمية فايكينج، وسفينة
قرَّرت الباقي. ع وأوزِّ املنزل يف مجموعتي إىل القليل سأضيف أنني أعتقد به.
الرجل كان الحساب. دفع ملكان يشء كل وأخذت أيًضا، زجاج ثلج كرة رشاء
غادر املالك. أنه ويبدو املتجر، يف اآلخرين العميلني مع يتحدَّث هناك العجوز
املمغنطة. وامللصقات املطر عن صغرية محادثة أجرينا إيلَّ. والتفت العميالن،

حقيقية.» ساعة عىل ألحصل ما يوًما سأعود «بالتأكيد له: قلت
«بالتأكيد.» قال:

حقيبتي، يف ووضعتها مالبيس يف املغناطيسات ولففت االسرتاحة، إىل ُعدت
الجانب هذا سأترك اآلن؛ العمل مالبس أرتدي لن بالرحلة. الخاص الجانب عىل
سحبت هناك. إىل أصل عندما مالبيس سأبدِّل اآلن. اب بالسحَّ مقفوًال الحقيبة من
قفزت السيارة. يف ووضعتها الهوائية، الطاحونة خارج الدرج، أسفل إىل الحقيبة

مييل.
أتالنتا. إىل:
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شيئًا كان وإذا متعمًدا، فر السَّ هذا كان إذا — فر السَّ يف األوىل الخطوة هي األمتعة حْزُم
ما فهذا منه. الغرض أو تعمده خالل من جزئيٍّا فر السَّ تعريف ويمكن به. القيام تختار
عن مختلًفا يجعله ما وهذا األماكن. عرب بها نتحرك التي األخرى الطرق عن مختلًفا يجعله
إىل الذهاب مثل تماًما، عادي يشء عن مختلًفا أو منزلك، مغادرة عىل إجبارك مثل املأساة،
عىل هذا إىل يُشار يزال (ال عملك مكان عن بعيًدا تعيش كنت لو حتى صباح، كل العمل
تفصل مهمة حدود عرب املرور «كل بأنه فر السَّ ُوصف سفرية). أو رحلة وليس ل، تنقُّ أنه
فإنك تسافر، عندما وأنشطة.»1 االجتماعية، العالقات من وأنواع مختلفة، شخصيات بني
يتعلق ما كلِّ خالصة هي األحيان، أغلب يف حقيبتك وأمتعتك، وراءك. منزلك تْرك تختار
حقيبة». «العيشيف بعبارة نعنيه ما وهذا مصغر. شكلٍّ يف منزلك، كأنها بالخارج: باملنزل،
أن املايض، القرن من األربعينيات يف والديه عن كتب الذي فورد، ريتشارد يتذكَّر
يفرغ يكن لم األسبوع، طوال للعمل ويسافر للمبيعات، مندوبًا يعمل كان الذي والده

املنزل: إىل يعود عندما قطُّ أمتعته

الفورد سيارته أتذكَّر فأنا ذلك ومع موجوًدا. والدي يكن لم األحيان، معظم يف
يف صوته وأتذكَّر األسبوع، نهاية عطالت يف الرصيف عىل تنتظر كانت التي
أبًدا. أمتعته يفرغ لم حجمه. أتذكَّر رسيره. يف يشخر وهو الحمام، ويف املنزل،
رسيره طاولة عىل وساعته ومنديله، جيبه، وسكني ومحفظته، مالبسه، كانت

مًعا).2 ينامان يعودا (لم

تذكري هي فر السَّ حقيبة لكن فقط، مؤقتًا ولو باملنزل، مرتبًطا الشخصية أغراضه جعلته
والدته بني التقارِب عن فورد يكتب بالفعل. دائًما موجود غري وأنه دائًما، يسافر بأنه
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الطريق، عىل حياة — زواجهما من مبكِّر وقٍت يف مًعا فر السَّ طريق عن توطَّد الذي ووالده،
االعرتاضية الجملة تشري ال املنزل. يف أمه بقيت فورد، ُولد عندما ولكن — فقط االثنان هما
إىل تشري ولكنها متوتر، أو سعيد غرِي زواج إىل بالرضورة اآلن) بعد مًعا ينامان يعودا (لم
للحقيبة الدائم الوجود يف أيًضا هو به شعر األمور، بها تتم كانت التي الكيفية يف تغيري

الجلدية.
واألدراج الخزائن وبالتبعية، منزل، إىل ونفتقر نازحون، وكأننا نبدو حقائبنا تجعلنا
نعتقد ما معنا، أخذها نختار التي األشياء أمتعتنا تحمل ممتلكاتنا. عىل تحتوي التي
تخيُّل يف ع، التوقُّ يف تمرين هو — األمتعة حْزم — األشياء هذه واختيار سنحتاجه. أننا
مظلة. إىل تحتاج قد تمطر؟ أن املحتمل من هل له. واالستعداد عه توقُّ ومحاولة املجهول
بإعداد األشخاص بعض يقوم كالهما. ربما أنيقة؟ أحذية عملية؟ أحذية إىل ستحتاج هل
يشءٍ حْزم نسيان يَُعد حيث يشء. أيَّ ينسوا ال حتى حْزمها، يريدون التي باألشياء قوائم
عىل الفتات خالل من القلق هذا واالسرتاحات الفنادق ل تسجِّ للسفر. أسايس قلق مصدَر ما
شيئًا؟» نسيت «هل التايل: السؤال عليها غرفتك يف الحمام يف وحتى الوصول تسجيل مكتب
العنارص من يبدو) ما عىل وعشوائية (محدودة، مجموعة لديه الفندق أن لك تؤكِّد ثم
عت توقَّ إذا ذلك. إىل وما األسنان، وفرش الحالقة، شفرات نسيت: بما الستبدالها املتاحة
نسيت قد أنك صينية عىل واملوضوعة بالفندق الخاصة البسيطة الشخصية النظافة أدوات
املنسية الراحة وسائل حول الالفتات هذه فإن توفريها، سيتم أنه تعلم العنارصألنك بعض
بالنقص. موسوم أنت جيد. غري مسافر وبالتايل، األمتعة، حْزم يف جيد غري بأنك تذكِّرك
كأوعية وحالتها امتالئها، أو خلوها خالل من تُعرَّف مملوءة. تكون أن تريد الحقائب
أن األرجح فمن بعيد، مكان إىل أو طويلة، الرحلة كانت إذا الحالتني. هاتني بني تنتقل
ربما كاهلنا. يثقل ما يشءٍ نسيان من فالخوف سنحتاجه؛ أننا نعتقد بما قائمًة نضع
فيما يفكِّرون بالكاد الناس فبعض رءوسنا. يف بها نحتفظ ربما أو القوائم، هذه نكتب
تستغرق وعادات قواعد تحكمه ثقيل طقس فهو آخرين إىل وبالنسبة بحْزمه، يقومون
أكياٍس يف املالبس بعض وتضع ورقية مناديَل يف مالبسها صديقاتي إحدى تغلف سنني.
أتذكَّر املبتلة. السباحة مالبس وجود حالة يف إال األكياس هذه أستخدم لم الغلق. ذاتية
هذا أن يل خطر الحًقا ولكن طويًال، وقتًا يستغرق قد هذا أن سنوات منذ أفكِّر كنت أنني
مالبسها جميع أخرى صديقة تلف تها. ودقَّ العملية أحبت أنها املوضوع: من جزءًا كان
نفسها الحقيبة يف أمتعتهم يحزمون أزواًجا أعرف مرتَّبة. أكواٍم يف بعناية وتنظِّمها
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اليشء. هذا بمثل أبًدا يفكروا لم وأزواًجا صغريتني) حقيبتني من بدًال كبرية واحدة (حقيبة
األحجية. مثل مًعا وتجميعها بعض، مع بعضها األشياء ترتيب حول األمتعة حْزم يدور
ومعاينتها. رسيرك عىل مالبسك وضع يمكنك واإلقصاء. باإلدراج يتعلق األمتعة فحْزم
الوزن املناسب. الحجم معك. ستحرضها التي الحقيبة حجم تحديد أوًال عليك ولكن
ل ستسجِّ هل بالسيارة؟ أم بالطائرة ستسافر هل املساحات. من الصحيح النوع املناسب.
أنهم عىل األشخاص عن أحيانًا نتحدَّث حقيبة؟ من أكثر أخذ يمكنك هل ال؟ أم الحقيبة
ما شخٍص فعالية بمدى التقديري الحكم هذا ويتعلَّق األمتعة، حْزم يف سيئون أو جيدون
عىل التعرُّف ويمكن جيًدا، أمًرا خفيفة أمتعة حْزم يُعترب اليوم، إليه. يحتاج ما تحديِد يف
الالتي الطريان مضيفات يف (فكِّر األمتعة. أمر تدبُّر يف الرباعة خالل من املتمرس املسافر
سوداء وحقيبة خلفهن، بعجٍل املزودة السوداء وحقائبهن املطارات، صاالت عرب يتنقلن
والبعض األمتعة من الكثري املغامرات بعض تتطلب واحدة.) كل أعىل مربوطة صغرية
رحيله: عن كريواك جاك كتب الطريق»، «عىل كتاب بداية يف تقريبًا. شيئًا يتطلب ال اآلخر
رسيري مفرش وطويت مكتبي، فوق بعُد تنتِه لم التي الكبرية مخطوطتي تركت «لذا،
وضعت التي القماش حقيبتي برفقة وغادرت األيام، أحد صباح يف األخرية للمرة املريح
دوالًرا.»3 خمسون جيبي ويف الهادئ املحيط إىل وانطلقت األساسية األشياء بعض بها
ومحتوياتها اآلخرين، سيارات عىل ل والتطفُّ بالحافلة للسفر مناسبة القماشية حقيبته
الرومانسية األهداف مع تتناسب عبارة وهي أساسية»، «أشياء ببساطة إنها مهمة؛ ليست

الغرب. إىل لرحلته
بعد وجهتك. إىل تصل حتى أمتعتك حْزم أجدت قد كنت ما إذا ا حقٍّ تعرف ال أنت
من معينًا نوًعا تتطلب عة متوقَّ غري دعوة بعد أو ممطرة، عاصفة بعد أو أكثر، أو يوم
ينقصك. وما لديك ما تعرف هنا بك. الخاصة األمتعة حْزم جودة تتضح هنا املالبس:
ومرهق، صعب أمٌر األمتعة حْزم بأن تقنعنا، أو تذكِّرنا، بأكملها صناعة هناك وبالفعل،
سيمبل» و«ريل ليفينج» ستيوارت «مارثا مثل مجالت تنرش واملشورة. التوجيه تقدِّم ثم
تكييفها يمكن األمتعة لحزم قوائم أحيانًا تشمل األمتعة، حْزم حول لها حرص ال مقاالٍت
«قائمة — اإلجازات من مختلفة ألنواع مة مصمَّ هذه ق التحقُّ وقوائم الحتياجاتك. وفًقا
م تقسَّ ما وغالبًا — التزلج» لرحلة األمتعة حزم و«قائمة الشاطئ» لعطلة األمتعة حزم
مستلزمات معدات، مالبس، (أكسسوارات، فئات إىل بك الخاصة األمتعة حْزم «أساسيات»
أيًضا هناك والتنظيم. بالنظام إضافيٍّا شعوًرا يولِّد مما ذلك) إىل وما والجمال، الصحة
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هل ذ. تُنَفَّ خطوة كل مشاهدة يف رغبتك حالة يف العملية، هذه يف ملساعدتك فيديو مقاطع
الرجوع سوى عليك ما الشاطئ؟ عىل العسل شهر لقضاء أمتعتك حزم كيفية عن تتساءل
الداخلية، املالبس تنَس ال النمطية. األفكار من قائمٍة عىل للحصول سيمبل» «ريل مجلة إىل
االستحمام، اعات فقَّ األرجح!) عىل الصنوبر، (وليس رومانسية» «برائحة فر السَّ وشمعة
لقضاء اإلضافية» «العنارص قسم يذكِّرك الحمل. منْع ووسائل املعطر. التدليك وزيت
التعرُّض بعد ما كريم أو الصبار ِجل إحضار عليك يجب بأنه الشاطئ عىل العسل شهر
عليك يجب فضفاض. وثوب إضافية، سباحة ومالبس الشمس، من واقية وقبعة للشمس،
الغالف ذات الكتب من أخف ألنها األرجح عىل الورقي»، الغالف ذات «الكتب إحضار أيًضا
الشاطئ».4 عىل خفيفة «قراءة من النساء له تفضِّ ما إىل أيًضا يشري املصطلح ولكن املقوَّى،
ورقي. غالف ذات كتب مجرَّد هذه واملحتوى. الوزن يف ثقيلة فالكتب كتبًا؛ ليست فهذه
مهارة ولكنه عاديٍّا، نشاًطا ليس األمتعة حْزم فإن األمتعة، حْزم لقطاع وفًقا
الذاتية املساعدة قطاِع لغة عىل كبريًا اعتماًدا القطاع يعتمد تعلُّمها. يمكن متخصصة
إتقان ويميل وأسعد. أفضل شخًصا سيجعلك املهارة هذه إتقان بأن ويَِعد وأيديولوجيته،
ما ودائًما الحتياجاتنا، أفضل حقيبة دائًما فهناك االستهالك؛ تضمني إىل األمتعة حْزم
باستخدام كثريًا يُوىص بنا. الخاصة النظافة أدوات لرتتيب كفاءة أكثر حقيبة هناك يكون
لك تسمح حقيبتك. يف أكرب مساحًة ر توفِّ التي كريك، إيجل باك-إت من الضغط أكياس
تحزم أنك عىل نفسه الوقت يف التأكيد مع عادًة تفعل مما أكثَر بتعبئٍة األكياس هذه
يف حْزمه» يجب «ما قسم ينقسم فخامة، أكثَر سياٍق يف وفعالة. مبسطة بطريقٍة األمتعة
إىل األزياء وإصدارات الحياة، ونمط وجهتك، إىل فر السَّ يف املتخصصة «سوتكايس» مجلة
منتجات عن األخرية (الفئة و۱۰۰مل ونشاط، ومدينة، وبارد، حار، ما: نوًعا غريبة فئات
«أواي» الحقائب ماركة تدعي ال فئة. كل يف العنارص جميع رشاء ويمكنك التجميل)،
إتاحة خالل من املستهلك رغبَة أيًضا تُلِهم إنها بل فحسب، املثالية» «الحقيبة تصنيَع
واملبدعني املشهورين فر السَّ بمحبي الخاصة األمتعة حْزم ممارسات إىل الوصول إمكانية
تسأل: السلسلة أبجريد». «ذا موقعهم عىل مغلق)» (غري «أنزيبد سلسلة يف العالم حول
حقيبة داخل يوجد ماذا متسائًال األمتعة تسلُّم منطقِة يف األيام من يوم يف وقفت «هل
يف مغلق و«غري ويسكونسن»، يف مغلق «غري — بند كل إجابتك.» ذي هي ها آخر؟ شخص
املفتوحة حقيبته ملحتويات وصورة املسافر بأساسيات قائمة هو — ذلك إىل وما فرنسا»،
بقيمة املخططة كرو جاي قمصان حتى جيتز + مالني منتجات من بدءًا أواي. ماركة
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أنت تتمكَّن حتى الصلة ذي اإللكرتوني باملوقع للرشاء متاح يشء أيُّ يرتبط دوالًرا، ۸۹
حقيبتك. يف ووضعه رشائه من أيًضا

