


الفصل األول

واشنطن-افتتحت اجتماعات دولیة حول االقتصاد هنا یوم االثنین في ظل وجود جو من الكآبة
والضجر بشأن ارتفاع أسعار النفط وتهدیدات بنشوب الكساد العالمي.

توقع "اتش. جوهانس ویتایفین"، العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي، استمرار الركود والتضخم
في جمیع أنحاء العالم، باإلضافة إلى الضغوط المالیة منقطعة النظیر.

توقع رئیس البنك الدولي "روبرت إس. ماكنامارا" حلول المجاعة الجماعیة في البلدان األكثر فقرا
في العالم، والتي تضم سكان يبلغ مجموعهم الملیار، إال إذا قامت الدول الصناعیة والدول المصدرة

للنفط على حد سواء بخطوة كبیرة لزیادة المعونات لتلك البلدان.

لوس أنجلوس تایمز
الثالثاء، 1 أكتوبر 1974

* * *
نحن نقف على حافة الهاویة، ونتحدى قوة الجاذبیة التي تزج بنا نحوها، فالقاع ال یسبر غوره ألننا قد

صعدنا عالیاً جداً ففقدنا رؤیته.

فال شيء أقل أهمیة من مسألة الكساد، حتى الركود المماثل لما وقع في عام 1930 یتضاءل مقارنة
به، فما نواجه ونحن نحدق في الهاویة ما هو إال تدمیر كامل لحضارتنا الحالیة بأثرها، فالخوف من

المرتفعات قد أغلق أعیننا....

فإذا كنت قد تسلقت قلیال حتى سفوح التالل وانزلقت منها فربما لن تتضرر كثیرا ولكن السقوط من
ارتفاعات أكبر یمكن أن یكون قاتالً. لقد تسلقنا عالیاً جداً على سفوح التالل لدرجة أن السقوط سوف

یهشمنا مثل سقوط كوب زجاجي من قمة جبل إیْفِرسْت......

بیتر ستون
انهیار العالم

* * *

كانت الالفتة الموجودة على المكتب مكتوب علیها " نقطة تفتیش غرناطة هیلز" ولكن ذلك ال یغیر
من حقیقة أن ذلك المبنى كان في واقع أمره متجراً كبیراً مهجوراً في ركن مهجور في احدى مراكز
التسوق، وكانت الممرات واألرفف الخاویة على عروشها توحي بتلك األوقات العصیبة التي حلت
على ذلك المجتمع. ففي واقع الأمر، بدا البهو الواسع الخاوي التابع للمبني لبیتر رمزًا معبرًا عن

انهیار الحضارة بأثرها.
رمق الحارس القابع خلف مكتبه بنظرة تشوبها الریبة إلى بیتر حیث لم یكن یعلم الكثیر عن األسلحة
ولكن تلك البندقیة الكامنة في جرابها على ظهر ذلك الحارس كانت كفیلة بإیقاف قطیعاً من الفیلة

الجامحة.



ً ثم قال: "أود االنضمام أطلق بیتر زفرة حادة یشوبها الحنق على أثرها صار مجرى حلقه صافیا
ً وأستطیع القیام بكل لمجمعكم إن أتیح لي ذلك، فأنا عامل جید أبلغ من العمر اثنین وثالثین عاما
ً وقال له: " هل اخبرتني من ً ومرتابا األعمال المطلوب القیام بها تقریبا" بدا ذلك الحارس عبوسا
جدید ما هو اسمك؟" رد بیتر قائًال: " اسمي بیتر سمیث"، وهو ما كان خالفاً للواقع حیث أن اسمه
الحقیقي "بیتر ستون"، حیث ارتبط اسمه بالعدید من الدالالت السیئة في السنوات األخیرة ولم یعد

يُفصح عنه علناً، فقد عانى الأمرین بسببه ولم یعد یرغب في اإلفصاح عن نفسه.

قال الحارث: "سمیث، اه، هل یمكن ألي شخص في غرناطة هیلز أن یضمنك؟"

رد بیتر: "اوه! ال، لیس لدي أي ضامن، فقد أتیت للتو هنا قائداً دراجاتي من سان فرانسیسكو منذ
األشهر القلیلة الماضیة، وقد بدا لي هذا المكان جیدا لالستقرار فیه"

قال الحارس: "كیف تبدو األمور هناك؟"

رد بیتر قائًال: "ال تبدو األمور على ما یرام، فاألحوال سیئة على طول الساحل" وبناءً على ما
شاهدته هناك فإن منطقتكم تبدو بحاٍل ال بأس بها "

تجهم وجه الحارس وقال: "یؤسفني أن أقول لك یا سید/ سمیث أننا لسنا بحاجة لخدماتك هنا، فلدینا
أناس ُكثر بالفعل دون الحاجة إلقحام غرباء بیننا. فهناك الكثیر من األیدي العاملة الراغبة في العمل

بینما الموارد محدودة لدفع اجورهم، أتمنى أن تكون فهمت ما أرمي إلیه"

