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عندما يتحول األفراد الى طفيليات ووحوش تلتهم األضعف
يمكن تحريك ميادين
اليمن ومصر لكن ال يوجد
ميدان في نيويورك ال
يكون ملكية خاصة

ُ
إنها قصة مجتمع أميركي أصيب بمرض غامض .مرض
ّ
حول غالبية األميركيني إلى وحوش ميتة دماغيًا ،لكن
ّ
أجسادها تتحرك بالحد اآللي من العقل .وتتنقل محاولة
افتراس الفئة الصغيرة الناجية لكي تلتهمها ،أو لكي
تعديها بنفس امل��رض بمجرد أن تعضها ،تمامًا كما
يرويها مسلسل الرعب «املوتى السائرون» للكاتب فرانك

دارابونت ،والذي يحظى بأعلى نسبة مشاهدة .مجتمع
وكوبونات اإلعاشة .فإذا
يعيش أف��راده على الرواتب ُ
توقفت ،توقف معها كل شيء ،وفتحت أبواب الجنون على
مصاريعها .وهنا ال يمكن أن تنتظر «ثورة جياع» ،بما أن
كل شيء يخضع للصفقات .تفسير هذا التفكك ال يمكن
أن تجده عند ابن خلدون أو ماركس ،بل في هوليوود

معادلة بين نخبة فاضلة
ناجية من حقها أن تدافع
ضد مجتمع
عن نفسها ّ
أكثر سوءًا وخطرًا

األميركيون
يتعاطون مع
الخيال بكثير
من اإلعتناق،
كما لو أنه
واقع (كارلو
أليرجي ــ
رويترز)

كابوس الجنون األميركي الطويل
نيويورك ــ نزار عبود
ف��ي ك��وي�ن��ز ،ن�ي��وي��ورك ،تعلم أن الفجر قد
بزغ عندما تنطلق صفارة القطار السريع
األول أو ت�س�م��ع ه��دي��ر ط��ائ��رة أق�ل�ع��ت من
م� �ط ��ار غ� � � � ��واردا .ال ص� �ي ��اح دي � ��ك أو آذان
مسجد .ال عواء كلب أو قطة ،وال بكاء طفل
وال حتى نقيق ضفدع .فجر اليوم األخير
قبل نهاية العام ،خرقته صيحة ألم عالية
أيقظت بعض سكان الحي .كانت لرجل ال
ُيعرف إن كانت صادرة عن جنون أو خمر
أو صادرة عن وجع .تطل رؤوس قليلة من
النوافذ .في الشارع سيارة الشرطة ،ومن
خلفها س �ي��ارة إس �ع��اف .ي�ت��وق��ف ال�ص��راخ
ّ
يتقدم ضابط نحو
سريعًا .ه��دوء يخيم.
س� �ي ��ارة ال �ش��رط��ة ال ��وح� �ي ��دة .ي�ن�ط�ل��ق بها
بهدوء .تسير من خلفها سيارة اإلسعاف
ومن خلفها سيارة مدنية .في وقت الحق،
ت �ع �ل��م أن م ��واط� �ن ��ًا ف �ق��د ح� �ي ��ات ��ه .ي�م�ض��ي
املوكب بسكون تام ،ال ترتيل ال أجراس ،ال
قداديس.
ب �ع��ده��ا ب �ق �ل �ي��ل ،ت� �خ ��رج م � � ��اري ،ال �س �ي��دة
ال �خ �م �س �ي �ن �ي��ة ،ق �ب ��ل ال � �س ��ادس ��ة ص �ب��اح��ًا
م � � ��ع ك�ل��اب � �ه� ��ا ال� � �ث �ل��اث � ��ة ال � �ض � �خ � �م� ��ة ،م��ن
فصيلة «ال��راع��ي األمل��ان��ي» ،ك�م��ا يسميها
األم �ي��رك �ي��ون ،و«ش �ي��ان ل��و» ك�م��ا يسميها
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ون .ت �س �ي��ر ف� ��ي ن �ف��س ال� �ش ��ارع
لترويضهم بعد ليلة كاملة م��ن ال ��دوران
داخل الشقة .باتت ظيفتها الوحيدة ،بعد
ف �ق��دان م��رك��زه��ا ك�م�م��رض��ة ف��ي مستشفى
األم� � ��راض ال�ع�ق�ل�ي��ة ف ��ي ك��وي �ن��ز ق �ب��ل ع ��ام،
ال �ب �ح��ث ع ��ن ق ��واري ��ر ب�لاس �ت �ي �ك �ي��ة ف��ارغ��ة
تبيعها ملركز إعادة التدوير ،لكي تحافظ
على بقاء الكالب ورفاهيتها ،وعلى إزعاج
الجيران .الحياة من دون الكالب انتحار.
م� ��اذا ق ��د ت�ف�ع��ل ك ��ل ه ��ذا ال ��وق ��ت وح��ده��ا؟
أخ ��وه ��ا ال��وح �ي��د ي�ق��اض�ي�ه��ا ف ��ي امل�ح�ك�م��ة
الن�ت��زاع الشقة التي تسكنها .أنفقت على
القضية كل ما ادخرته ،وتكاد تخسرها .ال
عجب أن تجن ،وأن تطلق العنان لجنونها.
اق� �ت ��رب ��ت ال� �س ��اع ��ات األخ � �ي� ��رة م ��ن ن �ه��اي��ة
ال �س �ن��ة امل �ي�ل�ادي��ة  .2012ل ��م ي �ن �ت��ه ال �ع��ال��م
م��ع ن�ه��اي��ة روزن ��ام ��ة األن �ك ��ا .رب �م��ا انتهى
ب ��ال� �ن� �س� �ب ��ة ل � �ل � �ه � �ن ��دي س � ��ون � ��ان � ��دو س�ي�ن
ع� �ل ��ى ي � ��د أري� � �ك � ��ا م� �ن� �ن ��دي ��ز ،ال � �ت� ��ي رم �ت ��ه
ن �ح��و ال �ق �ط��ار ث� ��أرًا ل � �ـ«غ ��زوة م��ان �ه��ات��ان».

