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كان كلايڤ �ستايپلز لويس ) ،(Clive Staples Lewisأ�حدَ عمالقة الفكر
ثيراَ .
عمل مد ِّر ًسا
في القرن العشرين ،و أ�حدَ أ�كثر ُك َّتاب عصره ت أ� ً
اختير
لل�أدب ال�
ِّ
إنكليزي في جامعة أ�كسفورد ح َّتى عام 1954م حين َ
إنكليزي
في جامعة كامبردج بال َّتزكية لمنصب ال أ�ستاذ َّية في ال أ�دب ال�
ِّ
منصب شغ َله ح َّتى
في فترتَي العصور الوسطى وعصر النهضة ،وهو
ٌ
كثر من ثلاثين كتا ًبا ،واص ًلا بها �إلى عد ٍد
ُ
تقاع ِدهَ .
كتب لويس أ� َ
كبير من الق َُّراء ،وما تزال أ�عماله تجدُ أ�لوفًا ُجدُ ًدا من الق َُّراء سنو ًّيا.
هم أ�عماله ‘‘روايات عالم نارنيا’’ )،(The Chronicles of Narnia
من أ� ِّ
و‘‘المح َّبات ال أ�ربع’’ ) ،(The Four Lovesو‘‘المسيح َّية المج َّردة’’
) ،(Mere Christianityو‘‘رسائل ُخر ُبر’’ )،(The Screwtape Letters
قصة فقدان’’ (A Grief
و‘‘ أ�دهشني الفرح’’ ) ،(Surprised by Joyو‘‘ َّ
) Observedوجميعها متاح ٌة في العرب َّية من أ�وفير ِّ
للطباعة والنشر.
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المقدمة
ِّ

تب بليك 1كتا ًبا بعنوان ‘‘زواج السماء بالجحيم’’
َك َ
نت أ�ك ُت ُب عن طلا ِقهِما ،فذلك لا يعني أ�نَّني
) ،Heaven and Hellو �إذا ُك ُ
المقاب ُِل لتلك ال َعبقَر َّية العظيمة ،ولا يعني ح َّتى أ�نِّي
أ�عدُّ نفسي النظير ُ
يقصدُ ه .لكن بصور ٍة أ�و ب أ�خرى ،ف� َّإن َه َ
ناك
اثق تما ًما بفهمي ِل َما َ
و ٌ
كان ُ
المحاولات مبن َّية
ً
دائما ُمحاولات ُم َت َك ِّررة ل�إجراء ذلك الزواج .وهذه ُ
َ
َ
أ
على الاعتقاد � َّن الواقع لا ُي َقدِّ ُم لنا بتاتًا خيار ٍ
ات ُمطلق ًة على طريقة ‘‘�إ َّما
هذا و �إ َّما ذاك’’ بصور ٍة لا ُيمكن تج ُّنبها ،و أ�نَّه �إذا توافرت لدينا المهارة،
يضا (وقبل َّ
قت الكافي،
الصبر ،و أ� ً
افر لدينا ال َو َ
وتوافر لدينا َّ
كل شيء) �إذا تو َ
َحص ُل بها على الخيا َر ِين َم ًعا؛ ُّ
نحتاج
فكل ما
ُيمك ُننا أ�ن َنجِ دَ َطريقَة ن ُ
ُ
ِ
َستطيع أ�ن
عض ال َت
�إليه هو �إجرا ُء َب ِ
التنقيح ُهناكَ ،لكي ن َ
عديلات ُهنا ،و ِ
فضا نهائ ًّيا
نرفض َر ً
الشر �إلى خَ يرُ ،دون أ�ن نكون ُمطا َلبين ب أ�ن َ
ن َُح ِّو َل َّ
وكام ًلا أ� َّي شي ٍء من ال أ�شياء التي ُك َّنا نَو ُّد الاحتفاظ بها� .إنَّني أ�عدُّ ذلك
الاعتقا َد خط ًأ� كا ِر ِث ًّيا .لا تستطيع أ�ن ت أ�خذ معك ُك َّل أ�م ِت َع ِتك في ِّ
كل
الرحلات ،بل يتح َّتم عليك في بعض الرحلات أ�ن تتخ َّلى عن َي ِد َك
(The Marriage of

ورسام عاش ما بين القرنَين الثامن عشر والتاسع
ٌّ
 )1ول َيم بليك ( :)William Blakeشاع ٌر �إ
نكليزي َّ
عشر ،وهو ينتمي �إلى الحركة الرومانس َّية (المترجم).