نصائَح املضيفات مثل فر» السَّ أمور عىل و«املطَِّلعون فر» السَّ «خرباء يقدِّم ما غالبًا
التي املعلومات إىل الوصول بإمكانية املطَِّلعون هؤالء يَِعد مثالية. حقيبة حْزم كيفية حول
ومعرفة املجموعة هذه مثل إىل االنتماء إىل يطمح أن للقارئ ويمكن النخبة، إال يعرفها ال
املحتمل من التي األقمشة تحزم (ال الواضحة فئتني؛ إىل النصائح تنقسم «أرسارها».
بني التجفيف مناديل (ضْع ة واملحريِّ األعىل)، يف أوًال إليه ستحتاج ما ضْع تكرمش، أن
إىل أيًضا الواضحة النصائح نوع يمتد منعًشا»). يشء كل عىل «للحفاظ املالبس طبقات
فْعل يمكنك — املطار؟ يف الحقائب سري عىل حقيبتك تربز أن تريد هل الحقائب. اختيار
الجيد األمتعة حْزم يشكِّل ما حوَل األفكار لكن األسود. من بدًال فاقع لونها بحقيبٍة ذلك
بشكٍل األشياء نفس إىل يحتاج شخص كل أن فْهم عىل تعتمد فهي كبري؛ حدٍّ إىل معيارية
تجنُّب إىل يميل ألنه الشخصية؛ إىل يرمز املختلف األمتعة وحْزم يسافر. عندما بآخر أو
نكون أن جميًعا يمكننا ال لكن معينة. لرحلٍة مطلوب هو ملا التوقعات وتعطيل العملية

اليشء. هذا مثل إىل نتطلع أن يجب األمتعة، حْزم لقطاع وفًقا وال، األطوار غريبي
سيكون ما ع وتتوقَّ املستقبل ترى أن يمكنها عرافة: هي الجيدة األمتعة فحازمة
كونها إىل باإلضافة جيًدا، املنظمة لحياتها رمًزا ا جدٍّ املنظمة حقيبتها وتصبح مطلوبًا.
يستهدف القطاع ألن «املؤنث» صيغة أستخدم فر. السَّ تقلبات عىل لسيطرتها إشارة
ما وغالبًا للنساء، املعادية الثقافية النمطية األفكار عىل ويعتمد كبري. بشكٍل النساء
عندما فيه ويرغبن الكثري يطلبن حيث — األمتعة حْزم يف سيئات باعتبارهن يدعمها،
فيلم يف بالطبقة. مرتبًطا الشخصية يف العيب هذا يكون األحيان بعض يف يسافرن.
زونيجا) (دافني فيسبا األمرية تسافر ،۱۹۸٧ عام بروكس ميل للمخرج «سبيسبولز»
متطابقة بحقائب تسافر ولكنها االمتياز، عىل عالمة وهي متطابقة، بحقائب فقط ليس
تحمل التي حقائبها إىل بازدراء لها، املراِفق كلبها بارف، يشري هزيل. بشكٍل ضخمة
تحتوي الواقع، يف املتطابقة!» امللكي السمو صاحبة «أمتعة أنها: عىل الورود طبعات
لغرور األسمى الرمز أولدنبورج؛ كاليس نوع من ضخم شعر ف مجفِّ عىل الحقائب إحدى
يف الكشافة فتيات فرقة مع للتخييم لونج) (شييل نفلر فيليس تذهب عندما وباملثل، األنثى.
متطابقة أمتعًة معهن يجلبن فإنهن هيلز»، بيفريل «كشافة ۱۹۸۹ لعام الكوميدي الفيلم
عىل لسن إنهن هيلز. بيفريل جورجيو تصميم من واألبيض األصفر باللونني مخطَّطة
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أنِك عىل عالمًة أيًضا الالزم من أكثُر أمتعة حْزم يكون قد قاسية. ظروف يف العيش وشك
حيث ۱۹٥۹ لعام هوت» إت اليك «سم الكالسيكي الفيلم يف الالزم. من أكثَر أنثى أصبحت
أن املتخمة دافني، ليمون، جاك شخصية حقيبة تُظِهر نسائية، مالبَس رجالن يرتدي
رئييس عنوان أعلن باملالبس. مهووسة امرأة إىل ل تتحوَّ جريي، الذكورية، ليمون شخصية
من الكثري يحزمن النساء إذن: هناك مفاجآت «ال ميل»: «دييل صحيفة يف ۲۰۱۰ عام مقيت
5.www.travelsupermarket.com أجراه بحٍث عن نقًال عطلة»، يف يذهبن عندما األمتعة
األمتعة حزَم َمن أكثر هي (۱۹٥٤) ويندو» «رير فيلم يف كييل جريس كانت ربما لكن
عىل والصغرية األنيقة كروس مارك ماركة حقيبتها احتوت حيث اإلطالق، عىل بكفاءة

ستيوارت. جيمي مع الليلية املراقبة أجل من فقط أبيَض نوٍم ثوِب
يتضمن الذاتية. املساعدة كتب من العديد يف مثار موضوٌع بكفاءة األمتعة حْزم إن
نصائَح العمل» أجل من للسفر املرأة دليل فر: السَّ الدائمة «املرأة أميكي كاثلني كتاب
بمهارة األمتعة «حْزم فوسرت سوزان كتاب يَِعد املثالية». الحقيبة تحضري «كيفية حول
(املزود خفيفة أمتعة بذكاء، فر السَّ األمتعة: «حْزم ماكالبني آن وكتاب اليوم» ملسافري
لونيل ونرش األمتعة»، حْزم «كيفية فودورز نرش الة. فعَّ بمثالية أيًضا دي)» يف بأقراصدي
األمتعة»، حْزم «كيفية باليبو هيذا كتاب حتى رحلة». أي يف األمتعة حْزم «كيفية بالنيت
سفر حقيبَة ليشبه ُم املصمَّ الصغريُ، الكتاب هذا يُعلِّم حيث للحمل. قابًال «يبدو» فهو
حْزم وقُت «حان أنه القارئَ باألمتعة، خاصٍة اسٍم ببطاقة وُمزودًة البني بالجلد مزينًة
حْزم يصبح هنا، هنا.» من تبدأ رحلتك مرة. كل يف رحلة، كل يف مثايل. بشكٍل األمتعة
املصطلحات أحد «رحلتك»، من جزء إنه باأللفاظ). التالعب (دون فر السَّ يف مطويٍّا األمتعة
— رحلة» ألي بذكاء فر «السَّ — الفرعي العنوان يشري الذاتية. املساعدة قطاع يف لة املفضَّ
عىل الواثق والتأكيد الرحالت». «لجميع يُِعدُّك فهو للكتاب؛ الشامل املسح عملية إىل أيًضا
املساعدة أيديولوجية يمثِّل أنت» َمن يحدِّد تحزمه وكيف تحزمه «ما بأن الخلفي الغالف
يعني جيد غرِي بشكٍل بذلك والقيام للذات، امتداد األمتعة فحْزم صورها؛ أقوى يف الذاتية
أنشطة أداء يف نجاحك بمدى مرتبطة إنها يُوصف؛ ال شيئًا ليست شخصيتك جيد. غري أنك
أن هي املكثَّفة» التدريبية «الدورة هذه من األوىل الخطوة إن الواقع، يف العادية. الحياة
عظيم نشاط األمتعة حْزم أن هو السار والخرب األمتعة». حْزم «شخصية القارئ د يحدِّ
عىل الحصول (فن فن ولكنه مهارة، مجرد ليس فهو بيكاسو؛ لوحات عظمة بقدِر الشأن

مثايل). بشكٍل مجهزة حقيبة
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قمصانك لفِّ من بدًال روما تبني كنت لو كما املبالغة، إىل بالكتاب املأثورة األقوال تميل
يتطلب تحقيقه يستحق يشء «أي بأن القارئ إخبار يتم أحذيتك: يف جواربك وحشو
والتخصيص للمغادرة تدعوك التي الثماني األمتعة حْزم قوائُم منك تطلب التحضري».6
خمسة تستغرق رحلٍة أجل من واملسائية الصباحية «مالبسك» تحدِّد أن الكتاب نهاية يف
ذروة هو املهنة»، «أرسار باسم الكاتبة إليها أشارت التي القوائم، هذه استكمال إن أيام.
طريقتي «ستكون تحقيقه: يسُهل ال الكمال بأن القارئ إبالغ من الرغم عىل تعليماتك،
املرة يف خفيفة أمتعٍة حْزم يف تنجح أن بالرضورة ع تتوقَّ (ال البداية يف صعبًة طة املبسَّ
يف ثقتك زادت كلما اإلمكان. قدَر للتعديل بنفسك ادفع ولكن فيها)، تحاول التي األوىل
ال بشكٍل «ُمرضية يُصدَّق.» ال بشكٍل ُمرضيًة العمليَة وجدت األمتعة، حْزم يف مهاراتك
والتي جيدة، رحلة مجرد ليس فالهدف للقلب. الذاتية املساعدة هي هذه بالطبع يُصدَّق.»
تأتي العميقة. بالسعادة مؤقتًا إحساًسا ولكن بسهولة، تحقيقها الناس من عدد ألي يمكن
فال مستحيل. اليشء هذا مثل بالطبع لكن األمتعة. حْزم يف الكمال بلوغ مع السعادة هذه
كل وتضمني يشء، لكل واالستعداد يشء، كل ومعرفة يشء، كل ع توقُّ أبًدا للمسافرة يمكن
يتعلق األمتعة فحْزم معه؛ معنيَّ يشء إحضار عدم عىل مسافر يندم أالَّ النادر ومن يشء.

حقيبتك. يف آثاره عن تبحث وأنت وراءك تركته الذي املنزل ستفتقد أنك بمعرفة
يجب مرعب: يشء فاإلهدار اإلهدار. شبح يطاردها أن إىل األمتعة حْزم نصائح تميل
بالحدود تتعلق دائًما واألمتعة رضوري. غري يشء أيَّ تُحِرض أالَّ يجب املساحة. تهِدر أالَّ
يعقوب القديس طريق يف والدتي سارت عندما محدودة. غري سفر حقيبة توجد فال —

حقيبتها. يف معها ستحمله ما تختار أن عليها كان سنوات، بضع قبل
أن قبل الطريق. طول عىل بها ويلقون ا جدٍّ كثرية بأشياءَ الحجَّ الناس بعض يبدأ
التي األشياء أن من للتأكد ظهرها عىل وحقيبتها ساكرامنتو يف تتجوَّل كانت تغادر،
ذهبت ثم األشياء. بعض تستبدل األمر هذا وجعلها الصحيحة؛ األشياء هي معها تحملها
أثناء حقيبتها محتويات عن أوزوالد أليس الشاعرة تكتب الصحيحة. باألشياء إسبانيا إىل

ديفون: يف دارت نهر طول عىل سريها

خريطة، بوصلة، احتياطية، جوارب ظهري: عىل رطًال وعرشين ميش، بحذاء
طافيًا الَربَد أرى وأنا الجداول، من الرشب من أتمكَّن حتى املياه تنقية جهاز

آخر. يشء وال شوكوالتة، يدوي، مصباح خيمة، الصباح، فوق منتًرشا
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وجبتي بني الفرتة يف تُطاق تكاد وال قليًال، طويلة الرحلة سيجعل وهذا
كتاب، دون الخيمة بباب والجلوس التوقف، حد إىل أصل عندما والنوم، املسائية

الوحدة.7 تؤنس عًصا حتى وال ِقدر، وال

عدم معها، ليست التي باألشياء — األشياء بغياب الوحدة من الطويلة الفرتة تُقاس
من بسلسلة الخيمة، لباب املحدودة املساحة يف جالسة وهي تشعر، إنها مخزون. وجود
ولكن تحمله، بما فقط ليس املحدودة حقيبتها تتحدَّد موجودة. ليست أشياء «الالءات»،
املحدودة. املساحات عن يقوله ما لديه بارت روالن الفرنيس الفيلسوف تحمله. ال بما أيًضا
وحرصه: العالم تقليص يف فرين جول خيال عن كتب املرتنح»، والقارب «النوتي مقالته يف

للعاَلم األخرية اللمسة وضع عن أبًدا ف يتوقَّ لم بالوفرة: هوٌس فرين لدى كان
موسوعي ميل بالضبط يشبه ميله الشكل. بيضويَّ ا تامٍّ جعله مما وتجهيزه،
بأشياءَ ميلء العالم نهائي، ال العاَلم عرش: الثامن القرن من هولندي رسام أو
العاَلم توسيع إىل األحوال من حال بأي فرين يسَع لم … ومتجاورة معدودة
سعى لقد الالمحدود؛ إىل للوصول صوفية خطط أو للهروب رومانسية بطرٍق
ومحصورة، معروفة مساحة إىل وتصغريه وتعمريه، تقليصه، إىل باستمرار
يشء كل يرسم أن للعالم يمكن راحة: يف الحًقا يعيش أن لإلنسان يمكن حيث

لإلنسان.8 إال يحتاج ال الوجود، أجل فمن نفسه؛ تلقاء من

هي املثال، سبيل عىل فالسفينة، االنغالق؛ بفكرة مهووس فرين فإن بارت، إىل بالنسبة
محدود. موطن إنشاء يف رغبًة يمثل بل فحسب، املغادرة يعني ال يشء وهو للتقييد»، «رمز
تحت فرسخ ألف «عرشون فرين بكتاب املرتنح» «القارب رمبود آرثر قصيدة (تأثَّرت
تفضيل عليك ليس تغادر. عندما معك يشء كل تأخذ أن يمكنك الخيال: هو هذا البحر».)
وشموليته، كماله بكل إنشائه، إعادة يمكنك خلفك. منزلك تْرك عليك ليس آخر. عىل يشء

بالطفولة: مرتبط للعزلة فرين فْهم بأن كذلك ويجادل آخر. مكاٍن يف

فرين بني والتوافق االنغالق، استكشاف مع يتوافق فر السَّ بشأن فالخيال
مشرتكة فرحٍة من العكس عىل بل للمغامرة، عادي سحٍر من ينبع ال والطفولة
انغالق والخيام: باألكواخ األطفال شغف يف أيًضا املرء يجدها والتي باملحدود،

ولفرين.9 للطفولة الوجودي الحلم هو هذا واستقراره، املرء
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العالم».10 خْلق «إلعادة طريقة سوى ليس — الخيمة أو الكوخ — للمحدود الحب هذا
ليليبوت جزيرة الزجاجية، كورنيل جوزيف أجراس مثل محصورة عوالم عن وبالكتابة

ستيوارت: سوزان تقول الدمى، وبيوت جاليفر، رحالت يف

بني جدل أو توتُّر خْلق يف دائًما تتمثل املحصورة للمساحة الرئيسية الوظيفة إن
واملساحة الشخصية املساحة بني والعامة، الخاصة امللكية بني والخارج، الداخل
لها يتعرَّض التي التهديدات هي املادية ومحو والتلوث، التعدي، إن االجتماعية.

