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 الفصل األول
كان یوماً بارداً من أیام نیسان بسمائھ الصافیة، وكانت الساعة تشیر إلى 

الواحدة بعد الظھر، عندما كان ونستون سمیث، بذقنھ المنكفئة على 
صدره اتقاًء لریح بارد ینسل مسرعاً عبر األبواب الزجاجیة لمبنى 

اندفاعھ السریع دون دخول دوامة من الریح المحملة النْصر، ولم یحل 
 بذرات الغبار.

كان الممر الذي یحذاه عابقًا بروائح الملفوف المسلوق والفرش 
المھترئ وعند نھایة ھذا الممر ُعلّقت صورة ملونة وذات حجم 
كبیر ال یتناسب مع مثل ذاك الممر الضیق، وكانت تمثّل وجھاً 

ر، وھو وجھ رجل في الخمسة ضخماً یربو عرضھ على المت
األربعین، ذو قسمات جمیلة وإن كانت ال تخلو من خشونة 

وصرامة، ویبرز فیھ شاربان أسودان كثّان. مشى ونستون باتجاه 
الساللم للصعود، فالمصعد نادراً ما كان یعمل، إما بسبب عطل 

وإما النقطاع التیار الكھربائي معظم ساعات النھار، انسجاماً مع 
كانت ». أسبوع الكراھیة«وفیر الطاقة استعداداً لفعالیات خطة ت

الشقة التي یقصدھا ونستون في الطابق السابع وكان علیھ أن 
یصعد سلماً طویالً، وألنھ في التاسعة والثالثین من عمره ویشكو 

من دوالي فوق كاحلھ األیمن، فقد راح یرتقي درجات السلم بخطى 
رات. وعند كل منعطف من وئیدة متوقفاً لالستراحة عدة م

منعطفات السلم السبعة، وعند كل محطة من محطات المصعد 
وبمواجھة الباب، كانت تنتصب صورة الوجھ الضخم لتحدق في 

وجھ كل قادم. إنھا واحدة من تلك الصور المرسومة على نحو 
یجعل المرء یعتقد أن العینین تالحقانھ أینما تحرك. وكان یوجد 

».األخ الكبیر یراقبك«بارة بارزة تقول: أسفل تلك الصورة ع  
عندما دخل ونستون إلى الشقة سمع صوتاً یسرد قائمة أرقام تتعلق 

بإنتاج الحدید الخام، وكان الصوت ینبعث من لوحة معدنیة 
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مستطیلة الشكل تشبھ مرآة معتمة معلّقة على الحائط األیمن. أدار 
ل الكالم واضحاً ونستون مفتاحاً فخفتت حدة الصوت قلیالً وإن ظ

كان بمقدور ونستون تخفیض صوت ھذا الجھاز والذي كان یسمى 
، ولكن لم یكن بوسعھ إیقاف تشغیلھ بشكل تام. »شاشة الرص«

انتقل ونستون نحو النافذة بجسمھ النحیل الضئیل الذي زاد من 
ضآلتھ الزي األزرق، وھو لباس الحزب، وكان شعره مائالً 

رار، أّما بشرتھ فكانت مخشوشنة من للشقرة ووجھھ شدید االحم
أثر الصابون الرديء وشفرات الحالقة غیر الحادة وبرودة فصل 

 الشتاء الذي كان قد شارف على نھایتھ.
وعلى الرغم من أن زجاج النافذة كان موصداً، فقد كان الجو 

خارجھا یبدو بارداً، وفي الشارع كانت زوابع الریاح تثیر الغبار 
ة فتتصاعد ألعلى في أشكال حلزونیة. ورغم أن واألوراق الممزق

الشمس كانت ساطعة والسماء داكنة الزرقة فقد بدا كما لو أن كل 
األشیاء قد طمس لونھا، ما خال تلك الصور التي كانت معلقة في 

كل مكان. فمن كل زاویة كالن ذلك الوجھ ذو الشارب األسود 
المقابل كانت  یطل محدقاً في وجھ المارة. وعلى واجھة المنزل

تنتصب واحدة من تلك الصور المكتوب تحتھا بأحرف بارزة 
، وكانت العینان السوداوان تنفذان »األخ الكبیر یراقبك«عبارة 

إلى أعماق ونستون. وفي الشارع كان ثمة ملصق آخر ممزق من 
إحدى زوایاه وتظھر علیھ تارة وتنحسر تارة أخرى عبارة 

یة)، وذلك بحسب ھبات الریاح. إنجسوك (االشتراكیة اإلنجلیز
وفي األفق البعید كانت تُحوم طوافة بین السطوح تقترب تارة 
وتبتعد تارة فتبدو أشبھ بخنفساء زرقاء، ثم تنطلق منعطفة في 

مسار آخر. ولم تكن ھذه الطوافة غیر دوریة شرطة تتلصص على 
الناس عبر النوافذ، غیر أن الطوافة لم تكن ترھب الناس كما 

ھم شرطة الفكر.ترھب  
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كان الصوت المنبعث من شاشة الرصد ما یزال یكرر إحصائیات 
إنتاج الحدید الخام ویعید نبأ تحقق أھداف الخطة الثالثیة التاسعة. 

وكان الجھاز یرسل ویستقبل في آن واحد، فبإمكانھ التقاط كل 
صوت، یصدر عن ونستون، یتجاوز حد الھمسات الخافتة، فضالً 

راقباً بالصوت والصورة ما دام موجوداً في مدى عن أنھ یبقى م
رؤیة ھذه الشاشة المعدنیة. ولم یكن ھنالك بالطبع من طریقة 

لمعرفة ما إذا كنت في مرمى المراقبة أم ال في أیة لحظة. أما كم 
مرة أو كیف یمكن أن تخترق شرطة الفكر حیاتك الخاصة فھذا 

أنھا ترصد الناس  أمر ال یمكن التنبؤ بھ، وإن كان من المفروض
جمیعاً بال انقطاع، إذ باستطاعة ھذه الشرطة أن تدخل، متى 

شاءت، على خط أّي كان. كان علیك أن تعیش، بحكم العادة التي 
تحولت إلى غریزة، مفترضاً أن كل صوت یصدر عنك مسموع 

 وأن كل حركة مرصودة.
وقف ونستون مدیراً ظھره لشاشة الرصد، فقد كان یظن أن ھذا 

لم عاقبة بالرغم من أن أمر المرء یمكن أن ینكشف من ظھره أس
أیضاً. وكان مركز عملھ یبعد مسافة كیلومتر واحد عن وزارة 

الحقیقة، التي یرتفع مبناھا ذو اللون األبیض وسط منظر طبیعي 
كالح. وفكر ونستون وفي نفسھ شيء من التقزز واالمتعاض، 

طاع الجوي رقم واحد؟ أھذه ھي لندن المدینة الرئیسیة في الق«
 ً لقد حاول جاھداً أن یسترجع ». وثالث أكبر مقاطعات أوقیانیا سكانا

بعضاً من ذكریات الطفولة محاوالً أن یتبیّن ما إذا كانت ھذه ھي 
صورة لندن في كل األوقات؟ أتراھا كانت بمثل ھذه الطرقات 

المزدحمة والمنازل المتھالكة؟ أكانت على ھذه الحال في القرن 
التاسع عشر، حیث تظھر على جوانبھا دعائم من الخشب، 

ونوافذھا مرقعة بقطع من الكرتون وسقوفھا من صفائح الحدید 
المطعّج، وأسوار حدائقھا مھّدمة ونافرة في كل االتجاھات؟ أكانت 
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موجودة تلك األماكن التي أحدث القصف فیھا حفراً كبیرة تعبق 
مختلطة بأكوام النفایات،  بالغبار، وتبدو للعین أوراق الصفصاف

وقد ظھرت ھناك مجموعة من األكواخ الخشبیة أشبھ بأقفاص 
الدجاج؟ ولكن عبثاً حاول، فلم یكن باستطاعتھ أن یتذكر شیئاً عن 

ذلك الماضي: إذ لم یبق لھ من ذكریات الطفولة إال صور غیر 
 واضحة المعالم.

تختلف اختالفاً  -مینیترو في اللغة الجدیدة  -كانت وزارة الحقیقة 
بیّناً في مظھرھا عن أي بناء آخر تقع علیھ العین، فھي بناء ھرمي 

ضخم من األسمنت األبیض الالمع، یرتفع عالیاً یناطح السحاب، 
طبقة فوق طبقة، ثالثمائة متر في السماء، ومن مكانھ، كان 

باستطاعة ونستون أن یقرأ على الحائط األبیض كتابة ذات أحرف 
، ھي شعار الحزب المؤلف من جمل ثالث:كبیرة بارزة  

 الحرب ھي السالم.
 الحریة ھي العبودیة.

 الجھل ھو القوة.
كانت وزارة الحقیقة تتألف، حسبما یقال، من ثالثة آالف غرفة 
فوق األرض، فضالً عن أقبیة تابعة لھا تحت األرض. ولم یكن 
 في لندن سوى ثالث بنایات شبیھة بھا من حیث المظھر والحجم،

وھذه البنایات كانت تحجب ما حولھا من منازل، ولذا كان من 
الممكن لمن یقف فوق سطح مبنى النصر أن یرى البنایات األربع 

في آن واحد. وكان یشغل ھذه البنایات أربع وزارات تشكل الجھاز 
الحكومي، فوزارة الحقیقة تختص بشؤون األخبار ووسائل اللھو 

الجمیلة، ثم وزارة السالم التي تُعنى  واالحتفاالت والتعلیم والفنون
بشؤون الحروب، ثم وزارة الحب وھي المسؤولة عن حفظ النظام 



~ 7 ~ 

 

وتطبیق القانون، ثم أخیراً وزارة الوفرة وھي ترعى الشؤون 
 االقتصادیة.

كانت وزارة الحب في الواقع مصدرا للرعب والخوف، فھي بناء 
دخل ھذه الوزارة،  بدون نوافذ على اإلطالق. لم یسبق لونستون أن

بل لم یحدث أن اقترب منھا حتى مسافة نصف الكیلومتر، إذ كان 
ال یسمح بدخولھا إال في مھّمة رسمیة، وحتى ھذا الدخول یكون 

عبر سیاج من األسالك الشائكة واألبواب الحدیدیة مروراً 
بمرابض للمدافع والرشاشات المخیفة، كما أن الطرقات المؤدیة 

ت دائماً مراقبة من قبل حرس ذوي وجوه كالحة إلى المبنى كان
 یرتدون بزات سوداء ویحملون الھراوات المدببة.

استدار ونستون بعد أن رسم عالمات التفاؤل التام على وجھھ، 
وھو ما كان یُستحسن فعلھ عندما یواجھ المرء شاشة الرصد، 

ي واجتاز الغرفة إلى المطبخ الصغیر، إذ فاتھ تناول طعام الغداء ف
المطعم بسبب تأخره في الوزارة. وكان یعلم أن المنزل خالي من 
الطعام إال من قطعة خبز سوداء كان تركھا لتكون إفطاراً لھ في 
صباح الغد. تناول عن أحد الرفوف زجاجة تحتوي على سائل ال 

». جن النصر«لون لھ وقد ألصق على الزجاجة ورقة كتب علیھا 
ائحة ُممرضة أشبھ برائحة الزیت وكانت تنبعث من ھذا الشراب ر

كأنما ھو كحول مستخرج من األرز الصیني. ومع ذلك صّب 
ونستون لنفسھ بعضاً منھ في كوب شاي ثم استجمع قواه وتجّرعھ 

 كما لو كان یتجرع دواء.
وفي الحال انقلب وجھھ قرمزیاً وسالت الدموع من عینیھ، فقد كان 

عن أنھ عندما ابتلعھ الشراب شبیھاً بحامض الصودیوم، فضالً 
شعر كما لو أنھ ضرب على مؤخرة رأسھ بھراوة من المطاط. 

لكن بعد لحظات كانت حدة األلم الذي شعر بھ في جوفھ قد خفت، 
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وأخذ الشعور بالراحة واالنشراح یسري في جسده، وعندئذ مد یده 
واستل » سجائر النصر«إلى علبة السجائر وھي أیضاً تحمل اسم 

وما كاد یرفعھا من العلبة حتى راح ما فیھا من تبغ منھا سیجارة، 
یتناثر على األرض، فاستبدلھا بأخرى كانت أحسن حاالً. ثم عاد 

إلى الغرفة فجلس إلى طاولة صغیرة كانت إلى یسار شاشة الرصد 
وفتح درجاً كان بھا فأخرج ماسكة قلم ومحبرة ودفتراً صغیراً ذا 

اللون. ورق سمیك وخلفیة حمراء وغالف رخامي  
ولسبب ما، كان الجھاز في غرفة الجلوس موضوعاً في مكان غیر 
اعتیادي، فبدالً من أن یوضع، كما جرت العادة، عند نھایة الجدار 
حیث یستطیع كشف الغرفة كلھا، ُوضَع الجھاز في الجدار األطول 

مقابل النافذة، الذي كان في جانب منھ تقعُّر خفیف جلس فیھ 
ھذا التقعّر قد قُصد بھ أن یكون مكاناً لخزانة ونستون. ولعل 

الكتب. وھكذا بجلوسھ في ذلك المكان وظھره ُمسنٌد إلى الوراء، 
كان ونستون خارج مدى رؤیة شاشة الرصد، مع أن الجھاز كان 

باستطاعتھ التقاط ما یصدر عن ونستون من أصوات. وقد كان 
ھ جزئیاً بذلك تصمیم الغرفة وجغرافیتھا ھو الذي أوحى لھ وألھم

 العمل الذي كان ینوي القیام بھ في تلك اللحظة.
ولكن ھذا اإلیحاء كان مصدره أیضاً ذاك الدفتر الذي أخرجھ من 

درج المنضدة وقد كان دفتراً جمیالً للغایة، إذ كان ورقھ الناعم ذو 
اللون األبیض، والذي أكسبھ الِقدم شیئاً من االصفرار، من نوع تم 

اجھ منذ أربعین عاماً على أقل تقدیر، ومع ذلك كان التوقف عن إنت
باإلمكان التكھن بأن الدفتر أقدم من ذلك. وكان قد عثر علیھ 

معروضاً في واجھة حانوت خردوات صغیر في حي من األحیاء 
الفقیرة (ال یتذكر اسمھ أو موقعھ)، وما إن وقعت علیھ عیناه حتى 

لم یكن مسموحاً  تملكتھ رغبة عارمة في امتالكھ. ورغم أنھ
ألعضاء الحزب بالتردد على مثل ھذه الحوانیت العادیة الكائنة في 
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األسواق الحرة، كما كانت تسمى، فلم یكن ھذا القانون یطبق 
بصرامة، ألنھ كانت ھنالك أشیاء كثیرة، مثل أربطة األحذیة 

وشفرات الحالقة، یتعذر على المرء الحصول علیھا بغیر ھذه 
نستون وھو في طریقھ إلى ھذا الحانوت یتلفت الطریقة. وكان و

ذات الیمین وذات الشمال وھو یتوجس خیفة، بل ولم یدلف إلیھ 
حتى اطمأن إلى أن أحداً ال یراقبھ، ثم اشترى الدفتر بدوالرین 

ونصف الدوالر، دون أن یكون لدیھ ھدف محدد من وراء شرائھ، 
لھ كمن یحمل إثماً، إذ وتأبط الدفتر مخفیاً إیاه بعنایة وحملھ إلى منز

كانت مجرد حیازة مثل ھذا الشيء مدعاة للشبھة حتى لو كان خلواً 
 من أي كتابات.

والفكرة التي راودتھ حینذاك ھي أن یستعملھ كمفكرة، ولم یكن في 
ذلك ما یخالف القانون (لیس ألن ذلك مسموح بھ بل ألنھ لم یكن 

. ومع ذلك إذا ما ھناك قانون في األصل یحّدد ما ھي المخالفات)
افتضح أمره فإنھ كان حتماً سیعاقب باإلعدام أو السجن لخمس 
وعشرین سنة في معتقل من معتقالت األشغال الشاقة. وضع 

ونستون ریشة في ماسكة القلم ثم مّصھا قلیالً لیخلّصھا مما علق 
بھا. كان القلم أداة زخرفیة قدیمة نادرا ما استعملھ حتى في 

ل علیھ بشكل سري وبصعوبة بالغة إذ كان یشعر التوقیع. لقد حص
أن ورقاً ناعماً أبیض اللون مثل ھذا الورق یجب أن یكتب علیھ 

بریشة حقیقیة ال أن یخربش علیھ بقلم جف مداده. كان ونستون في 
الواقع غیر معتاد على الكتابة بالید إال في حال تدوین بعض 

یملي كل شيء على  المالحظات القلیلة، لقد كان معتاداً على أن
، وھذه بالطبع كان من غیر الممكن أن »اآللة الكاتبة الناطقة«

یسجل علیھا ما یروم تسجیلھ في مفكرتھ. ثبّت الریشة ثم غمسھا 
في المحبرة، وبدا كما لو كان متردداً في أمر ما لبرھة واحدة، 

وسرت القشعریرة في أوصالھ، فمجرد أن یخط بیده على الورقة 
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لھ قراراً حاسماً وخطیراً، وكتب بأحرف صغیرة غیر كان یمثل 
.1984نیسان  4مقروءة جیداً على صدر الصفحة:   

ثم اعتدل في جلستھ، وقد تملّكھ شعور بالعجز التام. فقبل كل شيء 
، فقد یكون الزمان قریباً من 1984لم یكن متأكداً أن العام كان 

وز التاسعة ذلك التاریخ، ألنھ كان متأكداً أن عمره لم یتجا
، ومع ذلك 1945أو  1944والثالثین، وكان یعتقد أنھ من موالید 

كان من المستحیل في ھذه األیام تحدید أي تاریخ مضى علیھ سنة 
 أو سنتان.

بعد ذاك راح یتساءل: لمن یكتب ھذه المذكرات؟ أیكتبھا للمستقبل؟ 
أم لألجیال القادمة؟ وأطرق للحظة وھو یفكر في ھذا التاریخ 

مشكوك في صحتھ والذي دّونھ في صدر الصفحة األولى، ال
وسرعان ما امتدت یده لیتناول قاموس اللغة الجدیدة وبحث باھتمام 

، فألول مرة یستشعر خطورة ما »التفكیر المزدوج«عن كلمة 
أقدم أو ما ھو مقدم علیھ، وتساءل في نفسھ كیف یمكن أن یتسنى 

مل مستحیل في حّد ذاتھ، إذ لھ االتصال بالمستقبل؟ إن مثل ھذا الع
إن المستقبل إما أن یكون شبیھاً بالحاضر وبالتالي لن یتجاوب 

معھ، أو مغایراً لھ وحینئذ لن یكون لتكھناتھ التي یعیش من أجلھا 
 أي معنى.