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نعيش في عا َلمٍ تؤ ِّدي فيه ُك ُّل ُّ
الط ُرق
ال ُيمنى أ�و عينك ال ُيمنى� .إنَّنا لا ُ
الط ُرق� ،إذا تابعنا المسير
في النهاية �إلى مكانٍ واحد .ولا تقودنا ُك ُّل ُّ
نقتر ِب بعضنا من بعض ونتقابل
فيها بما يكفي ،نحو أ�ن نجد أ�نف ُُسنا َ
َعيش في عا َل ٍم في ِه
في النهاية عند المركز� .إنَّما على العكس من ذلك ،ن ُ
سرعان ما َي َتف ََّر ُع ُك ُّل
ُك ُّل طريقٍ  ،بعد أ�ميالٍ قليلةَ ،ي َتف ََّر ُع �إلى طريقَينُ ،ث َّم
َ
فرع �إلى َطريقَين آ�خَ رين َم َّر ًة أ�خرى .وعندَ ُك ِّل ن َ
يتفرع فيها الطريق
ٍ
ُقط ٍة َّ
لوجي ،ف� َّإن
�إلى طريقَين ،عليك أ�ن َت َّت ِخذ قرا ًرا .ح َّتى على ُ
المستوى البيو ِّ
الحياة ليست مثل نهر ،و �إنَّما مثل شجرة .فهي لا َت َت َح َّر ُك اقترا ًبا من
المخلوقات ُك َّلما ت ََط َّو َرت نَح َو َم ٍ
زيد
باعدُ
ُ
الوحدَ ة ،و �إنَّما ابتعا ًدا َعنها ،ف َت َت َ
من َ
يصير ُمختلفًا ِّ
ليس
الكمالِ وال�إتقان .والخَ ُير ،عندما ُ
باطرا ٍد َ
ينضجُ ،
الشر ،بل ح َّتى عن غيره من الخير.
َفقَط عن ِّ
لكن �إنقا َذ ُهم
لا أ� ُظ ُّن أ� َّن ُك َّل من يختارون ُط ُر ًقا خاطئة يهلكون؛ َّ
ضي ُقدُ ًما وك أ� َّن شي ًئا لم يحدُ ث ،و �إنَّما يحتاجون �إلى أ�ن
لا ي ِت ُّم ُ
بالم ِّ
ُصحح عمل َّية
ُي َ
وضعون َّمرة أ�خرى على الطريق الصحيحُ .يمكنك أ�ن ت ِّ
حساب َّية ،وذلك بالعودة �إلى الخلف ح َّتى العثور على الخطوة التي
الخ َط أ� ،وال َعمل من جديد بد ًءا من تلك الخطوة فصاعدً ا.
حدث فيها َ
ُي ِ
يتح َّول’’ �إلى خير من تلقاء
الشر ،لك َّنه لا ُيمكن أ�ن ‘‘ َ
مك ُن أ�ن ُي َبطل ُّ
ذاته .والوقت لا يشفيه .يجب أ�ن ُتف ََّك ال َّلع َن ُة ،بالتدريج ‘‘ َك َمن يتلو
التعويذة معكوسة لكي ُيلغي ما قام به من سحر’’ 2.و �إ َّلا فلن يحدُ ُث
نكليزي من القرن
ٌّ
 )2هذه العبارة مقتبسة من أ�حد أ�شعار جون ملتون ( ،)John Miltonوهو شاعر �إ
السابع عشر (المترجم).