املنغلق.11 العالم

للعوالم ستيوارت فْهم إن والعام. الخاص والخارج، الداخل بني الحدود الحقيبة د تحدِّ
حدودها اخرتاق ويمكن والتلوث، بالتعدي مهدَّدة فهي بارت؛ فْهم من قتامة أكثُر املنغلقة
ويتهدَّم. املنغلق العالم هذا يتعطَّل أن يمكن الحقيبة. إىل بالنسبة صحيح هذا وبالطبع —
فر السَّ بشأن «الخيال للخيال: مساحة أيًضا هو املنغلق العالم فإن بارت، يالحظ كما لكن
باحتواء تَِعد التي املساحات عىل الطفل خيال يتغذَّى االنغالق.» استكشاف مع يتوافق

يشء. ينقصنا أن دون وتركنا ورغباتنا احتياجاتنا جميع
بوبينز ماري كمال من جزء النقص من التحرُّر إن هذا. ق تحقِّ واحدة شخصية
محدودة. غري السجاد قماش من املصنوعة حقيبتها :۱۹٦٤ لعام ديزني فيلم يف املزعوم
يف لتغرق يكفي بما ثقيلة الحقيبة أن نرى الفيلم، بداية يف رغباتها. كل عىل تحتوي
مظلتها مثل ولكن التجميل، مساحيق تُصِلح رسيالية زرقاء لندن فوق جالسة وهي الغيوم
تركته منزٌل لديها ليس بوبينز ماري قويٍّا. تجهيًزا ز مجهَّ جسم أيًضا هي بالحياة، املفعمة
بانكس آل منزل إىل تصل عندما الساحرات. وتشبه حرة السماء، إىل تنتمي إنها وراءها.
هذه وتُخِرج املفقود ما الفور عىل تحدِّد االنضباط، الشديدة معيشتها ترتيبات وتستطلع
كبرية ومرآة مصباًحا تُخِرج باندهاش، ومايكل جني ينظر وبينما حقيبتها. من األشياء
بداخل نظرًة مايكل يلقي صورتها. انعكاس إىل باستحسان تنظر حيث بالذهب مطلية
اللغز. حل عىل قادر غري لكنه األشياء، هذه مصدر لريى الطاولة أسفل ينزلق ثم الحقيبة
إنها حقيبته. ليست ألنها الحقيبة سحَر يعرف أن يستطيع ال فراغ. سوى يرى ال فهو
نهائي، ال «العالم سحرها. تولِّد التي هي لها ملكيتها وجزئيٍّا الغامضة، املربية إىل تنتمي
تحتوي السجاد قماش من املصنوعة حقيبتها ومتجاورة.» معدودة بأشياء مملوء العالم

محدودة. مساحة يف العالم، أغراض كل عىل
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بوبينز ماري تبدو حيث ترافرز، إل بي رواية يف قليًال مختِلف بشكٍل املشهد يظهر
األشياء: منها تسحب أن قبل بالفعل «فارغة» الحقيبة أن األطفال يجد ساحرة. من أكثَر
عندما للغاية متفاجئني ومايكل جني وكان مفتوحة، الحقيبة كانت الوقت، هذا يف

تماًما. فارغة أنها وجدا
فيها!» يشء يوجد ال إلهي، «يا جني: قالت

«ماذا قائلة: واستنكرت لإلهانة تعرَّضت وكأنها وبدت قامتها بوبينز ماري نصبت
فيها؟» يشء ال تقولني هل يشء؟ ال — تقصدين

بعد َخْرصها. حول وربطته ُمنىشٍّ أبيَض مئزًرا الفارغة الحقيبة من أخرجت وبهذا
دبابيس من وعلبة أسنان، وفرشاة اليت، صن صابون من كبرية كعكة عبوة أفرغت ذلك،

للمص. األقراص من وعلبة للطي، قابًال صغريًا وكرسيٍّا عطر، وزجاجة الشعر،
ومايكل. جني من كلٌّ حدَّق

فارغة.»12 كانت رأيتها. «لكني مايكل: همس
قادرة غري أنها إال اللذيذة، أدويتهما أمر تتوىل ثم الطفلني تسكت أنها من الرغم عىل
السجاد. قماش من الحقيبة هذه وجود يف به يشعران الذي بالدهشة اإلحساس إخماد عىل
وترمز بتزينها متعلقة إنها كماليات. هي بوبينز ماري بها تسافر التي األشياء معظم
تمثيل يف األحيان من كثري يف الحال هو كما يائسة، محتاجة شخصية كونها عدم إىل
قادرة مستقلة امرأة بصفتها ولكن عرش، التاسع القرن روايات يف أير جني مثل مربيات
يمكن ذاتيٍّا: اكتفاءً السجاد قماش من املصنوعة الحقيبة تمثِّل تريد. ما عىل الحصول عىل
بحريتها. أيًضا مرتبطة خفيفة بأمتعة تسافر أنها حقيقة نفسها. إرضاء بوبينز ملاري
باخرة. صندوق برفقة تحقيقه يصعب أمٌر وهو الرياح، تغريُّ مع وتذهب تأتي أن يمكنها
بوبينز «ماري خلفها: تنظر وبالكاد العاصفة» الغربية «الرياح عىل تغادر الكتاب نهاية يف
بإحكام ممسكة املنازل، وأسطح الكرز أشجار فوق بعيًدا تطفو اآلن، الهواء يف كانت
هناك كان إذا األخرى.»13 باليد السجاد قماش من املصنوعة وبالحقيبة واحدة بيد باملظلة
ال التي املتجول روح املسافرين: جميع قسوة فإنها األيقونية، الشخصية هذه يف قسوة

املغادرة. يف الرغبة جديدة. ألماكن الذهاب يف والرغبة تهدأ،
بنقل السجاد قماش من املصنوعة الحقائب لك سمحت عرش، التاسع القرن يف
لفرين، يوًما» ثمانني يف العالم «حول يف منك. بالقرب بها االحتفاظ تريد التي الرضوريات
وعىل واملال. املالبس عىل فوج وفيلياس بباسبارتو الخاصة السجاد قماش حقيبة تحتوي
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لذا عاًما؛ عرشين من أكثر قبل أُِعدَّت فإنها ،۱۹۳٤ عام يف بوبينز ماري نرش من الرغم
حقيقة املايض. إىل الحنني عىل يبعث يشء هي بها الخاصة السجاد قماش حقيبة فإن
فكرة يستحرض فالقماش العائيل؛ باإلطار ربطها السجاد من مصنوعة الحقائب هذه أن
بقايا من القماش كان الواقع، يف املنزل. يف ليست بأنها املسافرة تذكري مع حتى املنزل
ثقيلة. السجاد قماش من املصنوعة الحقائب تكن لم «رشقي». وسجاد بروكسل سجادة
يف شرييل بآن الخاصة السجاد قماش حقيبة يف مهمة ِسمة هو بالخفة اإلحساس وهذا
حقيبة عن بعيًدا الخرضاء». الجملونات من «آن ۱۹۰۸ عام مونتجمري مود لويس رواية
من قتامة أكثَر نوًعا بآن الخاصة السجاد قماش حقيبة تمثِّل الالمتناهية، بوبينز ماري
حول تدور فالقصة الفقر. قيود يف ولكن اإلمكانات، يف يتجذر ال الذي املأوى وجود عدم
وكل آخر، إىل «منزل» من تنتقل التي فيها املرغوب غري اليتيمة لهذه مأًوى وجود عدم
لكن باالنتماء. الشعور إىل وتفتقر للمنزل، األساسية الخصائص إىل تفتقر «املنازل» هذه
ا مهمٍّ دوًرا تلعب — معبأة غري ما حدٍّ إىل والتي — فارغة تكون تكاد التي الحقيبة، هذه
نجا ذلك، «ومع صامتًا: يكون يكاد الذي كوثربت بماثيو فيها تلتقي التي اللحظة يف
ممسكًة وقفت إليها، قادًما كان أنه استنتجت أن بمجرد ألنه أوًال، التحدث عناء من ماثيو
األخرى اليد ومدت الطراز؛ قديمِة باليٍة السجاد قماش من حقيبٍة مقبَض رفيعٍة بُنيٍة بيٍد
ابنة. إىل يتيمة من انتقاَلها — يده يف واألخرى الحقيبة عىل واحدة — يداها تمثِّل له.»14
يؤكد السجاد قماش لحقيبة القديم» و«الطراز بيدها. يمسك وهو بحقيبتها، تمسك هي
لها، مخصًصا شيئًا وليست اختارته، أو أرادته شيئًا ليست إنها موروثة؛ أنها عىل مكانتها

السنني. مرِّ عىل ماثيو لها سيعطيها التي األشياء مثل
«أوه، بمرح: الطفلة ترد بها؛ الشخيص ارتباطها يتضح منها، الحقيبة يأخذ عندما
لم وإذا ثقيلة. ليست لكنها فيها، الدنيوية بضاعتي كل لديَّ ثقيلة. ليست حملها. يمكنني
بارعة ألنني بها االحتفاظ األفضل من لذا مكانه؛ من املقبض يخرج معينة، بطريقة تُحَمل
الحقيبة. تْرك تقاوم إنها للغاية.»15 قديمة السجاد قماش من حقيبة إنها األمر. هذا يف
قط أنتَِم «لْم ملاثيو: آن تقول معها. تتعامل كيف تعرف التي وحدها وهي ملكيتها، إنها
أكثَر آن تريد ال والحيازة: بامللكية يتعلَّق الرواية يف واالنتماء ا»، حقٍّ ليس — شخص ألي
تكاد والحماية. والتقدير بالعناية تحظى أن — ما مكاٍن وإىل ما شخٍص إىل تنتمي أن من
۱۹۸٥ لعام التلفزيونية النسخة يف تُمتلك.16 أن يف ترغب لكنها تقريبًا، شيئًا تمتلك ال
إن آن تقول حيث واليشء، الشخص بني حميمية أكثُر عالقة تنشأ فولوز، ميجان مع
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ستحملها التي الحقيبة نوع هو هذا كان إذا ما تعلق ثم مثلها، وخفيفة» «نحيفة الحقيبة
عىل الخيالية. حياتها يف محورية تعترب التي بالقصيدة ربطها وبالتايل شالوت، ليدي
فإنها فعليٍّا، فارغة حقيبتها كانت إذا ولكن يشء، أي آن لدى ليس بوبينز، ماري عكس
تفعل كما الحريف باملعنى ليس — األشياء استدعاء عىل وقدرتها التخيلية بقدرتها تذكِّرنا
طريقتها الكتب خالل من تتخيله الذي العالم يصبح مجازي. بشكٍل ولكن بوبينز، ماري
شالوت ليدي دور يف نفسها تضع أن تستطيع أنها وبما األشياء، استحضار يف الخاصة
مختلًفا مستقبًال تتخيَّل أن ستستطيع مثقوب)، قارب يف بذلك، القيام فعًال (وستحاول
بإحكام عليها تقبض والتي فارغة تكون تكاد التي الحقيبة عن ومختلًفا ماضيها عن

بيدها.

أن يمكن الكربى. املؤسسات فنادق يف تُعقد أن إىل األكاديمية املؤتمرات تميل
ال أتالنتا. فرانسيسكو. سان نيويورك. توكسون. بوسطن. مكان. أي يف تكون
هناك األحيان بعض ويف املؤتمر، عاَلم يف تكون الفندق، إىل دخولك بمجرد يهم.
ويمكنك يعملون، الجميع أن يبدو لذلك نفسه؛ الوقت يف تنعقد أخرى مؤتمرات

االسم. بطاقة خالل من ما شخٌص إليها ينتمي التي املجموعة معرفة
متميز املقبلة، الثالثة لأليام منزيل أتالنتا، ريجنيس حياة فندق أن تبنيَّ لكن
فندق بتصميم أيًضا املعروف املبنى، بورتمان يس جون م صمَّ مدهش. بشكل
سنوات. منذ آخَر مؤتمًرا حرضت حيث أنجلوس، لوس يف بونافنتور ويستن
فكرَة ريجنيس حياة فندق يستدعي مكان، كل يف والغرف املركزية الرَّدهة مع
مؤسيس تصميم وهو بانوبتيكون، عن عرش الثامن القرن يف بنثام جرييمي
بمراقبة للحارس تسمح املنتصف يف مراقبة غرفة وجود مع للسجن دائري
مراقبني، كانوا متى النزالء يعرف لم لذلك مرئي؛ غري الحارس كان النزالء.
يف تتحكم املراقبة هذه لحظة. أي يف مراقبون أنهم افرتاض عليهم وكان

يهم. ال هذا ولكن الفندق. يف هنا مركزية مراقبة غرفة توجد ال سلوكهم.
عرب يصعد الذي الزجاجي، املصعد إىل حقيبتي أسحب .۸۱۸ غرفتي رقم
أن أستطيع املنخفضة. ونباتاته بجدرانه الرواق، طول عىل أسري ثم الرَّدهة،
املكان يذكِّرني باألسفل. يوجد وما اآلخر، الجانب عىل يوجد وما حويل، ما أرى
كانت والتي نيويورك، بجامعة العليا الدراسات كلية يف كنت عندما باملكتبة
الطالب من عدًدا ألن مسكونة بأنها إحساًسا أيًضا تعطي كانت لكنها جميلة،

األعوام. أحد يف انتحروا
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فيما وأفكِّر وأفتحها ام الحمَّ بجوار األرض عىل حقيبتي أضع الداخل، يف
عىل الخزانة، يف مالبيس بعض أعلِّق الراهن. الوقت يف سأتركه وما سأخرجه
تأخذها ال حتى األرجح عىل صغرية، خطافات عىل تحتوي التي الفندق شماعات
أرتديه. أن يجب فيما وأفكِّر الرسير، عىل مالبيس بعض وأضع املنزل. إىل معك
منشفة أبسط ثم اب. بالسحَّ مغلًقا فر السَّ حقيبة من الرحلة مالبِس جانَب أترك
أشعر عليها. بي الخاصة النظافة أدوات وأضع الحمام حوض بجوار يد

الفندق. يف املرء به يشعر الذي االستقرار هذا باالستقرار،
هذا، مثل فندٍق يف بحثًا أناقش أن املفرتض من أنه متكرر قلق حلم لديَّ
إىل طابَق من مذعورة وأركض الصحيحة. الغرفة عىل العثور يمكنني ال لكن
يعمل ما شخٌص يحاول أحيانًا املؤتمرات. وغرف القاعات وخارج داخل آخر،
يسمع لم أو موجودة غري الغرفة ذلك: من فائدة ال لكن مساعدتي، الفندق يف
الجلسة أحرض ال قبُل). من أ القاعة أَر لم ال، أ؟ القاعة تقولني (هل قبل من بها
أن لو كما مؤتمر، يف أكون عندما الحلم هذا يف دائًما أفكِّر تائهة. وأظل أبًدا.