أومأ بیتر برأسه قائالً: " بالطبع" فلم یكن األمر برمته غریبا علیه، وقال: " في هذه الحالة لدي
استفسار عما إذا كان بمقدوري شراء بعض الطعام منك فلدي المال "

قال الرجل: "یسري نظام المقایضة في غرناطة هیلز ریثما یستقر الوضع المالي من جدید، فإن لم
یكن لدیك ما تقایض به، فإن حظك لم یحالفك، وسأله: "هل لدیك بعض الرصاص أو البطاریات أو
الشموع أو األدوات او االسالك النحاسیة؟" هز بیتر رأسه نافیًا، ثم سأله الرجل مجددا: " ماذا عن

دراجاتك؟" یمكننا دائما استخدام دراجة أخرى"

رد بیتر قائًال: "اسف، فأنا في حاجة لها فاألمور لیست آمنة جدا بالنسبة لرجل یسیر على قدمیه،
فالدراجة تمنحنا قواماً نحیفاً على األقل"

أومأ الرجل قائًال: " حسنًا، تبدو األمور عصیبة، لم أكن أتوقع أبدا أن تمر علینا أیاما تقع فیها تلك
األمور"

قال بیتر: "هل هناك مكان ما في المنطقة المجاورة یمكنه قبول التعامل بالنقود؟". كادت الشمس أن
تغیب وكان بیتر یبحث عن مكان یأوي إلیه قبل أن یجن علیه اللیل، فقد عانى العدید من التجارب

المرعبة في الظالم في اآلونة األخیرة.

قال الرجل: "یمكنك أن تجرب سان فیرناندو، فقد سمعت مؤخراً أنهم یقبلون التعامل بالنقود، فمن
األفضل أن تلقي نظرة هناك، على الرغم من أن لدیهم مجموعة من الغوغاء هناك".

قال بیتر: "كیف السبیل إلى الوصول إلیها؟"



رد الرجل: "یمكنك أن تسیر على هذا الطریق حتى تصل إلى بالبوا ومن ثم تتجه شماال قرابة المیل
تجاه بولیفارد بعثة سان فیرناندو ومن ثم تتجه شرقاً مسافة میلین اثنین، لن تضل الطریق"

قال بیتر: "شكراً لك" شرع بیتر في قیادة دراجته خارجاً من المتجر.

نادى علیه الحارس قائًال: "أتمنى لك حظًا سعیدًا" " قال بیتر :ال أرید أن أكون متسكعًا، واآلن إلى
كل الذهب في فورت نوكس"1

تساءل بیتر اثناء قیادته على طول الطریق عما إذا كان قد تبقى أي ذهب في فورت نوكس، فربما
كان هناك بعض الذهب الذي ال یستحق عناء السرقة في الوقت الراهن، حیث أن الناس لدیهم
احتیاجات ملحة مثل الطعام والشراب والوقود والكهرباء، واعتقد انها موجودة في مكان ما، اعتقد
ذلك، حیث تحاول الحكومة األمیركیة ببسالة االستمرار كما لو أن شيء غیر معتاد لم یقع، حیث تقوم
بحراسة ذلك الذهب والثروة المفترض أن تمثلها كما لو كانت أنثي دیناصور بكر تحرس عش البیض
الغیر مخصب. وإذا فكروا بشأن الإنهیار فقد یلقون باللوم علي كما لو أنني ما كنت إال نذیر لهم

بقدوم الكارثة، فكوني نذیر شؤم لیس عمل مجدیاً.

بینما كان بیتر یقود دراجته متوجهًا نحو بالبوا بولیفارد، نظر حوله وحاول تخیل كیف كان یبدو
ذلك الحي قبل عشر سنوات، قبل حدوث االنهیار الحالي، فعلى یساره، كان هناك مركز أخر للتسوق
ومبنى شاهق االرتفاع الذي كان ذات یوم مستشفى، وفقاً لالفتة المثبتة هناك، وحالیاً یجري استخدامها
كسلسلة من الشقق السكنیة. وعن یمینه كانت هناك مجموعة أخرى مصممة خصیصاً كشقق سكنیة
حیث كانت شقق فاخرة ذات یوم أما الآن فقد بلیت وبدى مظهرها القبیح. كانت القمامة الغیر قابلة

للحرق تلقى في الخارج، وتكسوا الشارع وینبعث منها رائحة كریهة في الهواء.
مر بیتر على متجر كبیر مهجور آخر بینما كان یعبر شارع تشاتسورث واستمر في السیر نحو
الشمال، حیث كانت هناك منازل على جانبي الطریق، وكانت تلك المنازل مصنوعة من مواد البناء
الرخیصة المبتذلة التي كانت تحظى بشعبیة كبیرة في مجتمعات الضواحي ذات یوم، وكان لدیهم
القلیل من الساحات الأمامیة التي تحتوي اآلن على الحدائق بدالً من المروج-وانتشرت فیها زراعة
الخس، والفجل والطماطم والبطیخ وكانت الحدائق تحاط بأسوار والحظ أن بعض الأسوار یؤتى بها
من مفارق الطرق الموجود في وسط الطریق السریع. وكانت هناك الفتة محطة حافالت ملصقة في
إحدى الحدائق ویكسوها مالبس رثة تشكل فزاعة مؤقتة. وبدا أن عددا من المنازل قد ُأزیلت إلفساح

المجال لحقول الذرة التي تمایلت سیقانها الخضراء متباهیة في النسیم.