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يحتاج �إلى اختيار ‘‘�إ َّما هذا و �إ َّما ذاك’’� .إذا ُك َّنا
شيء .ما يزال ال أ�مر
ُ
ن ُِص ُّر على الاحتفاظ بالجحيم ( أ�و ح َّتى ال أ�رض) ف َلن نرى السماء.
و �إذا ُك َّنا نق َبل السماء فلن نستطيع الاحتفاظ ح َّتى ب أ� ِّي تَذكار صغير
َحميم ن أ�خُ ُذ ُه َم َعنا من الجحيم� .إنَّني أ�ومن يقي ًنا ب أ� َّن أ� َّي �إنسانٍ ِ
يص ُل
�إلى السماء سيكتشف أ� َّن ما كان قد تخ َّلى عنه (ح َّتى و �إن كان قد
الج َوهر الط ِّيب الذي كان
َق َل َع �إحدى عينيه) لم ُيفقَد ،وسيجد أ� َّن َ
يبح ُث َعن ُه َح َّتى في أ�ك َث ِر أ�مانيه فسا ًدا ،على عكس ما يتو َّقعَ ،ين َت ِظر ُه
َ
ُه َ
ناك ‘‘في ال أ�عالي’’.
بهذا المفهوم سيستطيع َمن أ�كملوا الرحلة (وليس غيرهم) أ�ن
يقولوا � َّإن الخير هو ُّ
كل شيء والسماء كانت في ُك ِّل َمكان .لك َّننا،
على هذا الجانب من الطريق ،يجب أ� َّلا نحاول أ�ن نتو َّقع تلك الرؤية
من ال آ�ن .و �إذا فعلنا ذلك ،ف إ�نَّنا غال ًبا ما سوف نعتنق ُصور ًة ُمز َّيفة
السماء دون
وكارث َّية ،ونتخ َّيل أ� َّن ُك َّل شيء على ما ُيرام ُوك َّل َمكانٍ ُه َو َ
يكون ذلك حقيق ًّيا.
أ�ن َ
لكن ماذا عن ال أ�رض؟ أ�عتقدُ أ�نَّنا في النهاية سوف نكتشف أ� َّن
رض
ظن أ� َّن من َيختار ال أ� َ
ال أ�رض لم ُتكن بتاتًا مكانًا ُم َم َّي ًزا بذاته .و أ� ُّ
بد ًلا من السماء ،سوف يك َتشُ ف أ� َّن هذه ال أ�رض لم ُتكن طوال الوقت
فضل السماء على ال أ�رض،
سوى منطق ٍة من مناطق الجحيم .أ� َّما من ُي ِّ
دائما منطقة من مناطق السماء.
فسوف
ُ
يكتشف أ� َّن ال أ� َ
رض كانت له ً
هناك فقط أ�مران ُيمكن أ�ن ُيقالا بش أ�ن هذا الكتاب .أ� َّو ًلا ،يجب
نت قد قر أ� ُت له ُ
منذ
لكاتب
ٍ
دين
اسم ُهُ ،ك ُ
ُ
نسيت َ
أ�ن أ�عترف ب أ�نِّي َم ٌ
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سنوات مضت في مج َّلة أ�ميرك َّية كثيرة ال أ�لوان من النوع َّية التي ُي َس ُّمونَها
‘‘مُحاولات �إسباغ الطبيعة العِلمِيَّة’’ .لقد كانت ِس َمة موضوع السماء
غير القابلة للانحناء أ�و الانكسار من جهتي ُمس َتوحاة منه ،رغم أ�نَّه
ٍ
لقصد مختلف و أ�كثر ابتكا ًرا.