وان�ت�ه��ى ال�ع��ال��م بالنسبة ألط�ف��ال مدرسة
كنكتيكت العشرين ،وبالنسبة ملدرسيهم
ومدرساتهم التسع الذين قتلهم مجنون
ف��ي ال�ع�ش��ري��ن م��ن ع �م��ره ي��دع��ى آدم الن��زا.
وربما بالنسبة لسكان حي بريزي بوينت،
ف ��ي م �ن �ط �ق��ة ال � � ��روك أواي ،ال � ��ذي ال�ت�ه�م��ه
إعصار ساندي قبل أسابيع ،فيما ال يزال
سكانه وسكان أحياء عديدة هائمني على
وجوههم بعد نفاد أموال اإلغاثة.
ال ي �ت �ع �ل��ق امل� ��وض� ��وع ب��ال �خ �ب��ز ال �ي��وم��ي؛
ف��ال �خ��وف ع �ل��ى امل �س �ت �ق �ب��ل ب� ��دأ م �ن��ذ ليلة
نهاية السنة م��ع بحث مستقبل ال��روات��ب
وامليزانية االتحادية .كل شيء هنا يتوقف
ع�ل��ى ال��روات��ب وك��وب��ون��ات اإلع��اش��ة ،التي
تأتي في نهاية كل شهر أو أسبوع .حتى
امل�ت�س��ول األم�ي��رك��ي ف��ي ال �ش��ارع ينتظرها
ألن م� ��ن ي� �س ��اع ��دون ��ه ع �ل ��ى ال� �ب� �ق ��اء ال ب��د

ً
أن ي�ق�ب�ض��وا أوال .األث ��ري ��اء م��ن ال�ح��زب�ين
تركوا األم��ور معلقة للساعة األخ�ي��رة .كل
ش ��يء ي �خ �ض��ع ل�ل�ص�ف�ق��ات ه �ن��ا ،وال أح��د
ي�خ�ش��ى ث ��ورة ال �ج �ي��اع .إن �ه��م ي�ع�ل�م��ون أن
ّ
األميركيني مفككون أكثر من العرب .هكذا
ب��ره �ن��ت ح��رك��ة «اح �ت �ل��وا وول س �ت��ري��ت».
تستطيع أن تحرك ميدان صنعاء وميدان
التحرير وح��ي امل�ي��دان ف��ي دم�ش��ق ،لكن ال
تستطيع إيجاد ميدان واحد في نيويورك
لالعتصام به وال يكون ملكية لشخصية
أو ل �ش��رك��ة .ت�ف�س�ي��ر ال�ت �ف �ك��ك األم �ي��رك��ي ال
يمكن أن يكون من خالل كتب ابن خلدون
أو ماركس ،بل في سينما هوليوود .منذ
س�ن��وات واألم�ي��رك�ي��ون ي�ش��اه��دون مواسم
م��ن مسلسل ال��رع��ب «امل��وت��ى ال �س��ائ��رون»
ل�ل�ك��ات��ب ف��ران��ك داراب ��ون ��تُ .ع ��رض امل��وس��م
األول منه في تشرين األول  ،2010واآلن بدأ