كانت الكالب تحوم في الشوارع، وأمام المنازل، تنظر إلى وجهه كلما تراجع للوراء، ولكن لم یكلفوا
أنفسهم عناء مطاردته عندما رأوا أنه ال یشكل تهدیداً لحدائق أسیادهم ". وكان هناك قطیع من الماعز
ترعى في الجوار وعدد كبیر من الدجاج، ولكن بیتر لم یالحظ ظهور القطط بكثرة، فهي واألرانب
یحبسون ویستخدمون للغذاء، فالحیوانات األلیفة لم تعد ترفاً بأسعار في متناول الید. كما أن الطیور،

أیضا، كانت شحیحة، فمما ال شك فیه أن أطفال الحي یحسنون رمایتهم باستخدام نبال الصید.

تساءل بیتر عما جعله یتسكع حول المراكز الحضریة، فقد كان یعرف أن المدن كانت بمثابة اشراكا
للموت، نظرًا النهیارها في المستقبل القریب، وسیكون ألي شخص ُيقبض علیه فیها نصیبا في ذلك
ً من االفراد الذین یعیشون في الریف ینعمون بحیاة أفضل حال، التدمیر. وكان عدد صغیر نسبیا



ً من ذلك االنهیار الوشیك، فأي شخص عاقل یتعین على الرغم من أنهم مصابون بالرعب أیضا
علیه أن یرى ذلك، ویحاول أن یضع یده على قطعة من األراضي الزراعیة قبل حلول الخراب
الشامل على األمة. لكن بیتر لطالما كان، ودائما كان كذلك، صبي المدینة وترعرع في المدن على

الرغم من أنه یعرف أن ذلك قد یعني نهایته في أي لحظة.

قال بیتر: مشكلتي هي أنني أعطي نصائح جیدة ولكن، مثل أي شخص آخر، ال أعمل بما أنصح به.

ربما كان األوان قد فات لفعل أي شيء حتى قبل سبع سنوات عندما نُشر كتابه "انهیار العالم" وأثار
الجدل، فقد كانت القوى العالمیة واسعة النطاق التي كان یتوقعها تعمل على تدمیر الحضارة بالفعل،
وقد أصبح النقص في المواد ملحوظاً منذ السبعینیات، إال أن سلسلة األزمات الصغیرة ظلت تتصاعد
دون اتخاذ أي خطوات جدیة لمنعها. إن انقسام المجتمع، في ظل وجود المجموعات المتصارعة مع
بعضها البعض، قد حرم البشریة من التالحم الذي تحتاجه لمواجهة مشكالتها، وقد أدى التضخم

المالي إلى إصابة االقتصاد بالشلل، وأدت اإلضرابات إلى إضعاف ثقة الناس في إمكانیة التنبؤ بها.

وقد ُألفت العدید من الكتب التي كانت تتنبأ فیما سبق بأن الظروف ستصبح عصیبة قبل نهایة القرن
العشرین؛ فقد نٌبذت جمیعاً على زعم أنها دعوات تشاؤم قویة جداً من قبل الغالبیة العظمى من الناس،
الذین لدیهم إیمانا ساذجاً بقدرات البشر على النهوض من جدید كمثل العنقاء التي تنهض وتحلق من
عشها، ثم جاء كتاب "انهیار العالم" على الفور، مع الجدل المخیف واألكثر قوة حتى اآلن. وأثبت
بیتر ستون - ذلك الشاب النحیف الذي كان حینذاك في الخامسة والعشرین من عمره- بما ال یدع
مجال للشك أن الحضارة ستفنى في غضون عامین فقط ما لم ُتتخذ خطوات جذریة على الفور، بل
إنه حدد تلك الخطوات أال وهي: القتل الرحیم اإللزامي، وتحدید النسل االجباري، وإعادة توزیع
الثروة على الفور، والالمركزیة الفوریة للمجتمع، وإنهاء المساكن العائلیة الفردیة، والتخلص من
تربیة الحیوانات غیر الغذائیة كالحیوانات األلیفة، والتحدید القسري لحركات الناس لتحقیق المساواة
في توزیع السكان، والتقنین الصارم لألغذیة والمیاه، واستیالء الحكومة الكامل على الصناعة
والعمل، والسیطرة الحكومیة الكاملة على النقل، واستخدام برنامج بملیارات الدوالرات للزراعة

واستعمار قاع البحر.