استخدم ذلك الخيال
سافر َبط ُل ُه �إلى الماضيُ ،وهناك وجد ،بصورة بدت صحيح ًة
جدًّ ا ،زخَّ ات َم َط ٍر ُيمكنها أ�ن تخترق جسده مثل الرصاصات،
وشطائر لا ُيمكن أ�ن يمتلك أ� ُّي ف ٍَّك الق َّوة اللازمة لق ِ
َضمها -وذلك
نقلت ،بقد ٍر أ� َّ
قل
مكن تغييره أ�و الت أ�ثير فيه .وقد ُ
ل أ� َّن الماضي لا ُي ُ
من ال أ�صالة ولكن بنوع َّية ُم َماثلة (كما أ�تم َّنى) ،ذلك المفهوم نفسه
القصة في أ� ِّي وقت بواسطة قراءة
�إلى ال أ� ّ
بدي� .إذا قر أ� كاتب تلك َّ
هذه السطور ،ف إ�نَّني أ�س أ�له أ�ن يتق َّبل م ِّني عظيم شُ كري وعرفاني.
الشيء الثاني هو هذا :أ�لتمس من الق َُّراء أ�ن َّ
قصة
يتذكروا أ� َّن هذه َّ
خيال َّية .بالت أ�كيد لها َمغ ًزى ،كما أ�رجو ،لكن تلك الحالات إلل�نسان
خيالي ،وليست َح َّتى ُمحاولات
اض
بعد الموت هي
ُ
محض افتر ٍ
ٍّ
خر
للتخمين أ�و ال َت َك ُّهن بش أ�ن ما ُيمكن أ�ن َ
يكون في انتظارناَّ � .إن آ� َ
الحيا ِة أ�و
ثير ُه في القارئ هو الفُضول بش أ�ن حقا ِئقِ َ
ما أ�ريدُ أ�ن أ� َ
تَفاصيلها بعد الموت.
سي .أ�س .لويس
نيسان /أ�پريل1945 ،م
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1
طويل ُم ِ
كئيب
شارع ٍ
َبدا لي أ�نَّني أ� ِق ُف في ِص ٍّف ٍ
زدحم على جانب ٍ
ِ
الم َط ُر يتسا َقطَ .م َضت ساعات
قاحل .كان المساء قد بد أ� ُيخَ ِّيم و َ
كنت أ�ت ََج َّو ُل على غير ُهدى في شوارع كئيبة ُمتما ِثلة.
ِعدَّ ة بينما ُ
ظلم ،ح َّتى
َ
الم َط ُر لا َي َت َو َّقف َوكذا َغ َس ُق الغروب الذي لا ُيش ِر ُق ولا ُي ُ
الوقت َك أ� َّن ُه قد َت َو َّقف عند تلك اللحظة ِ
الموحشة التي أ�ضا َءت
يبدو ُ
ُّ
محال قليلة نو َر نوا ِفذها ،في حين لم َي ِصر الج ُّو بعدُ ظلا ًما بما
فيها
بهيجا .ومثلما لم يتقدَّ م المساء
يكفي لكي
يسطع ذلك النو ُر ويبدو ً
َ
ماكن أ�فضل من
بتاتًا نحو الليل ،ف� َّإن مسيري أ� ً
يضا لم يقُدني نحو أ� َ
ِ
المساك ِن البائسة
دت ف إ�نَّني لا أ�جدُ سوى تلك
تلك البلدة .ومهما اب َت َع ُ
الملصقات
و أ�كشاك ال َّتبغ الصغيرة واللوحات ال�إعلان َّية التي َت َتدَ َّلى منها ُ
َّ
ومحطات قطارات البضائع بلا
المتهالكة ،والمخازن التي بلا نوافذ،
ُ
قطارات ،والمكتبات من النوع الذي يبيع “ أ�عمال أ�رسطو”َ .لم أ�ل َتقِ
أ�حدً ا .وباستثناء ذلك الجمع الصغير الواقف عند موقف الحافلة ،بدت
البلدة ك ُّلها فارغةَّ .
الصف من الناس.