مضت لحظات وھو یحدق في الورقة التي أمامھ ببالدة. وكانت 
، وقد شاشة الرصد قد انتقلت إلذاعة موسیقى عسكریة صاخبة

تواله الفزع لیس ألنھ فقد القدرة على التعبیر عما تجیش بھ نفسھ 
فحسب، بل ألنھ نسي كلیاً ما كان یحیك في صدره ویھیّئ لھ نفسھ 

منذ أسابیع. لقد كان یظن أنھ لن یحتاج إلى شيء آخر غیر 
الشجاعة واإلرادة، إذ الكتابة أمر یسیر وال تحتاج إلى كثیر عناء، 

ن ینقل ما كان یجول بخاطره لسنوات من حوارات وما علیھ إال أ
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طویلة مع النفس إلى الورق، تلك الحوارات التي كانت تعتمل في 
رأسھ وتسبب لھ القلق وعدم االرتیاح. بید أنھ في ھذه اللحظة بدا 

لھ كما لو أن ینابیع ھذه األفكار قد جفت، بل لقد بدأ یشعر بألم 
على حكھا خوفاً من أن تلتھب الدوالي في ساقھ الیمنى، ولم یجرؤ 

كالسابق. كانت الثواني تمضي بسرعة، ولكنھ لم یكن یعي من 
حولھ غیر الصفحة البیضاء التي أمامھ، واأللم الذي في كاحلھ، 

وصوت الموسیقى الصاخبة وشعور خفیف بالدوار بتأثیر شراب 
 الجن.

 وفجأة وجد نفسھ یكتب، وقد تملكتھ حالة من الرعب. لم یكن یدرك
تماماً ما كان یفعلھ. كان خط یده الشبیھ بخط األطفال یمیل في 

تعرجات إلى أعلى وإلى أسفل وقد انفصلت األحرف األولى 
 والنقط وعالمات الوقف عن الكلمات، وقد كتب ما یلي:

، ذھبت إلى إحدى دور السینما وكانت 1984الرابع من نیسان «
ن الفیلم الذي یلقى جمیع األفالم التي تعرض أفالماً حربیة، وكا

إقباالً ھو ذلك الذي في مشھد منھ سفینة ضخمة تتعرض وھي 
محملة بالالجئین لقصف بالقنابل في مكان ما من البحر األبیض 
المتوسط، وقد ُسرَّ المتفرجون بمنظر رجل ضخم یحاول النجاة 

بنفسھ ویبتعد عن السفینة الغارقة فیما تالحقھ إحدى الطوافات. في 
ر بدا وكأنھ سلحفاة تسبح في الماء بصعوبة، إلى أن بادئ األم

أمطره رماة الطوافة بطلقات مألت جسمھ بالثقوب فاصطبغ البحر 
من حولھ باألحمر القاني، ثم غرق فجأة كما لو أن المیاه قد 

تسربت داخلھ عبر الثقوب، وانفجر المشاھدون ضحكاً عندما 
 باألطفال وتالحقھ كانت المیاه تبتلعھ. ثم رأیت قارب نجاة محمالً 

طوافة، وقد جلست في مقدمة المركب امرأة في أواسط عمرھا، 
ربما تكون یھودیة، وكانت تحتضن طفالً في الثالثة من عمره وھو 

یصرخ خوفاً وھلعاً بینما یدّس رأسھ بین ثدییھا، وكأنھ یرید أن 
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ینفذ إلى داخلھا، والمرأة تحیطھ بذراعیھا وتالطفھ رغم أنھا كانت 
ي األخرى ترتعد خوفاً ورعباً. لقد كانت تحاول طوال الوقت أن ھ

تحتضن جسده لعل ذراعاھا تدرآن عنھ طلقات مدافع الطائرة. في 
كیلوغراماً على القارب  20ھذه اللحظة ألقت الطوافة قذیفة زنة 

فغرق بمن فیھ ولم یظھر منھ غیر ذراع طفل تطایر إلى أعلى في 
ة تحمل آلة تصویر في مقدمتھا تبعت الھواء، وقد بدا أن الطواف

الذراع إلى أعلى، وھنا عال التصفیق من مقاعد رجال الحزب، 
غیر أن امرأة من النساء الجالسات في مقاعد العمال أخذت 

ال یجوز عرض ھذه «تضرب األرض برجلیھا وھي تصرخ: 
، واستمرت في ذلك حتى تدخل رجال »المشاھد بحضور األطفال

من القاعة. وال أظن أن مكروھاً قد أصابھا الشرطة وأخرجوھا 
».بسبب ذلك فلیس ثمة من یأبھ لما یقولھ الفقراء  

ھنا توقف ونستون عن الكتابة، وأغلب الظن أنھ كان یتألم من 
الدوالي ولم یكن یدري ما الذي جعلھ یكتب مثل ھذا السیل من 
ا الھراء. غیر أن الشيء الغریب ھو أنھ بینما كان یقوم بذلك، إذ

بحادثة تلمع بجالء ووضوح في ذاكرتھ، إلى حد أنھ انكّب على 
كتابتھا بال ترّدد، وقد كانت تلك الواقعة كما تبین لھ ھي التي دفعتھ 

 ألن یسرع إلى المنزل ویشرع في تسجیل مذكراتھ في ھذا الیوم.
لقد حدثت تلك الواقعة في صباح ذلك الیوم حینما كان موجوداً 

ن أمراً غامضاً كھذا یمكن أن یحدث.بالوزارة، إذا صح أ  
كانت الساعة قد قاربت الحادیة عشرة، وفي دائرة السجالت حیث 

یعمل ونستون كان الموظفون یجّرون المقاعد من مكاتبھم 
ویصفونھا في وسط القاعة المواجھة لشاشة الرصد استعداداً لبدء 

في  كان ونستون قد اتخذ مقعداً لھ». دقیقتي الكراھیة«فعالیات 
الوسط عندما دلف إلى القاعة شخصان یعرفھما من بعید وإن لم 
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یسبق لھ أن تكلم مع أیھما من قبل. لم یكن ثمة أحد ینتظر 
قدومھما، أحدھما فتاة طالما التقاھا في الممرات، لم یكن یعرف 

اسمھا، ولكنھ كان یعرف أنھا كانت تعمل في دائرة اإلثارة، ألنھ 
بالزیت وتحمل مفك براغي أحیاناً. إنھا  طالما رأى یدیھا ملطختین

من اللواتي یعملن في قسم المیكانیك على إحدى اآلالت الخاصة 
بطباعة الروایات. كانت فتاة جریئة الطلة وفي السابعة والعشرین 
من العمر، شعرھا كثیف ووجھھا فیھ نمش وحركاتھا السریعة تنم 

ارة عن جسم ریاضي. كانت تتمنطق بحزام قرمزي یحمل ش
رابطة الشبیبة المناھضین للجنس، وكان الحزام ملفوفاً عدة لفات 
حول خصرھا بشكل یبرز خطوط الكفلین. وقد نفر منھا ونستون 
من أول نظرة، وكان سبب ذلك معرفتھ باألجواء التي تحیط بمن 
مثلھا، أجواء مالعب الھوكي، وحمامات الماء البارد، والرحالت 

فّة التي كانت تعتنقھا. لقد كان یمقت كل الجماعیة، وتلك عقیدة الع
النساء تقریباً وعلى األخص الشابات الجمیالت منھن، فقد كن أكثر 

أعضاء الحزب إخالصاً وتمسكاً بمبادئھ، فمنھن الجاسوسات 
اللواتي یتلصصن على الناس ویحشرن أنوفھن بكل صغیرة 

وكبیرة بحثاً عن أي مظھر من مظاھر االنحراف عن مبادى 
زب. ولكن ھذه الفتاة، بصورة خاصة، كانت تبدو أخطرھن. الح

ففي إحدى المناسبات عندما التقاھا مصادفة في الممر رمقتھ بنظرة 
جانبیة وحادة، شعر على إثرھا كما لو كانت قد اخترقت قلبھ 

ومألتھ رعباً، وقد خطر لھ أنھا ربما تكون عمیلة من عمیالت 
عید االحتمال، فإنھ ظل شرطة الفكر. ومع أن ذلك الظن كان ب

یشعر بعدم االرتیاح الممزوج بالخوف وبعدائیة إزائھا كلما رآھا 
 على مقربة منھ.

وأما الشخص اآلخر فكان رجالً یدعى أوبراین، وھو عضو في 
الحزب الداخلي، وشغل منصباً ذا أھمیة كبیرة وصالحیات 
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واسعة، ولم یكن لدى ونستون فكرة واضحة عن طبیعتھ أو 
. وما كاد الحضور یرى البزة السوداء التي یرتدیھا أعضاء منصبھ

الحزب الداخلي حتى خیم الصمت للحظة علیھم. كان أوبراین 
رجالً ضخم الجسم، قوي البنیة، غلیظ العنق، وذا وجھ وحشي 

ساخر، ولكنھ ورغم مظھره الذي یلقي بالروع في النفس فقد كان 
ان من عادتھ المبالغة یحظى بشيء من الجاذبیة ودماثة الخلق، وك

في تحریك وتثبیت نطارتھ على أنفھ بطریقة مھذبة جاذبة، وكانت 
حركتھ تلك تشبھ ما كان یقوم بھ أحد نبالء القرن الثامن عشر 

عندما یقدم علبة سعوطھ إلى رجل آخر. وكان ونستون قد التقى 
أوبراین عشرات المرات على مدى سنوات، وكان یشعر في 

االنجذاب نحوه، ولم یكن سبب ھذا االنجذاب أعماقھ بشيء من 
راجعاً في األساس للتناقض الواضح بین أخالق أوبراین المھذبة 

وشكل جسمھ الذي یشبھ أبطال المصارعة، وإنما كان بسبب 
اعتقاد داخلي، أو ربما لم یكن اعتقاداً بل مجّرد أمل یحدوه، بأن 

كان ثمة شيء في والء أوبراین السیاسي للحزب لم یكن تاماً. فقد 
وجھھ یوحي بذلك إیحاء ال یقاوم، ولكن ربما كان ما یبدو على 

وجھھ لیس انحرافاً عن والئھ للحزب وإنما كان مجرد ذكاء. بید 
أنھ وعلى أي حال كان یتمتع بمظھر یوحي بأنھ شخص یمكنك أن 
تتحدث إلیھ مطمئناً إذا استطعت خداع شاشة الرصد واالنفراد بھ. 

كلف ونستون نفسھ أبداً أدنى عناء للتحقق من ظنونھ  ولم یحدث أن
ولم یكن في الحقیقة أمامھ من سبیل إلى ذلك. وفي ھذه اللحظة 
تطلع أوبراین إلى ساعتھ فرأى أنھا قد قاربت الحادیة عشرة، 

دقیقتي «فقرر البقاء داخل قسم السجالت إلى أن تنتھي فعالیات 
نفسھ الذي جلس فیھ وقد جلس على كرسي في الصف ». الكراھیة

ونستون یفصل بینھما كرسیان، كان یشغل أحدھما امرأة ذات شعر 
رملي تعمل في مكتب مجاور لمكتب ونستون، في حین جلست 

 الفتاة ذات الشعر األسود خلفھ مباشرة.
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وفي اللحظة التالیة انبعث صوت مزعج ومخیف من شاشة الرصد 
في طرف القاعة، كما لو أنھ یصدر عن آلة قد جف زیتھا. كان 

صوتاً تصطك لھ األسنان ویقف لھ شعر الرأس. ولم یكن ذلك إال 
 إیذاناً ببدء فعالیات الكراھیة.

وكما جرت العادة، ظھر على الشاشة وجھ إیمانویل غولدشتاین 
الشعب. فتعالت الصیحات من كل أنحاء القاعة، في حین عدو 

صدر عن المرأة ذات الشعر الذھبي صرخة امتزج فیھا الخوف 
باالشمئزاز. كان غولدشتاین ھو ذاك الخائن المرتد الذي كان في 
وقت ما (ولیس من أحد یعرف متى كان ذلك) واحداً من رموز 

انة األخ الكبیر الحزب القیادیة، وكانت مكانتھ تكاد تضاھي مك
نفسھ، ولكنھ تآمر على الحزب وتورط في نشاطات معادیة للثورة 

فُحكم علیھ بالموت، لكنھ تمكن من الھرب في ظروف غامضة 
تتنوع من » دقیقتي الكراھیة«واختفى عن األنظار. وكانت برامج 

یوم إلى یوم، ولكن لم یكن ھناك برنامج إال وغولدشتاین ھو 
كان أول خائن للثورة وأول من سعى إلى محوره الرئیسي، إذ 

تشویھ الصورة المشّرفة للحزب، وكل الجرائم في حق الحزب 
وكل الخیانات واألعمال التخریبیة والھرطقة واالنحراف عن 

مبادئ الحزب، كانت نتیجة مباشرة لتعالیمھ. وھو ما زال یعیش 
ر في مكان ما یدبر المكائد، ربما یكرن في مكان ما وراء البحا

حیث یعیش تحت رعایة أسیاده األجانب الذین یقدمون لھ التمویل 
الالزم، وبین آونة وأخرى تظھر شائعة أنھ مختبئ في مكان ما 

 داخل أوقیانیا نفسھا.
بسبب الضغوط، لم یكن ونستون یرى وجھ غولدشتاین إال وینتابھ 
خلیط من المشاعر المفعمة باأللم، كان وجھھ وجھ یھودي ھزیل 

، تعلو رأسھ ھالة من الشعر األشیب، ولھ لحیة أشبھ بلحیة البنیة
(تیس)، كان وجھاً یوحي بذكاء صاحبھ لكنھ في مجملھ صورة 
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للخسة المتأّصلة، ویظھر فیھ أنف طویل ساخر ترتكز علیھ 
 نظارتان، وكان أشبھ ما یكون بوجھ خروف وصوتھ كالثغاء.

یھ ھجوماً كان غولدشتاین یلقي، كالعادة، خطابھ الذي یشن ف
ضاریاً شریراً على مبادى الحزب، وكان ھجومھ مليء بالتحامل 
والمبالغات، حتى أن الطفل لیستطیع أن یستشف ذلك، إال أنھا مع 

ذلك كانت معقولة لدرجة تثیر الفزع لدى المرء حینما یتنبھ إلى أن 
ھنالك أناساً بسطاء، وأقل إدراكاً لحقائق األمور، قد ینخدعون بھا. 

صیح متھجماً على األخ الكبیر ویستنكر دكتاتوریة الحزب، كان ی
ولطالب بإرساء السالم مع أوراسیا على الفور، كما كان یطالب 
بحریة التعبیر وحریة الصحافة وحریة عقد االجتماعات وحریة 

الفكر. وكان یصیح بحماس ھستیري مندداً بالخیانة التي تعرضت 
ت سریعة متالحقة في محاكاة لھا الثورة من الداخل، كل ذلك بكلما

لألسلوب الخطابي الذي اعتاده خطباء الحزب، بل وكانت خطبھ 
تتضمن كلمات من اللغة الجدیدة تفوق ما اعتاد على استخدامھ أي 

من أعضاء الحزب أنفسھم. وفي أثناء ذلك، ومخافة أن یكون 
البعض قد انخدع بأكاذیبھ الخافیة وراء خطبتھ المنمقة، كانت 

لى الشاشة وراء رأس غولدشتاین جحافل جرارة من جنود تظھر ع
أوراسیا، صفوف متراّصة من رجال ذوي وجوه كالحة وحشیة 

یظھرون على وجھ الشاشة، كتائب متالحقة ما إن تختفي واحدة إال 
وتظھر أخرى أكثر وحشیة وھمجیة. وكان اإلیقاع الرتیب 

غولدشتاین ألحذیتھم العسكریة بمثابة الخلفیة الصوتیة لخطاب 
 وصوتھ الثغائي.

وقبل أن تمضي الثالثون ثانیة األولى من فعالیات الكراھیة، بدأت 
تتعالى صرخات غاضبة منفجرة من نصف الحضور في القاعة، 
إذ كان الوجھ األشبھ بوجھ الخروف والمعتد بنفسھ لدرجة الغرور 

فضالً عن الفزع الذي تثیره مشاھد جیش أوراسیا على الشاشة 
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مما یمكن أن یحتمل، ھذا إلى جانب أن رؤیة غولدشتاین أو أكثر 
حتى مجرد التفكیر فیھ كانت تمأل قلوب المشاھدین بحالة من 

الخوف والغضب. لقد كان ما یثیره من كراھیة یفوق تلك التي 
ألوراسیا أو إیستاسیا. وقد جرت العادة على أنھ عندما تكون 

ن فھي في سالم مع أوقیانیا في حرب مع إحدى ھاتین الدولتی
األخرى، ولكن الغریب في األمر أن غولدشتاین ھذا ورغم كونھ 

مكروھاً وممقوتاً من الجمیع، ورغم أن نظریاتھ كانت في كل یوم 
وفي كل لحظة تتعرض للدحض والنقد وتصبح مثاراً لالستھزاء 
على صفحات الصحف والكتب وشاشة الرصد ومنابر الحزب، 

باعتبارھا ھراء وتْحرص، بالرغم من كل  كما تُقدم للرأي العام
ھذا، كان تأثیره شدیداً ال یضعف. فقد كان ھناك دائماً أغرار 

ینخدعون بھ، فال یكاد یمر یوم إال وتلقي شرطة الفكر القبض على 
جواسیس ومخربین یعملون تحت إمرتھ. لقد كان غولدشتاین قائدا 

ي الخفاء وال لجیش خفي كبیر وشبكة سریة من المتآمرین تعمل ف
ھدف لھا إال اإلطاحة بنظام الحكم، والتي كان یعتقد أنھا تسمى 

كذلك كان الناس یتھامسون ویتناقلون القصص ». األخوة«رابطة 
حول كتاب مخیف یضم كل الھرطقات التي ألفھا غولدشتاین والتي 

یتم تداولھا بصورة سریة ھنا وھناك. كان كتاباً بال عنوان ولذا 
شیرون إلیھ، إذا أشاروا إلیھ أصالً، باسم الكتاب. كان الناس ی

وكانت الشائعات المبھمة ھي المصدر الوحید ألي معرفة عن ھذا 
الكتاب، إذ لم یكن أي من أعضاء الحزب العادیین یجسر على 

أو الكتاب إال اضطراراً.» األخوة«اإلشارة نجي حدیثھ إلى   
رت سعاراً، وراح وفي الدقیقة الثانیة تصاعدت الكراھیة حتى صا

الناس یثبون إلى أعلى من مقاعدھم ثم یجلسون وھم یصیحون 
بأعلى صوتھم حتى یطغى على الصوت الثغائي الصادر عن 

غولدشتاین من الشاشة. وكان وجھ المرأة الصغیرة ذات الشعر 
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الذھبي قد احتقن واكتسى باللون األحمر القاني فیما كان فمھا یفتح 
موج على الشاطئ، وكذلك احمّر وجھ ویغلق كسمكة طرحھا ال

أوبراین الضخم. أما ونستون فكان یجلس منتصباً فوق مقعده فیما 
كان صدره یعلو ویھبط مع كل شھیق وزفیر كما لو كان یتأھب 

لمواجھة موجة عاتیة. وراحت الفتاة ذات الشعر األسود التي 
تجلس خلف ونستون مباشرة تصرخ (وغد! وغد! وغد!)، ثم فجأة 

تقطت معجماً للغة الجدیدة وقذفت الشاشة بھ فأصابت غولدشتاین ال
في أنفھ ثم سقط أرضاً، إال أن صوت غولدشتاین استمر. وفي ھذه 
اللحظة ألفى ونستون نفسھ یصرخ مثل اآلخرین ویضرب األرض 

دقیقتي «وحافة المقعد بقدمیھ في عنف. ولعل أفظع ما في 
على تمثیل دور ما، ومع  ھو أن المرء لم یكن مجبراً » الكراھیة

ذلك كان من المستحیل علیھ أن یتجنب االنخراط في ھذا المشھد، 
دقیقتي «ففي غضون ثالثین ثانیة لن تصبح المشاركة في 

باألمر الضروري، ذلك أن نشوة من الخوف والرغبة » الكراھیة
في القتل واالنتقام والتعذیب وتھشیم الوجوه بالمطرقة كانت تتملك 

تسري في أوصالھم وكأنھا تیار كھربي یدفع بالمرء الحضور و
رغماً عنھ للصراخ والصیاح كمن أصابھ مّس من الجنون. ومع 

ھذا فإن الغضب الذي كالن یشعر بھ المرء آنذاك كان انفعاالً 
طائشاً وغیر محدد الوجھة ومن الممكن تحویلھ من وجھة إلى 

ونستون في  أخرى مثل لسان لھب متصاعد. وھكذا لم تكن كراھیة
لحظة من اللحظات موجھة ضد غولدشتاین إطالقاً، وإنما على 
النقیض من ذلك كأنما موجھة ضد األخ الكبیر والحزب وضد 

شرطة الفكر، ففي مثل ھذه اللحظات كان قلبھ یخفق تعاطفاً مع 
ھذا المنبوذ الذي یظھر على الشاشة متھماً بالھرطقة ومثاراً 

یقف حامیاً للحقیقة والحكمة في عالم للسخریة، وھو الوحید الذي 
زاخر باألكاذیب والتزویر. ومع ذلك فقد كان في اللحظة التالیة 
یشعر بما یشعره اآلخرون نحو غولدشتاین وبأن كل ما قیل عن 
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غولدشتاین ھو حقیقة ال ریب فیھا. وفي تلك اللحظات كان مقتھ 
كان األخ المكنون لألخ الكبیر ینقلب إعجاباً یقارب العبادة، و

الكبیر حینذاك یعلو مقاماً ویصبح كحامي الحمى الَجسور الذي ال 
یقھر وكأنھ طود عظیم یقف في وجھ جحافل الجیوش الزاحفة من 

آسیا. بینما غولدشتاین، ورغم العزلة التي فُرضت علیھ وحالة 
العجز التي یعیشھا، بل ووجوده الذي أصبح موضع شك، فإنھ 

ر بقوة صوتھ فقط أن یقوض بنیان یبدو مثل ساحر شریر قاد
 الحضارة.