كان الأمر بالنسبة له مثیرًا للدهشة حیث تمكن من مجابهة خمسة وتسعین في المائة من البالد تقریباً
ً قليًال من المفكرین اشاد به ووصفوه بأنه " واحدا من أنبغ بین عشیة وضحاها في حین أن عددا
العقول في عصره" ومن الطف ما قاله عنه معظم الناس أنه " ذلك االشتراكي اللعین" بینما اقتنع
البعض أنه شیطان تجسد لذكر الحقیقة الواضحة، وقد بیعت مالیین النسخ من ذلك الكتاب، فقد كان
یتمیز بالسخریة، فقد اعتقد بیتر أن كتابه سیكون واحدًا من اخر الكتب الأكثر مبیعاً السیما بعد فترة
قصیرة من طباعة االصدر العشرین منه، خرجت معظم نقابات الطباعة في اضراب، ومن ذلك كله

عرف بیتر أنهم ما زالوا یضربون.
وكان قد جمع الشهرة والثروة عندما بدأت تلك السلع تبور بسرعة، وكان قد ظهر في العدید من
البرامج الحواریة التلفزیونیة، موضحاً ومناقشاً معتقداته أن الحضارة كانت تتدهور، لیست فقط في
الوالیات المتحدة ولكن في جمیع أنحاء العالم، وظل یخبر الناس أنه ال یفضل حلوله، إال أنه البد من
القیام بشيء جذریاً لتجنب مصیر أسوأ، بید أنه لم یستمع إلیه أحد، وأطلق علیه أعدائه أنه انتهازي،



ویجني المال من مصائب العالم، ویستفید من الكوارث، وقد عُرف بأنه شریر ووُصف بأنه
رادیكالي وخائن.

وفي الوقت ذاته، فقد كانت كل تنبؤاته صحیحه، وقد أدت اإلضرابات التي قام بها عمال البلدیة إلى
تعطل خدمات المدن، وازدادت حدة النقص في الوقود الذي تنبأ بها بسبب الحرب اإلسرائیلیة
األخیرة التي دمرت ثالثة وتسعین في المائة من حقول النفط العربیة وبین عشیة وضحاها، واجه
العالم واحدة من أشد أزمات الطاقة. فبسبب نقص الطاقة توقف بث محطات الرادیو والتلفاز واحدة
تلو الأخرى. وبسبب نقص الوقود، لم یعد بإمكان سائقي الشاحنات توزیع المواد واللوازم والسلع
تامة الصنع بنفس كفاءتهم السابقة. كل شيء كان فیه نقص وكان یزداد نقصًا-االتصاالت والنقل
والتوزیع -” العناصر الثالثة الرئیسیة" الذي أدرجهم بیتر في كتابه – كانوا یتدهورن یوماً بعد یوم

مع مرور الوقت.

تحول بیتر مباشرة إلى بولیفارد بعثة سان فرناندو واستمر في القیادة، وكانت أعمدة الهاتف الخشبیة
متباعدة بشكل متقطع على جانبي الشارع؛ ومعظمها قد ُقطعت الستغاللها كحطب للوقود، وكلما مر
على منازل رأى الكثیر من الناس یعملون في حدائقهم، ومن المحتمل أن یستمروا في التفاف أنفسهم
حول التفاصیل الدقیقة مثل توقف المیاه عن ضخها في صنابیرها. كان بیتر یرتعد عندما یجول في
خاطره الرعب الكامن الذي كان ینمو هناك، كما لو كان جني یمأل صدره الغضب وینتظر یوم

خالصه الحتمي.

ذهب بیتر تحت ممر طریق سریع، عبر الشارع الرئیسي، وأخیرا وصل إلى منطقة التي كانت في
السابق حدیقة، وكان هناك منطقة شاسعة بمساحة ثالثة مربعات سكنیة طوًال وبعرض مربع سكني
واحد، وقد ُبذلت محاولة لزراعة الذرة هنا أیضاً، ولكن ُأحبطت من قبل الحشود التي انتقلت هناك.
وكانت الحدیقة مكتظة بالسیارات القدیمة المعطلة التي ألقى بها وكانت تستخدم كمقصورات سكنیة.
ً وهو الأقل في حدة في البدایة، تساءل بیتر لماذا كان الناس مكتظون فالسكن أقل الأمور ازعاجا

النقص في الوقت الراهن، ثم رأى ما كان هناك عبر الشارع من الحدیقة.

كانت بعثة سان فرناندو، واحدة من المالجئ المقدسة التي انشئت في القرن الثامن عشر على ید
األب "خونیبیرو سیرا" على طول الطریق الملكي السریع أو ما یطلق علیه "إل كامینو ریال"،
وباعتبارها كنیسة كاثولیكیة، فإنها تمثل إحدى المنظمات القلیلة التي ال تزال تعمل في العالم الیوم،
حیث كانت البعثة تعمل كمنفذ لتوزیع األغذیة، ومن المرجح أنها كانت توزع الطعام على الفقراء
المحتاجین كجزء من عملها الخیري. وكانت المؤسسة الخیریة هي التي تسببت في انتقال حشود

الفقراء إلى الحدیقة عبر الشارع.
ً فإنه یمیل إلى عدم الثقة بها، فمن اعترى بیتر مشاعر مختلطة حول الكنائس، وألنه لیس متدینا
الصحیح أنها كانت تقوم اآلن بعمل جید للغایة، لیس فقط في توفیر الرعایة المؤقتة -مثل توزیع
األغذیة -ولكن أیضاً تعمل على تلبیة احتیاجات الناس الروحیة والحفاظ على الروح المعنویة. ومع
ازدیاد سوء الوضع تدریجیاً، سیتوجه الناس بشكل متزاید إلى الدین كمصدر للراحة. كان ذلك على
ما یرام بالقدر الذي انتهت الیه، ولكن بیتر لم یتحمل ما ورد إلى ذاكرته من االحداث التي كانت تقع
في الكنیسة في العصور الوسطى حیث كانت متعصبة ومشجعة للخرافات وتسحق بال رحمة الهویة



الفردیة. وإذا كان للبشریة أن تصحو وتنمو مرة أخرى، فإن حریة الفكر ستكون ضرورة ملحة، فقد
كان بیتر یخشى من أن الكنائس تجلب اإلغاثة على المدى القصیر والقمع على المدى الطویل.