حقيقة. يكون أن يريد الحلم
باإلرهاق. أشعر لذلك أسبوع؛ قبل شيكاغو يف آخَر مؤتمٍر يف للتو كنت
فتحة يف الرياح سماع بإمكاني وكان أيًضا، هناك الوقت طوال أمطرت لقد
تتمتع الفندق. أعماق من ما مكاٍن من قادم ثابت أنني حمامي. يف التهوية
وسرتة، تنورة، إىل مالبيس أبدِّل املدينة. وسط عىل وإطاللة برشفة الغرفة هذه
استغرقت — بالفعل املساء حل لقد أقراط. شفاه. أحمر أضع بكعب. وحذاء
إىل مييل توصيل إىل واضطررت أعتقد، كنت مما أطول وقتًا املدينة إىل القيادة
تكون عندما تفعله ما هذا ألن الرَّدهة. بار إىل نزلت لذلك — استضافتها مكان

مؤتمر. يف
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أمتعتي

يشء سوى أِجد لم فإنني طويلة، فرتة منذ العتيقة األمتعة أجمع أنني من الرغم عىل
الزيتوني األخرض اللون ذات الصلبة الحقيبة اشرتيت منزل. لوحة قديمة: حقيبة يف واحد
يف فتحتها وعندما سالم، وينستون يف البضائع متجر من األخرى) الحقيبة من (األصغر
اللوحة، رسمت التي املرأة تخص الحقيبة كانت ما إذا أعرف ال اللوحة. وجدت املنزل،
عملها: عىل به عت وقَّ الذي االسم هو هذا ألن ريدمان؛ إي إم كان اسمها أن أعلم لكنني

– ۱۸۸۹ عام بُني – القديم بيتي
– ۱۹۳۸ عام أُحرق

۱۹٥۹ – ريدمان إي إم – لوحة

أكثر اللون يكون حيث قتامة، أكثَر يصبح الذي الباهت البني باللون ط منقَّ الورقة ظهر
تتمتَّع نفسها. للوحة دقيقة غري مسودة الصور، نيجاتيف يشبه إنه األمام؛ من تشبًعا
تحت باأللوان أشعر أن أستطيع الزيتية. الباستيل ألوان أو الزيتي الطالء بملمس اللوحة
ُسوَِّي العلوية اليرسى الزاوية يف د تجعُّ وهناك لِقَدمها، متكرسة الورقة حواف أصابعي.
اليسار عىل خمس الجانبني، كال عىل باألشجار محاط نفسه املنزل مرئيٍّا. يزال ال ولكنه
الواجهة يف األمامي. الباب إىل املؤدي املمر بطول الشجريات وتصطف اليمني، عىل وأربع
حتى وديمومته، وجوده مؤكًدا األمام، من مطيل املنزل مبارشة. املمر أمام سياج يوجد
هذا بأن لتذكريك النوافذ، عن وتكشف مفتوحة املصفرة الستائر ذهب. قد شيئًا كان لو
ما ويتجاوز اللوحة، نطاق خارج الداخيل الجزء هذا وأن أيًضا، داخيل جزء له املنزل
الحقائب أن أم سالم وينستون يف املنزل كان إذا ا عمَّ أتساءل القديم». «بيتي كتبت: تراه.
اللوحة رسمت ريدمان إي إم كانت إذا ا عمَّ أتساءل ما. بطريقٍة هنا إىل طريقها وجدت



األمتعة

احرتاقه، من عاًما عرشين بعد منزلها رسمت لقد الذاكرة. من أم فوتوغرافية صورة من
اشرتت ربما أو حياتها. طوال هنا وعاشت هنا ُولدت ربما تتذكَّره. تزال ال ربما لكنها
ممتلكاتها. وربما منزلها فقدت الحالتني، كلتا يف طويًال. فيه تِعش ولم بالغة وهي املنزل
عىل يرتكز حيث حقيبة، إىل منزلها ل ُحوِّ حقيبة: يف هي واآلن تذكاري. نصب اللوحة إن
أحد يل قال كما كثريًا، يكون يكاد هذا الزيتوني. األخرض باللون ملطَّخة مبطَّنة حشوة
عام واحرتق ،۱۸۸۹ عام بُني مستحيل. ال. ستقول: رواية، يف هذا ظهر إذا األصدقاء،
إي إم للوحة إطاًرا اشرتيت بالتفصيل. الوقت د يحدِّ املنزل .۱۹٥۹ عام وُرسم ،۱۹۳۸
هناك. تعيش ربما الحقيبة. يف تْركها عيلَّ كان ربما منزيل. يف اآلن معلَّقة وهي ريدمان،

ذلك. أعتقد ال لكني
إن موجودة. تَُعد لم حقائب ماركة يف موجوًدا يَُعد لم منزًال أجد أن املناسب من
إىل باألركان األقفال تنفتح حيث إغالقها، عند خاص بشكٍل ُمرضية هذه إيرواي حقائب
حقائب من العديد يف الحال هو كما ألسفل، وليس الحقيبة، إلغالق تدفعها لذلك الجنب؛
النقرة تسمع ألسفل، العلوي الجزء عىل تضغط عندما القرن. منتصف من السامسونايت
ببساطة، يسقط الحقيبة من العلوي الجزء تركت إذا ما. يشءٍ بإغالق إحساس األوىل،
الحقيبة إغالق فإن وبالتايل، تماًما. الحقيبة يغلق ال لكنه األقفال، بحافة يمسك فإنه
األشياء يبقي يشء مغلق، يشء عنها ينتج وعملية مجهود به، القيام «عليك» يشء هو
حتى باألمان. الشعور هذا تخلُق ال ابات السحَّ ذات الحقائب العالم. عن بعيدًة األخرى
إحساًسا دائًما تعطي والتي ابات، سحَّ عىل تحتوي أن إىل تميل اليوم الصلبة األمتعة
قد — اب السحَّ ونعومة الحقيبة، صالبة — مًعا تنتمي ال التي األشياء أن لو كما غريبًا،
مفتوحة، إيرواي من تلك مثل الصلبة القديمة الحقائب تكون عندما ولكن مًعا. ُجِمَعت
وتحويلها الحافة، عىل قميص) (وشاح، األشياء تعليق ويمكنك مفتوحة، األغطية تظل
بأنها إحساًسا تعطيك تغلقها، وعندما ممتلكاتك. تعرض صغرية مالبس خزانات إىل

مغلقة.
الحقائب إحدى اليوم. األمتعة من أكثر مغلقة بأنها إحساًسا العتيقُة األمتعة تعطي
خط من كريمي لون ذات كالرخام مجزَّعة سامسونايت حقيبة وهي — جمعتها التي
مصدرًة وتغلق تفتح اللون نحاسية أقفال بها — القرن منتصف من فاشونتون» «أمتعة
الحقيبة مكانها. من تتزحزح ال تقفل حني ولكن اإلطالق، عىل مهمة تبدو وال طقطقًة
الجانبني كال ويتمتع مسطحة، تكون أفتحها، عندما صندوق. بأنها إحساًسا وتعطي متينة
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اتجاه طريق عن إال والسفيل العلوي الجزء بني التفرقة يمكنك ال لذلك نفسه؛ بالعمق
بنوٍع مبطَّن الداخيل الجزء املقبض. أسفل العلوي، الجزء يف سامسونايت مفتاح قفل
البني، من قريب الفاتح، الكاكي من القماش الحرير. ملمس يعطي الذي البوليسرت من
مالبيس عىل مدهما يمكنني رشيطان الحقيبة من واحد جانب عىل يوجد امللمس. وناعم
تثبيته ثم سحبه يمكن قمايش رشيط يوجد اآلخر الجانب عىل إبزيم. يف وإدخالهما
عليه مكتوبًا املقبض بجانب الحقيبة أعىل أحمَر ملصًقا السابقة املالكة وضعت بخطافني.

أجرتها. بحرية رحلة من ربما نابويل»، الينز «لورا
بني الحدود ضبط إىل األمتعة تصميم يميل للنساء. مة مصمَّ كانت أمتعتي معظم
تصميمات الكفاية فيه بما ح توضِّ مضت. عقوٍد عن فضًال — اليوم حتى واملؤنث، املذكر
وأن بطريقٍة الرجال يسافر أن املفرتض من أنه املايض القرن منتصف من سامسونايت
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إىل النسائي «فاشونتون» خط عن اإلعالنات أحد يشري أخرى. بطريقٍة النساء يسافر
تتماىش جميلة ألوان «خمسة األزياء: بصناعة عالقتها إىل باإلضافة وألوانها، القطع جمال
أكثَر املوضة عىل الرتكيز هذا يكون األحيان بعض (يف للسفر.» املوسم مالبس أرقى مع
وتحمل بدلة ترتدي امرأة يُظِهر املايض القرن خمسينيات من آخر إعالن — وضوًحا
سامسونايت.») من فاشونتون حقيبة … شيابارييل من «املالبس ه: ونصُّ الزهور، من باقة
الكعب ذات واألحذية القبعات تعرض املفتوحة والحقيبة «فاخرة»، الحقائب بطانات
إت «هانج حقائب من مطابقة مجموعة رشاء أيًضا للعميل ويمكن بعناية. مرتَّبة العايل
ص املخصَّ العلوي «الجزء يف فساتني» ۸ إىل يصل ما «تحمل التي يشء)» كل (علِّق أول

السفيل. الجزء يف وأحذية» تجميل، ومستحرضات و«أكسسوارات، املالبس» لتعليق
من سامسونايت إعالن يف هزلية تكون تكاد بوترية «رجل» كلمة تظهر املقابل، يف
األزرق باللون رائع» وبسعر للرجال صة مخصَّ الحجم كبرية قيِّمة «ألمتعٍة نفسها الفرتة
بإثارة سيحظى رجل «أي بأن اإلعالن يَُعد الفاتح. والبني الطبيعي، الجلد ولون الغامق،
من متطابقة مجموعة املناسب! السعر ذات القيِّمة الحقيبة هذه يمتلك عندما كبرية
واحدة» «قطعة مقابل تدفعه أن ع تتوقَّ مما أقلَّ بسعٍر سامسونايت حقائب من «قطعتني»
فقط دوالًرا ٤٤٫٥۰ الكبرية» «اإلثارة تكلفة تبلغ الجودة.» العالية األمتعة هذه من فقط
و«كويك-تريرب بدلتني)» (حاملة «تو-سوتر املسافر)»: (الثنائي «ترافيل-توسوم ن وتتضمَّ
ومبطَّنة مفتوحة واحدة حقيبة الصورة يف الجلد». من أفضَل «بملمٍس الرسيع)» (املسافر
إليه يحتاج ما كلَّ لتحمل علميٍّا مة مصمَّ للرجال سامسونايت «مجموعة العنق. بربطات
خلف للكرمشة!» املالبس تتعرَّض أن دون … عادية رحلة يف بمظهره يهتم الذي الرجل
بجوار رمادية بدلة يرتدي العمر منتصف أبيضيف رجل يقف املقدمة، يف الحقائب صورة
الفاتح. البني باللون الحقيبة هذه بالفعل لديَّ بسعادة. بطاقته يقرأ امليالد، عيد شجرة

بي. أيه جاي األوىل األحرف عليها مكتوب
مجتمعنا.»1 يف والتصميم بالجنس يتعلَّق فيما التقاليد «بقوة اإلعالنات هذه تذكِّرنا
عن مختلفة أنها عىل التسعينيات يف الرجال» «حقيبة تصنيف من بد ال كان وباملثل،
املرء يريد ال يشء، كل فبعد الحقيبة؛ حامل رجولة حماية أجل من النسائية الحقيبة
ينِطق نفسه جريي وجد «ساينفيلد»، مسلسل من شهرية حلقٍة يف امرأة. إىل ل يتحوَّ أن
«محفظته يف يبحث بينما أبًدا» هنا يشء أيَّ أجَد أن يمكنني «ال املبتذلة األنثوية بالجملة
كرامر ويدعوه نسائية؛ يٍد حقيبُة الحقيبَة أن عىل ترصُّ األخرى الشخصيات األوروبية».
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رشطة لضابط جريي يرصخ الحقيبة، ُرسقت عندما املهندم». و«الفتى «املتأنق» بلقب
«أنت الضابط: أجاب بحزام). (سوداء الحقيبة وصف ويحاول للرسقة تعرَّض قد بأنه

دفاعية.2 ودون بغضب أخريًا جريي ويوافق نسائية»، يد حقيبة تقصد
ألنها عادة أنثوية األمتعة أشكال أكثر بني من التجميل مستلزمات حقائب إن
كانت اإلعالنات. توحي كما الجمال، مفتاح فهي وبالتايل التجميل؛ مستحرضات تحمل
الجمال «حقيبة ى تسمَّ القرن منتصف يف سامسونايت لرشكة التجارية العالمات إحدى
فاتح أزرق لونها إحداها مجموعتي. يف التجميل ملستلزمات حقائب ثالث لديَّ ألرتااليت».
الباهت األزرق بالبالستيك مبطَّن الداخيل الجزء أر. إل دي األوىل األحرف عليها ومكتوب
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كرتونية لصورٍة ملصًقا السابق املالك وضع نظيفة. الصقة باند-إيد ضمادة مثل ورائحته
أميليا أمتعة خط من األخرى الحقيبة املرآة. من السفلية اليمنى الزاوية يف الراكون لحيوان
وفاتها بعد إنتاجها واستمر حياتها، خالل الطيارة شهرة من استفادت التي إيرهارت
صموئيل عىل إيرهارت اقرتحت توريسرت. أمريكان مثل رشكاٍت ِقبل من ۱۹۳٧ عام يف
خاصة تصميمات يتطلب جوٍّا فر السَّ أن بنيوآرك أورنستني صناديق رشكة من أورنستني
القماش.3 من بأغطية املثني الرقائقي الخشب من حقائَب تصميم يف تعاونت ثم لألمتعة،
القفل عىل مكتوب مقبض. من بدًال العلوي الجزء عىل بحزام ومزودة أصفر لونها حقيبتي
األمتعة لعبت األمتعة. يف ُخلِّدت التي الوحيدة األيقونة ليست إيرهارت إيرهارت. أميليا
التي بوجارت بهامفري الخاصة بوجي» «حقيبة من بدءًا املشاهري، ثقافة يف أساسيٍّا دوًرا
حقائب اعتربنا إذا — هريميس من وبريكني كييل حقيبة حتى ۱۹٤٧ عام دوبونت مها صمَّ
(جريس وأنيقة كالسيكية اإلبداعية: األنوثة من مختلفة أنماًطا د تجسِّ والتي — أمتعة اليد

بريكني). (جني وبوهيمية وفنية كييل)،
تزال ال حيث الثالثة، التجميل مستلزمات لحقيبة السابقة املالكة عن املزيد أعرف
ريتشموند، سرتلينج، شارع ۳۹۲۱ وايجاند، جي أر السيدة معلقة: العنوان بطاقة
حدود تحت «شارع» يف «العني» وحرف «وايجاند» يف «الدال» حرف يختفي فريجينيا.
مصفرة والورقة كاتبة، آلة عىل الحروف كتبت الصناعي. الجلد من املصنوع البني امللصق
منزًال ووجدته: جوجل، خرائط يف سرتلينج شارع ۳۹۲۱ عن بحثت الوقت. مرور بسبب
كبرية شجرة وهناك األمام. من وشجريات بيضاء بزخارف مزيَّنًا الزرقة إىل مائًال رماديٍّا
جي أر السيدة تَُعد لم ربما الباب. إىل يؤدي ضيق خرساني وممر األمامي. الفناء يف
عىل ريتشموند تقع وايجاند. جي أر السيدة ماتت ربما اآلن. بعد هناك تعيش وايجاند
التجميل مستلزمات بحقيبة األمر انتهى ما وبطريقٍة مني، بالسيارة ساعات أربع بُعد
جيدة حالٍة يف ليست الحقيبة ديارها. عن بعيًدا مدينتي، يف العتيقة للسلع متجٍر يف هذه
طالء مزيل عليها سكب قد شخًصا أن لو كما العلوي، الجزء عىل كبرية بقعة بها —
من جزءًا كانت أنها يبدو استُْخِدمت، أنها يبدو ولكن — أخرى كيميائية مادة أو أظافر
عندما العنوان بطاقة بخالف الحقيبة يف يشء وجود عدم من الرغم عىل ما. شخٍص حياة
ربما واملجوهرات. التجميل مستحرضات مثل بأشياءَ مملوءة تخيُّلها يمكنني اشرتيتها،
رائحته الداخيل الجزء ومذكراتها. وايجاند جي أر السيدة رسائل ومالحظات. رسائل