عرض املوسم الثالث ،وينتظر أن تستمر
امل ��واس ��م ت �ب��اع��ًا أك �ث��ر م ��ن م�س�ل�س��ل وادي
الذئاب التركي .إنها قصة مجتمع أميركي
أص� �ي ��ب ب� �م ��رض غ ��ام ��ض ،ح� � � ّ�ول غ��ال�ب�ي��ة
األميركيني إلى وحوش ميتة دماغيًا ،لكن
بأجساد متحركة ،تحاول افتراس الفئات
ال�ض�ع�ي�ف��ة م �ن �ه��ا .ال �ع �م��ل ال �ت �ل �ف��زي��ون��ي ال
ينقطع فيه إط�لاق الرصاص على رؤوس
األطفال والنساء والشيوخ وال��رج��ال غير
امل�س�ل�ح�ين .وال ي�ت��وق��ف ال�ق�ت��ل ب��ال�ف��ؤوس
وال �س��واط �ي��ر وال �س �ي��وف وح �ت��ى ب��األوت��اد
وتهشيم الرؤوس بهراوات البيسبول .هذا
امل�س�ل�س��ل ي�ح�ظ��ى ب��أع�ل��ى ن�س�ب��ة م�ش��اه��دة
ب�ي�ن امل�س�ل�س�لات ال�ت�ل�ف��زي��ون�ي��ة األم�ي��رك�ي��ة
قاطبة .تلقى أعلى الجوائز على اإلطالق،
ُ
ووض � � ��ع ع �ل��ى أع� �ل ��ى س �ل��م ال � ��درج � ��ات ف��ي
مقياس «نيلسون» .مشاهدوه عبر شبكة

كارهون ومختلون في الشوارع
في محطة قطارات األنفاق القريبة في شارع  40من جادة
كوينز ،دفعت أريكا مننديز ( 31عامًا) مساء الخميس
املاضي املهاجر الهندي سوناندو سني ( 46عامًا) ثأرًا
ّ
لـ«غزوة مانهاتان» .قيل إنها تكره املسلمني .وال تعرف
ملاذا تكره الهنود منذ أيلول .2001
ّ
ع��ن��دم��ا ش��ن��ت م��ج��م��وع��ة ب���ن الدن
السعودي الهجوم ،كانت أريكا في
لكنها ل��م تنس،
ال��ت��اس��ع��ة ع��ش��رةُ .
واخ����ت����ارت االن���ت���ق���ام ق��ب��ي��ل ن��ه��اي��ة
ُ.2012
أل�����ق�����ي ال���ق���ب���ض ع���ل���ى أري�����ك�����ا ي���وم
السبت ،أي بعد يومني على ارتكاب
الجريمة .وفي اليوم التالي ،واجهت
إريكا حسابًا سريعًا في املحكمة
بتهمة ال��ق��ت��ل ب��داف��ع ال��ك��راه��ي��ة ،ما
ي��ع��ط��ي��ه��ا خ���م���س س����ن����وات س��ج��ن
إض��اف��ي��ة ف��وق الحكم امل��ؤب��د ،ال��ذي

ُ
ي��ص��ل إل���ى  15ع��ام��ا .ف��ي ت��ق��ري��ر ن��ش��ر أخ��ي��رًا ،يتبني أن
ع��دد املجانني في ش��وارع نيويورك تضاعف أرب��ع مرات
بعد اإلع��ص��ار س��ان��دي عما ك��ان عليه قبله .والسبب أن
امل��رض��ى ال��ذي��ن تحولوا إل��ى مشردين بعد تدمير أحياء
بكاملها ال يجدون أماكن لهم في
املستشفيات .مستشفيات كانت
ت��ع��ان��ي ف��ي األس����اس ،وق��ب��ل األزم���ة
امل����ال����ي����ة م����ن ض���ع���ف امل������وازن������ة وال
تستقبل املجانني بسهولة .كثيرون
منهم من أمثال آدام النزا يكرهون
أطفال املدارس واألمهات واملدرسني
وامل����درس����ات .وآخ�����رون م��ن��ه��م مثل
أري��ك��ا مننديز ي��ك��ره��ون املسلمني
وال��ه��ن��ود .وف���ي مجتمع يعجز عن
رع��اي��ة املختلني عقليًا واحتضانه
في مصحات ،يصعب التمييز بني
العاقل وفاقد العقل.