توقف بیتر وترجل خارج البعثة، وبدا هذا أفضل موقع له لقضاء لیلته فیها كما أنه یمكن أن ُیقدم له
الطعام في البعثة ثم النوم لیالً جالساً مقابل جدارها. قد تكون اللیالي باردة في لوس أنجلوس ولكن
عادة یمكن تحمل تلك البرودة، وكانت بطانيته الموجودة في حقیبة یده واحدة من ممتلكاته القلیلة

المفیدة في بعض االحیان -بخالف المال-وكانت تكفي إلبقائه دافئاً اللیلة.

تحرك بیتر بدراجته متجهًا إلى البعثة عندما الحظ شیئا یحدث في شارع جانبي في الجهة الغربیة
المجاورة لجدار المبنى، فقد كان هناك رجالً أسودا بدراجة ناریة یتشاجر مع عصبة من الشباب

البیض.

قال أحد المتسكعین: "أعتقد أنه من حي باكویما"، "یأتي هنا للتجسس علینا، ومعرفة نقاط ضعفنا،
وربما هو ورفاقه یریدون أن یقوموا بغارة علینا هذه اللیلة. هیا، أخبرنا، من أین حصلت على هذا

الدراجة الناریة؟ "

1 فورت نوكس، مكان في والیة كنتاكي، حیث تقوم فیه حكومة الوالیات المتحدة بحراسة الودیعة الرسمیة من سبائك الذهب.

كان ذلك الأسود شاباً، طویل القامة ذو مالمح بارزة، في أحسن الأحوال كان سیصبح العباً لكرة
السلة في الجامعة، وكان مرتدیًا قمیصًا ریاضیاً أحمر اللون، وبنطاًال أزرق اللون وعصابة حمراء
ً مجعدًا، كان یحمل ً قصیرا ً یحوطه شعرا حول جبهته. وكان وجه ذو لحیة صغیرة سوداء وشاربا
وجهه یعتریه تعبیر الكرامة والكبریاء، وقال لهم: " المس هذه الدراجة"، وسأقوم بنقش "خطاب
ً لدرجة ال تكاد تكون مسموعة جیتیسبیرغ"2 على جسدك ناصع البیاض" كان صوته هادئة جدا

تقریباً ولكنه ال یزال یحمل مظهر القوة فیه.

اصیبت تلك المجموعة بالدهشة للحظة، ثم ضحكوا بسخریة، حیث كانت أعدادهم تفوق ذلك الغریب،
تسعة إلى واحد. وسأل الزعیم، وهو یقترب خطوة منه قائًال: من تعتقد نفسك أیها الزنجي لكي تأتي

إلى هنا وتعطي الأوامر؟". قامت باقي المجموعة بفعل نفس الشيء.
وفي حركة واحدة سریعة، استل ذلك الغریب مدیة من جیب بنطاله وفتحها بشكل سریع. وتحركت یده
في حركة دائریة أمامه مما یعطي مظهر انه یجید استخدم تلك المدیة ببراعة بالغة. وقال "هذه لیست

أوامر". " لكنها فقط نصیحة سدیدة ".
توقفت مجموعة المتسكعين مرة أخرى، وكانت الوضع یزداد حدة، وكانوا غیر متأكدین حول
ما یجب القیام به. وكان الزعیم في أسوأ موقف -لم یجرؤ على فقدان هیبته أمام رفاقه. لذلك، بعد
النظر في المدیة للحظة، استل سالحه الخاص، حربة اضافیة مثبتة على مقبض خشبي. وقال زعیم
تلك المجموعة "إذا كنت ترید أن تبارینا في اللعب، فیمكننا فعل ذلك ایضاً -ألیس كذلك یا رفاق؟"

ومن جراء تصرفه هذا استل رفقائه الأخرین خناجرهم ایضا.
نظر بیتر حوله، لم یكن هناك أي شخص آخر في الحدیقة في وضع یمكنه من رؤیة ما یجري،
أو إذا كانوا كذلك، فقد كانوا سیتجاهلون ذلك، وشعر بغثیان وبمرارة في لعابه. قام بالتأكد عما إذا

كان خنجره محكم التثبیت في غمده لیكون على استعداد إذا دعت الحاجة إلیه.