لقد كان بمقدور المرء أن یحّول كراھیتھ بھذا االتجاه أو ذاك 
بمحض إرادتھ. وفجأة وبالقوة العنیفة التي یرفع المرء بھا رأسھ 

من على الوسادة حینما یستولي علیھ كابوس، استطاع ونستون أن 
لى تلك الفتاة ذات یحّول كراھیتھ من الوجھ الظاھر على الشاشة إ

الشعر األسود الفاحم الجالسة وراءه. وطافت برأسھ تخیالت جمیلة 
وقویة. كانت تراوده الرغبة في أن یضربھا ضرباً یفضي بھا إلى 
الموت بھراوة من المطاط، أو یقیدھا عاریة إلى عمود ثم یرمیھا 

بزخة من السھام مثل القدیس سباستیان. كم ود لو استطاع أن 
ا ثم یحّز رقبتھا عند بلوغھ لحظة النشوة. واآلن أدرك یغتصبھ

ونستون أكثر من ذي قبل سبب كراھیتھ لھا، لقد كان یبغضھا 
لجمالھا وصغرھا وعزوفھا عن الجنس، وألنھ كان یمني نفسھ بأن 
یكون معھا في فراش واحد لكن ذلك لم یكن ممكناً، فقد كانت تحیط 

ي المرء أن یلف ذراعھ خصرھا الممشوق الناعم، الذي كان یغر
 حولھ، بحزام قرمزي كریھ ھو رمز الِعفّة.

وبلغت الكراھیة ذروتھا، وأصبح صوت غولدشتاین ثغاء خروف 
حقیقي بل تحول وجھھ للحظة إلى وجھ خروف. ثم لم یلبث أن 

تالشى لیحل محلھ وجھ جندي من جنود أوراسیا كان یندفع 
دقیة آلیة تھدر، ویبدو كالعمالق فینشر الرعب وھو یحمل في یده بن
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وكأنھ سیثب من الشاشة، حتى أن بعض المشاھدین الذین كانوا في 
المقاعد األمامیة كانوا یجفلون للوراء وھم في مقاعدھم. ولكن وفي 

اللحظة نفسھا تنفس الجمیع الصعداء إذ تالشت ھذه الصورة 
وحلت محلھا صورة األخ الكبیر بشعر رأسھ األسود وشاربھ الكث 

نتھ الغامضة وقوتھ الفیاضة، وكان وجھھ من الضخامة ورزا
بحیث مأل الشاشة كلھا. لم یكن ثمة من یسمع ما كان یقولھ األخ 

الكبیر. فقد كانت مجرد كلمات تشجیعیة معدودة من تلك التي یُتمتم 
بھا في معمعة المعارك ال یستطیع المرء تمییزھا، بید أنھا كانت 

التلفظ بھا. ثم تالشى وجھ األخ الكبیر تعید الثقة إلى النفس بمجرد 
 وظھرت شعارات الحزب الثالثة بأحرف كبیرة بارزة:

 الحرب ھي السالم
 الحریة ھي العبودیة

 الجھل ھو القوة
لكن وجھ األخ الكبیر، ورغم زوالھ عن الشاشة، بقي منطبعا علیھا 
لثوان أخر، كما لو أن تأثیره الذي تركھ في أعین الحضور أقوى 

ینمحي دفعة واحدة وعلى الفور. أما المرأة ذات الشعر  من أن
الذھبي فقد انحنت في مقعدھا إلى األمام وصدرت عنھا ھمھمة 

، ومدت ذراعیھا باتجاه الشاشة، ثم »أیھا المخلص«كأنھا تقول 
دفنت رأسھا بین راحتیھا. وكان یبدو من ذلك أنھا تتلو بعض 

 الصلوات.
حاضرین في تردید إیقاعي وفي ھذه اللحظة، انخرط جمیع ال

لترنیمة الكبیر.. الكبیر، كانوا یرددونھا ببطء ووضوح ویتوقفون 
للحظات بین المّرة واألخرى. كان صوت الھمھمة ثقیالً ومفعماً 

بشيء من البربریة، ومن خلفیتھ كان ینبعث صوت یحسبھ السامع 
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وقع أقدام عاریة أو دقات طبول بعیدة. استمر ذلك الصوت ثالثین 
ثانیة. إنھ عبارة عن الزمة تكراریة كتلك التي تُسمع عادة في 
لحظات االنفعال الغامرة، أو ترنیمة تتغنى بحكمة األخ الكبیر 

وجاللھ، واألرجح أنھ شكل من التنویم الذاتي المغناطیسي وحالة 
من تغییب الوعي من خالل اإلیقاعات الرتیبة. أما ونستون فقد بدا 

فیھ حتى نفذ إلى أحشائھ، ومع ذلك لم یكن  أن البرد قد أخذ یسري
أمامھ بد من المشاركة في حالة الھیجان العامة. أّما تلك الترانیم 

الكبیر.. الكبیر.. فقد كانت دائماً تمأله رعباً. نعم لقد كان یترنم مع 
اآلخرین، فقد كان مستحیالً أن یفعل غیر ذلك، فأن تخفي مشاعرك 

االت وجھك، وأن تفعل ما كان یفعلھ الحقیقیة وأن تتحكم في انفع
كل شخص آخر، كل ذلك كان فعالً غریزیاً. ولكن ھنالك لحظات 

یمكن فیھا أن تكون تعبیرات عینیھ قد كشفت حقیقتھ. وفي ھذه 
اللحظات تحدیداً حدث ذلك الشيء الھام، ھذا إن كان قد حدث 

 فعالً.
فاً وھو لقد التقت عیناه عیني أوبراین الذي كان قد انتصب واق

یرفع نظارتھ عن أنفھ ثم یعید تثبیتھا بإیماءتھ الممیزة. ورغم أن 
عیونھما لم تلتِق إال ألجزاء من الثانیة فقد كان ذلك كافیاً حتى 

یدرك ونستون أن أوبراین كان یفكر في نفس ما یفكر فیھ 
ونستون. لقد كانت تلك النظرة بمثابة رسالة ال یمكن أن یخطئھا 

ا لو أن عقل كل منھما قد انفتح على عقل اآلخر المرء، وبدا كم
فتدفقت األفكار من واحد آلخر عبر عیونھما. وخیّل لونستون أن 

أنا معك، إنني على معرفة دقیقة بمشاعرك، «أوبراین یقول لھ 
وأعرف كل شيء عما تضمره من ازدراء وكراھیة واشمئزاز، 

طر الفكري عندئذ خبا بریق التخا» ولكن ال علیك فأنا في صفك!
 وبدا وجھ أوبراین خلواً من أي تعبیر كسواه من وجوه اآلخرین.
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ھذا كل ما حدث. ولم یكن ونستون متأكداً من أن كل ذلك قد حدث 
فعالً، ألن مثل ھذه الحوادث تمر عادة دون أن تكون لھا نتائج، 

وكل ما فعلتھ ھو أنھا أبقت على اعتقاده أو أملھ بأن ھنالك أیضاً 
ھم مشاعر العداء نفسھا نحو الحزب. ولربما كانت آخرین لدی

الشائعات عن وجود مؤامرات سریة واسعة النطاق صحیحة، بل 
موجودة حقاً. لقد كان من المستحیل » األخوة«ربما كانت رابطة 

على المرء، بالرغم من االعتقاالت الالنھائیة واالعترافات المتتالیة 
إن ھي إال خرافة. وكان » األخوة«وأحكام اإلعدام، أن یؤمن بان 

ونستون یؤمن أحیاناً بوجودھا وأحیاناً بعدم وجودھا. لم یكن ھنالك 
دلیل، بل مجرد إشاعات قد تعني شیئاً وقد ال تعني شیئاً، 

فالمكالمات المسترقة أو الكتابات المسجلة على جدران المراحیض 
ریة العامة أو حتى لقاء غریبین أو إشارة ید تبدو كأنھا إشارة س

للتعارف، كل ذلك مجرد تكھنات ومن المحتمل جداً أن یكون 
 األمر كلھ محض خیال ال یوجد إال في مخیلة ونستون.

عاد ونستون إلى مكتبھ دون أن یلتفت مرة ثانیة إلى أوبراین، ولم 
تخطر ببالھ فكرة متابعة ھذا التواصل العابر. كان األمر ینطوي 

یحتاط لھا، لقد تبادال على مخاطر شدیدة حتى لو عرف كیف 
نظرة غامضة وخاطفة لم تدم أكثر من ثانیتین وھذا كان كل ما في 

األمر. ولكن حتى ذلك األمر العابر كان حدثاً یستحق الذكر في 
 مثل ھذا الجو االنعزالي الذي كان یتحتم على المرء العیش فیھ.
نھض ونستون من مقعده ثم جلس منتصباً، ثم تجشأ، فقد كان 

ب یغلي في معدتھ.الشرا  
أعاد التحدیق في الصفحة التي أمامھ فاكتشف أنھ عندما كان 

مستغرقاً في التفكیر كتب على الصفحة شیئاً ما بدافع عفوي ال 
إرادي، ولم تكن الكتابة ھذه المرة كتلك التي كانت حروفھا غیر 
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مقروءة جیداً، فقد جرى قلمھ ھذه المرة بسھولة على الورق الناعم 
 وبأحرف كبیرة أنیقة:

 لیسقط األخ الكبیر
 لیسقط األخ الكبیر
 لیسقط األخ الكبیر
 لیسقط األخ الكبیر

 وظل یكتب ھذه العبارة حتى مأل بھا نصف الصفحة.
وما إن استفاق لما یخطھ بیده حتى تملّكھ شعور بالفزع والھلع. إن 

أشد  األمر ال یعدو أن یكون ھراء إذ إن كتابة ھذه الكلمات لم تكن
خطراً من مجرد اقتنائھ مفكرة والبدء في تسجیل مذكراتھ. وقد 

راودتھ الرغبة في تمزیق الصفحات التي كتبھا ومن ثم التخلي عن 
 ذلك المشروع المغامرة برمتھ.

ولكنھ لم یفعل ذلك إلدراكھ أن تمزیقھا لن یجدي فتیال، وسیان 
احتفظ أكتب لیسقط األخ الكبیر أو أحجم عن كتابتھا، وسواء 

بالمفكرة أو لم یحتفظ بھا، فإن شرطة الفكر ستعتقلھ. فقد اقترف، 
وما زال یقترف، جرماً، بل وحتى لو لم یضع القلم على الورق فقد 

اقترف أّم الجرائم التي تنطوي على جمیع الجرائم، إنھم یطلقون 
، وھي جریمة لیست باألمر الذي یمكن »جریمة الفكر«علیھا 

فربما یمكنك مواراتھا عن العیون لحین من  إخفاؤه إلى األبد،
الزمن أو لسنوات ولكن إن عاجال أو آجال ال بد أن تقع في 

 قبضتھم.
كانت االعتقاالت تقع دائماً تحت جنح اللیل، حیث یفزع صاحب 

الجرم من نومھ على ید خشنة تھزه بغلظة، فیفتح عینیھ على ضوء 
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ذوي وجوه  ساطع مسلط على عینیھ، ویجد مجموعة من رجال
عابسة یتحلقون حولھ وھو ما یزال في فراشھ. وكانت أغلب ھذه 
الحاالت تمر دون محاكمات أو حتى محاضر اعتقال، حیث كان 

الناس یختفون أثناء اللیل. وكان اسمك یشطب من السجالت 
ویشطب معھ كل شيء یتعلق بك أو لك فیھ ذكر، حتى إن النكران 

نسیانك. لقد انتھیَت ثم تالشى یطال فكرة وجودك أصالً ثم یتم 
ذكرك وكأنك تبخرت، نعم إنك تبخرت لقد كانت ھذه ھي الكلمة 

 التي یصفون بھا عادة ما حدث.
وانتابت ونستون للحظة من الزمن نوبة ھستیریة، وراح یكتب 

بسرعة وبخط متعرج: سیرمونني بالرصاص، بید أنني ال أبالي. 
ي ال أبالي، ولیسقط األخ سیطلقون النار علّي من الخلف غیر أنن

الكبیر.. إنھم دائماً یطلقون النار علیك من الخلف لكنني ال أبالي، 
 لیسقط األخ الكبیر.

ثم اتكأ في مقعده وقد شعر ببعض الخجل من نفسھ، ووضع القلم 
جانباً. وفي اللحظة التالیة استأنف الكتابة بنشاط ولكن سرعان ما 

 سمع طرقاً على الباب.
على سكونھ كفأر مذعور في جحره، یحدوه أمل واه ظل ونستون 

بأن الطارق سینصرف بعد المحاولة األولى، بید أن الطرق توالى. 
وألن أسوأ ما یمكن أن یفعلھ في مثل ھذا الظرف ھو التلكؤ في 

االستجابة فقد أخذ قلبھ یدق كالطبل. ولكن وجھھ كان، بحكم 
ومشى متثاقالً صوب  العادة، جامداً وخلواً من أي تعبیر. ثم وقف

 الباب.
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 الفصل الثاني
عندما وضع ونستون یده على مزالج الباب تذكر أنھ ترك المفكرة 

على الطاولة مفتوحة، وعبارة (لیسقط األخ الكبیر) تكاد تغطي 
الصفحة بأحرف كبیرة بما یكفي لقراءتھا عن بعد. وھنا تنبھ إلى 

الفزع الذي  أنھ ارتكب حماقة تفوق الوصف، لكنھ حتى مع ھذا
انتابھ لم یكن یرید طي الغالف قبل أن یجّف الحبر خشیة أن تتلطخ 

 الورقة.
استجمع شجاعتھ ثم فتح الباب، وسرعان ما استشعر موجة من 
االرتیاح تسري في أوصالھ، فالذي كان في الباب امرأة شاحبة 

 اللون، ذات شعر أشعث ووجھ مغضن بالتجاعید.
آه، أیھا الرفیق، لقد «وحزین:  ابتدرتھ المرأة بصوت مبحوح

شعرت بقدومك، ھل بإمكانك المجيء لمعاینة مغسلة مطبخي، 
».فالبالوعة مسدودة  

كانت ھذه المرأة السیدة بارصون زوجة جاره في الطابق نفسھ. 
ممجوجة إلى حد ما في الحزب وكان من » سیدة«(كانت كلمة 

ن یجري ومع ذلك كا» رفیق«المفترض أن یُدعى أّي كان بلقب 
استعمالھا مع بعض النساء أحیاناً بإیحاء من الفطرة). كانت امرأة 
في الثالثین من عمرھا على وجھ التقریب، ولو أنھا تبدو أكبر من 

ذلك. وكان من یراھا یتولد لدیھ انباع بأن غباراً یتخلل تغضنات 
وجھھا. سارت فتبعھا ونستون عبر الممر متملمًال، فأعمال 

نت مصدر إزعاج شبھ یومي لھ، ألن كل الشقق في الصیانة ھذه كا
أو ما  1930بنایة النصر قدیمة، حیث یعود تاریخ بنائھا إلى 

یقرب من ذلك التاریخ، وكانت بنایة متداعیة، فالجفصین یتساقط 
من األسقف والجدران، واألنابیب تنفجر بفعل الصقیع، واألسطح 

ج. وكان نظام التدفئة تسّرب المیاه إلى الداخل عندما تغطیھا الثلو
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ال یعمل إال بنصف طاقتھ، ھذا إذا لم یتم إیقافھ كلیة بدعوى 
التوفیر. وأما اإلصالحات، فیما عدا تلك التي بإمكان الساكن 

إنجازھا بنفسھ، فكان یجب أن تمر معامالتھا عبر لجان كانت تتلكأ 
في تنفیذ أي شيء، حتى أن إصالح لوح من الزجاج كان تنفیذه 

ما حصل «إلى سنتین. ثم قالت السیدة بارصون معتذرة:  یحتاج
».كان بالتأكید بسبب غیاب طوم عن البیت  

كانت شقة عائلة بارصون أوسع من شقة ونستون، ووضیعة 
مثلھا، ولكن تتمیّز بأشیاء أخرى. فكل شيء مھشم ومحطم كما لو 

أن حیواناً ھائجاً قد عاث فیھا. والكثیر من مستلزمات األلعاب 
ریاضیة ملقاة على األرض كمضارب لعبة الھوكي وقفازات ال

المالكمة وكرة قدم مفرغة من الھواء فضالً عن سروالین 
متسخین، وعلى الطاولة كومة من األطباق المتسخة والدفاتر 
الممزقة الزوایا. أما على الجدران فكانت تظھر أعالم رابطة 

فة إلى صورة الشباب واتحاد الجواسیس بلونھا القرمزي، باإلضا
 -ضخمة لألخ الكبیر. وكانت ھناك أیضاً تلك الرائحة المعتادة 

التي تنتشر في كل أرجاء المبنى،  -رائحة الملفوف المسلوق 
تختلط معھا رائحة عرق یفرزه جسم شخص ما، بید أن ھذا 

الشخص لم یكن في تلك اللحظة موجوداً بالغرفة. أما في الغرفة 
ص ما یحمل مشطاً وقطعة من ورق األخرى فقد كان ھنالك شخ

الحمام یحاول أن یعزف بھما مقلّداً إیقاع موسیقى عسكریة كانت 
 ال تزال تنبعث من شاشة الرصد.