قديم. شفاه أحمر مثل الشمع، رائحة تشبه
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عىل وحْملها الشخصية النظافة بأدوات التجميل مستلزمات حقيبة ملء يمكنك ال
ليس بالسيارة، تسافر وعندما السيارة. يف معك إحضارها يمكنك ولكن اليوم، طائرة متن
أمأل أحيانًا تقريبًا. تريده يشء أي إحضار يمكنك األمتعة. حْزم يف ماهًرا تكون أن عليك
أحرض أحيانًا ثقيلة. ا حقٍّ تكون حينها بالكتب. كالرخام املجزَّعة السامسونايت حقيبتي
حقيبة لديَّ الرضورية. وغري الرضورية باملؤن معبأة العتيقة، حقائبي من ثالثًا أو اثنتني
إىل ميلز) (هاييل ماكيندريك شارون تحملها التي تلك تشبه فاتح أزرق لونها ستارالين
الفيلم هذا وأخواتي أنا شاهدت .(۱۹٦۱) تراب» بريانت «ذا فيلم يف إنش مخيم يف خيمتها
قيادتي أثناء للحقيبة. رشائي سبب هو هذا يكون قد صغاًرا. كنا عندما وتكراًرا مراًرا
والربيع، الخريف فصيل يف خاصة وتينييس، الشمالية كارولينا جبال يف طويلة مسافاٍت
الحقائب للمساحة: املراعية الخاصة بأمتعتهم النارية الدراجات سائقي جميع أرى
عىل الكثري ستستوعب أنها يبدو ال التي دراجاتهم ظهر عىل املستديرة والقماشية الجلدية

ذلك. عليها يجب لكن اإلطالق،
أنه أعلم لكنني املايض، هذا هو ما أعرف ال باملايض. تربطني العتيقة حقائبي
عن ترويها قصٍص عىل التجميل مستلزمات وحقائب الحقائب هذه تحتوي موجود.
ضاعت واآلن، العالم. حول الغريبة وتحركاتهم الغرباء والرحالت. املجهولني األشخاص
لها اليوم أمتعة لكن فقط. الحاويات ت وتبقَّ الحقائب. هذه تحملها كانت التي األشياء
غريٌب نوٌع هو الحقائب تولِّده الذي الذكريات من النوع هذا أيًضا. وقصص ذكريات
بحقيبة ألقي عندما أيًضا. تماًما تذكُّرها يتم لم ولكن تماًما، تُنَس لم أشياءَ تذكُّر من
شيئًا يكن لم إن — بداخلها شيئًا أجد قد أنني للحظة أعتقد ابها سحَّ وأفتح رسيري عىل
فتحها مع يأتي باملايض إحساًسا فإن مفقود)، جورب أو قديمة، أمتعٍة تسلُِّم تذكرِة (مثل
دائًما فأنا ما، مكاٍن إىل أخذتها مرة آخر يف حقيبة سجلت إذا أخرى. لرحلة أخرى مرة
بهذه تذكري هناك الخزانة، من فيها أخرجها التي التالية املرة يف لذلك عليها؛ امللصق أترك

بعيًدا. وأرميه أمزِّقه ثم األخرية. الرحلة
مزعجة؛ إنها بأمتعتك. تفعل ماذا تعرف أن الصعب من مسافًرا، تكون ال عندما
وإذا رسيرك. تحت تخزينها يمكنك صغرية، شقة يف تعيش كنت إذا مساحة. وتشغل
األكرب. يف األصغر الحقيبة إدخال يمكنك بعجل، صغرية وأخرى كبرية حقيبة لديك كان
نوًعا تقريبًا تصبح الحالة هذه ويف فيها، الصيفية أو الشتوية مالبسك تخزين يمكنك أو
فرانسيسكو، سان يف كاثرين أختي عاشت عندما إضافية. خزانة أدراج مثل األثاث، من
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الوحيد املكان كان هذا ألن القديمة شقتها مطبخ خارج مغطٍّى مكاٍن يف حقائبها خزَّنت
ليس املبنى؛ من الداخيل الجزء يف غريبًا مكانًا كان الحقائب. يستوعب أن يمكن الذي
— صديقها وحقائب حقائبها ظلت آخر. يشء ألي مناسبًا يكن لم ركن بل مالئمة، رشفًة
حتى مخفية حقائبنا إبقاء إىل نميل الجوية. العوامل من محمية شبَه هناك، — اآلن زوجها
كلبتي ما. مكاٍن إىل ذاهبون أننا يعني هذا فر. السَّ تعني رؤيتها فإن لذلك إليها؛ نحتاج
أخزِّن أتركها. أن من خوًفا سفر، حقيبَة أخرج عندما حويل وتتجوَّل هذا، تعرف مييل
نومي، غرفة خزانة يف — العتيقة أمتعتي وليس والعملية، العادية أمتعتي — أمتعتي
ها والدوالب». والساحرة، «األسد، برواية تذكِّرني التي املعلقة املعاطف من صف خلف

الجرد: قائمة ذي هي

الكبرية: الحقائب

الربتقايل. باللون صلبة جامب حقيبة •
الفاتح. األزرق باللون الجوانب لينة أتالنتك حقيبة •

البني. باللون منقوشة فوج لندن حقيبة •

املحمولة: الحقائب

األكرب). الحقيبة مع (تتطابق الفاتح األزرق باللون الجوانب لينة أتالنتك حقيبة •
مزيف). ميسوني نمط (عليها الجوانب لينة ريكاردو حقيبة •

املتني: القماش من حقائب

إيفل). برج صورة (عليها لسبورتساك حقيبة •
سيارات). صورة (عليها تارجت من كاييل أورال حقيبة •

الصناعي. الجلد من سوداء حقيبة •
باريس). يف ديكاتلون (من عشب بتصميم مطبوعة صغرية حقيبة •

بعجل. للغاية كبرية سوداء حقائب ثالث •

تغريني أن وأخىش ا، جدٍّ كبرية الحقيبة فهذه فوج. لندن حقيبة باستثناء كلها، أستخدمها
لرسوم أتعرَّض نفيس سأجد — ما مكاٍن إىل مسافرة كنت إذا — ذلك وبعد مللئها،
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تشري املظلمة السينما أفالم تشبه التي الرشكة إعالنات لكن األمتعة. وزن لزيادة هائلة
تحت بالحىص، مرصوف شارٍع يف املطاف بنا ينتهي أن لنا مقدر وحقيبتي أنني إىل
املطر. من يقي معطًفا شك بال سأرتدي السيناريو، هذا يف الضباب. يف الشارع، مصباح
الربتقالية حقيبتي أحب لكني مخفًضا. كان سعرها لكن ما؛ نوًعا قبيحة أتالنتيك حقائب
إىل بحاجٍة أنني عني ُعِرف لذلك أسافر، عندما أشياء اقتناء عادة لديَّ جامب. ماركة
الربتقالية الحقيبة هذه عىل حصلت وهكذا للمنزل. املقتنيات هذه إلحضار أخرى حقيبٍة
من الكثري اشرتيت ألنني الفاييت جالريي من اشرتيتها سنوات: عدة منذ باريس يف
قبل، من التجارية العالمة أَر لم الصغرية. حقيبتي يف جميًعا وضعها أستِطع ولم الكتب
منذ السعيدة «للقلة عبارة: عليها ُطبع التي البطانة، وأعجبتني مظهرها، أحببت لكنني
كريسبني القديس يوم يف الشهري امللك خطاب إىل إشارة اعتربتها والتي ،«۱۹٧۹ عام
املتجر يف مقًهى حتى سحبتها اختيارها، بعد لشكسبري. الخامس» «هنري مرسحية يف
املعروضة التجميل ومستحرضات باألعىل، القبة — يشء كل إىل النظر بإمكاني كان حيث
وفحصت النبيذ من كأًسا وأخذت وجلست — مكان كل يف العرض وتماثيل باألسفل،

والذهب. ن امللوَّ بالزجاج املتأللئ القرص
ذلك بررت لكنني اليشء، بعض بالدالل شعوًرا يعطي رحلة أثناء األمتعة رشاء إن
تكلفة. أكثر الربيد عرب املنزل إىل األشياء إرسال يكون أن املحتمل من أنه نفيس بإخبار
مطار من أسافر كنت عندما سنوات، قبل باهظة. الوزن عن الزائدة األمتعة ورسوم
بدوت أنني وأعتقد باهظة، الرسوم كانت ا. جدٍّ ثقيلة كانت حقيبتي أن أدركت هيثرو،
إلنقاذي، جاءت أتالنتيك فريجن رشكة من وكفؤة لطيفة موظفة ألن اليشء؛ بعض مذعورة
إخراج يف وبدأت املحتويات عاينت حمله. يمكنني ما ومعرفِة الحقيبة بفتح وأمرتني
ذا الحذاء هذا ارتدي — وهذا الكتب. هذه حمل إىل «ستحتاجني وقالت: والكتب. املالبس
«ضعي البحث. وواصَلت هنا.» ترتدينه الذي الحذاء هذا ضعي ثقيل. إنه العالية. الرقبة
الوزن إىل الحقيبة وزن أنقصت لقد حولك.» الوشاح هذا ي ولُفِّ سرتتك. فوق املعطف هذا
األشياء رشاء إىل تميل كانت أوستن جني ألن بالتشجيع أشعر الرسوم. عيلَّ رت ووفَّ املناسب
لن أنني «أخىش كتبت: ،۱٧۹۹ يونيو ۲ بتاريخ كاساندرا إىل رسالة يف أيًضا. رحالتها يف
صناديقنا يف كبري متسع وجود من بالرغم ألنه املنزل؛ إىل مارثا حذاء إحضار أستطيع
جانب إىل أفكِّر أن ويجب معنا، لنأخذها األشياء من الكثري لدينا سيكون جئنا، عندما
بأنها تعرتف أمتعتها. حْزم يف كثريًا تفكِّر أنها يبدو ال األمتعة.»4 حزم يف طريقتي يف ذلك
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لكني مختلف، بشكٍل ممتلكاتها رتَّبت إذا الصندوق يف املزيد وضع عىل قادرة تكون قد
إليها تشري التي الحميمية وكذلك األمتعة، حْزم يف جيدًة تكون أن لفكرِة مقاومتها أحب
التي األمتعة حْزم يف جني بمهارات دراية عىل كانت كاساندرا أن الواضح فمن العبارة؛

تعرفني. أنِت األمتعة.» حزم يف «طريقتي املستوى. دون هي
وظيفة لتويل بالغة، كامرأة حياتي معظم عشت حيث نيويورك، مدينة غادرت عندما
أسود لونهما املتني القماش من ضخمتني حقيبتني سجلت الشمالية، كارولينا يف كليتي يف
بهاتني تربَّعت لقد اآلن؛ أملكهما اللتني أنفسهما الحقيبتني (ليستا الطائرة. متن عىل معي
الوزن ذات اإلضافية األمتعة مقابل الطريان رشكة رسوم ودفعت سنوات.) منذ الحقيبتني
مرتبٍة عىل تحتوي الحقائب إحدى كانت األشياء. شحن من أسهل األمر بدا حيث الزائد،
بتفريغ قمت الصباح، ذلك يف الفارغة. الجديدة شقتي يف األوىل الليلَة عليها ِنمت هوائية
إخراج من للتأكد برجيل ودهستها القديمة، شقتي يف يل ليلة آخر بعد الهواء من املرتبة
من مجموعات أربع عىل الحقيبتني أنزلت األمتعة. مع وحزمتها طويتها، ثم الهواء، كل
أنا كنت أيام، عدة قبل الجارديا. مطار إىل متجهة أجرة سيارِة يف وحملتهما الساللم
ولم ، لديَّ أثاث قطعة آخر هذه كانت الشارع. يف أريكتي وضعنا قد جون وصديقي
بالخارج، وضعناها إذا أنه إىل لنا توصَّ لقد كريجزليست. موقع عىل بيعها من أتمكَّن
عاصفة — تمطر بدأت تقريبًا، مغادرتها فور ولكن بعيًدا، ويأخذها ما شخٌص فسيأتي
الباقية البقية إىل نظرت األجرة، سيارة أستقل أن قبل األريكة. ودمرت — حقيقية صيفية
إىل أعود زلت ما لكنني املتني. القماش من حقائَب يف كان آخر يشء كل شقتي. من املبتلة
املتني القماش من كبرية سوداء حقائب ثالث أمأل حينها، الصيف، فصول بعض يف املدينة
الليزر طابعة وحتى والكتب، واملناشف، ة، األرسَّ وماليات واألطباق، والكتب، باملالبس،
الالهوتية املدرسة يف استأجرتها التي الصغرية للغرفة إليه أحتاج ما كلُّ — بي الخاصة
ما، صيٍف نهاية يف اشرتيتها بالحقائب. الدَّرج صعود استطعت كيف أعرف ال العامة.
الرجال الكيميائية. املواد رائحة منها تفوح التي سكوير تايمز يف األمتعة متاجر أحد من
مسطَّح، بشكٍل وعبَّئوها املخزن، من الحقائب أحرضوا املتجر يف يعملون كانوا الذين