كانت المجموعة تحیط بفریستها، ولكن لیس بالشكل المثالي. لم تكن الضحیة المرتقبة مجرد
شخص غریب ال حول له وال قوة أو یخشى تنمرهم، ولكنه كان رجل قوي المظهر لدیه خنجراً حاد

یجید استخدامها ببراعة فائقة. وتحركت العصابة بحذر.
تأهب الرجل األسود، ودار ببطء وعینیه ترمقان لمن خلفه ومن أمامه أیضا، ظل قابضاً على

خنجره بمرونة ووجهه مباشرة نحو حلق زعیم العصابة.
ٍ كالثور، انقض علیه زعیم العصابة، فتملص منه ذلك األسود بسهولة ومن ثم وبصوت عال
سحب معصمه بحركة رشیقة، وعندما نهض الزعیم مرة أخرى والحظ بیتر أنه أصیب بجرح طولي

عبر اذنه الیسرى وكان دمه ینزف بغزارة.
وقال له ذو البشرة السوداء ساخراً منه: " أترید المزید".

وانقض علیه ثالثة أخرین من جهات مختلفة حیث تلقى أحدهم ركلة سریعة في فخذه تلتها
ضربات سریعة متالحقة، بینما طاح الثاني في الهواء في حركة لولبیة وأصاب الثالث بلكمة قویة في
یدیه. "هیا"، صاح قائد العصابة من الطریق الجانبي. "ماذا دهاكم، هل نحن مجموعة من الجبناء؟

دعونا ُنجهز علیه!"
ً في آن واحد، على الرغم من إظهار االحترام الكبیر لبراعة الضحیة. وكان واحتشدوا جمیعا
ذلك األسود أشد بأساً منهم وكان بإمكانه ردعهم بعیداً عنه ولكنه لم یكن لیستطع الصمود طویالً أمام

تفوقهم العددي.
ً جداً، على الرغم من أنه قضي الكثیر من الوقت في ممارسة الفنون لم یكن بیتر مقاتالً جیدا
القتالیة العام المضي، فقد كان عادة ما یتجنب المعارك بقدر االمكان، ولكن هذه المرة لم یستطع

تجنبها إذا اراد العیش بضمیر حي. استل خنجره وأصدر صیحة هجوم مدویة، وهرع إلى األمام.
اصیبت العصابة بالذهول من هجومه من ذلك االتجاه الجدید وانتابهم الذهول للحظات مما اعطى
بیتر فرصة كان في أمس الحاجة الیها، فقام بمباغتة أحد افراد العصابة بطعنة سریعة في جانبه
تحت اضالعه مباشرة، ثم التف للرجل الثاني ولطمه فوق وجه وأصاب أعلى حاجبه وسالت دمه إلى

عینه، مما تسبب في اصابته بالعمى وجعله یعتقد أنه فقد بصره، وخر طریح األرض صارخاً.
ولم یتردد ذلك األسود عندما قام االفراد بمهاجمته، فشرع في مصارعة خصومه بخنجره، مما
جعلهم یتخلون عن الحذر ویشتبكون بشكل دفاعي، لكنهم اآلن تعافوا من هول مفاجأة هجوم بیتر،
وقاموا بهجوم مضاد. وجد بیتر نفسه یواجه اثنین بالغي الخطورة تشع روح القتل من أعینهم. وبدون
عنصر المفاجأة من جانبه، عاد االثنان اآلخران بال شك إلى أفضل وضع أوضاعهم القتالیة، ثم
تراجع بیتر عنهما ببطء للوراء حتى وجد أن ظهره قد المس جدار بناء البعثة، وظل االثنان اآلخران
یقتربان منه ویعتري وجهیما لهیب الشر، اندفع نحوه الرجل الذي على یساره محاوال طعنه، فحاول
بیتر أن ینحني مبتعداً عنه، لكنه لم یكن سریعاً بالقدر الكافي فشق الخنجر الجزء العلوي من ذراعه
الأیسر، مما أصاب بیتر بألم شدید، وسال الدم منه ولطخ قمیصه الذي قد بلي بالفعل ولكن ذلك لم

یثیر قلقه كثیرًا فقد كان یقاتل من أجل حیاته.
ووضعه انحنائه في وضع سیئ، لأن جانبه الأیسر كان مكشوفًا جهة الخارج وجانبه األیمن
كان بجانب الجدار حامًال خنجره، كان علیه أن ینحني بسرعة عندما الحظ المهاجم الثاني تلك الثغرة
ووجه له ضربة شرسة على رأسه، اقتربت الشفرة من بیتر وكانت على مقربة ربع بوصة من رأسه.
ومع ذلك، فقد ترك الشاب تلك الثغرة. انقض بیتر إلى األمام وطعن المهاجم بخنجره في بطنه.
أصدر الرجل صرخة ألم وتكوم منهاراً ببطء على األرض. استل بیتر خنجره سریعاً، والتف بجسده