الكابل يحصون بعشرات امل�لاي�ين ،مع أن
مشاهدته ال تصلح ملن هم دون  16سنة.
لهذا املسلسل الجنوني أب�ع��اد كثيرة من
حيث عالقة األميركي باملدينة والبندقية
وب��اآلخ��ر .ت�ك��ون فيه امل��دي�ن��ة الخراسانية
ع� �ب ��ارة ع ��ن غ ��اب ��ة ت �ق �ف��ز م �ن �ه��ا ال ��وح ��وش
البشرية البشعة املكشرة عن أنيابها من
كل سطح بناية أو مرأب في أسفلها ،وعند
كل إشارة مرور .وحوش بعمر األطفال أو
ال�ش�ي��وخ ،م��ن ال�ب�ي��ض وال �س��ود واإلس �ب��ان
والهنود .وحوش مضرجة بالدماء تنهش
األحشاء بأبشع الصور.
مقابل صورة املدينة الغابة ،هنالك صورة
ّ
البر األميركي بغاباته الطبيعية وأنهاره
ّ
وجباله وأوديته الخالبة .ذلك البر البكر
ال� �ن ��ائ ��ي ع ��ن امل ��دي� �ن ��ة ي �خ �ت��زن ال � �ف ��ردوس
امل � ��وع � ��ود .ل �ك ��ن ف �ق ��ط ل �ف �ت ��رة م� ��ن ال ��وق ��ت.
ال ��وح ��وش ت �ت �س �ل��ل إل �ي ��ه ب �ع��د ح�ي��ن .إل �ي��ه
الذت فئة من الناجني مبتعدة عن عدوى
املرض الغامض .تلك الفئة مؤلفة من بطل
م ��ن رج� ��ال األم � ��ن ،وط �ب �ي��ب أب �ي��ض ط� ّ�ي��ب.
ه��ذه املجموعة الطيبة تتعرض للهجوم
م��ن مجتمع ال��وح��وش املجنونة ،وعليها
ال��دف��اع ع��ن نفسها بالقتل املستمر طيلة
النهار والليل.
هذا املسلسل األميركي الطويل يعطل كل
حجة ل��دى املطالبني ب��وض��ع ح��د المتالك
ال �س�ل�اح ال� �ف ��ردي .األم �ي��رك �ي��ون ي�ت�ع��اط��ون
م��ع ال�خ�ي��ال بكثير م��ن االع �ت �ن��اق ،ك�م��ا لو
أنه واق��ع .ربما يكون من الصعب أن تقنع
بعض األميركيني أن أبطال «والت ديزني»
غ�ي��ر م��وج��ودي��ن ف��ي ح�ي��ز ال��واق��ع .وب��دون
س�لاح كيف ت��داف��ع ه��ذه الفئة الطيبة عن
ّ
نفسها إذا ما جن جنون الرعاع؟
إنها معادلة بني نخبة فاضلة ناجية من
حقها أن ت��داف��ع ع��ن نفسها ض� ّ�د مجتمع
أك �ث��ر س ��وءًا وخ �ط �رًا م��ن م�ج�ت�م��ع «م��زرع��ة
الحيوانات» لجورج أوروي��ل .إنه مجتمع
م��ن األن�ف��س العائدة م��ن املقابر ،ف�لا ضير
م��ن إع��ادت �ه��ا إل�ي�ه��ا .ب��ل ال�خ�ي��ر ك��ل الخير
في ذل��ك .لم تخرج النازية األملانية بفكرة
املسلسل.
أكثر شيطانية مما يعرضه هذا ّ
واألميركي يرقص حتى من دون دف .أال
يقتل بالطائرات ب��دون طيار من القواعد
األم �ي��رك �ي��ة ف��ي أي ب�ق�ع��ة م��ن ال �ع��ال��م على
الشبهة فقط؟