وقد أشارت السیدة بارصون بعد أن أطلّت إطاللة خاطفة من باب 
إنھم األوالد، لم یخرجوا من البیت ھذا الیوم، «الغرفة المجاورة: 

».وھذا لسبب ...   
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ھر أنھ كان من عادتھا أن تقطع الجمل في وسطھا). كانت )یظ
مغسلة المطبخ ممتلئة حتى نصفھا بماء متسخ مائل لالخضرار، 
رائحتھ أكثر نفاذًا من رائحة الملفوف. جثا ونستون على ركبتیھ 
وراح یتفحص كوع األنبوب. كان یكره استعمال یدیھ، كما یكره 

لسعال، بینما كانت السیدة االنحناء ألن ذلك یسبب لھ نوبات من ا
 بارصون تنظر إلیھ نظرة بائسة.

لو أن طوم كان موجوداً الستطاع أن یصلحھا في لحظة، «قالت: 
إنھ یھوى القیام بمثل ھذه األعمال، إنھ ماھر الیدین، نعم إن طوم 

».ھكذا  
بارصون ھذا ھو زمیل ونستون في وزارة الحقیقة. لقد كان رجالً 

اً ولكن علیھ عالمات غباء مستحكم، بل ھو مائالً للسمنة، نشیط
كتلة من الحماس األحمق، وواحد من ذوي الوالء األعمى الذین 

یتوقف علیھم استقرار الحزب أكثر من توقفھ على شرطة الرصد. 
في الخامسة والثالثین من عمره، أُبعد كارھاً عن رابطة الشباب، 

اتحاد الجواسیس وكان قبیل أن ینتسب إلى ھذه المنظمة قد التحق ب
لمدة سنة بعد السن القانونیة. أما في الوزارة فكان یشغل منصباً 

ثانویاً لم یكن یتطلب أي قدر من الذكاء، غیر أنھ من ناحیة أخرى 
كان من القیادیین في الھیئة الریاضیة، وكل الھیئات المعنیّة بتنظیم 

الرحالت الجماعیة واالستعراضات وحمالت االدخار والتوفیر 
واألنشطة التطوعیة األخرى. وكان بإمكانھ أن یقول لك بكل فخر، 

وھو یدخن غلیونھ، إنھ ظل على مدى األربع سنوات الماضیة 
یحضر جلسات الملتقى المجتمعي كل مساء، ورائحة عرقھ النفاذة 
كانت شھادة كافیة على نوع الحیاة التي یحیاھا، حیث ترافقھ أینما 

انصرافھ.حل، بل ویتركھا وراءه بعد   
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ھل یوجد لدیكم «وضع ونستون یده على البالوعة باشمئزاز وقال: 
»مفتاح ربط؟  

أجابت السیدة بارصون على الفور، بینما انحنت » ال أدري« -
»ال أدري أین أجده فاألوالد غالباً ... «لتنظر،   

كان ھنالك صوت وقع أقدام وجلبة ولعب بأسنان المشط یُسمع 
لى غرفة الجلوس. وكانت السیدة بارصون قد عندما اندفع األوالد إ

وجدت مفتاح الربط وجاءت بھ. وھكذا تمكن ونستون من تسریب 
الماء من البالوعة بعد أن أخرج وھو متأفف كتلة شعر بشري 

كانت تتسبب بانسداد األنبوب. ثم غسل أصابعھ بقدر المستطاع 
ة بماء بارد من الصنبور وتوّجھ إلى الغرفة األخرى المجاور

 للمطبخ.
ارفع یدیك فوق «لكنھ فوجئ بصوت وحشي یزعق فیھ قائالً: 

»رأسك!  
كان الصوت لصبي جمیل ذي مظھر خشن، في التاسعة من 

عمره، اندفع من خلف طاولة، وھو یھدده بمسدس زائف، بینما 
كانت شقیقتھ، التي تصغره بسنتین، تقلّده وفي یدھا قطعة خشب. 

وقمیصاً رمادي اللون ورباط  كالھما كان یلبس سرواالً أزرق
عنق أحمر، وھو الزي الرسمي للجواسیس. رفع ونستون یدیھ 
فوق رأسھ متبرماً، فقد كان في مظھر الصبي عدوانیة شدیدة 

 توحي بأن الحكایة لیست مجرد مزحة.
إنك مجرم فكر، إنك من «، صاح بھ الصبي، »أنت خائن« -

من الوجود،  جواسیس أوراسیا، سأطلق علیك النار، سأزیلك
»سأرسلك إلى العمل في محافر الملح!  
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الخائن، مجرم «وفجأة بدآ یقفزان من حولھ وھما یصیحان 
كانت الصغیرة تقلّد أخاھا في كل حركة أو كلمة یأتي بھا. ». الفكر

لقد كان األمر مخیفاً، إذ ذّكره بمن یداعب صغار النمور التي 
البشر. لقد كان یلمح شراسة تتحول حینما تكبر إلى آكلة للحوم 

متنمرة في عیني الصبي ورغبة واضحة في أن یرفس ونستون أو 
یضربھ، فضالً عن شعور بأنھ صار في سن تسمح لھ بذلك. أدرك 

 ونستون بأن من حسن حظھ أن المسدس لم یكن مسدساً حقیقیاً.
كانت السیدة بارصون تجول بناظریھا ما بین ونستون وولدیھا 

رتباك بادیة علیھا. وعلى ضوء غرفة الجلوس األكثر وعالمات اال
سطوعاً الحظ ونستون باھتمام أن غباراً حقیقیاً كان یتخلل 

 تغضنّات وجھھا.
لقد «، ھذا ما علقت بھ، واستطردت: »إنھما یحدثان جلبة شدیدة«

استاءا ألنھما لم یخرجا الیوم لمشاھدة أحد أحكام اإلعدام شنقاً، ھذا 
فأنا مشغولة وال یسمح لي وقتي بمرافقتھم، وطوم ال كل السبب، 

».یعود من عملھ في الوقت المناسب  
صاح الولد بصوت » لماذا ال نذھب للتفرج على عملیة الشنق«

نرید «زاعق وغاضب، وتغنّت الصغیرة وھي ترقص مرحاً 
».مشاھدة الشنق! نرید مشاھدة الشنق!  

سرى من أوراسیا، لقد كانت ستجري بالفعل عملیة شنق بعض األ
أسرى متھمین بارتكاب جرائم حرب، وذلك مساء في الحدیقة 

العامة. تذكر ونستون أن مثل ھذا كان یجري مرة كل شھر تقریبا 
وكان مشھداً یحظى بشعبیة عالیة. ودائماً یلّح األطفال في طلبھم 
لحضوره ومشاھدتھ. استأذن ونستون من السیدة بارصون وأخذ 

ولكنھ لم یكد یخطو بضع خطوات حتى شعر  طریقھ إلى الباب،
بأن شیئاً قد ضربھ على ظھره ورقبتھ مسبباً لھ ألماً مبرحاً، شعر 
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كأنما سلكاً متوھجاً إلى درجة االحمرار قد لسع ظھره، فالتفت في 
اللحظة نفسھا لیرى السیدة بارصون تجرجر ولدھا إلى الوراء 

ع حصى في جیبھ. وما عبر الممر بینما كان الولد یھم بإخفاء مقال
إن أوصد ونستون الباب وراءه حتى صرخ الولد: غولدشتاین. 

ولكن ما صدم ونستون وآلمھ، كان ذلك الخوف البائس الذي ارتسم 
 على وجھ المرأة الرمادي.

عاد ونستون إلى شقتھ واجتاز شاشة الرصد إلى كرسي قرب 
تنبعث  الطاولة وھو ما یزال یتحسس رقبتھ. كانت الموسیقى التي

من الشاشة قد توقفت، وحل محلھا صوت عسكري جاف یقرأ 
بلھجة وحشیة بیاناً عن قوة تسلیح القالع العائمة الجدیدة التي كانت 

 قد رست بین أیسلندا وجزر فارو.
أدرك ونستون أنھ مع مثل ھذین الطفلین ال بد وأن تحیا ھذه المرأة 

إال وسیكون التعسة حیاة رعب دائم. فلن تمر سنة أو سنتان 
طفالھا قد انتظما في سلك الجاسوسیة یرصدان تحركاتھا لیل نھار 

ترقباً ألي عالمات انحراف عن نھج الحزب قد تظھر علیھا. إن 
معظم األطفال في ھذه األیام قد باتوا مصدر رعب ألھلھم. وأسوأ 

ما في األمر أن الصغار بانضمامھم إلى منظمات مثل اتحاد 
حویلھم بشكل منھجي إلى رعاع صغار ال الجواسیس كان یتم ت

یمكن ضبطھم، وھذا بدوره یقتل فیھم أي میل إلى الثورة ضد نظام 
الحزب، بل على النقیض من ذلك سیصبحون عبیداً للحزب ولكل 
ما یتصل بھ. إن األغاني، والمواكب، وحمل الرایات، والرحالت 

قدیم الجماعیة، والتدریب على األسلحة الزائفة، والھتاف، وت
فروض الطاعة والھتاف بحیاة األخ الكبیر، كل ذلك كان نوعاً من 
اللعب الممتع بالنسبة لھم. أما ضراوتھم وشراستھم فكانتا توجھان 

إلى الخارج، إلى أعداء الدولة، إلى األجانب والخونة وزمر 
المخربین ومجرمي الفكر. وكان أمراً طبیعیاً لمن ھم فوق سن 
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والدھم، فلم یكن یمر أسبوع إال وتنشر فیھ الثالثین أن یخافوا أ
تروي كیف » بطل صغیر«جریدة (التایمز) قّصة تحت عنوان 

أن یتنصت على والدیھ ویشي بھما لشرطة » البطل«استطاع 
 الفكر بنقلھ مالحظة تضعھم موضع شبھات.

كان ألم حصاة المقالع قد خف وزال، عندما أمسك بقلمھ متملمالً، 
كتب في مفكرتھ، ولكنھ فجأة وجد نفسھ یفكر وھو یتساءل عما سی

 في أوبراین مرة ثانیة.
قبل سنوات، ال یعلم كم على وجھ التحدید، ربما سبع سنوات، رأى 

فیما یرى النائم أنھ كان یجول في غرفة حالكة الظالم، فسمع 
سنلتقي یوما «شخصاً ما، على مقربة منھ، یقول لھ وھو یجتازه 

، قیلت ھذه الجملة بمنتھى »ث ال ظالمفي مكان یغمره النور حی
الھدوء واالتزان، كانت خبراً ولم تكن أمرا، مشى ھذا المتكلم دون 

أن یتوقف. الغریب أن ھذه الكلمات التي سمعھا في الحلم لم تكن 
ذات وقع شدید علیھ أول األمر، بید أن ما ترمي إلیھ من معاٍن أخذ 

 یتذكر اآلن ما إذا كانت ینجلي لھ رویداً رویداً فیما بعد. إنھ ال
رؤیتھ ألوبراین للمرة األولى قد جاءت قبل ھذا الحلم أم بعده، وال 

ھو استطاع أن یتذكر ما إذا كان الصوت صوت أوبراین نفسھ، 
ولكن على أیة حال كان یظن أنھ میّز الصوت، وأن أوبراین ھو 

 الذي كلمھ في الظالم.
شعاع عیونھما في ذاك  لم یكن ونستون متأكداً، وحتى بعد تالقي

الیوم، ما إذا كان أوبراین عدواً أم صدیقاً، بل حتى ھذا التحدید لم 
یبُد ذا أھمیة كبیرة لھ. لقد جمعھما رباط من التفاھم، رباط أقوى 

سنلتقي یوماً حیث ال یكون «من رباط العاطفة أو الحزبیة، 
نھ كان لم یكن ونستون یفھم ما الذي یعنیھ بھذا القول، لك». ظالم

 یعتقد بأنھ بطریقة أو بأخرى سیأتي ھذا الیوم.
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توقف الصوت المنبعث من الشاشة، ومألت ھواء الغرفة الساكن 
موسیقى صوت بوق جمیل وصاف. ثم عاد ذلك الصوت الذي 

 یثیر األعصاب، یقول:
انتباه، من فصلكم أعیروني انتباھكم، وردنا تواً نباً ھام من جبھة «

في جنوبي الھند قد أحرزت انتصاراً باھراً. لقد  ماالبار. إن قواتنا
خولتني السلطات أن أعلن أن تقدمنا على ھذه الجبھة، والذي نذیعھ 
لكم اآلن، سیمكننا من وضع نھایة لھذه الحرب، فإلیكم ما ورد في 

...»ھذه اإلشارة   
وھنا خطر ببال ونستون أنھا مقّدمة ألنباء سیئة. وھكذا كان، إذ 

مرّوع لعملیة اإلبادة التي لحقت بجیوش أوراسیا، بعد الوصف ال
واألرقام المذھلة ألعداد القتلى واألسرى، أردف البیان بأنھ ابتداء 

من األسبوع القادم سیتم خفض حصة الفرد من الشوكوال من 
 ثالثین غراماً إلى عشرین.

ھنا تجشأ ونستون ثانیة، كان مفعول الشراب آخذاً في الزوال 
بالخزي. أما الشاشة، ربما احتفاالً بالنصر أو  مخلفاً شعوراً 

للتغطیة على نبأ تخفیض حصة الشوكوال، فقد انتقلت فجأة لبث 
وكان من المفروض عندما ». یا أوقیانیا كل ھذا من أجلك«نشید 

تسمع النشید أن تقف في حالة االستعداد، لكن ونستون لم یكن في 
  مجال رؤیة الشاشة.

، موسیقى خفیفة. مشى »نیا كل ھذا من أجلكیا أوقیا«تَبِع نشید 
ونستون نحو النافذة وظھره إلى شاشة الرصد. كانت السماء ما 

تزال صافیة والھواء بارداً. تناھى إلى سمعھ صوت قذیفة 
صاروخیة انفجرت بعیداً محدثة دویاً رّج األرض رجاً. لم یكن 

ذلك غیر مألوف، ففي الوقت الحاضر یسقط ما بین عشرین 
الثین من أمثال ھذه القذائف على لندن أسبوعیاً.وث  
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في الشارع كانت الریح ما تزال تتالعب بالصورة المعلقة، وكانت 
كما نحتت » اش انك«عبارة االشتراكیة اإلنجلیزیة المنحوتة بكلمة 

في قاموس اللغة الجدیدة تظھر وتختفي مع كل ھبة ریح. ومعھا 
لتفكیر االزدواجي، إمكانیة المبادئ المقدسة التي تشیر إلیھا: ا

تغییر الماضي. وقد شعر ونستون وكأنھ تائھ في غابات قاتمة في 
أعماق البحار، وقد ضل في عالم وحشي، حیث ھو نفسھ ذلك 

الوحش. لقد كان وحیداً. وكان الماضي میتاً، والمستقبل مجھوالً 
وال یمكن حتى تصّوره، كیف لھ أن یتأكد ما إذا كان ھنالك إنسان 

قف إلى جواره؟ وكیف لھ أن یعرف أن ھیمنة الحزب لن تدوم ی
إلى أبد الدھر؟ وجواباً عّما دار في خلده من تساؤالت، عادت 
الشعارات الثالثة المكتوبة على واجھة وزارة الحقیقة للظھور 

 أمامھ:
 الحرب ھي السالم.

 العبودیة ھي الحریة.
 الجھل ھو القوة.

الخمسة والعشرین سنتیماً، كان  أخرج من جیبھ قطعة نقود من فئة
على أحد وجھیھا ھذه العبارات نفسھا وقد نُقشت بأحرف دقیقة 
واضحة، بینما نُقش على الوجھ اآلخر وجھ األخ الكبیر. كانت 

عیناه، حتى من خالل قطعة النقود، تالحقانك. على العملة، على 
ات!، الطوابع، على أغلفة الكتب، على األعالم، على ألواح اإلعالن

على علب السكاكر. في كل مكان ودائماً، عیناه تراقبانك وصوتھ 
یحیط بك. وسواء كنت مستیقظا أو نائماً، تعمل أو تأكل، داخل 
منزلك أو خارجھ، في الحمام أو في الفراش ال فرق، ال مھرب 

 لك. أنت ال تملك سوى تلك السنتیمترات المكعبة داخل جمجمتك.
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نحسرت عن نوافذ وزارة الحقیقة مالت الشمس نحو الغروب فا
الكثیرة، والتي بدت كئیبة وأشبھ بكوى في أسوار قلعة. كان قلبھ 

یرتجف أمام ھذا الشكل الھرمي الضخم. رآه حصناً منیعاً ال یمكن 
اقتحامھ، حتى إن آالفاً من القذائف الصاروخیة تعجز عن النیل 

، أتراه یكتب منھ. مرة ثانیة تساءل لَمن یكتب ما یكتبھ في مفكرتھ
للمستقبل أم للماضي، أیكتب لعصر ربما لن یوجد إال في خیاالتھ؟ 

وأمام عینیھ لم یكن الموت فحسب یقف متربصاً، بل الفناء. 
والمفكرة ستتحول إلى رماد وھو نفسھ سیموت ویتحول إلى بخار. 
لن یكون ھنالك أحد غیر شرطة الفكر یقرأ ھذه األفكار وذلك قبل 

الوجود والذاكرة معاً. كیف یمكن أن تكتب أن تمحوھا من 
للمستقبل، إذا كان ال یمكن ألي أثر لك أن یبقى لھذا المستقبل، وال 

 حتى كلمة على قصاصة ورق مجھولة الكاتب.
دقت ساعة الشاشة الثانیة بعد الظھر، وعلیھ أن ینصرف في 

غضون عشر دقائق لیعود لعملھ مرة ثانیة في الدقیقة الثالثین بعد 
لثانیة ظھراً.ا  

أحّس أن دقات الساعة بدت كأنھا قد بعثت في كیانھ روحاً جدیدة، 
كان كشبح وحید یتمتم بینھ وبین نفسھ بالحقیقة دون أن یسمعھ أحد 

على اإلطالق، ولكن ما دام یمكنھ االستمرار في ذلك فإن ھذه 
التمتمة ستتواصل، فلیس بمجرد إسماع اآلخرین صوتك بل ببقائك 

قل یمكنك مواصلة حمل التراث اإلنساني. عاد ونستون سلیم الع
إلى «إلى الطاولة وجلس على الكرسي ثم تناول القلم وبدأ یكتب: 

المستقبل أو الماضي، إلى الزمن الذي یكون الفكر فیھ حراً طلیقاً، 
إلى زمن یختلف فیھ األشخاص عن بعضھم البعض وال یعیش كل 

ل الحقیقة فیھ قائمة وال منھم في عزلة عن اآلخر، إلى زمن تظ
 یمكن فیھ ألحد أن یمحو ما ینتجھ اآلخرون.
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وإلیكم، من ھذا العصر الذي یعیش فیھ الناس متشابھین، 
متناسخین، ال یختلف الواحد منھم عن اآلخر. من عصر العزلة، 

»من عصر األخ الكبیر، من عصر التفكیر المزدوج، تحیاتي!  
وبدا لھ أنھ في ھذه اللحظة شعر آنذاك كأنھ في عالم األموات، 

فقط، لحظة بات فیھا قادراً على صیاغة أفكاره، قد اتخذ الخطوة 
إن «الحاسمة. إن عواقب كل عمل تكمن في العمل نفسھ، وكتب: 

».جریمة الفكر ال تفضي إلى الموت، إنھا الموت نفسھ  
اآلن وقد أدرك أنھ میت ال محالة أصبح من األھمیة لھ أن یبقى 

لحیاة قدر ما یتاح لھ ذلك. نظر إلى یده فوجد أن إصبعین على قید ا
من یمناه كانتا ملطختین بالحبر. وھذه ھي بالضبط األشیاء 

الصغیرة التي یمكن أن تشي بك. فربما بسبب ذلك یبدا بعض 
المتحمسین للحزب في الوزارة (امرأة مثالً كتلك المرأة ذات 

سود التي تعمل في دائرة الشعر الرملي أو تلك الفتاة ذات الشعر األ
اإلثارة) في التساؤل لماذا، ما الذي یجعلھ ینصرف إلى الكتابة 
ساعة الغداء؟ ثم لماذا یستعمل ھذا النوع القدیم من األقالم في 

الكتابة، ثم ما الذي كان یكتبھ یا ترى! ثم ترسل بتلك التساؤالت 
إلى المسؤول المختص. فأسرع إذ ذاك إلى الحمام، وراح، 

رص، یزیل الحبر بتلك الصابونة الخشنة التي تقشط الجلد قشطاً بح
 وكأنھا ُصنعت خصیصاً لھذه الغایة.