على األرض، وابتعد عن المهاجم األول، الذي كان یندفع نحوه مرة أخرى، وعندما وصل إلى قدمیه،
رأى الرجل یوجهه في وضعیة انحناء منخفضة. جعالً یدورا حول بعضهما البعض للحظات، ثم
انقض زميله، حاول بیتر أن یلعب دور مصارع الثیران، لكي یتفادى االنقضاض، لكنه كان ناجحاً
جزئیاً فقط، حیث قطع خنجر الرجل األخر قمیصه وخدش ضلوع جانبه الأیسر، استدار بیتر
وتراجع مرة أخرى، وانقض علیه المهاجم الأخر واقترب حتى منتصف الطریق فقط من بیتر، على

الرغم من أنه كان یصرخ متألمًا من قبل وسقط إلى األمام. وكانت المدیة مالمسة لعنقه.
نظر بیتر حوله وقام باستطالع ساحة المعركة وقد انتثرت سبع جثث على األرض معظمهم على
قید الحیاة ولكن أصیبوا بجراح بالغة الخطورة والذ أفراد العصابة المتبقین بالفرار عبر الشارع. وفي
ً ولم خضم ذلك الدمار، أبدى ذلك الرجل األسود اعجابه الشدید بمهارته القتالیة. وبدا وكأنه سالما
یصب بأذى، وتقدم نحو بیتر ویعتري وجهه ابتسامة عریضة وسحب المدیة من على حلق ضحیته
األخیرة، ومسحها على قمیص الرجل، وقام بطیها ووضعها مجددا في جیبه. ثم مشي نحو دراجته

الناریة، لیستعد للتحرك.
وقال بیتر: "مهًال"، "ألیس لك حتى أن تقدم لي الشكر؟"

تحول األخر ونظر الیه قائًال: "أقدم لك الشكر؟ على ماذا؟ هل أقدم لك الشكر على فعل شيء كان
سیفعله أي شخص ذو شجاعة؟"

قال بیتر: "ولكن لم یكن أي شخص، كنت انا، وأنا أنزف".
اقترب ذلك االسود من بیتر وامسك ذراعه االیسر المجروح وفحصه بعنایة. "تبا لك یا رجل، ما
هذا إال جرح سطحي. سوف يلتئم، "ما لم تصاب بعدوى." توقف حینما وردت له فكرة وسأله: "هل

تعیش هنا؟"
هز بیتر رأسه نافیًا.

"أوه، هل انت من هؤالء المتسكعین مدخني الماریجوانا؟" كان بیتر یمقت هذا التعبیر، فمنذ
بدء االنهیار، كان الكثیر من الناس قد تركوا منازلهم وأخذوا یتجولون، ویبحثون عن مكان أفضل
من الذي تركوه وراء ظهورهم. من المفترض أن یكون مصطلح "متسكع" قد ظهر نظراً ألن هؤالء
الناس وصفوا بأنهم "الحجارة المتدحرجة "، ولكن بیتر كان متشككًا أن تكون تلك الكلمة لها دور

في أسمه أیضًا.
"انظر"، وواصل الرجل حدیثه قائًال: "ما رأیك أن تستقر في مكان ما هادئ وسلمي، حیث ال

یوجد أي نقص والجمیع یعملون معاً؟"
نظر له بیتر باستغراب مجیبًا: "بالتأكید، ومن ال یرغب في ذلك؟ ولكن أین ستجد مكاناً من هذا

القبیل؟ هل في الفناء الخلفي الخاص بك؟ "
قال له ذلك األسود: "ال تكن سخیفاً، یا رجل، سألت سؤال جاداً".

قال بیتر: "وأنا قلت نعم".
وسأله ذلك األسود: "ما اسمك؟"

أجاب بیتر: "بیتر سمیث". وجاء ذلك المستلقي بردة فعل مفاجئة اآلن.
امتدت ید ذلك األسود وأنا ُأدعى "كودجو ویلسون". تصافحا بشدة. "استمع، إذا كنت ترید حقا
أن تذهب إلى مكان أفضل من كل تلك االماكن ولوح بیده لتشمل موقفا مكتظا بالسیارات غیر

المرغوب فیها، أعتقد أنه من الأفضل أن تتحدث مع قائدي ".
هز بیتر كتفیه قائالً: "حسناً ال ضیر من ذلك، أین هو؟"

ً



"حسنًا، انه على بعد بضعة أمیال قلیلة، إذا كنت ترید ذلك یمكنك القفز خلفي والتشبث بي
وسوف اصحبك إلیه على الفور. "

هز بیتر رأسه نافیًا قائًال: "آسف، ولكن لدي دراجة وال أرید أن أتركها، وال یمكننا أن نأخذها
معنا بسهولة على تلك الدراجة ".

رد قائال: "انت على حق". فكر الرجل قلیال ثم قال: "اقول لك ما سأفعل، سأنطلق امامك وأخبره
عنك، فهو سیمر من هنا، أو بالقرب من هنا على أي حال. لما ال تنتظر إلى جانب الطریق السریع،
هناك. " وأشار إلى ناحیة الشرق. ستعبر فقط بضعة حواجز لتصل إلى هذا الطریق. انتظر هناك

فقط قبيل الجسر، عند الجانب الجنوبي. هل لدیك ساعة؟"
هز بیتر رأسه نافیًا مرة أخرى وأضاف قائًال: "لقد سرقت مني منذ شهر ونصف".