لعل ذلك ما َج َعلني أ�لتحق بذ ِل َك ِّ
وسرعان ما صا َدفَتني ضر َب ُة ٍّ
ذت مكاني في
حظ؛ فما �إنِ ات ََّخ ُ
وجدت امر أ� ًة صغير َة الحجم لا ِذ َع َة ِ
المزاج واقفة أ�مامي،
الص ّف ،ح َّتى
ُ
َّ
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تنفجر في وجه ُرج ٍل بدا أ�نَّه برفقتها قائلةَ ‘‘ :حس ًنا �إ ًذا .لن أ�ذهب
ٍ
بصوت
الرجل
بتاتًا .انتهى ال أ�مر’’ .وتركت
َّ
الصف و َمضت .أ�جابها ُ
هتم بالذهاب أ�ص ًلا .لقد
تغ َّلب عليه ع َّزة النفس‘‘ :لا تتص َّوري أ�نِّي أ� ُّ
كنت فقط أ�حاول �إرضاءك أ�نت ،ل أ�جل الحفاظ على السلام .أ� َّما
ُ
هم َّي ٌة لدَ يك� .إنَّني أ�فهم ذلك ج ِّيدً ا’’.
مشاعري فبالت أ�كيد ليست لها أ� ِّ
ولكي يجعل َ
لت لنفسي:
سلوك ُه ُمتوافقًا مع كلامه ،مضى هو أ� ً
يضاُ .ق ُ
الص ِّف مكانَين’’ .جاء دوري بعد َر ُج ٍل
‘‘ه َّيا ،ها َقد َت َقدَّ ُ
مت في َّ
امتعاضا شديدً اَ ،وع َّلق
قصي ٍر جدًّ ا ُم َت َج ِّهم ال َوجه ،رماني بنظرة تحمل
ً
ٍ
مما يجب ،قائ ًلا‘‘ :مثل هذه
للر ُجل الواقف بعده،
بصوت أ�على َّ
َّ
ال أ�مور تجعل المر َء يتر َّدد في الذهاب من ال أ�ساس’’َ .دمدَ م الرجل
المك َت ِنز قائ ًلا ‘‘ :أ� َّي شي ٍء ِ
تقصد؟’’ .أ�جاب‘‘ :الرجل
ال آ�خر الضخم ُ
لست ُمعتا ًدا هذا النوع من
القصير...حس ًنا ،في واقع ال أ�مر� ،إنَّني ُ
المج َت َمعات’’ .قال الرجل الضخمَ ‘‘ :هه!’’ُ ،ث َّم أ�ضاف وهو يرمقني
ُ
ْ
أ
أ
شخص كهذا ،يا س ِّيدي� .نت لا
بنظراته‘‘ :لا تقبل � َّية وقاحة من
ٍ
تخافَه ،أ�ليس كذلك؟’’ .وعندما ر أ�ى أ�نَّني لم أ� ِبد أ� َّية حركة ،استدار
فج أ�ة نحو الرجل القصير قائ ًلا‘‘ :لسنا جديرين بمقامك الرفيع ،أ�ليس
كذلك؟ َ
كم ًة في
مثل ش َف ِتك’’ .وفي اللحظة التالية كان قد َسدَّ َد َل َ
طريحا أ�سفل الرصيفُ ،ث َّم رفع الرجل
َوج َنة الرجل القصير أ�ر َدت ُه ً
الضخم صو َت ُه قائ ًلا للجميع‘‘ :اتركوه يرقد هكذا ،اتركوه .أ�نا ُرج ٌل
حصل على حقوقي مثل أ� ِّي شخص
ّ
عادي .هذا أ�نا .لك َّنني يجب أ�ن أ� ُ
آ�خر ،أ�مفهوم هذا؟’’ .وعندما َفقَد الرجل القصير رغبته في البقاء في
14
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اقتربت خلف الرجل الضخم
ِّ
يعر ُج ُمبتعدً ا عن المشهدُ ،
الصف ،وبد أ� ُ
ٍ
لحظات،
الص ّف .بعد
بحذرُ ،م َه ِّن ًئا نفسي بال َت َقدُّ م خطو ًة أ�خرى في َّ
بعضا .كان واحدٌ منهما نحيفًا
غادر شا َّبان مت أ� ِّب َطين ذر َاعي بعضهما ً
يرتدي سروا ًلا ض ِّيقًا وكانا ُيقهقهان بنبر ٍة حا َّدة ح َّتى لم أ� ِ
ستطع أ�ن
أ�تب َّين �إذا ما كانا شا َّبين ،أ�م شا َّبتين ،أ�م شا ًّبا وفتاة ،أ�م فتاتَين .لم أ�درِ.