وبعد ذلك أعاد المفكرة إلى درج المكتب. لیس ألن إخفاءھا أمٌر 
ممكن، فمن العبث أن یفكر في ذلك، بل لیكون قادرا على معرفة 

على نھایة  ما إذا كان أحد قد توصل إلیھا أم ال. إن شعرة یضعھا
تلك الصفحة یمكن كشفھا بسھولة، ولذلك التقط بطرف بنانھ ذرة 

غبار أبیض ووضعھا على إحدى زوایا الغالف، حیث یكفي مجّرد 
 تحریك المفكرة إلزاحتھا عن الغالف.
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 الفصل الثالث
كان ونستون یحلم بأمھ. حرك ذاك الحلم ذكراھا في داخلھ، وفكر 

بعد في العاشرة أو الحادیة عشرة من أنھا ال بد قد اختفت وھو 
عمره. كانت امرأة طویلة ممشوقة القوام كتمثال، تمیل إلى 

الصمت، بطیئة الحركة، ولھا شعر أشقر جمیل. بعدئذ تذكر والده 
على نحو أكثر تشوشاً، فما یذكره عن والده أنھ أسمر البشرة، 

 نحیف، ویرتدي دائماً مالبس سوداء أنیقة (وأكثر ما یذكره
ونستون عن والده أنھ كان ینتعل حذاًء ذا نعل رقیق) ویضع نظارة 

على عینیھ. وقد قضى والداه نحبھما في إحدى موجات التطھیر 
 الواسعة التي جرت في الخمسینات.

في تلك اللحظة كانت أمھ تجلس في مكان سحیق تحتھ وھي تحمل 
یئاً شقیقتھ الصغرى بین ذراعیھا. وأما شقیقتھ فلم یكن یتذكر ش

عنھا على اإلطالق فیما عدا أنھا كانت طفلة نحیلة، ضعیفة، دائمة 
الصمت وذات عینین واسعتین شاخصتین. كلتاھما كانتا تتطلعان 

إلیھ. فكلتاھما كانتا في موضع ما أسفل األرض، ربما في قاع بئر 
مثالً أو في قبر عمیق، ولكنھ، رغم بُعد المكان عنھ وعمقھ، فإنھ 

وي إلى أسفل. كانتا على سطح سفینة تغرق كان ما زال یھ
وتنظران إلیھ عبر ظلمة المیاه. كان ما یزال ھناك بعض الھواء 

الذي تتنفسانھ، وما یزال باستطاعتھ أن یراھما وتریاه وكانتا 
تغرقان وتغرقان إلى األعماق السحیقة حیث المیاه الخضراء التي 

لھواء الطلق وتحت ستواریھما عن األنظار إلى األبد. كان ھو في ا
أشعة الشمس، أما ھما ففي الماء الذي یشدھما نحو الموت. لقد 
كانتا حیث ھما ألجل أن یكون ھو في مكانھ الذي ھو فیھ. كان 

یدرك ذلك كما تدركانھ، ویراه على وجھیھما. لم یكن ھنالك مالمة 
على وجھیھما أو في قلبیھما نحوه، كأنھما تعرفان أنھ كان یجب أن 
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من أجل أن یظل ھو على قید الحیاة. وكان ھذا جزءاً من  تموتا
 مسار ال مفّر منھ.

لم یكن باستطاعتھ أن یتذكر ما الذي حصل، لكنھ عرف في حلمھ 
بطریقة ما أن أمھ وشقیقتھ قدمتا حیاتیھما فداء لحیاتھ ھو. لقد كان 

حلما من تلك األحالم التي، رغم محافظتھا على المشھد الممیز 
حالم، تبقى امتداداً لحیاة اإلنسان الفكریة، والتي یصبح ألجواء األ

المرء فیھا على وعي بالحقائق واألفكار التي تبقى محفورة في 
 ذاكرتھ حتى بعد أن یستیقظ.

وما خطر لونستون ھو أن موت أمھ، منذ ثالثین سنة تقریباً، كان 
 مأساة محزنة بشكل لم یعد موجوداً. فالمأساة، كما یفھمھا، باتت

شیئاً یخص العالم القدیم، وینتمي لزمان كان ما یزال فیھ 
خصوصیة وصداقة وحب، لزمان كان ما یزال أفراد العائلة 

الواحدة یقفون فیھ جنباً إلى جنب دونما حاجة إلى معرفة السبب. 
كانت ذكرى وفاة أمھ تمّزق قلبھ، فقد كانت تحبّھ، وماتت وھي 

 ً  أعجز من أن یبادلھا حبّاً بحب. تحبّھ، فیما كان ھو صغیراً وأنانیا
ولسبب ال یعرفھ لم یكن یتذكر كیف ضحت بنفسھا في سبیل 

مفھوم من الوالء كان خاصاً بھا وغیر قابل ألن یتحّول أو 
یتزعزع. ورأى أن أشیاء كھذه ال یمكن أن تحدث في ھذه األیام 

 التي باتت زماناً للخوف والكراھیة واأللم، وال مكان فیھا للعواطف
 السامیة أو لألحزان العمیقة أو المعقدة المتشابكة.

كل ھذا بدا لھ أنھ یراه في عیون أمھ وأختھ الواسعة عندما كانتا 
تتطلعان إلیھ عبر المیاه الخضراء، وعلى بعد مئات الفراسخ في 

 األعماق، وھما تغرقان ألسفل وتغرقان.
ھایة وفجأة رأى نفسھ واقفاً على أرض یكسوھا عشب ربیعي في ن

نھار صیفي حیث أشعة الشمس المائلة للغروب تذّھب األرض. إنھ 
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المشھد نفسھ الذي یتكرر مراراً في أحالمھ حتى بات یشك فیما إذا 
كان قد رأى ذلك في الیقظة أم في المنام. في أوقات الیقظة كان 

یسمي ھذا المشھد: الریف الذھبي. إنھ مرعى قدیم كانت ترعى فیھ 
ه متلویاً ممر ضیق وحفر ِخْلٍد ھنا وھناك. أما األرانب، ویجتاز

على السیاج في الجانب المقابل من الحقل فقد كانت أغصان شجر 
الدردار تتمایل على نحو خفیف مع النسیم بینما تحف أوراقھا 
متحركة بكتلھا الكثیفة مثل شعر النساء. وعلى مقربة ینساب 

أشجار  جدول صاف ورقراق حیث تسبح األسماك في برك تحت
 الدردار.

وعبر الحقل، كانت الفتاة ذات الشعر األسود تسیر نحوه. وبحركة 
واحدة نزعت ثیابھا ورمتھا جانباً دون اكتراث. كان جسدھا ناعماً 

وبشرتھا بیضاء، لكن ذلك لم یثر فیھ أدنى رغبة، بل إنھ بالكاد 
تطلع إلیھا. لكن الذي استھواه من ذلك كلھ ھو تلك الحركة التي 

عت بھا ثیابھا وطرحت بھا أرضاً. فبرشاقتھا وعدم مباالتھا بدا نز
كأنھا تقّوض ثقافة كاملة وتنقض نظاماً فكریاً بكلیتھ، كما لو أن 

األخ الكبیر والحزب وشرطة الفكر یمكن أن تذھب أدراج الریاح 
بحركة بارعة كحركة ذراعھا. لقد كانت ھذه الحركة أیضاً من 

تیقط ونستون وكلمة شكسبیر على شفتیھ.بقایا الزمن القدیم. واس  
كانت شاشة الرصد ترسل صفیراً یصم اآلذان استمر على وتیرة 

واحدة لثالثین ثانیة. وكانت الساعة تدق السابعة والربع وھو وقت 
استیقاظ العاملین بالمكاتب. قفز ونستون من فراشھ عاریاً، إذ كان 

ف قسیمة مالبس العضو العادي بالحزب ال یتسلم إال ثالثة آال
سنویاً، وكانت البیجامة تكلف وحدھا ستمائة، لبس على عجل 

بعض المالبس الداخلیة المتسخة وسرواالً كان معلقاً على كرسي. 
كانت فترة التمارین الریاضیة ستبدأ في غضون ثالث دقائق. وفي 

اللحظة التالیة تملكتھ نوبة سعال عنیفة، كانت تنتابھ تقریباً بعد 
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، أجھدت رئتیھ بشدة حتى أنھ لم یكن یستطیع التنفس إذ استیقاظھ
ذاك إال بعد أن یستلقي على ظھره ویشھق عدة شھقات عمیقة. 

 انتفخت عروقھ من أثر السعال كما بدأت الدوالي تؤلمھ.
المجموعات من «ثم تعالى صوت أنثوي قوي المرأة تزعق: 

لى ثالثین إلى أربعین! رجاء، خذوا أماكنكم! من ثالثین إ
».أربعین!  

قفز ونستون متخذا وضعیة االستعداد أمام الشاشة. ظھرت امرأة 
شابة نحیفة لكنھا مفتولة العضالت ترتدي بْدلة وحذاء ریاضیاً، ثم 

 صرخت:
مع ثني الذراعین ومّدھما، تابعوا معي، واحد، اثنان، ثالثة، «

تكم أربعة، واحد، اثنان، ثالثة، أربعة، ھیا أیھا الرفاق، لتكن حركا
أكثر حیویة. واحد، اثنان، ثالثة، أربعة! واحد، اثنان، ثالثة، أربعة 

«... 
لم یصرف ألم السعال ذھن ونستون عن االنشغال بما أثاره ذلك 

الحلم داخلھ. بل إن تلك الحركات المتناسقة من التمرین الریاضي 
قد أبقت على ھذا التأثیر. فبینما كان یحرك بصورة آلیة ساعدیھ 

مام وإلى الوراء، إلى فوق وإلى تحت، متظاھراً باالنشراح، إلى األ
وھو ما كان یعد أمراً ضروریاً أثناء التمارین الریاضیة، كان 

یحاول جاھداً استرجاع تلك الفترة التي یلفّھا من طفولتھ المبكرة، 
ولو أن ذلك كان في غایة الصعوبة، فبعد الخمسین یتالشى كل 

كن ھنالك سجالت یمكنك الرجوع شيء من الذاكرة. وإذا لم ی
إلیھا، فإن خط حیاة اإلنسان قد یُمحى أثره من الذاكرة. قد تخطر 

على ذاكرتھ أحداث كبیرة من المحتمل أال تكون قد وقعت، أو 
تفاصیل أحداث دون أن تكون قادراً على استكناه األجواء 

والظروف التي رافقتھا. ومن الممكن أن تكون ھناك فراغات 
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بیرة ال یمكنك أن تمألھا بأي أحداث. لقد تغیر كل شيء، زمنیة ك
حتى أسماء البلدان ومساحاتھا على الخرائط تغیّرت. فالقطاع 
الھوائي رقم واحد على سبیل المثال لم یكن ھذا اسمھ في تلك 
األیام، كان یسمى إنجلترا أو بریطانیا، أما لندن، حسبما كان 

 یشعر، فقد كانت دوماً تسمى لندن.
یذكر ونستون على وجھ التحدید وقتاً لم تكن فیھ بالده في حالة  ال

حرب، ولكن كان من الثابت لھ أنھ كان ھنالك فترة طویلة من 
السالم قد خللت طفولتھ، ألن من ذكریات طفولتھ األولى یذكر 

غارة جویة فاجأت الجمیع على حین غرة. ربما كان ذلك عندما 
وھو ال یذكر الغارة نفسھا، لكنھ  ألقیت قنبلة ذریة على كولشیستر.

یذكر ید والده وھي تقبض على یدیھ بینما كانا یُھرعان نازلین إلى 
مكان عمیق تحت األرض على سلم حلزوني یرن تحت قدمیھ، مما 

آلم ساقیھ واضطره للتوقف وأخذ قسط من الراحة. فیما أمھ 
بحركتھا الھادئة الحالمة كانت في صف طویل وراءھما وھي 

ل أختھ الصغیرة، أو لعل ما تحملھ كان صرة من البطانیات. تحم
فھو لیس متأكداً مما إذا كانت أختھ قد ُولدت أم ال. أخیراً وصلوا 

إلى مكان مزدحم یعج بالضجیج، وھو حسبما اعتقد، محطة قطار 
 أنفاق.

كان ھنالك أناس یجلسون على أرض مرصوفة بالحجارة، بینما 
یجلسون على مقاعد معدنیة الواحد آخرون یتزاحمون بشدة وھم 

فوق األخر. استطاع ونستون وأمھ وأبوه أن یجدوا لھم موطئاً. 
وبالقرب منھم كان رجل وامرأة طاعنان في السن یجلسان جنبا 

إلى جنب على مقعد. كان الرجل العجوز یلبس بذلة سوداء وقبعة 
من القماش األسود تنحسر للوراء كاشفة عن شعر ناصع البیاض. 

كان وجھھ قرمزیاً وعیناه زرقاوین ومغرورقتین بالدموع، وتنبعث 
منھ رائحة الخمر وكأنھا تفوح من جسمھ ولیس من الشراب. حتى 
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كان المرء لیحسب أن الدموع التي تسیل من عینیھ ھي خمر 
صاف. ولكنھ رغم كونھ ثمالً قلیالً، فإنھ كان رازحاً تحت أحزان 

طفولیة أدرك أن ثمة واقعة فظیعة، حقیقیة ال تحتمل. وبطریقتیھ ال
واقعة ال یمكن غفرانھا أو عالجھا، قد حدثت. وبدا لھ أیضاً أنھ قد 
عرف السعب. شخص ما كان یحبھ العجوز، ربما حفیدة صغیرة، 

كان «قد قضت نحبھا. وكان العجوز یتمتم من حین آلخر قائالً: 
اه من ثقتنا یجب أال نثق بھم، ھذا ما قلتھ ألیس كذلك، ھذا ما جنین

بھم، لقد كنت أقول ذلك دائماً، ما كان ینبغي لنا أن نثق بھؤالء 
».األنذال  

لكن من ھم ھؤالء الذین ما كان علیھم أن یثقوا بھم؟ أمر لم یعرفھ 
ونستون. منذ ذلك الوقت كانت الحرب متواصلة، ولو أننا أردنا 

أثناء  الدقة، فإنھا لم تكن دائماً الحرب نفسھا. فعلى مدى أشھر،
طفولتھ، كان قتال عنیف یدور في شوارع لندن نفسھا. وھو ما 

یزال یذكر بعضھ بوضوح. ولكن التاریخ ال یأتي حتى على إشارة 
لتلك الفترة. من كان یحارب من وفي أي وقت؟ أمر كھذا مستحیل 

طالما أنھ ال سجل مكتوب أو كلمة مسجلة قد أتت على ذكر أي 
ي الوقت الراھن. ففي ھذه اللحظة مثال تحالفات غیر تلك القائمة ف

)، أوقیانیا في 1984(إن كانت ھذه اللحظة فعال في  1984في 
حرب مع أوراسیا، بینما تُحالف إیستاسیا. لكن ما من بیان عام أو 
خاص اعترف یوماً بأن القوى الثالث قد أقامت تحالفات مختلفة 

نذ أربع عما ھو قائم الیوم. ولكن ونستون عرف جیداً، أنھ م
سنوات فقط كانت أوقیانیا في حرب مع إیستاسیا ومتحالفة مع 

أوراسیا. كان ذلك مجرد إدراك مبھم ألن ذاكرتھ وأفكاره لم تكن 
تحت سیطرتھ بصورة كافیة. فعلى المستوى الرسمي لم یحدث أي 
تغییر في التحالفات. فإذا كانت أوقیانیا في حرب مع أوراسیا، إذن 

دائماً في حرب مع أوراسیا. ذلك أن عدو اللحظة  فان أوقیانیا كانت
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الراھنة یمثل الشر المطلق، وھذا ما یؤكد أن وفاقاً في الماضي أو 
 المستقبل كان في حكم المستحیل.

كان الشيء المخیف الذي خطر لھ للمرة األلف، وھو یدفع بكتفیھ 
إلى الوراء متألماً (بینما یداه على خاصرتھ ویتحرك حركة 

ة من الوسط، وھي حركة یفترض أنھا تقوي عضالت استداری
الظھر)، أجل الشيء المخیف ھو أن یكون ما انتابھ من مخاوف 

صحیحاً! لو أن الحزب یستطیع أن یضرب یده في الماضي لیقول 
إن ھذا الحدث أو ذاك لم یحدث أبداً. لو كان ذلك لكان أشد إفزاعاً 

 من التعذیب أو الموت.
إن الحزب یقول إن أوقیانیا لم تدخل أبداً في تحالف مع أوراسیا، 

بینما ونستون سمیث یعرف أن أوقیانیا كانت في تحالف مع 
أوراسیا منذ وقت قریب، ولكن مثل ھذه المعلومات أین یمكن أن 

نجدھا. إنھا فقط في ضمیره الذي ال یلبث أن یُسحق، وإذا قبل 
ا الحزب، وإذا كانت كل السجالت الناس األكذوبة التي ألزمھم بھ

تحكي القصة نفسھا، فان األكذوبة تدخل التاریخ وتصبح حقیقة. 
من یسیطر على الماضي یسیطر على «وأحد شعارات الحزب 

لكن ». المستقبل، ومن یسیطر على الحاضر یسیطر على الماضي
الماضي، الذي ھو في طبیعتھ قابل إلعادة النظر، لم یحدث أبداً أن 

. فما ھو صحیح الیوم كان صحیحاً منذ األزل وسیبقى كذلك تغیر
إلى األبد. إن األمر في منتھى البساطة، فكل المطلوب ھو سلسلة 

» االستحواذ على الحقیقة«ال تنتھي من االنتصارات على ذاكرتك 
».التفكیر االزدواجي«أو كما یسمونھا في اللغة الجدیدة   

یالً.صرخت المدربة وھي تبتسم قل» استرح«  
أرخى ونستون دراعیھ ومأل رئتیھ بالھواء ببطء، بینما كان عقلھ 

ینزلق في متاھات التفكیر االزدواجي .. أن تعرف وأال تعرف، أن 
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تعي الحقیقة كاملة، ومع ذلك ال تفتأ تقص األكاذیب محكمة البناء، 
أن تؤمن برأیین في آن وأنت تعرف أنھما ال یجتمعان ومع ذلك 

تجھض المنطق بالمنطق، أن ترفض االلتزام تصدق بھما. أن 
باألخالق فیما أنت واحد من الداعین إلیھا. أن تعتقد أن 

الدیمقراطیة ضرب من المستحیل، وأن الحزب وصي علیھا. أن 
تنسى كل ما یتعین علیك نسیانھ، ثم تستحضره في الذاكرة حینما 

أن  تمس الحاجة إلیھ، ثم تنساه مرة ثانیة فوراً، وفوق كل ذلك
تطبق األسلوب نفسھ على الحالتین. ذلك ھو الدھاء الكامل، أن تفقد 

الوعي عن عمد ووعي، ثم تصبح ثانیة غیر واعٍ بعملیة التنویم 
الذاتي التي مارستھا على نفسك. بل حتى إن فھم عبارة التفكیر 

 االزدواجي تستدعي منك اللجوء للتفكیر االزدواجي.
اآلن دعونا «خاذ وضع االستعداد: ومرة ثانیة دعتھم المدربة الت

نادت بحماس، ثم » نرى من منا یستطیع أن یلمس أصابع قدمیھ
ابدأوا من فوق الوركین، رجاء أیھا الرفاق. واحد، «أردفت قائلة 

...»اثنان! واحد، اثنان!   
كان ونستون یكره ھذا التمرین الذي یسبب لھ آالماً حادة من كعبیھ 

ن ینتھي بنوبة سعال حادة. لم یكن لھ غیر إلى إلیتیھ وغالباً ما كا
تأمالتھ ما یجعلھ مسروراً إلى حد ما. إن الماضي، كما تراءى لھ، 

لم یتغیر فحسب، بل اجتُّث من جذوره. إذ كیف یمكن أن تبرھن 
على أكثر الحقائق جالء حینما ال یكون لدیك أي سجل لھا خارج 

سمع للمّرة ذاكرتك؟ ھنا حاول ونستون أن یتذكر في أي سنة 
األولى باألخ الكبیر. یُخیل إلیھ أن ذلك كان في الستینات، لكنھ من 
رابع المستحیالت أن یتأكد من ذلك. ففي سجالت الحزب یصور 
األخ الكبیر طبعاً باعتباره زعیم الثورة وحامیھا والقیّم علیھا منذ 

أیامھا األولى. ومآثره كانت تتوغل تدریجیاً في الماضي حتى 
لى عالم األربعینات والثالثینات الخرافي، عندما كان وصلت إ
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الرأسمالیون، بقبعاتھم األسطوانیة الغریبة، ما زالوا یسیرون في 
الشوارع بسیاراتھم الفارھة أو عربات الخیول ذات الجوانب 

الالمعة. لم یكن أحد یعرف من ھذه األسطورة ما ھو الحقیقي وما 
لم یستطع تذكر التاریخ الذي ھو المختَلَق، بل إن ونستون نفسھ 

» إنج شك«جاء فیھ الحزب إلى الوجود، ویعتقد أنھ لم یسمع بكلمة 
، ولكن قد یكون من الممكن أنھا قد اشتقت من 1960قبل عام 

في اللغة القدیمة، مما یعني أنھا كانت » االشتراكیة اإلنجلیزیة«
 أسبق.