"حسنا، على أي حال، سوف یصل في غضون ساعتین. سوف نصل بعد حلول الظالم، إذا كان
ذلك ال یزعجك. "

"حسنا. …." بدأ بیتر في التحرك.
أشار إلیه الرجل قائالً: "انتظر هناك"، ادار دراجته الناریة. وأضاف قائال: "لن تنتظر كثیرا".

وانطلق قائدا دراجته.
أمسك بیتر بذراعه االیسر المصاب، وعاد إلى دراجته. بعد المعركة التي دارت رحاها بال
هوادة مع هؤالء القساة، قد ال تكون البعثة أفضل مكان له لقضاء اللیلة، فقد یعودون مع رفقائهم،
ویسعون لالنتقام منه. كانت معدته تقرقر من شدة الجوع حیث لم یتناول أي طعام منذ اإلفطار، ولكن
سیكون من األفضل البقاء هنا حتى ال یعرض نفسه للمهالك ویظل على قید الحیاة بدًال من محاولة

الحصول على المعونات المجانیة هنا ویغتالونه أثناء نومه.
وتحرك نحو الشرق على طول شارع "بعثة سان فرناندو بولیفارد"، ثم توقف في النهایة عند الجسر
الذي ذكره له كودجو ویلسون. كانت الشمس قد غابت للتو وحل الظالم الموحش. توقف بیتر عند
الجسر وجعل یفكر، هل كان علیه أن یصدق ما قاله ذلك الأسود؟ كان قد تخلى منذ فترة طویلة عن
االعتقاد في حكایات الجن، وكانت تلك القصة تبدو مثل اسطورة العصر الحدیث "إل دورادو".3
فالمكان الهادئ ذو العیشة الرغدة یصعب ایجاده والدعوات إلیه لن تأتي بدون عناء. إلى جانب ذلك،
كیف یمكن لرجل أسود أن یمتلك مفتاحًا ألرض األحالم االسطوریة "الیوتوبیا"؟ لم یكن لذلك معنى.

إذا كان هناك مكان من هذا القبیل، فما الذي كان یفعله كودجو ویلسون هنا؟
ولكن مرة أخرى، فماذا سیخسر؟ إذا كان هذا مجرد فخ، ماذا یمكن أن یأخذوا منه بخالف
دراجته، وبطانيته وبعض األموال التي ال قیمة لها عملیاً؟ لن یكون هناك ما یكفي من سالئب
تستدعي القیام بهذا الفخ المخطط بشكل متقن. إلى جانب ذلك، كان بمقدور ویلسون أن یسلب منه كل

شيء على الفور إذا أراد ذلك، كان ذلك األمر برمته محیرًا جداً.
انطلق بیتر على عجل بدراجته حتى وقف على جانب الجسر، وجلس منتظرًا هناك في الظالم،
ً نظرًا النعدام الوقود تقریبًا-مرت فقط وكانت حركة المرور على الطریق السریع منعدمة تقریبا
سیارتین بعد ما یزید عن ساعة، ومرتا علیه مسرعتین في الحارة السریعة بدون توقف، وتساءل
متحیرًا عما إذا كانت المجموعة التي ینتظرها قد مرت علیه من دون حتى رؤیته، أو ما إذا كانوا لم

یأتوا بعد على اإلطالق. هذا كله یمكن أن یكون نكتة عملیة تفصیلیة وغیر مفهومة.



وقال لنفسه بعنف: لقد كنت أحمقاً الستمع إلى قصص أرض األحالم الخیالیة في مثل هذا السن،
ربما كنت ستقبل شراء "جسر البوابة الذهبیة"4 إذا قام شخص ما بعرضه علیك اآلن. لكنه ظل

منتظرًا، حیث لم یكن أمامه مكان آخر للجوء إلیه.
بعد مرور ساعة أخرى، رأى بعض االنوار األمامیة لبعض السیارات تدنوا من ناحیة الشمال،
وكانوا یقودون بشكل بطيء مقارنة بالسیارات االخرى، وعندما اقتربوا أدرك بیتر أنها قافلة مكونة
من رتل كامل من السیارات. توقفت السیارة الرئیسیة في القافلة قبل الوصول إلى الجسر وتوقفت

بجانب الطریق، وتبعتها السیارات األخرى.
ُسلط الضوء على بیتر من مصابیح السیارة االمامیة، مما تسبب في اصابته بالعمى المؤقت من

شدة وهج الضوء، ونادى علیه صوت غریب قائالً: "أأنت السید/ سمیث؟ "
أجاب: "نعم".

"هیا، أقبل، لقد كنا نأمل أن تكون هنا، هل ترید تناول العشاء؟ "

2 خطاب جیتیسبیرغ: هو خطاب شهیر ألقاه الرئیس ابراهام لنكولن.
3 إل دورادو: هي مدینة خیالیة أسطوریة یتكون كل شيء فیها من الذهب.

4 جسر البوابة الذهبیة: هو جسر معلق شهیر عبر خلیج سان فرانسیسكو. وتعني هذه العبارة أن الشخص ساذجا لحد كبیر لشراء معلم الشهیر من شخص غریب.
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