لكن كان من الواضح أ�ن ك ًّلا منهما ف ََّض َل ُصحبة ال آ�خر على َمكانٍ
معت صوتًا نسائ ًّيا من نَحو أ�ربعة أ�ماكن أ�مامي يقول
في الحا ِفلةُ .ث َّم َس ُ
بنبرة ُمن َت ِحبة‘‘ :لن نستطيع ُك ُّلنا ركوب الحافلة’’ .فقال آ�خر‘‘ :هل
تقايضيني مكانَك ،يا س ِّيدتي ،مقابل خمسة شلنات؟’’ِ .
عت
وسم ُ
النسائي ممزوجة بهدير
رنين ال ُعملاتُ ،ث َّم صرخة من ذلك الصوت
ِّ
قفزت الس ِّيدة المخدوعة من مكانها
الجمعْ .
الضحك من باقي َ
ُوه ِرعت نحو الرجل الذي غشَّ ها ،أ� َّما الباقون فقد أ�خذوا مكانها وقذفوا
بالانكماش �إلى طولٍ
لسبب أ�و ل آ�خر
الص ُّف ٍ
ِ
خارجا...وهكذا بد أ� َّ
بها ً
معقول َ
قبل ظهور الحافلة ٍ
بوقت طويل.
كانت َمركب ًة رائعة ذات أ�نوا ٍر ذهب َّي ٍة ُم َت َو ِّه َجة ولونٍ لا ِف ٍت لل َّنظر.
السائق نفسه بدا مل آ�نًا بالنور وكان يقود الحافلة ٍ
بيد واحدة ،أ� َّما
يده ال أ�خرى فكان يشيح بها أ�مام وجهه كما لو كان ُيبعد عن
تصاعدت من
الم َطر .وعندما صار في َمجال الرؤية،
َ
َوجهه رذاذ َ
الص ِّف همهمات ُمتذ ِّمرة‘‘ :يبدو هذا ُمستمت ًعا بوقته وهو َي ُتركنا َه َكذا
َّ
ُم ِ
نتظرينَ ،هه؟ اللعنة...يبدو مسرو ًرا بنفسه على نح ٍو ُمستف ّزَ .ر َّباه،
نفس ُه أ�فضل من
يتصرف هذا ُ
الرجل بطريقة طبيع َّية؟ هل يرى َ
لماذا لا َّ
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أ�ن ُ
نفس ُه؟ ُّ
القرمزي
كل ذلك الطلاء وذلك اللون
ِّ
ينظر �إلينا؟ من ُيظ ُّن َ
بعضا من هذا
شر ًيرا .لماذا لا ُينفقون ً
تبذيرا ِّ
اللا ِمع .أ�نا أ�عدُّ ذلك ً
المال على تحسين مبنى موقف الحافلة هنا؟ يا �إلهي! َكم أ� َو ُّد أ�ن
أ� ُلك َمه في وجهه’’ .أ� َّما أ�نا فلم أ� َر شي ًئا في ُم َح َّياه ُيمكن أ�ن ُيع ِّلل ُك َّل
ات الق َّوة والتصميم على القيا ِم ب َع َم ِل ِه على
لكن َبدَ ت عليه أ�مار ُ
َهذاْ ،
أ�كمل وجه.
تزاحم زملائي َّ
الركاب كالدجاجات لكي يستق ُّلوا الحافلة مع أ�نَّه
كان هناك عد ٌد ٍ
الجميع
كاف من ال أ�ماكن .ان َت َظ ُ
رت ح َّتى َر ِك َب َ
وكنت آ�خر َمن يركب ،ل أ�جِ دَ الحا ِف َل َة ُممت ِل َئ ًة �إلى ِنص ِفها َفقَط،
ُ
لكن
فاخ َت ُ
رت مقعدً ا في الخلف ،مبتعدً ا بمسافة كبيرة عن الباقينَّ .