تضع كان الضباب یحجب كل شيء. وكان بمقدورك أحیاناً أن 
یدك على أكذوبة محددة. فعلى سبیل المثال، تزعم كتب تاریخ 

الحزب أن الحزب ھو أول من اخترع الطائرات، فیما ونستون 
یذكر الطائرات منذ طفولتھ األولى، ولكن ال یمكن الحصول على 
برھان لنقض ھذا االدعاء. مرة واحدة في حیاتھ وقعت یداه على 

ن على تزییف حقیقة تاریخیة. دلیل وثائقي ال یمكن دحضھ، برھا
وفي تلك المناسبة... ھنا قاطعھ صوت غاضب آت من شاشة 

، نعم أنت، انحِن أكثر إلى 6079سمیث، یا سمیث رقم «الرصد 
األسفل، إنك تستطیع أن تؤدي أداء أفضل، لكنك ال تبذل جھداً 
كافیاً، انحِن أكثر رجاء. ھذا أحسن أیھا الرفیق. اآلن استریحوا 

 ً »وراقبوني. جمیعا  
وفجأة تصبب كل جسم ونستون عرقاً حاراً، ومع ذلك بقي وجھھ 
خلواً من أي انفعال. فلیس لھ أن یظھر الخوف ولیس لھ أن یظھر 
االستیاء. رفة عین واحدة یمكن أن تودي بك. كان ونستون واقفا 
یراقب بینما رفعت المدربة ذراعیھا فوق رأسھا ثم انحنت (لیس 

طف ولكن بخفة وإتقان) ثم وضعت أصابع یدیھا للمرء أن یقول بل
 تحت أصابع قدمیھا.
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ھكذا یا رفاق. ھكذا أریدكم أن تفعلوا. راقبوني ثانیة. أنا في «
، »التاسعة والثالثین من عمري ولدي أربعة أطفال. اآلن انتبھوا

الحظوا. ركبتاي غیر مثنیتین، باستطاعتكم جمیعًا «وانحنت ثانیة: 
إن أي «قالت ذلك وھي تنتصب ثانیة. » ا أردتمأن تفعلوا مثلي إذ

شخص لم یتجاوز الخامسة واألربعین یمكنھ أن یلمس أصابع 
قدمیھ. فنحن الذین لم نحظ بشرف القتال على خطوط الجبھة، 
علینا على األقل أن نبقى متمتعین باللیاقة. تذكروا أبناءنا على 

ا فقط في كل ما جبھة ماالبار! والبحارة على القالع العائمة! فكرو
علیھم أن یتحملوه. واآلن حاولوا ثانیة، ھذا أفضل یا رفیق، أفضل 

، قالت مشجعة حین نجح ونستون بعد جھد جھید في »بكثیر
مالمسة أصابع قدمیھ دون أن یثني ركبتیھ للمرة األولى منذ 

 سنوات عدیدة.
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 الفصل الرابع
ة الرصد عن بتنھیدة عمیقة والإرادیة، لم یمنعھ حتى قربھ من شاش

زفرھا وھو یبدأ عمل یومھ، سحب ونستون جھاز التسجیل 
باتجاھھ ثم نفخ الغبار عن مھتافھ. لبس نظارتیھ، وأخرج أربع 

لفافات صغیرة من الورق وثبتھا بمشجب، وكانت ھذه اللفافات قد 
 أُلقیت من األنبوب الھوائي الموجود إلى یمین طاولتھ.

فتحات: عن یمین جھاز  في حجیرة مكتبھ كانت ھنالك ثالث
التسجیل أنبوب ھوائي صغیر للرسائل المكتوبة . وعن یساره 

أنبوب أكبر للصحف. وفي الحائط الجانبي، في متناول ید ونستون 
كوة كبیرة مستطیلة الشكل ومغطاة بشبكة سلكیة. وھذه األخیرة 

كانت للتخلص من األوراق التالفة . كان ھناللك آالف أو عشرات 
سن ھذه الكوى المتشابھة داخل البناء، لیس في الغرف اآلالف م

فحسب، بل حتى على مسافات قصیرة قي الممر. لسبب ما كان 
الناس یسمونھا قبور الذاكرة . فعندما كان یعرف المرء أن ھنالك 

وثیقة تَقرر إتالفھا، أو حتى عندما یرى قطعة ورق تالفة ملقاة ھنا 
قبور الذاكرة ویرفع غطاءھا ثم أو ھناك، كان تلقائیًا یقصد أقرب 

برمي بھا داخلھا، حیص یحملھا تیار من الھواء الدافيء إلى أفران 
 ضخمة مخفیة في تجاویف البناء.

حّل ونستون لفافات الورق األربع وتفّحصھا. كانت كل واحدة منھا 
تحتوي على رسالة من سطر أو سطرین فقط باللغة المختصرة ، 

ا ولكنھا تتألف في معظمھا من مفردات وھیلیست لغة جدیدة فعلیً 
من اللغة الجدیدة. تستعمل في الوزارة لألغراض الداخلیة . وكانت 

 تجري على النحو التالي:
، خطاب لألخ الكبیر نقل مغلوًطا إلى افریقیا. 84-3-17الزمان، 

 نقّحھ.
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، 83، ي ب، الربع الرابع، 3، التوقعات83-12-19الزمان، 
مطبعیة، دققوا اإلصدار الحالي.أخطاء   
، وزارة الوفرة، حصل خطأ بالشوكوال، 84-2-14الزمان 
 تحققوا.
، نقل أمر الیوم لـ غ ك خاطئ جًدا، ال تشیروا 83-2-13الزمان 

 إلى أشخاص، أعیدوا للكتابة وأتلفوا األوراق السابقة.
بقلیل من الرضا نّحى ونستون الرسالة الرابعة جانبًا، إذ كانت 

عقدة وعلى درجة من األھمیة تجعل من اآلنسب إرجاء معالجتھا م
إلى اآلخر. أما الرسائل الثالث األخریات فقد كانت أموًرا روتینیة 
الطابع، بینھا واحدة توحي بوجوب الخوض قي غمار قوائم أرقام 

 مملة .
أدار ونستون ((أرقاًما خلفیة)) على شاشة الرصد طالبًا أعداًدا 

قة ((التایمز)) . انزلقت الصحیفة من األنبوب معینة من مسحو
الھوائي بعد بضع دقائق فقط.وكانت الرسائل التي تلقاھا تشیر إلى 

مقاالت أو فقرات إخباریة سیتعین لسبب أو آلخر تعدیلھا ، أو على 
حد قول العبارة الرسمیة، تصحیحھا. فعلى سبیل المثال نشرت 

السابع عشر من مارس  صحیفة ((التایمز)) في عددھا الصادر في
أن األخ الكبیر، في خطابھ الذي ألقاه قبل یوم، تنبأ أن جبھة جنوبي 
الھند ستظل ھادئة ، فیما ستشن أوراسیا ھجوًما وشیًكا على شمال 

أفریقیا . ولكن ما حدث ھو أن القیادة العلیا األوراسیة قد شنّت 
كان من ھجومھا على جنوب الھند ولیس على شمال افریقیا . لذلك 

الضروري إعادة كتابة الفقرة الموجودة في خطاب األخ الكبیر 
في » التایمز«بالشكل الذي یظھر اأه تنبأ بما وقع فعالًً◌. كما أن 

عددھا التاسع عشر من كانون األول (دیسمبر) قد نشرات 
التوقعات الرسمیة إلنتاج أصناف مختلفة من السلع االستھالكیة في 
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، والذي كان قي الوقت نفسھ الربع  1983م الربع األخیر من العا
السادس من الخطة الثالثیة التاسعة . أما عدد للیوم فقد احتوى على 
بیان باإلنتاج الفعلي الذي تبیّن من خاللھ أن التوقعات كانت خاطئة 
إلى حد كبیر في كل جوانبھا. وكانت مھمة ونستون تصحیح أرقام 

األرقام الجدیدة . أما بالنسبة التوقّعات األصلیة وجعلھا تتفق مع 
إلى الرسالة الثالثة فقد كانت تثیر إلى خطأ صغیر جًدا یمكن 

تصحیحھ قي غضون دقیقتین. فمنذ فترة وجیزة تعود إلى شباط 
(فبرایر)، ىنمت وزارت الوفرة قد أصدرت وعًدا (أو حسب 

بأنھ لن یكون ثمة تخفیض في ») تعھًدا قاطعًا«العبارة الرسمیة 
. ھذا بینما كان ونستون على 1984لشوكوال خالل عام حصة ا

معرفة بأن حصة الفرد من الشوكوال سیتم تخفیضھا فعالًً◌ من 
ثالثین غراًما إلى عشرین بنھایة األسبوع الحالي . ومن ثم كان 

المشار إلیھا في البیان » الوعد«یتوجب علیھ ھو استبدال كلمة 
ًرا لتخفیض حصة من احتمال اللجوء اضطرا» تحذیر«بكلمة 

 الشوكوال في وقت ما من نیسان (أبریل) .
وحالما انتھى ونستون من معالجة ھذه الرسائل، أرفق تصحیحاتھ 

ثم دفعھا في األنبوب الھوائي » التایمز«باألعداد الخاصة بھا من 
. وبعدئذ، وبحركة یبدو أنھا ال إرادیة جعّد الرسائل األصلیة وأیة 

بنفسھ ، ثم رمى بھا جمیعًا في أحد قبور مالحظات كان قد دّونھا 
 الذاكرة لتلتھمھا النیران .

أما ماذا كان یجري في المتاھة غیر المرئیة حیث ینتھى األنبوب 
الھوائي فأمر لم یكن ونستون یعرفھ بصورة مفصلة ، وإنما كان 

فقط یلم بھ إلماًما عاًما. فحالما یتم تجمیع ومقارنة كافة 
أن تكون الزمة في عدد من أعداد  التصحیحات التي یصدف

، یعاد طبعھ من جدید، ویتم إتالف النسخة األصلیة »التایمز«
ووضع النسخة المصححة في ملفات المحفوظات محلھا. ولم تكن 
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عملیة التبدیل المتواصلة ھذه تطبق على الصحف فحسب، بل 
كانت تطال أیًضا الكتب والدوریات والنشرات واإلعالنات 

شرطة التسجیل وأفالم الكرتون والصور وكذا كل واألفالم وأ
أنواع األدب أو الوثائق التي یمكن أن تحمل مضامین سیاسیة أو 

أیدیولوجیة . فیوًما بیوم وربما دقیقة بدقیقة یتم تحدیث الماضي بما 
یجعلھ یتوافق والحاضر. وھكذا، فإن كافة تنبؤات الحزب یتسنى، 

رھا صائبة. كما أن كل فقرة بالدلیل الوثائقي، إظھارھا باعتبا
إخباریة أو أي إبداء لوجھة نظر تنعارض مع مجریات الحاضر 

كان ال یسمح لھا بالبقاء ضمن أي سجالت. فالتاریخ كلھ كان 
بمثابة لوح تم تنظیفھ إلعادة النقش علیھ بما تستلزمھ مصلحة 

الحزب. وحینما یتم االنتھاء من عمل ما، فإنھ یصبح من المتعذر 
ا على أّيٍ كان اإلتیان ببرھان على أن ثمة تزییفًا قد جرى . تمامً 

وكان أكبر األقسام ضمن دائرة السجالت، والذي یكبر بكثیر ذاك 
الذي یعمل بھ ونستون، یتألف من أشخاص مھمتھم ھي تعقب 
وتجمیع كافة نسخ الكتب والصحف وأیة وثائق حلمت محلھا 

ة من أعداد أخرى وبارت یتعین إتالفھا . وھناك مجموع
، والتي ربما بسبب تغییر في التحالفات السیاسیة أو »التایمز«

نبوءة كاذبة وقع فیھا األخ الكبیر، قد تّمت إعادة كتابتھا عشرات 
المرارت وما زالت محفوظة في ملفاتھا حاملة تاریخھا األصلي 
دون أن تظھر أي نسخ أخرى تناقضھا. وحتى الكتب أیًضاً كان 

وإعادة كتابتھا المرة تلو المرة، ثم إعادة طباعتھا یتم استردادھا 
بصورة مغایرة دون اإلشارة إلى أي تغییرات جرت علیھا. بل 
وحتى التعلیمات الخطیة التي كان یتسلمھا ونستون والتي كان 

یتخلص منھا فور االنتھاء منھا ، لم تشر من بعید أو قریب ألي 
ان یشار إلیھ داوًما ھو عملیات تزییف یتعین القیام بھا. وكل ما ك

مجرد ھفوات أو أخطاء مطبعیة أو اقتباسات مغلوطة یلزم 
 تصحیحھا توخیًا للدقة.
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ولكن ونستون كان یعتبر، وھو یعید ضبط أرقام وزارة الوفرة، 
أنذلك لیس تزییفًا، بل مجرد استبدال تفاھات بتفاھات. فمعظم 

ا یحصل على المواد التي كان یتعامل معھا لم تكن تمّت بصلة لم
أرض الواقع . فاإلحصائیات كانت وھمیة في نسسخھا األصلیة 

شأنھا شأن نسخھا المعّدلة . وفي كثیر من األحیان كان من 
المفترض أن تختلقھا اختالقًا من مخیلتك. فعلى سبیل المثال كانت 
توقعات وزارة الوفرة قد قدرت إنتاج األحذیة الربع سنوي بمائة 

ون زوج من األحذیة، بینما كان اإلنتاج الفعلي وخمسة وأربعین ملی
اثنین وستین ملیونًا . ولدى إعادة كتابة التوقعات، خفّض ونستون 

الرقم إلى سبعة وخمسین ملیونًا مفسّحا بذلك المجال لالدعاء الحقّا 
بأن ثمة فائًضا في الحصة المقررة . وعلى أي حال، فإن اثنین 

الحقیقة من سبعة وخمسین ملیونًا وستین ملیونًا لم تكن أقرب إلى 
أو من مائة وخمسة وأربعین ملیونًا، ومن الممكن أال یكون قد تم 

إنتلج أي أحذیة على اإلطالق. بل وعلى األرجح، لم یكن أحد 
یعرف ما تم إنتاجھ أو حتى یبالي بمعرفة ذلك. فكل ما كان یعرفھ 

على الورق، المرء عن إنتاج األحذیة ھو أرقام فلكیة ال توجد إال 
في الوقت الذي كان زھاء نصف سكان أوقیانیا حفاة ، وھكذا كان 

شأن كافة الحقائق المسجلة، صغیرة كانت أم كبیرة. فكل شيء 
یتالشى في عالم من الظالل إلى حد یصبح معھ حتى تاریخ السنة 

 أمًرا مشكوًكا فیھ.
على  رفع ونستون ناظریھ عبر القاعة . في الحجرة المقابلة لمكتبھ

الجانب اآلخر كان ثمة رجل ضئیل الجسم، دقیق المالمح، ذو ذقن 
سوداء، یُدعى تیلوتسون، یعمل بدأب، واضعًا على ركبتیھ صحیفة 

مطویة، ومقّربًا فمھ من مھتاف جھاز التسجیل. وكان یبدو من 
ھیئتھ أنھ یحاول االحتفاظ بما یقولھ سًرا، بینھ وبین شاشة الرصد . 
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الحظ أّن ونستون ینظر إلیھ، فبادلھ بنظرة عداء  وعندما رفع رأسھ
. 

كان ونستون ال یعرف من ھو تیلوتسون ھذا وال العمل الذي یقوم 
بھ . فالناس في دائرة السجالت كانوا ال یمیلون للتحدث عما یُسنَد 
إلیھم من مھام. ففي القاعة الطویلة الخالیة من النوافذ، وحجراتھا 

ألوراق الذي ال ینتھي وھمھمة المصطفة على صفین وحفیف ا
األصوات التي تھمس أمام أجھزة التسجیل، كان یعمل عشرات 
الموظفین الذین لم یكن ونستون حتى یعرف أسماءھم ، مع أنھ 

كان یراھم یومیًا یروحون ویجیئون سراًعا في الممرات أو 
ولكنھ كان ». دقیقتي الكراھیة«یلوحون باإلشارات في أثناء 

لحجرة المقابلة لحجرتھ ، تعمل المرأة ذات الشعر یعرف أن في ا
الرملي ، التي تعكف یومیًا على تعقب ومحو ما یرد في الصحف 

من أسماء ألناس تّمت إزالتھم من الوجود، ومن ثم ینبغي اعتبارھم 
وكأنھم لم یكونوا أبًدا. وكان في ذلك شيء من المالءمة لحالتھا ، 

قبل سنتین. وعلى بُعد بضع  إذ كان زوجھا قد القى ذلك المصیر
حجرات كان ھنالك شخص ھادئ، غیر فعال، ویبدو كأنھ یعیش 
في عالم من الخیال، یدعى إمبلفورث، وذو أذنین مغطاتین بشعر 

كثیف ویتمتع بموھبة مدھشة ر التعامل مع القوافي واألوزان. كان 
إمبلفورث یعكف على إنتاج نسخ محرفة ، أو نصوص نھائیة كما 

سمى، من القصائد التي أصبحت تتعارض مع أیدیولوجیة كانت ت
الحزب ، ولكن لسبب أو آلخر كان ینبغى استبقاؤھا في موسوعة 

المختارات األدبیة. وھذه القاعة التي تضم خمسین عامالً أو ما 
یقارب ھذا العدد، كانت قسًما فرعیًا واحًدا، أو خلیة مفردة ضمن 

لسجالت. بینما كان یوجد فوق المنظومة الضخمة المعقدة لدائرة ا
وتحت، مجموعات كبیرة من العاملین المنھمكین في كم ھائل من 
أعمال ال یمكن تخیلھا. فھناك قاعات الطباعة الضخمة بخبراتھا 
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واستدیوھاتھا المجھزة بشكل جید من أجل تزییف الصور. وھنالك 
 قسم البرامج اإلعالمیة بمھندسیھ ومنتجیھ وفرق الممثلین الذین
اختیروا خصیًصا لمھاراتھم في تقلید األصوات ، كما كان ثمة 

جیوش من الكتّاب المراجعین الذین تقتصر وظیفتھم على وضع 
قوائم بالكتب والدوریات التي ینبغي مراجعتھا. وكان ھنالك 

مستودعات ضخمة حیث تخزن الوثائق المصححة فضالً عن 
خ األصلیة. وفي األفران المخفیة والتي یجري فیھا إتالف النس

مكان أو آخر، مجھول االسم، كانت ھنالك العقول المدبرة التي 
یناط بھا التنسیق بین الجھود وإرساء الخطوط العامة للسیاسة التي 

تقرر ما یجب االحتفاظ بھ من الماضي، وما یجب تزویره أو 
 محوه .