بالبالستيك. وغلفوها
بمثابة األقسام متعدد متجٍر يف األمتعة قسم إىل الرحلة كانت سنٍّا، أصغر كنت عندما
املختلفة واألحجام األلوان جميع إىل نظرت الرحلة. يف األوىل الخطوة وهي الطقوس، أحد
كل املرسح، عىل املمثلني مثل صغريٍة منصات عىل املرتَّبة املتطابقة واملجموعات للحقائب،
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جون ذهب ،(۱۹۸۹) ثينج» أني «سيي فيلم يف الرحالت. من مختلًفا نوًعا تقرتح واحدة
أوروبا، إىل لرحلتها البنته هدية لرشاء األمتعة قسم إىل ماهوني) (جون ديان والد كورت
اإلجرامية أنشطته عن الكشف يف األوىل الخطوة هي هذه االئتمانية. بطاقته وُرفضت
ر يصوِّ الوفاض. خايل املحل وغادر البائعة. يغازل كان ألنه مهني؛ املشهد حياته. وانهيار
(باري البائع يؤكِّد هزلية. أكثر ق تسوُّ رحلَة (۱۹۹۰) فولكانو» ذا فريسس «جو فيلم
«أنت ويذكِّره: حياتي» يف الشاغل «الشغل هي األمتعة أن هانكس) (توم لجو ماكجفرن)
االعتماد عليك ما كلُّ عائلتك. عن بعيًدا ربما — الوطن عن بعيًدا العالم، حول تسافر
وو وابوني الهادئ املحيط جزيرة إىل رحلتَه جو وصُف يثري وأمتعتك.» نفسك. هو عليه
للماء مقاوم باخرة صندوق تقديم خالل من البائع يحلها التي باألمتعة» تتعلَّق «مشكلًة
النهاية، ويف أربعة، جو يشرتي الصغرية. الكنيسة تشبه صغرية غرفة من يخرجه لجو
يطلب عليها. يعتمد ا» «حقٍّ إنه الحياة: قيد عىل للبقاء كطوف مًعا ربطها عليه سيتعنيَّ
املتخصصة. األمتعة متاجر من يشرتونها أو اإلنرتنت عرب أمتعتهم اآلن الناس من الكثري
تكلفة أقلَّ فر السَّ حقائب أصبحت شعبيتها. تراجعت لكن موجودة، األمتعة أقسام تزال ال
تدوم قد اآلن، الصنع. يف أرخص الحاالت، بعض يف أيًضا، ولكنها املاضيني، العقدين خالل
الحقائب هذه لكن اب. السحَّ يتلف أو عجلة تنكرس أن قبل سنوات بضع فر السَّ حقيبة
الوقت. بعَض معه ستعيش ألنك ا مهمٍّ ستتخذه الذي الخيار كان املايض. يف صمدت
ال كانت سفر. بحقيبة األقسام املتعدد املتجر مغادرة حول مثري يشء أيًضا هناك كان
وإذا وعًدا. يشء كل كان عليه. ستكون ما بعُد تصبح لم ملصقاتها. وتحمل فارغة. تزال
فيها. تخزينها يمكنك سفرك، حقيبة رشاء بعد أخرى أشياءَ لرشاء ق تتسوَّ وكنت صادف
املتطابقة. األمتعة خاصة الثانوية، املدرسة يف للتخرُّج شائعة هديًة األمتعة كانت
لدى كان ربما املنزل. تغادر كنت حيث البلوغ؛ ملرحلة الوسطى للطبقة رمًزا كانت لقد
أمتعة تتطابق أن يجب ولكن الكلية، إىل إليصالهم األمتعة من يكفي ما بالفعل زمالئي
نيويورك يف بالجامعة التحقت عندما الكلية. إىل ذاهب ألنك رشاؤها ويجب املناسبة، الكلية
من كبريتني حقيبتني أخذت ذلك، من بدًال متطابقة. أمتعة معي أحمل لم ،۱۹۹٥ عام
إحداهما كانت وربما حياتي)، تحدِّد األشياء هذه أن (يبدو أسود لونهما املتني القماش
املعسكر كان سنٍّا. أصغر كنت عندما الصيفي املخيم إىل رافقتني التي الحقيبة ذات هي
جررت أنني أتذكَّر ج. ومتعرِّ طويل رسيع طريق عىل كاليفورنيا، شمال جبال يف مزرعٍة يف
ركلها إىل واضطررت رسيري. تحت دفعتها حيث النوم، غرفة إىل األرض عىل الحقيبَة
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حقيبتك كبريتني: لحقيبتني رسير كل تحت كافية مساحة هناك كان إلخفائها. مرات عدة
تتمدَّد د، محدَّ غريَ مستديًرا شكًال القماشية الحقائب هذه كانت الغرفة. يف رفيقك وحقيبة
تحمل وكانت البالستيك، مثل حقيبتي رائحة وكانت االتجاهات. جميع يف يبدو ما عىل
اسمي عليها ومالبس للحرشات، وبخاخ يدوي، مصباح املطلوبة: املخيم أغراض جميع

واألوساخ. بالغبار دائًما مغطٍّى السفيل جانبها كان بالكي. مثبتة ملصقات عىل
نوع من كبرية ظهر حقيبة لديَّ كان الكلية، بعد سنوات ولعدة الكلية، يف كنت عندما
وأماكن وفرنسا، تركيا، إىل وأخذتها واألسود، الداكن األخرض باللونني كانت كريك. إيجل
يف أصدقائي سافر وهكذا سافرت هكذا النُّزل. من العديد أرضية عىل بها ألقيت أخرى.
بشكٍل الظهر حقيبة وضع بإمكانك كان لكن قط. سفر حقائب نُحِرض لم الوقت. ذلك
من أكثر نصحني وقد شائًعا، تصميًما هذا كان فر. السَّ حقيبة مثل السحاب وفتح مسطَّح
أي إىل الوصول من أبًدا تتمكَّن لن أعىل. من ل تُحمَّ ظهٍر حقيبَة تشِرت ال ييل: بما شخص
البوليسرت من آمنة جرابات عليها: أطلقنا كما النقود»، «أحزمة أيام أيًضا هذه كانت يشء.
كانت الراحة. أجل من الحزام تعديل إمكانية مع خرصك، حول ترتديها الظرف تشبه
جواز عىل تحافظ وكانت الدويل. للسفر عموًما صة مخصَّ اب بسحَّ املزودة الِجرابات هذه
وتحتفظ االنطالق قبل النقود بعض دائًما تسحب (كنت والنقود فر، السَّ وشيكات سفرك،
طوال ثم الطائرة متن عىل الحزام ترتدي وكنت ظهرك). حقيبة يف سفرك جواز من بنسٍخ
ا جدٍّ متعرًقا الحزام أصبح الحارة، الصيف أيام من متأخر وقٍت يف كنت. أينما الوقت،
رؤيته ما نوًعا يمكنك ودائًما مبارشة، الجينز بنطلونك َخْرص فوق أو تحت معدتك، عىل
لكل الخالصة هو املال حزام كان تجلس. عندما خاصة به، والشعور — بسيط انتفاخ -
اللصوص وأن للمنزل، مغادرتك بمجرد للهجوم معرَّض بأنك اإلحساس فر: السَّ مخاوف
صغرية؟ ظهر حقيبة ستُخَطف. حيث يد، حقيبة حْمل الجنون من كان مكان. كل يف كانوا
الناس. من حشد وسط تكون عندما إليها يصل سوف ما شخٌص حماقة. من لها يا —

بحمايتك. وعد املصفر الكريمي اللون ذا القبيح النقود حزاَم لكنَّ لك. قيل ما هذا
حقائب من متطابقة مجموعة والديَّ لدى كان العملية. باألمور دائًما األمتعة تتعلَّق ال
األخرى، من أكرب واحدة حقيبتان، صغري: يف الفاتح البني اللون ذات الصوفية هارتمان
وأحزمة الواقع يف تتحرك تكن لم ا جدٍّ صغرية عجالت بهما كان رقمية. بأقفال مزودة
والدي اعتقد تسقطان. الحقيبتني، سحب بالفعل حاولت إذا ولكن ربطها، يمكن قصرية
من التخلُّص وأراد األمتعة من الكثري لديه كان ألنه والده من هدية كانتا ربما أنهما
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له. اشرتتهما ربما َجدتنا، جيني، زوجته أن أو «بوبي». اسم عليه نطلق كنا بعضها.
وهو كومباني، آند ماجنني آي يف محرتفة متسوقة جيني كانت صغرية، كانت عندما
يف تنفيذيٍّا مديًرا َجدي وكان الحايل. الوقت يف موجوًدا يَُعد لم األقسام متعدِّد متجر
جيني ساعدت التقيا. وهكذا موجوًدا، يَُعد لم األقسام متعدِّد آخر متجر وهو واينستوكس،
— األشياء تجمع أيًضا وكانت مالبسهن. خزانات تأسيس يف األثرياء األنيقات، النساء
واينستوكس من الحقائب رشاء تتذكَّر أمي لكن منزلهما. تمأل رائعة مجموعات هناك
هذه والداي أخذ سعرها. انخفض حتى وانتظرت بشدة، تريدها كانت سكرامنتو. يف
تحتوي الحقائب كانت أخرى. وأماكن فرانسيسكو، وسان وهاواي، باريس، إىل األمتعة
وكانت شفاف، بقماش ومبطَّنة فاتح، بني بجلد ومزينة نحاسية، وأقفال مقابض عىل
تبدو تفاصيل وهي وعنوانك، اسمك كتابة يمكنك حيث بالداخل القماش من رقعة هناك
سيتم أنه املؤكد فمن الحقائب، فقدان حالة يف أنه إىل بالنظر غريب بشكٍل شخصية
حتى ثقيلة الحقائب كانت الحقيبة. من الخارجي الجزء عىل األمتعة ببطاقات االستعانة
الحقائب بهذه والداي يسافر لم لذا التصميم؛ يف عيبًا الثَِّقل هذا يُعدُّ اآلن، فارغة. وهي
أن املفرتض من كان ألنه ثقيلة العمالقة الحقائب هذه كانت عقود، منذ لكن سنوات. منذ
عظيمَة وزنُها جعلها لقد األشياء. لهذه الغريب الطابَع من جزءًا هذا كان ثقيلة. تكون

ما. مكاٍن إىل بالذهاب الشعور مثل — مهمة — الشأن
وأخواتي أنا أعطياني لكنهما هارتمان، أمتعَة والديَّ وَجدتي َجدي يعِط لم ربما
لكنها بعجل، مزودة كانت الحقائب أن أعتقد ال األعوام. أحد يف امليالد عيد بمناسبة حقائَب
واألخرض الداكن، األزرق مختلفة: بألوان الحقيبة نفس جميعها وكانت صغرية، كانت
منها كلٍّ عىل وكان الجوانب، لينة كانت األخرض. باللون حقيبتي كانت واألسود. الداكن،
أخذانا الزيارات هذه ويف فينيكس، يف زرناهما عندما الحقائب هذه أخذنا تربطها. أحزمة
الذي الشوكي، التني هالم وأكلنا النباتية، الصبار وحدائق القمة، املسطحة الهضاب لرؤية
يمتلكان والداي يزال ال الحقائب. لهذه حدث ماذا أعرف ال الحقائب. يف معنا أحرضناه
مجموعة صادفت إيباي. موقع عىل عليها العثور السهل ومن القديمة. هارتمان حقائب
الوصف: هذا تحمل وبحزام»، صوفية عتيقة هارتمان «حقائب أنها عىل أُدِرجت واحدة
بها. فر السَّ بقصد اشرتيتها جميلة. وكلها مدرجة عتيقة هارتمان حقائب أربع «لديَّ
ُصنعت فقد ذلك، ومع املايض. إىل وحنني فنية كتحف مكتبي يف واحدة عدا ما الكل ُعِرض

هناك.» إىل تنتمي وربما للطريق،
الطريق. عىل تكون أن يجب أشياء للذكريات. رموز فنية. تحفة
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لم الناس من والكثري الجوية، الرحالت من عدد إلغاء يف الطقس تسبَّب
الكربى األبحاث جلسات يف األبحاث بعض املؤتمر. إىل الحضور يستطيعوا
عىل بالفندق، أستمتع زلت ما مؤلفيها. غري آخرين أشخاٍص بواسطة ُقرئت
أخرج الليل، يف صعودي. أثناء الداخل من املصعد باتجاه أقف أنني من الرغم
أفكِّر وال املدينة عىل نظرة وألقي أقف لذلك هناك؛ أثاث أي يوجد ال رشفتي. إىل

يشء. أي يف
أرتدي أن بعد متسخة. بمالبس ممتلئ حقيبتي يف باملؤتمر الخاص الجزء
املالبس خالل من األيام تحديد يمكنني الحقيبة. إىل وأعيده أطويه ما، شيئًا
نظرة وألقي وقهوة)، بينديكت (بيض الغرف خدمة أطلب الصباح، يف املطوية.
وأتساءل عليه، املبعثرة واملالبس الغرفة، يف املوجود اآلخر الكبري الرسير عىل

أرتديه. أن يجب عما
ذهبنا ثم الصباحية، املناقشة بعد الغداء طعام لتناول بصديقة التقيت
البوربون. يحب وكالنا جرينسبورو، يف مني، بالقرب تعيش إنها بوربون. لرشاء
مجموعة لديها الشمالية كارولينا والية يف الدولة تديرها التي الخمور متاجر لكن
التقطت املألوف. عن خارج بيشء األمر يتعلَّق عندما سيما ال للغاية، محدودة
أن يمكنها ال لذا بالطائرة؛ ستسافر إياهما. أعطتني ثم جميلتني زجاجتني
غرفتي، إىل ُعدت عندما سيارتي. يف معي أخذهما يمكنني لكن معها، تأخذهما

حقيبتي. يف ووضعتهما املستخدمة بمالبيس الزجاجتني غلَّفت
قليًال، ثملة كنت السابقة الليلة يف أنني يبدو التايل. اليوم يف املؤتمر انتهى
ثم العلبة، من بدًال الحمام حوض بجوار الالصقة عدساتي إحدى وأسقطت
إىل للعودة طريقي يف نظارتي ارتديت لذلك أخرى؛ عدسات لديَّ ليس ت. جفَّ
جبال إىل واتجهت مييل وأخذت سيارتي يف ووضعتها حقيبتي حزمت املنزل.
بريفارد. ى تسمَّ صغريٍة بلدٍة يف الليلة هذه البقاءَ قرَّرت لقد الشمالية. كارولينا

بشالالتها. املنطقة تشتهر
منخفضة. والشمس ساكنة األشجار وكانت العامة، نانتاهاال غابة عرب ِرسنا
هايالندز ى تسمَّ مرعب بشكل غنية بلدة عرب مررنا الخالبة. اإلطالالت عند توقفت
مغلق يشء كل لذلك األحد؛ يوم إنه جولف. ومالعب الريفية بالنوادي مملوءة
خفيفة وجبة لتناول فت وتوقَّ وينديز مطعم وجدت الجوار. يف أحد يوجد وال
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عاليًا مركًزا يشغل ال وينديز الظهر. بعد منتصف فرتة يف بالجبن الربجر من
الجنوب عرب سيارتي قيادة أثناء الرسيعة. الوجبات بمطاعم الخاصة قائمتي يف
ثم كوين، ديري ثم أوت، كوك ثم أوًال، جايز فايف مطعم عن أبحث الرشقي،
السيارة، رحالت يف بالجبن الربجر ملطاعم ترتيبي هو هذا وينديز. ثم سونيك،
إن-أند-أوت، مثل البالد، من أخرى أجزاء يف املتاحة الخيارات مراعاة عدم مع

وبرومز. وواتابرجر،
يُدعى كالسيكي مكاٍن إىل السيارة ُقدنا الظهر، بعد من متأخر وقٍت يف
سئمت لقد اللون. الوردية الفالمنجو طيور بنا بت رحَّ حيث سنسيت، اسرتاحة
مييل جلست استحمامي، أثناء وحدي. بكوني وسِعدت بالناس االختالط من
أحد عىل موضوعة حقيبتي دائًما. تفعل كما الباب، تراقب ام الحمَّ سجادة عىل

أيًضا. تراقبنا الكبرية، ة األرسَّ
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الخامس الفصل

األمتعة مركز املفقودة: األمتعة
أالباما يف املُطاَلبهبا غري

ظهر يف بها امُلطاَلب غري األمتعة مركز يف السيارات انتظار ساحة يف السيارة أوقفت
إىل تأتي املفقودة فاألشياء املفقودة. األشياء ملعبد تماًما مناسب بالغيوم، ملبَّد يوم
األمتعة يف ُفقدت التي تلك ولكن املفقودة، األشياء كل ليس حسنًا، أالباما. سكوتسبورو،