وج َلس بجانبي .وما � ْإن جلس،
شا ًّبا ذا شع ٍر أ�ش َعث َجاء في الحال َ
ح َّتى انطلقت الحافلة.
نت
قال
الشابِ ‘‘ :خل ُتك لا تُمانع أ�ن أ�جلس بجانبك ،ل أ�نَّي خَ َّم ُ
ّ
بحق
أ�نَّك تشعر مثلما أ�ش ُعر حيال رفقائنا الحال ِّيين هؤلاء .لماذا ِّ
السماء ُي ِص ُّرون على المجيء؟ لا أ�ستطيع أ�ن أ�ت ََخ َّيل .لن يرو َق ُهم ال أ�مر
لكن
ُهناك .في الحقيقة ،سيكونون أ�كثر راحة �إذا ظ ُّلوا في بيوتهمَّ .
ال أ�مر يختلف عندنا ،أ�نا و أ�نت’’.
س أ�لته‘‘ :هل ُيح ُّبون هذا المكان؟’’
أ�جابني قائ ًلا‘‘ :مثلما ُيمكن أ�ن ُيح ُّبوا أ� َّي شَ يء .لدَ يهِم سينمات
و َم ُّ
حال تبيع السمك والبطاطا و �إعلانات تجار َّية ُوك ُّل ما يريدونه .أ� َّما
شكل من أ�شكال الحياة الثقاف َّية فلا ُيقلق بال
الم َر ِّوع ل أ� ِّي
ٍ
الفقر ُ
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بمجرد مجيئي �إلى ُهنا أ� َّن ُهناك خط ًأ� ما.
لاحظت
هؤلاء بتاتًا .لقد
ُ
َّ
عت
كان يجب أ�ن آ�خذ الحافلة ال أ�ولى و أ�غا ِدر على الفور ،لك َّنني ت ََس َّك ُ
ممن
قلي ًلا ُمحا ِو ًلا �إيقاظ بعض الناس ُهنا.
ُ
وجدت بعض ال أ�شخاص َّ
وحاولت أ�ن أ�صنع دائرة من العلاقات ،لكن يبدو أ� َّن
أ�عرفهم من قبل،
ُ
المحيطة بهم .ح َّتى قبل أ�ن ن أ�تي ،كانت
وعيهم قد هبط ل ُيماثل البيئة ُ
دائما أ�ظ ُّنه
لي بعض الشكوك بش أ�ن ٍ
رجل مثل سيريل بليلو .لقد ُ
كنت ً
يتظاهر .لك َّنه على أ� ِّي حال كان ذك ًّيا :كان ُيمكن للمرء أ�ن يحصل
َ
يستحق الاستماع ،ح َّتى و �إن كان هو نفسه فاش ًلا في
منه على نقد
ُّ
ال�إبداع .لك َّنه ال آ�ن يبدو وك أ�نَّه قد فقد َّ
كل شيء فيما سوى خيلائه
بعضا من كتاباتي...انتظر
واعتداده بنفسه .آ�خر َّمرة حاولت أ�ن أ�قر أ� له ً
لحظة ،أ�ريدك أ�ن تُلقي نظرة عليها’’.
دركت َف ِز ًعا أ�ن ما َي ُه ُّم ب�إخراجه من جيبه كان رزمة سميكة
عندما أ� ُ
نسيت َّنظارتي
َمتمت قائ ًلا شي ًئا مثل �إنَّني
ُ
المطبوع ،ت ُ
من الورق َ
َوه َتفت‘‘ :مرحى! لقد أ�قلعنا’’.
المبت َّلة تحتنا
صحيحا .لقد أ�
كان هذا
ْ
ً
صبحت سقوف البلدة ُ
بمئات ال أ�قدام وقد َّ
الضباب ِنصفَها ،بينما ترا َمت على
المطر و
غطى
ُ
ُ
العين الوصول �إلى آ� ِخ ِرها.
مساحة كبيرة لا تستطيع ُ
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