ولم تكن دائرة السجالت ھذه إال فرعاًا من فروع وزارة الحقیقة 
تكن مھمتھا األساسیة إعادة بناء الماضي فحسب، بل تزوید  ولم

مواطني أوقیانیا بالصحف واألفالم والكتب ، وبرامج شاشة 
الرصد، والروایات والمسرحیات، وبكل أنواع اإلعالم أو اإلرشاد 

أو التسلیة، من التمثال إلى الشعار، ومن القصیدة الغنائیة إلى 
جئة الخاص باألطفال إلى معجم بحوث علم األحیاء ، من كتب التھ

اللغة الجدیدة . ولم یكن على وزراة الحقیقة أن تلبي االحتیاجات 
المتنوعة للحزب فحسب، بل علیھا أیًضا أن تؤدي الدور نفسھ، 

ولكن بمستوى أدنى، لمصلحة البرولیتاریا. فھناك سلسلة كاملة من 
ریا دوائر الوزارة المنفصلة التي تتعامل مع أدب البرولیتا

وموسیقاھم ومسرحھم ووسائل لھوھم بصورة عامة . وھناك 
تصدر جرائد تافھة ال تحوي شیئًا تقریبًا إال أخبار الریاضة 

والجرائم والتنجیم. وتنتج الروایات الجنسیة ذات الخمسة سنتات 
وأفالم اإلثارة الجنسیة واألغاني العاطفیة التي یتم تألیفھا بوسائط 

جھاز الكالیدسكوب المعروف بناظم  آلیة مثل ذلك النوع من
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اسمھ في اللغة الجدیدة  -الشعر. وھناك أیًضا قسم فرعي 
ویعمل على إنتاج أحط أنواع المواد اإلباحیة، وھذه  -بّورنوسیك 

كانت توزع بمغلفات مختومة ال یسمح ألي عضو من أعضاء 
 الحزب، ما عدا أولئك الذین یعملون فیھا، بالنظر إلیھا .

الث رسائل من األنبوب بینما كان ونستون یعمل، لكنھا انزلقت ث
كانت تتعلق بأمور بسیطة، واستطاع بالفعل االنتھاء من أمرھا قبل 

وحینما انتھت الدقیقتان عاد ». دقیقتي الكراھیة«أن یداھمھ موعد 
إلى حجرتھ، وتناول معجم اللغة الجدیدة من فوق الرف، وأزاح 

ظارتیھ حتى یفرغ لمھمتھ الرئیسیة جھاز التسجیل جانبًا ، ونظف ن
 في ذلك الیوم .

كانت أمتع الساعات في حیاة ونستون ھي تلك التي یمضیھا في 
العمل. صحیح أن معظم العمل كان ممالً ورتیبًا، ولكن كانت ھناك 
مھام صعبة ومعقدة إلى حد قد ینسى المرء نفسھ في غمرتھا ، كما 

حیث یُطلب منك عملیة ینساھا وھو منھمك في مسألة ریاضیة ، 
انج «تزویر دقیقة ولیس ثمة ما تسترشد بھ غیر معرفتك بمبادىء 

وتقدیراتك الثسخصیة لما یرید الحزب أن یقولھ . وكان » سوك
ونستون یجید مثل ھذه المھام، حتى أنھ كان یُعھد إلیھ أحیانًا 

المكتویة بكاملھا باللغة » التایمز«بتعدیل المقاالربى الرئیسیة في 
 الجدیدة. فض ونستون الرسالة وقرأ ما یلي:

نقل األمر الیومي لألخ الكبیر خاطئ جًدا جًدا،  83-12-3الزمان 
عدم اإلشارة إلى أشخاص، اكتبھ ثانیة مصحًحا، أرسلھ إلى فوق، 

 ال تحفظھ.
 وفي اللغة القدیمة تعني:
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كانون األول (دیسمبر)  3أمر األخ الكبیر في جریدة التایمز یوم 
إشارات ألشخاص غیر موجودین فعالًً◌. أعد كتابتھ بشكل  وفیھ

كامل وابعث بالمسودة إلى مرجع أعلى قبل وضعھ ھي الملف 
 وحفظھ.

تفّحص ونستون المقالة المثیرة لالعتراض، فأمُر األخ الكبیر كما 
یبدو كان مخصًصا لإلشادة بعمل مؤسسة إذ إذ سي سي، التي 

ئمة بالسجائر وبعض الكمالیات كانت تزود البحارة في القالع العا
األخرى . ذكر أحد الرفاق ویدعى الرفیق وذرذ وھو من األعضاء 

البارزین في النخبة، مثنیًا علیھ ومنحھ وساًما رفیعًا من الدرجة 
 الثانیة.

وبعد ثالثة أشھر ُحلت ھذه المؤسسة فجأة. وكان بوسع المرء 
ھم ، ولكن لم الظن بأن وذرذ وشركاءه قد باتوا من المغضوب علی

تصدر أیة إشارة إلى ذلك ال في الصحف وال على شاشة الرصد. 
كان ذلك ھو المتوقع، ألنھ لم یكن من المعتاد أن یحاَكم السیاسیون 

المنشقون أو حتى یدانون علنًا. فحمالت التطھیر الكبرى التي 
تشمل آالف الناس وتصحبھا محاكمات علنیة للخونة ولمجرمي 

وا بخّسة ما اقترفوا من جرائم وجرى إعدامھم فیما الفكر الذین أقر
بعد، لم تكن سوى عیّنات خاصة للعرض وال تحدث غالبًا أكثر من 
مرة واحدة كل سنتین. أما األمر المألوف فھو أن األشخاص الذین 

یجلبون على أنفسھم غضب الحزب كانوا یختفون من الوجود 
اح یكشفھ سر ویختفي معھم ذكرھم دون أن یُعثر على أي مفت

اختفائھم . وفي بعض الحاالت ال یكون ھؤالء قد ماتوا بعد. وربما 
یعرف ونستون ثالثین شخًصا، فضالًعنھ أبویھ، ممن اختفوا في 

 ھذا الوقت أو ذاك .
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حك ونستون انفھ بملقط للورق في یده، بینما كان الرفیق تیلوتسون 
ما یفعلھ.  ما زال منكبًا على جھاز للتسجیل بصورة توحي بسریة

ولما رفع راسھ ثانیة باتجاه ونستون شعر بنظرة عداء تلمع في 
عینیھ. تساءل ونستون عما إذا كان الرفیق تبلوتسون منھمًكا قي 

المھمة نفسھا التي تم إسنادھا إلیھ . إن ذلك من الجائز تماًما . 
فمھمة على ھذه الدرجة العالیة من الدقة، ال یمكن أن نعھد بھا إلى 

بمفرده؛ ومن جھة ثانیة إال أوكلت ھذه المھمة للجنة معناه شخص 
االعتراف العلني بوقوع التزویر. لذلك من المرّجح أن یكون 

ھنالك عشرات من العاملین یعكفون اآلن على عمل نسخ لما قالھ 
األخ الكبیر بالفعل. وبعد ذلك یقوم بعض ذوي العقول المدبرة من 

ھذه النسخة أو تلك، وإعادة  أعضاء النخبة في الحزب باختیار
تنقیحھا عبر عملیات معقدة من المراجعة مع اإلحاالت الالزمة، ثم 

یتم تمریر الكذبة التي وقع الخیار علیھا إلى السجالت الدائمة 
 لتصبح حقیقة .

لم یكن ونستون یدري أي جرم ارتكبھ وذرذ، ربما حدث ذلك 
خ الكبیر كان یرغب بسبب الفساد أو عدم الكفاءة. أو ربما ألن األ

في التخلص من أحد مرؤوسیھ الذین یحظون بشعبیة جارفة . أو 
قد یكون ألن وذرذ أو واحًدا من ذویھ قد اشتُبِھَ في أن لدیھم میوالً 

انشقاقیة، أو ربما ، وھو األرجح ، أن ما حصل قد حصل فقط ألن 
حمالت التصفیات واإلبادة كانت جزءاً ضروریًا من آلیارت عمل 

ال «حكومة. المفتاح الوحید الحقیقي لھذا اللغز یكمن في عبارة ال
ھي ما تنطوي على إشارة إلى أن وذرذ قد » تشر إلى األشخاص

مات فعالًً◌. لكن لیس لك أن تفترض دائًما بأن ھذه ھي الحال مع 
كل الذین یتم القبض علیھم، ففي بعض األحیان یطلق سراج 

ین ثم ینفذ فیھم حكم اإلعدام. بعضھم ویمنحون حریتھم لسنة أو سنت
وأحیانًا كثیرة قد یظھر بعض من تحسبھم في عداد الموتى منذ أمد 
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طویل ظھوًرا خاًطا عبر محاكمة علنیة حیث یدلي بشھادة یوّرط 
بھا مئات آخرین قبل أن یختفي، ولكن لألبد ھذه المرة . أما وذرذ 

یكن لھ أبًدا  فلم یكن یُعَّد شخًصا على أي حال، وھذا یعني أنھ لم
أي وجود . وھنا قرر ونستون أن مجرد قلب اتجاه خطاب األخ 
الكبیر لن یكون كافیًا، وأن من األفضل أن یجعلھ یعالج مسألة ال 

 عالقة لھا أبًدا بموضوعھ األصلي.
كان في وسعھ تحویل الخطاب إلى إدانة للخونة ولمجرمي الفكر، 

أن یختلق انتصاًرا ولكن ذلك سیكون مكشوفًا، كما كان یمكنھ 
تحقق على الجبھة، أو نجاًحا في تحقیق فائض إنتاج في الخطة 
الثالثیة التاسعة، ولكن ذلك قد یعقد السجالت تعقیًدا شدیًدا. إن 

المطلوب ھو قطعة من الخیال الخالص. وفجأة خطرت على بالھ 
فكرة جاھزة . إنھا صورة الرفیق أوغیلفي الذي مات مؤخًرا في 

عركة وسط أجواء ملحمیة. وما أكثر المناسبات التي كان میدان الم
األخ الكبیر یكرس فیھا خطابھ الیومي إلحیاء ذكرى أحد أعضاء 

الحزب عدیمي الذكر المتواضعین لیجعل من حیاتھم ومماتھم مثاالً 
یحتذى بھ . والیوم یجب اإلشادة بذكرى الرقیق أوغیلفي . صحیح 

ص حقیقي اسمھ أوغیلفي، ولكن أنھ لم یكن ھنالك وجود سابق لشخ
بضعة أسطر مكتوبة وصورتین مزیفتین لھ لكفیلة بأن تجعل لھ 

 وجوًدا.
أطرق ونستون لحظة ثم جذب جھاز التسجیل باتجاھھ وشرع یملي 
بأسلوب األخ الكبیر المألوف: وھو أسلوب عسكري ومتحذلق في 

یة آن. وبسبب لجوئھ لحیلة طرح اآلسئلة ثم تقدیم األجوبة الفور
علیھا بنفسھ ، (مثل أتدرون أي الدروس یمكن أن نستخلصھا أیھا 

والذي یكّون أحد مبادىء االشتراكیة  -الرفاق؟ إن الدرس 
ھو)، فقد كان من السھل تقلیده . -اإلنجلیزیة   
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في الثالثة من عمره ترك الرفیق أوغیلفي كافة لعب األطفال ما 
لسادسة، أو قبل سنة عدا الطبلة والرشاوش ونموذج لطوافة. وفي ا

من ذلك، إذا تركنا جانبًا بعض قواعد الحساب، التحق بمنظمة 
الجواسیس، وفي التاسعة أصبح قائد مجموعة. أما في الحادیة 

عشرة فقد وشى بعّمھ إلي شرطة الفكر بعدما استرق السمع لحدیث 
كان یبدو أنھ یتضمن میوالً إجرامیة. وفي السابعة عشرة أصبح 

في رابطة مناھضة الجنس، وفي التاسعة عشرة  منظم مقاطعة
صمم القنبلة الیدویة التي كانت تتبنى مشروعھا وزارة السالم، 

والتي تسببت أولى تجاربھا في مصرع واحد وثالثین أسیًرا من 
أوراسیا عند تفجیرھا . وفي الثالثة والعشرین قضى نحبھ وھو 

معادیة أثناء یؤدي الواجب. فبینما كانت تالحقھ طائرات نفاثة 
تحلیقھ بطوافتھ فوق المحیط الھندي حامالً وثائق ھامة أثقل جسمھ 
بالرشاش وقفز من طوافتھ إلى أعماق المیاه مع ما كان یحملھ من 
وثائق. إنھا نھایة بطولیة نموذجیّة ، حسبما یقول األخ الكبیر، ال 

یمكن أن یفكر فیھا المرء إال وتثیر لدیھ مشاعر الحسد. بعدئذ 
اف األخ الكبیر بضع مالحظات عن الطھر واإلخالص اللذین أض

تمتع بھما الرفیق أوغیلفي في حیاتھ. فقد كان ال یقرب الخمر وال 
یدخن السجائر وال یلتمس الراحة من عملھ إال ساعة واحدة في 

الیوم یمارس فیھا الریاضة، فضالً عن أنھ نذر نفسھ للعزوبة 
ال یناسبان شخًصا مثلھ ، لقد  معتقًدا أن الزواج ورعایة األسرة

وھب نفسھ للواجب أربعًا وعشرین ساعة في الیوم. ولم یكن لھ 
حدیثًا إال الحدیث حول مبادئ االشتراكیة االنجلیزیة، وال ھدفھ لھ 
في الحیاة إال إلحاق الھزیمة بالعدو األوراسي وتعقسب الجواسیس 

 والمخربین ومجرمي الفكر والخونة بشكل عام.
تون في نفسھ ما إذا كان سیمنح أوغیلفي وسام فكر ونس

االستحقاق، ولكنھ عدل في النھایة عن تلك الفكرة ألنھا ستجر 
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وراءھا مراجعة سجالت ھو في غنى عنھا. ومرة ثانیة رفع 
ناظریھ صوب منافسھ في الحجرة المقابلة، وكان ثمة شيء في 

دیھ ھو. نفسھ یقول لھ إن تیلوتسون منھمك في العمل ذاتھ الذي یؤ
لكن لم یكن ثمة طریقة لمعرفة أّي عمل سیتم تبنّیھ في النھایة، 

غیر أنھ كانت لدیھ قناعة راسخة بأن عملھ ھو الذي سیتم اعتماده. 
فالرفیق أوغیلفي، الذي كان منذ ساعة ال یرّد حتى على خیال، 

أصبح حقیقة راسخة اآلن. وفكر ونستون كیف أنھ یمكنك أن تبعث 
وتى بدون أن یمكنك ذلك مع األحیاء. فالرفیق الحیاة في الم

أوغیلفي، اللذي لم یسبق أن كان لھ وجود في الحاضر، أصبح 
اآلن موجوًدا في الماضي، وحینما ینسى الناس عملیة التزویر 

ویطویھا النسیان، فلسوف یصبح وجوده یضاھي وجود كّلٍ من 
 شارلمان أو یولیوس قیصر في صحتھ و ثبوتھ.
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سالفصل الخام  
في قاعة الطعام ذات السقف المنخفض، تحت سطح األرض، كان 
یتحرك ببطء. فالقاعة كانت تغص بمن فیھا والضجیج یصم اآلذان 
. ومن فوق قضبان طاولة توزیع طعام الغداء كانت أبخرة الطعام 

المسلوق تتصاعد بقوة ، مصحوبة برائحة حمضیة الذعة ، مع 
وفي الجانب األقصى من  ذلك لم تتغلب على رائحة خمر النصر.

القاعة كان ھنالك ثقب صغیر قي الحائط حیث یستطیع المرء 
 شراء قدح مترع بالخمر مقابل عشرة سنتارت.

صاح صوت یأتي من » ھا ھو للرجل الذي كنت أبحث عنھ«
 خلف ونستون.

استدار ونستون وإذا بھ یجد صدیقھ القدیم سایم الذي یعمل في 
لیست بالكلمة الدقیقة » صدیق«دائرة البحوث . (ربما كانت كلمة 

تماًما، ففي ھاتیك األیام لم یكن للمرء أصدقاء، بل رفاق. غیر أنھ 
كان من بین الرفاق َمن رفقتھ ألطف من رفقة غیره). كان سایم 

اللغة الجدیدة . إنھ بالفعل أحد أعضاء فریق لغویًا اختصاصیًا في 
ضخم من خبراء یعكفون اآلن على جمع وتصنیف الطبعة الحادیة 
عشرة من قاموس اللغة الجدیدة. كان سایم مخلوقًا وضئیل الجسم ، 

أصغر حجًما من ونستون ذا شعر أسود وعینین واسعتین 
ن جاحظتین علیھما مسحة من الحزن المفعم بالسخریة، تبدوا

 كأنھما تتفحصان وجھك اثناء حدیثھ إلیك.
كنت أود أن أسألك ما إذا كان لدیك شفرات «ابتدره سایم قائالً: 

».حالقة  
قال ونستون بشيء من العجالة والشعور بالذنب، » وال واحدة«
».لقد بحثت في كل مكإن، لكنھا لم تعد موجودة اآلن«  
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قة، وكان كان الجمیع ال یكفون عن السؤال عن شفرات الحال
ونستون في حقیقة األمر لدیھ شفرتان لم یستعملھما بعد، غیر أنھ 

یدخرھما لوقت تمس فیھ الحاجة. كان ثمة نقص حاد في الشفرلت 
منذ أشھر مضت. فدائًما كان ھنالك سلعة من السلع الضرویة التي 

لم تعد متاجر الحزب تزّود المواطنین بھا. تارة تكون األزرار، 
لصوف الخاص برتق المالیس، وأخرى رباطات وتارة خیطان ا

األحذیة، أما اآلن فھي شفرات الحالقة التي ال یمكنك للعثور علیھا 
 إال باستجدائھا بصورة شبھ سریة من السوق السوداء.