املفقودة.
األلعاب بمتاجر ومررت الجبال عرب سيارتي ُقدت فقد الطريق. أضلَّ لم لكنني
عىل تتعفن التي امليتة والكالب واألكرب) األخرية هي دائًما واحدة (كل الضخمة النارية
املركز يبدو أالباما. يف السياحي الجذب مناطق أفضل أحد أجل من الطريق، جانب
باللونني سفر حقيبة شكل عىل التي الالفتة عن النظر برصف عاديٍّا، مكاتَب َع مجمَّ
الصعوبة بعض واجهت بها. امُلطاَلب غري األمتعة مركز عليها مكتوب والربتقايل األزرق
شارع يقع االتجاهات. عن للبحث ضخمة كنيسة أمام فت توقَّ لذلك املكان؛ عىل العثور يف
فامييل ومتجر بادجيت، نُزل بعد الرسيع، الطريق عن اليشء بعض بعيًدا سرتيت ويلو
ومتحف الرهن، ومحالت األخشاب، ورشكات الشكمانات، تصليح أماكن وبعض دوالر،
بدقة، املشذَّبة الشجريات من بسياج محاط املبنى الثقايف. واملركز بويز سكوتسبورو
الهزازة، الكرايس من والعديد أرجوحة، وجود ويوحي ألمريكا. علمان املدخل رأس وعىل

عمل. مكان وليس منزل هذا بأن األمامية الرشفة يف املعلقة الزرع وأحواض
الخوف جوهر هو هذا مستعدين. وغري العاَلم يف ضعفاءُ نحن أمتعتنا، دون من
إنه حقيبتي. تصل لم سنوات، عدة منذ مونرتيال إىل سافرت عندما األمتعة. فقدان من
باللغة عليها مكتوب الفتات تحت وباملرور حقيبة. دون مطار من تخرج أن غريب شعور
إىل أنتمي ال أنني لو كما خطرية، بخفة شعرت الخواء: من أكثر هو بما شعرت الفرنسية،



األمتعة

1-5 شكل

فضفاًضا وبنطلونًا سوداء سرتة واشرتيت ق للتسوُّ ذهبت التايل، اليوم يف وجودي. مكان
كتابها يف التايل. اليوم يف الفندق إىل ُسلِّمت التي حقيبتي، عىل ِحداد يف كنت ربما — أسود
املتأخرة: باألمتعة يتعلق فيما بالجمال اإلقرار سكاري إيلني تدرك والعدل»، الجمال «عن

وجلب الحيس األفق دخل قد جديًدا شيئًا ألن ليس فجأة، الجميل اليشء يظهر
جديد طالب يصل أو جديدة قصيدة تُكتب عندما الحال هو (كما معه جماله
متاهة مثل — مثرية الشتاء، يف أوراقها تساقطت صفصاف، شجرة تصبح أو
لديه ما، شيئًا ألن ولكن والسماء)، الالفندر ألواح أمام ترفرف عيصصفراء من

يديك.1 بني فجأة يُوضع املتأخرة، األمتعة مثل األفق، يف بالفعل جماله
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بالفعل. وجوده حقيقة مع الحال هو كما مفاجئ، أمٌر الجديد اليشء جمال إدراك إن
نحتفظ أن به املسلَّم من تراها. فجأة، ثم أخرى، مرة تراها أالَّ تخىش حقيبتك، تفِقد عندما
تسافر ال عادًة لكنها الزمن، من فرتاٍت منا تُؤَخذ قد اليوم. نسافر عندما معنا بأمتعتنا
إرسال يشبه أن اعتاد األمتعة نقل فإن املنطلق، هذا ومن املايض. يف كما عنَّا، منفصلًة
األحيان بعض يف تسبَّب مما قليًال، للخبط الصناديق تعرَّضت الطرود، ومثل بالربيد. طرد
واجهتها التي امِلَحن عن كاساندرا إىل رسائلها يف أوستن جني تكتب محتوياتها. إتالف يف

الوزن: مشكلة عن ۱٧۹۹ مايو ۱٧ بتاريخ رسالة يف فكتبت صندوقها. مع

كان ألنه ساعات؛ بضع قبل انزعاجي زاد صندوقي؛ بشأن باالنزعاج أشعر
وكان ديفايزيس، من وريبيكا توماس أحرضها التي بالعربة لنقله ا جدٍّ ثقيًال
أخرى، عربة أي إىل بالنسبة كذلك ا جدٍّ ثقيًال يكون قد أنه الفرتاض سبب هناك
اكتشفنا بالنهاية، ذلك ومع نقله. بإمكانها عربة أي عن نسمع لم طويلة ولفرتة
أي عىل ولكن املكان، هذا إىل االنطالق وشك عىل كانت واحدة أن الحظ لسوء
وَمن بأمان، نحن اآلن حتى الغد، حتى هنا يبقى أن للصندوق يمكن ال حال،

الوقت.2 من املزيد يعطينا يشء أيُّ يحدث قد يدري

تتحدَّث التي املهمة» «التوافه أحد كان ،۱۸۰۸ يونيو ۱٧ إىل ۱٥ بتاريخ أخرى رسالة يف
يكمل وما بالفعل؛ أتى قد صندوقي أن تصدِّقني «هل بصندوقها: تتعلَّق أخرى مرًة عنها
«السعادة عبارة يف الفكاهية املبالغة إن ر.»3 تترضَّ لم محتوياته أن العجيبة، السعادة
إلحاق أو الصناديق ر تأخُّ تَكرار إىل أيًضا ح تلمِّ ولكنها أوستن، من معتاد أمٌر العجيبة»
إىل أخبارها ويف مرتاحة. وأنها تترضر، لم ممتلكاتها أن العجيب بمحتوياتها. الرضر
الليلة يأِت لم «صندوقي ا: جدٍّ محظوظة تكن لم ،۱۸۱٤ مارس ۳ إىل ۲ من كاساندرا
جوارب أستعري أن يجب كذلك، األمر يكن لم إذا الصباح؛ هذا سيأتي أنه أعتقد املاضية،
استعداًدا مسبًقا االحتمال لهذا أستعد أالَّ حمقاء كنت لزيارتي. وقفازات أحذية وأشرتي
الوقت يف الصندوق ستجلب الطريقة بهذه ذلك عن الكتابة أن يف كبري أمٌل لديَّ أفضل.
وبالتايل الكتابة، خالل من الوجود إىل الصندوق تستحرض قد أنها تمزح هنا، الحايل.»4

فر. السَّ من ما وقٍت يف جميًعا بها نشعر حماقة إنها املزعومة. حماقتها مشكلة تعالج
مكان هو بها امُلطاَلب غري األمتعة مركز محظوظة. كانت أغراضها. أوستن استعادت
تم مالك. لها ليس التي األشياء هذه عن بحثًا املتسوِّقون ويأتي ، تُسرتدَّ لم التي لألشياء
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أكثر ويستقطب ۱۹٧۰ عام يف مربعة قدم ٤۰۰۰۰ مساحته تبلغ الذي املركز افتتاح
رئيسية جذب كمنطقة مكانته تربُز دولة. ٤۰ من أكثر من سنويٍّا زائر ۸۰۰۰۰۰ من
الحيوان، وحدائق املحلية، الكروم ملزارع املدخل عند سياحية كتيبات عرض خالل من
أالباما شمال ومسار العامة، والحدائق الكبرية، والكهوف والجولف، باملظالت، والقفز
املتجر يف األقسام تشمل تذكارية. قمصان رشاء أيًضا يمكنك املقدَّسة. لألماكن هاليلويا
اإللكرتونية واألجهزة والكتب، الرسمية، واملالبس الرياضية، والسلع املجوهرات، الرئييس:
ونسائية، رجالية ومالبس اليوم)، يف ضيف لكل محمولة كمبيوتر أجهزة ۳ الرشاء (حد
يضم — «إتسرتا» متجر — منفصل مبنًى ة وثمَّ ستاربكس. ويوجد حقائب. و(بالطبع)
حتى مملوءة تكون تكاد السيارات انتظار ساحة املنزلية. واألدوات األطفال أغراض
إىل الفتة تشري اإلجازة. لقضاء وجهًة املتجَر التخييم عربات من العديد ويَعدُّ نصفها،
يشء يوجد ال الخلف. يف التخييم مركبات وقوف أماكن من املزيد وجود إىل املبنى جانب
الجانب عىل سيتجو. بنزين ومحطة أالباما إطارات متجر بالجوار يوجد املوقع. يف مميز
متهالًكا يبدو الذي دابليو، أند تي بها امُلطاَلب غري األمتعة متجر يوجد الشارع من اآلخر
غري األمتعة مركز موظفي أحد (يِصفه بها. امُلطاَلب غري األمتعة بمركز مقارنًة ما حدٍّ إىل
حيث، هيل، سيدار مقربة مقربة؛ يوجد املركز خلف مقلَّدة».) «نسخة بأنه بها امُلطاَلب
دوالر ٤۰۰ بسعر املدينة يف فدانًا ٦۳ أصل من عرشون يتوافر اإلنرتنت، عىل ملوقعها وفًقا
الحرب من قبور هناك دوالر. ۱٤۰۰ مقابل قبور أربعة من أرض قطعة أو قرب لكل

القرانيا. وأشجار للمدينة. سة املؤسِّ العائالت بعض وقبور األهلية.
والسفن والقطارات، الحافالت، وخطوط الطريان، رشكات من الحقائَب املركز يستقبل
لم التي البضائع أيًضا املركز يبيع واملنتجعات. السيارات، تأجري ورشكات السياحية،
ملوقع ووفًقا الطريان. رشكات من تأتي بها يُطاَلب لم التي األمتعة غالبية بها. يُطاَلب
األمتعة. تَسلُّم منطقِة يف الحقائب من باملائة ۹۹٫٥ تُسلَّم بها، امُلطاَلب غري األمتعة مركز
أو حقيبة، مليون ۱٫۸ من أكثر ُفِقَد ،۲۰۱۲ عام يف باملائة. ۰٫٥ يتبقى حينها ولكن
وهذا الداخلية. الرحالت عىل الكربى األمريكية الطريان رشكات ِقبل من أُتِْلفت أو َقت، ُرسِ
راكب، ۱۰۰۰ لكل حقائب ثالث عن قليًال يزيد ما مع سيئ نحو عىل تُعوِمل أنه يعني
الوضع كان ،۲۰۰٧ عام يف السابق. العام عن املائة يف ۸ بنسبة انخفاًضا يشكِّل مما
الحقائب عدد بلغ ،۲۰۱۳ عام يف حقيبة.5 ماليني ٤٫٥ أُتلف أو ُفِقد حيث بكثري؛ أسوأ
لكل حقيبة ٦٫۹٦ أو ماليني، ۲۱٫۸ العالم أنحاء جميع يف سيئة معاملًة ُعوِملت التي
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أسوأ لديها يكون أن إىل واالقتصادية اإلقليمية الطريان رشكات وتميل مسافر.6 ۱۰۰۰
املسافرين تاج وريباوند تاج سوبرسمارت مثل الالسلكية الرتددات ذات الرقائُق تَِعد أداء.
عىل القدرة بعدم فقط تذكِّرنا األجهزة هذه ولكن ُفِقد، ما عىل العثور بالتأكيد سيتم بأنه
رشكات تُجري بها، امُلطاَلب غري األمتعة بمركز الخاص الويب ملوقع ووفًقا فر. بالسَّ التنبؤ
التي الحقائب مالكي عىل العثور ملحاولة أشهر» ثالثة مدتها مكثَّفة ب تعقُّ «عملية الطريان
«األمتعة تبيع ثم املتبقية. املفقودة بالحقائب الخاصة امُلطاَلبات د وتُسدِّ بها، يُطاَلب لم

للمركز. — ألحد ِملًكا تَُعد لم التي — بها» امُلطاَلب غري
العثور محاولة عملية أن إىل لإلشارة ا خاصٍّ جهًدا اإلنرتنت عىل املركز موقع يبذل
الحقائب من ا جدٍّ صغري «عدد وجود إىل وتؤدي شاملة عمليٌة الحقائب أصحاب عىل
هذا وأن والدها، هو الحقيبة مالك أن إىل الكلمة تشري «يُتِّم». النهاية». يف يُتَِّمت التي
مرتادفني. به» ُمطاَلب و«غري «مفقود» مصطلَحي الويب موقع يستخدم مات. قد الوالد
أيًضا ولكن مفاتيحك، تضيع مثلما ضائعة، كانت الحقيبة أن إىل «مفقود» مصطلح يشري
عنها. تُُخيلِّ أنه إىل به» ُمطاَلب «غري مصطلح ويشري ب. للتعقُّ قابلة غري تحركاتها أصبحت
تماًما. ذلك تفرس أن يمكن ال كمفقودة حالتها لكن كمفقودة، بحالتها التخيل هذا يرتبط
منشأة إىل مقطورة عىل لة محمَّ وهي وتصل رؤيتها دون اليتيمة الحقائب هذه تُشرتى
يوم. كل عنرصجديد ٧۰۰۰ من أكثر يصل ر. وتُسعَّ وتُفَرز، تُفتَح، حيث باملركز، املعالجة
تُخترب أالباما. شمال يف األكرب هي داخلية منشأة يف ا جافٍّ تنظيًفا تُنظَّف أو املالبس تُغسل
تُفتح ن. وتُثمَّ النفيسة املجوهرات تُنظَّف الشخصية. البيانات وتُمسح اإللكرتونية األجهزة
النظر من تتمكَّن حتى للجمهور، السبت إىل االثنني من الظهر بعد ٢:٣٠ الساعة الحقائب
للبيع العنارص» «أفضل بفرز املوظفون يقوم يشء. كل إزالة قبل غريب شخص حقيبة إىل
جود فور «ريكليمد برنامج خالل من املتبقية العنارص نصف بحوايل ويُتَربَّع بالتجزئة،
التربع». أو بالتجزئة للبيع املناسب «غري اآلخر، النصف من ويُتخلَّص للخري)». (ُمسَرتَدٌّ
إىل محتوياتها تنقسم مفتوحة؛ حقيبة صورة خالل من املوقع عىل العملية هذه تُمثِّل
لهايٍة عىل «املهمالت» فئة تشتمل الصفحة. أسفل واملهمالت والتربُّع، البيع، فئات: ثالث
وفرشاة أسنان معجون وأنبوب مطاطي، ورشيط ورقية، ومشابك شاربي، وقلم لألطفال،
وكأنها تبدو مطوية ورق وقطعة اللون، بني صغري نوتس فيلد مالحظات ودفرت أسنان،
لها قيمة ال املفقودة املمتلكات هذه ربع أن حقيقة كتاب. من انتُِزعت صفحة أو إيصال
شخٍص أسنان معجون باستخدام الكثري فْعل يمكنك ال إيلَّ. بالنسبة للغاية محزن أمٌر
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وتشكِّل حقائبنا تمأل التي القيمة العديمة األشياء املالحظات. دفرت أو أسنانه. وفرشاة ما
حياتنا.

املركز مدخل يُعدُّ عادية. وغري غريبٍة أشياءَ عىل أيًضا تحتوي الحقائب هذه لكن
سو تجلس أوينز. وسو دويل َسني للمؤسِّ صورة وتعلوه عليها ُعِثر التي لألشياء «متحًفا»
«األشياء تُعرض اليمني إىل كتفها. عىل ويده خلفها دويل ويقف بذراعني أصفر كريسٍّ عىل
«البريينث»، ۱۹۸٦ عام فيلم من العفريت الدمية هوجل يوجد اليسار وإىل الدينية»،
املعروضات هذه تستمر وُجدِّد. متدهورة» «حالة يف ۱۹۹٧ عام يف املركز إىل وصل الذي
واآلالت املوظ، قرون ذلك ويف الجدران، عىل عاليًا الكنوز تُثبَّت حيث نفسه، املتجر يف
األفغانية. والرُّباب الروسية الدومرا آلة ذلك ويف املوسيقية، واآلالت أندروود، ماركة الكاتبة
تجاه خاص شعور لديهم (فاألفغان وتصفها تحدِّدها بالفتات مصحوبة األشياء هذه
إسرسبرايز إم إتش السفينة «نموذج يتضمن املركز. إىل وصولها وقت إىل وتشري الرُّباب)
يف كرو لراسل وصورة النابليونية الحروب عن التاريخ يف موجًزا درًسا يدويٍّا» املصنوع
لها خصصت ۲۰۱۰ عام من للمغازلة» عتيقة «مروحة ثمة كوماندر». آند «ماسرت فيلم
َمشاهد تعرض عرش التاسع القرن من رائع بشكٍل يدويٍّا املنقوشة املروحة «هذه قصة:
واملزودة بالذهب املطلية الفيكتورية، املروحة هذه فراغهم. أوقات يف للشباب كالسيكية
اجتماعية مكانة ذات سيدٍة إىل تنتمي كانت أنها بد ال د، معقَّ بشكل منحوتة بعيصعظمية
للبيع، ليست املتجر أنحاء جميع يف املعروضات وبعض للبيع، ليست األشياء هذه كبرية.»

القديمة. الحقائب من العديد ذلك ويف
عىل نظرًة وألقي الباهت الرمادي اللون ذات ق التسوُّ عربات صفوف بجانب أقف
عىل ومعلَّقة نصفني إىل مطوية أمامي، الجينز البنطلونات من صفوف تمتد خريطتي.
بصندوق مررت أن بعد الرسمية، صلألزياء املخصَّ القسم أميشيف بمشبك. مالبس حماالت
عن املتسوقني أحد تخىلَّ املالبس هذه (بني بالدانتيل املزينة السيقان مدفئات من كبري
بغرف املوجود الطراز ذلك عىل م ومصمَّ أسود صناعي بجلد مغلف املقدَّس الكتاب
األلوان ذات الطويلة، بالفساتني اململوءة الرسمية املالبس غرفة يف وأميش االسرتاحات)،
أُنِتجت التي الزفاف فساتني التسعينيات. يف التخرُّج حفالت الذهن إىل تعيد التي الزاهية
عىل معلَّقة ذلك نحو أو فساتني ستة — برايدال دايفيدز ماركة من — كبرية بكميات
ارتُِديَت قد كانت إذا ا عمَّ أتساءل والتفتة. والدانتيل، بالرتتر، جميعها مزينة الحائط؛
أغىل بعض النوم. ومالبس واألرواب، املزررة، القمصان من رفوف أمام ل أتجوَّ قبل. من
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۸٤۹٫۹۹) ۱۲ مقاس كلوي، من العاجي باللون دانتيل فستان — املتجر يف العنارص
من شهرزاد» و«صندوق أمريكيٍّا) دوالًرا ۳۱۹٥٫۰۰ بالتجزئة للبيع أمريكيٍّا؛ دوالًرا
أمريكيٍّا) دوالًرا ۱٤٥۰٫۰۰ بالتجزئة: للبيع أمريكيٍّا؛ دوالًرا ۱۸۹٫۹۹) شاك باريل تصميم
يف الكامنة بالكنوز كتذكري اليومية األشياء بحر عن بعيًدا الرفوف، أعىل ومرتبة مميزة —

كلوي. ماركة الفستان إىل امرأة تنظر املفقودة. الحقائب
ماركة بفستان يطالب أال لشخٍص يمكن «كيف رأسها: تهزُّ وهي صديقتها تسأل

مدهش.» كلوي؟
وقمصان. وفساتني، بلوزات، مقلَّدة. مجوهرات العنارصعادية. من العظمى الغالبية
من أشياء باألسواق. املنترشة الورقي الغالف ذات والكتب التصوير كامريات من صفوف
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العادي، وغري العادي بني التوتُّر هو الخاص طابَعه املركز يعطي ما لكن اليومية. الحياة
مكتوب د معقَّ بشكٍل منحوت الداكن الخشب من إطار املقهى من بالقرب يوجد حيث
بالنسبة دوالًرا». ۱۳٥۰٫۰۰ عرش التاسع القرن من السويرسية السوداء «الغابة عليه:
ودبابيس اللؤلؤ، وقالئد والساعات، باألساور، الصناديق تمتلئ النفيسة، املجوهرات إىل
والفضة الذهب وسالسل باملاس، املرصعة الذهبية والصلبان والداليات، املنقوشة، الربوش
۱۰۳٫۹۹ غريب: بشكٍل دقيقة تكون والتي األسعار، بطاقات أفحص األطوال. بجميع

دوالر. ٥۰۰٫۹۹ دوالًرا، ۲٦۰٫۹۹ دوالًرا، ۱٧۲٫۹۹ دوالًرا، ٦٦٫۹۹ دوالرات،
فتخرجه منقوش، بحجر خاتم رؤية بإمكانه كان إذا البائعة بجواري رجٌل يسأل

له. وتسلِّمه الحقيبة من
برسعة.» وِبيع جيد. بسعر هذا مثل آخر واحد لدينا كان ا. حقٍّ جميل «هذا هي:

ا.» حقٍّ لطيف إنه «نعم، وقلَّبه. بعناية إليه نظر
ا.» حقٍّ فريد بإطار يتميز والذي اللؤلؤ، من بفصٍّ املزوَّد اآلخر هذا وهناك رائع. «إنه
يفكِّر كان لو كما ممكن، حدٍّ أقىص إىل أصبعه، يف أدخله الذي اآلخر، الخاتم أعطته

امرأة. يد يف سيبدو كيف يف
بديع.» إنه «هممم. هو:

— جمجمة شكل عىل — خاتمي أخرى بائعة الحظت األوشحة. قسم إىل أسري
وابتسمت.

الجماجم؟» تحبني «هل سأَلت:
«نعم.» قلت:

تحمل وهي وعادت للحظة اختفت للتو.» جاء وقد لك سأريه يشء لديَّ «حسنًا،
بعناية. مطويٍّا واألسود األبيض باللونني جماجم عليه وشاًحا

ماكوين.» ألكسندر «إنه وقالت:
لطيف.» هذا «أوه.
للتو.» جاء «لقد

أيًضا.» هنا جميلة أشياء «هناك العلبة: يف األوشحة إىل مشرية وأضفت «رائع.» قلت:
هريميس.» إنها «نعم. هي:

ووضعته أخرجته ذلك؟» رؤية يمكنني «هل سألت: غامق. أزرق لونه األوشحة أحد
املنضدة. عىل
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ا.» حقٍّ رائع أيًضا. هذا «لدينا آخر: واحٍد إىل مشرية قالت
ذلك.» وغري هورسيس إيلَّ. بالنسبة للغاية كالسيكي هذا أن «أعتقد قلت:

بسطته كذلك. إنه جميل.» األزرق هذا لكن أيًضا. إيلَّ بالنسبة «نعم، وقالت: ضحكت.
مالك. شكل عىل النقش كان املنضدة. عىل

كذلك. تكن لم ربما أو مقفولة. كانت ربما الوشاح. هذا حملت التي الحقيبة يف أفكِّر
أشكال من معقوًال شكًال أبًدا تمثِّل لم إيلَّ بالنسبة فر السَّ حقيبة فأقفال يهم. ال ربما
رقمية أقفال أو مفتاح ثقب بها صغرية معدنية أشياء فهي حجمها؛ بسبب ربما األمان.
فهي طفًال؛ كنت عندما مذكراتك عىل املوجود القفل األذهان إىل تعيد إنها صغرية. بأزرار
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ذلك. إمكانية عدم من بدًال ما يشء فتح ينبغي ال أنه وتعلن آخر، يشء أي من أكثُر رمزية
رشاءه، قررت يتيًما. هنا، الوشاح أصبح واآلن لها. حماية وليس الخصوصية عىل تأكيد

باستحسان. البائعة وابتسمت
لالستعجال.» داعي ال جاهزة. تكونني عندما الجهاز عىل لك له «سأسجِّ قالت:

والدفع.» ُقُدًما امليض يمكنني «شكًرا. قلت:
أمريكيٍّا. دوالًرا ۱۲۹٫۹۹ باملاكينة: وأدخلتها بي، الخاصة الخصم بطاقة أعطيتها
يحدِّد اآلن ذلك. عىل نادمة لست لكني الثمن، غايل الوشاح الرضيبة. مع دوالًرا ۱٤۱٫٦۹
انقطعت حقيبته، من الوشاح هذا أُخرج عندما الذاكرة. أو املشاعر وليس قيمته، السوق
تقلُّ فاألشياء أيًضا؛ قيمتها تحدِّد األشياء هذه عىل تحتوي التي والحقائب بصاحبه. صلته

عنها. بعيًدا ذلك، خالف أو قيمتها،
الحديدي، املدخل تحت ووقفت املقربة إىل املبنى خلف من خرجت أغادر، أن قبل
الذي السؤال أيديهم. يف ق التسوُّ وأكياس سياراتهم، من ويخرجون يأتون الناس أشاهد
ُمطاَلب غري الحقائب بقاء سبب هو بها امُلطاَلب غري األمتعة مركز بشأن عليه يَُجب لم
وملاذا دائًما: عنه يسألون كانوا ما هذا هنا، إىل قادمة أنني الناس أخِرب كنت عندما بها.
بال أنه هي اإلجابة أو السؤال. هذا عىل إجابة توجد ال ربما بحقيبته؟ املرء يطالب ال قد
أو العتيقة السلع متاجر يف املوجودة األشياء أُحرضت عليه. اإلجابة يمكن ال أو إجابة،
يف املتاجر أصحاب اقتناها أو — بها ُمتربَّع أو مبيعة سواء — هناك إىل التحف مراكز
وكانوا السابقون أصحابها انتقل ربما السابقون. األشياء أصحاب مات ربما ما. مكاٍن
بضياع األمر يتعلق ال ربما مختلفة. بها امُلطاَلب غري األمتعة لكن األشياء. من يتخلصون
أحد وال األشباح، مثل املركز فوق يحومون األشخاص هؤالء أصحابها. ضياع بل األشياء،

عنهم. يقول ماذا يعرف
اإليصال. مع بدبوس مغلق العلوي والجزء أبيض، ورقي كيس يف مطويٌّ وشاحي
وألقيت رفعته ما. شخًصا يخصُّ يشء وكأنه يبدو جديًدا؛ يبدو ال ناعم. إنه أخرجته.
مستلقية الخرضاء أجنحته طفولية، تكون تكاد غامضة، املالك وجه تعبريات عليه. نظرة
جانبَيه، عىل وتقع النصف من منقسمة عباءة يرتدي إنه بالورود. ج متوَّ ورأسه خلفه،
يوجد الجذع، مكان العباءة، فداخل جسًدا. يملك ال ألنه جانبان له ليس الحقيقة يف لكنه
أنه وأعتقد النسيم، يف يرفرف إنه املكسور. الزجاج مثل هنديس نمط فقط يشء. ال فراغ.

به. الخاص الفراغ إىل يشء كل ويأخذ أحد، بها يُطاِلب لم التي الحقائب مالك
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للمنزل. قيادتي أثناء عيني عن شعري إلبعاد رأيس حول الوشاح ربطت

اليوم: شكسبري. مؤتمر يف أيام ثالثة بعد إال النوم تستطيع ال ألنك ِنمت
الشوارع طول عىل صباحية نزهٍة يف مييل وأخذت القهوة أعددت الشالالت.
فقط ولكنها باملايض؛ تذكِّرني ال إنها القديمة. االسرتاحة الفتة أحب السكنية.

فرتة. منذ هناك كانت
الشارع يف بمقًهى الفندق أغادر وأنا األمامي املكتب يف املرأة أوصتني

اإلفطار. لتناول
جيد.» ولكنه الكلية. من اآلخر الجانب عىل تجاري مركٍز يف «إنه قالت:

ُقدت ثم معي ألصطحبها القهوة من واملزيد بوريتو أخذ طلبت هناك،
بيسجه غابة مدخل باتجاه أميال، لعدة للبلدة الرئييس الشارع يف السيارة
يوم ألنه ربما الحديقة، يف األخرى السيارات من العديد هناك ليس الوطنية.
قرصتني املاء. نراقب الطريق بجانب وقفنا جالس، لوكينج شالالت يف اإلثنني.
أيُّ كان إذا ما لنرى انتظرنا روك، ساليدينج شالالت يف إصبعي. يف ناموسة
بمقعد منضدٍة عىل البوريتو تناولت بعُد. للموسم يفتح لم لكنه شخصسينزلق،
واستمعت ستايروفوم كوب من قهوتي ورشبت النهر ضفاف عىل بالحديقة
واشرتيت الهدايا محل عند فت توقَّ الحديقة، من للخروج طريقي يف املاء. لصوت
يشبه محنَّط دبٌّ الهدايا بيع محل يراقب ولألصدقاء. لنفيس تذكارية هدايا

سموكي. الدُّب
الحقائب تفريغ يبدو الفور. عىل الحقائب أفرغ دائًما للمنزل. ُعدت ثم
إعادتها إىل وتحتاج منه أشياءَ أخذت قد كنت لو كما املنزل، ترتيب إعادة وكأنه
نومي غرفة إىل العلوي للطابَق حقيبتي جررت عهده. لسابق يعود حتى له
بي الخاصة الكتب رفوف إىل الكتب تعود العمل. وبدأت الرسير عىل وفتحتها
الغسيل. سلة إىل وتذهب متسخة املالبس معظم األمامية. الرشفة يف بالخارج أو

بالغسيل. مملوءة حقيبًة تصبح الرحلة نهاية يف فالحقيبة
عىل ووضعتها أخرجتها لذلك مالبيس؛ يف ملفوفة التذكارية الهدايا تزال ال
بل املدينة، ر تصوِّ (ال هيلني من زجاجية ثلج كرة الجرد: قائمة إليكم اللحاف.
الخزف، من املصنوعة الصغرية الخشبية األحذية من وزوج ديزني)، من قلعة
شكل عىل اللون وردية صغرية الة وحصَّ أيًضا، هيلني من مغناطيسات وستة
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روك، ساليدينج شالالت عليه كوب وقود، محطة من الشمالية كارولينا خنزير
ثالثة سموكي، الدُّب عليهما رقعتان سموكي، الدب عليها مغناطيسات خمسة
سيارتي)، يف الشمس حاجب عىل أحدها (ثبت سموكي الدُّب عليها دبابيس
التذكارية الهدايا أخذت حقيبتي. عىل ألصقته العامة، بيسجه غابة وملصق
طاولة عىل البوربون ووضعت السفيل للطابق بصديقتي الخاص والبوربون
احتفظت ألخذه. تأتي أن تريد متى ملعرفة إلكرتونيٍّا بريًدا لها وأرسلت املطبخ
عىل ووضعتها سموكي مغناطيسات من وواحد هيلني مغناطيسات من باثنني

مجموعتي. وسط ثالجتي،
الخلفي. الجزء يف الخزانة يف حقيبتي ووضعت العلوي الطابَق إىل ُعدت ثم
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