إنني استعمل الشفرة نفسھا منذ ستة «وأضاف ونستون كاذبًا: 
».أسابیع  

ت ونستون إلى تحرك الصف مرة أخرى لألمام. وعندما توقف التف
سایم ثانیة. تناول كل متھما صینیة معدنیة سطحھا لزج من أثر 

 الشحوم، من كومة صینیات على حافة الطاولة.
ھل ذھبت ورأیت السجناء وھم یشنقون «بادر سایم بالسؤال: 

»البارحة؟  
كنت في العمل، األرجح أني «قال ونستون بشيء من الالمباالة: 

»الشاشة.سأشاھدھم على   
».إن ذلك ال یغني أبّدا«فرّد سایم:   

وكانت عیناه الساخرتان تحدقان بوجھ ونستون وكأنھما تقوالن لھ: 
أنا أعرفك، وأرى ما في داخلك، وأعرف جیًدا لماذا لم تذھب «

على المستوى الفكري، كان سایم » لمشاھدة السجناء ینشنقون.
كلم بشماتة وبابتھاج شدید الوالء ألیدیولوجیة الحزب، إذ تراه یت

كریھین عن غارات شنّتھا الطوافات على قرى العدو وعن 
المحاكمات واالعترافات التي أدلى بھا مجرمو الفكر، وعن 
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اإلعدامات التي تنفذ داخل زنزانات وزارة المحبة. أما إذا أردت 
أن تتكلم إلیھ، فإن ذلك یتوقف على مدى قدرتك على االنتقال 

ر إلبعاده عن مثل ھذه المواضیع بالحوار لموضرع آخ
واستدراجھ، إذا أمكن ذلك، للحدیث عن جمالیات اللغة الجدیدة 

التي كان مولعًا بھا وبارًعا فیھا. أشاح ونستون بوجھھ جانبًا 
 لیتحاشى النظرة الفاحصة لعیني سایم الواسعتین السوداوین.

أعتقد  كانت عملیة شنق جیدة ، غیر أنھم على ما«قال سایم معقبًا: 
أفسدوھا بربط القدمین معًا، كنت أحب أن أراھم وھم یرفسون بھا. 
لكن اللحظة األكثر إثارة كانت تأتي في النھایة، وذلك حینما یتدلى 

اللسان إلى الخارج وقد أصبح داكن الزرقة. إن تلك اللحظة ھي 
»التي تحوز إعجابي.  

یده صاح العامل ذو المریلة البیضاء وب» التالي من فضلكم«
 مغرفة.

دفع كل من ونستون وسایم بصینیتھ تحت القضبان فوضع لكل 
منھما بسرعة الوجبة المقررة: قصعة معدنیة من طعام مسلوق ذي 

لون قرمزي رمادي، وكسرة من الخبز، ومكعب من الجبن، 
 وفنجان من قھوة النصر الخالیة من الحلیب، وقطعة سكر واحدة.

حت شاشة الرصد، لنأخذ في ھنالك طاولة شاغرة ت«قال سایم: 
».طریقنا إلیھا قدحین من الخمر  

كانت الخمر تقدم لھم في أقداح من الصیني بال مقایض. وشقا 
طریقھما عبر القاعة الغاصة بالناس ، ثم وضع كل منھما صینیتھ 

على الطاولة ذات الغطاء المعدني، والتى كانت تغطي إحدى 
بعضھم، بد وكأنھ طعام  زوایاھا مستنقعات صغیرة من حساء خلّفھ

تقیأه شخص ما. أخذ ونستون قدحھ من الخمر، وبعد أن توقف 
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ة لحظة لیستجمع قواه تجرع تلك المادة ذات الطعم الزیتي جرع
واحدة . وعندما نفرت الدموع من عینیھ، أحس فجأة أنھ كان 

جائعًا. فأخذ یزدرد الحساء الذي كانمت تخالطھ مواد لزجة على 
المیة ذات لون وردي ربما كانت بعض ھیئة مكعبات ھ

مستحضرات اللحم. وإلى أن أتى كل منھما على قصعتھ دون أن 
ینطق بكلمة. ومن الطاولة الواقعة إلى الیسار من ونستون، وراء 

ظھره بقلیل، كان شخص ما یتكلم على نحو سریع ومستمر، 
 وبجعجعة تشبھ صوت بطة، تخترق صخب القاعة كلھا.

أین وصلت «عال لیتغلب على جلبة المكان:  سأل ونستون بصوت
»بالمعجم؟  

إنني أتقدم ببطء. إنني لي باب النعورت. إنھ عمل «قال سایم: 
»جذّاب.  

وتألق وجھھ مباشرة لدى ذكر اللغة الجدیدة، فأزاح القصعة جانبًا 
وتناول كسرة خبز بید وبالید األخرى قطعة جبن، وانحنى برأسھ 

الحدیث بصورت منخفض. على الطاولة حتى یتسنى لھ  
الطبعة الحادیة عشرة ھي طبعة نھائیة، إننا نصوغ اللغة «وقال: 

في شكلھا النھائي، ذلك الشكل الذي لن یجري حدیث بغیره. عندما 
نفرغ منھ، فإنھ سیتحتم على اآلخرین من أمثالك أن یتعلموا من 
 جدید مرة ثانیة. لعلك تظن أن مھمتنا الرئیسیة ھي ابتكار كلمات

عشرات بل  -جدیدة، لكن ال، لیس البتة، ننا نقوم بتدمیر الكبمات 
اللغة حتى  -نسلخ  -مئات الكلمات كل یوم یجري تدمیرھا. إننا 

العظام . فالطبعة الحادیة عشرة لن تحتوي على كلمة واحدة یمكن 
.»2050أن یبُطل استخدامھا قبل عام   
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ل الحدیث بشيء ثم أخذ یقضم قطعة الخبز ویبتلعھا بنھم ، وواص
من الحذلقة، وقد بدأ وجھھ األسمر الرقیق مفعًما بالحیویة، وقد 

 زالت النظرة الساخرة من عینیھ، وحتاّل مكانھا ھدوء حالم.
إن تدمیر الكلمات شيء جمیل. بالطبع فإن «وأضاف بعد تفكیر: 

نسبة الفقد األكبر تكون في األفعال والنعورت، إال أن ھناك الكثیر 
اء التي یمكن التخلص منھا أیًضا، إضافة إلى المفردات من األسم

واألضداد . ترى ما ھو مبرر وجود كلمة ھي مجرد نقیض 
جیدا «ألخرى؟ فكل كلمة تحمل نقیضھا في نفسھا. خذ مثال كلمة 

، ما ھي الحاجة إذن إلى كلمة مثل »جید«إذا كان لدیلي كلمة مثل 
ماًما بل إنھا تؤدي المعنى ت» غیر جید«؟ إن كلمة »رديء«

أفضل ألنھا تحمل المعنى المضاد تماًما، بینما ال تؤدیھ األخرى 
، ما »جید«بالتمام نفسھ. ثم أیًضا إذا أردات تعبیًرا أقوى لكلمة 

فائدة أن یكون لدیك كل ھذه السلسلة من الكلمات الغامضة غیر 
وما شاكلھا؟ أال تغطي كلمة » رائع«و» ممتاز«المجدیة مثل 

إنا كنت ترغب في » جید جًدا جًدا«المعنى، أو كلمة » جید جًدا«
معنى أقوى. من المؤكد أننا نستعمل ھذه الصیغ ولكن في الطبعة 
النھائیة من قاموس اللغة الجدیدة سوف لن تكون موجودة . وفي 

النھایة سیكون مفھومنا للجودة والرداءة محكوًما كلیة بست كلمات 
ة. أال ترى ذلك أمًرا رائعًا یا أو في الواقع بكلمة واحد -فحسب 

ونستون؟ لقد كانت الفكرة في األصل من بنات أفكار األخ 
».الكبیر  

الح شيء من الحماس المفتعل على وجھ ونستون لدى سماعھ ذكر 
األخ الكبیر، إال أن سایم استطاع رغم ذلك أن یتبین على الفور 

 فتوًرا في ھذا الحماس.
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یبدو أنك ال تقدر اللغة «األسف: وأردف قائالً وعلى وجھھ عالئم
الجدیدة حق قدرھا یا ونستون. حتى عندما تكتبھا فإن تفكیرك یظل 
محكوًما باللغة القدیمة . إنني أقرأ تلك الفقرات التي تكتبھا من حین 

إنھا جیدة نوًعا ما غیر أنھا تظل أشبھ بالترجمة. ». التایمز«آلخر 
القدیمة رغم كل ما تحملھ إنك في داخلك تمیل إلى استخدام اللغة 

من غموض وظالل المعاني غیر المجدیة. أنت ال تدرك روعة 
تدمیر الكلمات. ھل تعرف أن اللغة الجدیدة ھي اللغة الوحیدة في 

»العالم التي تتناقص مفرداتھا عاًما بعد عام؟  
كان ونستون یعرف ذلك بالتأكید. فابتسم ولم یعلّق، آمال الحصول 

وخوف أن یخونھ لسانھ. قضم سایم كسرة  على بعض التعاطف،
 أخرى من الخبز األسمر ثم ابتلعھا سریعًا وتابع قائالً:

أال ترى أن الغایة النھائیة للغة الجدیدة ھي التضییق من آفاق «
التفكیر؟ بحیث تصبح جریمة الفكر في نھایة المطاف جرًما 
مات مستحیل الوقوع من الناحیة النظریة، وذلك ألنھ لن توجد كل

یمكن للمرء من خاللھا أن یرتكب ھذه الجریمة . فكل مفھوم 
یحتاج إلیھ الناس سیتم التعبیر عنھ بكلمة واحدة محددة المعنى 

وغیر قابلة للتأویل، أما معانیھا الفرعیة فیتم طمسھا حتى تصبح 
طي النسیان . إننا في الطبعة الحادیة عشرة لن نكون بعیدین عن 

العملیة ستستمر على ھذا المنوال إلى أمد ھذا الھدف. ولكن تلك 
حتى بعد رحیلنا أنا وأنت عن ھذا العالم. فالكلمات تتناقص عاًما 

بعد عام، كما یتضاءل مدى الوعي واإلدراك شیئًا فشیئًا . بل 
وحتى في الوقت الراھن لیس ھنالك سببًا أو عذر یبرر اقتراف 

اتي وضبط جریمة الفكر. لقد باتت المسألة مجرد انضباط ذ
یفرضھ المرء على واقعھ، وفي النھایة لن تكون ھنالك حاجة حتى 

لذلك. ستبلغ الثورة أوجھا حینما تكتمل اللغة ویتم إتقانھا. إن 
االنجسوك ھي اللغة الجدیدة واللغة الجدیدة ھي االنجسوك. قال 
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ھل خطر لك أبًدا یا «ھذه العبارة وھو في غایة النشوة، ثم أردف: 
على أقصى حد ، لن یتبقى على  2050مع حلول عام  ونستون انھ

»وجھ األرض إنسان یمكنھ فھم حدیث كھذا الذي نتبادلھ معًا اآلن؟  
قالھا مرتابًا ولم » ولكن دعنا نستثني ... «وعلق ونستون قائالً: 

 یكملھا.
لكنھ تدارك نفسھ » نستثني عامة الناس«لقد كان على وشك القول: 

لملحوظة قد تُؤول بطریقة ما باعتبارھا حینما استشعر أن ھذه ا
نقًصا في الوالء لدیھ. ولكن سایم مع ذلك قد استشف ما كان یھّم 

 بقولھ.
إن أبناء عامة الناس لیسوا بشًرا. لكن مع حلول «وقال غیر عابئ: 

أو ربما قبل ذلك، سوف نكون المعرفة الحقیقیة باللغة  2050عام 
اث األدبي القدیم قد اندثر. القدیمة قد تالشت، وسیكون كل التر

ولما أعمال تشوسر وشكسبیر وملتون وبایرون فلن یكون لھا 
وجود إال عبر تراجم اللغة الجدیدة، ولن یقف التغییر الذي سیلحق 

بھا عند مجرد جعلھا تختلف عما كانت علیھ، بل سیتحول إلى 
نقیض ما اعتاده الناس. وحتى أدبیات الحزب ستتغیر، وشعاراتھ 

الحریة ھي «دل. إذ كیف یمكن أن تتبنى شعاًرا مثل: ستتب
فیما یكون مفھوم الحریة نفسھ قد جرى نسفھ؟ إن المناخ » العبودیة

الفكري سیكون كلھ قد تغیر. وفي الحقیقة لن یكون ھنالك 
على النحو للذي نفھمھ اآلن، فالوالء یعني انعدام التفكیر » تفكیر«

»ھو عدم الوعي. بل انعدام الحاجة للتفكیر. الوالء  
وفجأة وبقناعة راسخة فكر ونستون أن سایم ال بد وستتم تصفیتھ 

یوًما ما. إنھ متوقد الذكاء. إنھ یرى ببصیرة نافذة ویتحدث 
بصراحة شدیدة. والحزب ال یرغب في وجود مثل ھؤالء. یوًما ما 

 سیختفي من الوجود، ذلك ما أراه مكتوبًا على جبینھ.
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بعدما أنھى ونستون ما كان بین یدیھ من خبز وجبن، استدار جانبًا 
وھو على كرسیھ لیحتسي قھوتھ . وعلى الطاولة للواقعة عن 

یساره ما زال الرجل ذو الصوت الصاخب یتكلم دون رادع أو 
وازع . وكانت تجلس إلى جواره فتاة شابة، ربما تكون سكرتیرتھ، 

إلیھ ویبدو علیھا أنھا توافقھ وظھرھا إلى ونستون . كانت تصغي 
بحماس على كل ما یقولھ. وبین الفینة واألخرى كان ونستون 

أعتقد أنك محق «یلتقط بعض ما تتلفظ بھ الفتاة من عبارات مثل 
كانت تقولھا بصوت أنثوي سخیفة » تماًما، إنني أتفق معك كلیة

وحّي. لكن الصوت اآلخر لم یتوقف عن الكالم ولو لحظة واحدة، 
تى عندما كانت تتكلم الفتاة. كان ونستون یعرف ھذا الرجل، ح

لكنھ ال یعرف عنھ أكثر من أنھ یشغل منصبًا ھاًما في دائرة 
 اإلثارة.

كان یناھز الثالثین من العمر، ذا رقبة قویة العضالت وفم واسع 
كثیر الحركة. كان من عادتھ أن یلقي برأسھ إلى الوراء قلیالً وھو 

زاویة التي یأخذھا أثناء جلستھ كانت النظارتان یتحدث. وبسبب ال
تلتقطان الضوء وتعكسانھ شعاًعا باتجاه ونستون مما جعلھ یرى 

عینیھ كأنھما مجرد عدستین. ولكن المزعج في األمر أنھ كان من 
المستحیل تقریبًا أن تمیز كلمة واحدة من بین ذلك السیل من 

تمكن ونستون من الكلمات المتدفقة من فمھ. ومرة واحدة فقط 
قیلت على نحو  -» إبادة تامة ونھائیة لغولدشتاین« -التقاط جملة 

سریع جًدا. وأما بقیة كالمھ فقد كان مجرد ضجیج وجعجعة. 
وبالرغم من أنك لم تكن تستطیع فعلیًا أن تمیز ما یقولھ الرجل، 

فإنك لن تكون في ریب من طبیعتھ العامة. ربما كان یھاجم 
الب باتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد مجرمي لغولدشتاین ویط

الفكر والمخربین، وربما كان یندد بالفظائع التي ارتكبھا الجیثر 
األوراسي ، وربما كان یثني على األخ الكبیر أو المقاتلین األبطال 
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على جبھة ماالبار، إذ لیس ھنالك من فرق. وأیًا كان حدیثھ ، فإن 
أن كل كلمة من حدیثھ كانت ما یمكن أن تكون على یقین منھ ھو 

تنبع من والء خالص لمبادى االنجسوك الصحیحة. وفیما كان 
ونستون یراقب ذلك الوجھ الخالي من العینین، والفكین المتحركین 
إلى أسفل وأعلى، أحس ونستون شعوًرا غریبًا وھو أن ھذا الذي 

ھو یراه لیس إنسانًا حقیقیًا وإنما نوع من الدمیة؛ إن لم یكن عقلھ 
الذي یتكلم، بل حنجرتھ، ولم یكن ما ینطق بھ حدیثا بالمعنى 

الحقیقي، بل ألفاًظا معزولة وصخبًا یصدر عن حالة من الالوعى 
 وأشبھ بصورت بطة.

خیم الصمت على سایم لحظة من الزمن، وبملعقتھ كان یتتبع البقایا 
الموجودة في طبق الحساء، فیما واصل الصوت القادم من الطاولة 

خرى الجعجعة بسرعة وكان یسمعھ ونستون بسھولة رغم كل األ
 الضجیج الذي تعج بھ القاعة.

ھناك كلمة في اللغة الجدیدة ال أدري «وھنا تدخل ونستون قائالً: 
أي یجعجع مثل البطة. إنھا » یوقوق«ما إذا كنت تعرفھا، إنھا 

واحدة من ھاتیك الكلمات المثیرة التي تحمل معنیین متناقضین، 
نعّت بھا خصًما فھي سباب ، وإن نعّت بھا شخًما تتوافق معھ  فإن

»فھي ثناء.  
وجال في خاطر ونستون مرة ثانیة أن سایم ستتم تصفیتھ. خامرتھ 

ھذه الفكرة وشعر بالحزن مع أنھ كان یعرف أن سایم یزدریھ 
جریمة «ویكرھھ نوًعا ما، ولدیھ القدرة على الوشایة بھ بتھمة 

ا لذلك. كان لدى سایم بعض المثالب. لقد كان إذا رأى دافعً » فكر
یفتقر لخصال الحذر والتحفظ ویفتقر أیًضا إلى بعض الغباء الذي 

یحفظ حیاة صاحبھ. وال یمكنك القول بأن سایم لم یكن صادق 
الوالء. فقد كان یؤمن بمبادئ االنجسوك، ویبّجل األخ الكبیر 
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یس یإخالص ویھلل لالنتصارات، ویكره المنشقین عن الحزب، ل
عادي فحسب بل بحماس شدید، وكان یحرص على االطالع على 
أحدرت المعلومات التي لم یكن عضو الحزب العادي یلتفت إلیھا. 

بید أن سمعتھ كانت تحوم حولھا الشكوك؛ فقد كان یقول أشیاء 
یَحُسن بھ أال یقولھا، وقرأ كتبًا كثیرة للغایة، وكان یرتاد مقھى 

دى الرسامین والموسیقیین. لم یكن ثمة قانون شجرة الكستناء، منت
مكتوب أو حتى غیر مكتوب یحظر التردد على ھذا المقھى، ومع 

ذلك كان مكانًا ال یستساغ الذھاب إلیھ. لقد كان یلتقي فیھ قادة 
الحزب القدامى الذین تم تشویھ سیرتھم قبل أن تتم تصفیتھم أخیًرا. 

ك منذ سنین أو عقود. لم ویقال إن غولدشتاین نفسھ كان نرى ھنا
یكن التنبؤ بالمصیر الذي سیؤول إلیھ سایم أمًرا صعبًا. ومع ذلك 

كان من الثابت أن سایم لو لمح شیئًا عن طبیعة ما یضمره 
ونستون من آراء ، فإنھ لم یكن لیتردد لحظة عن الوشایة بھ إلى 

شرطة الفكر. وكذلك سیفعل أي شخص آخر قي موقفھ، لكن سایم 
ثر حماًسا للحزب، والحماس وحده ال یكفي، والوالء كان أك

 المطلق یعني انعدام الوعي.
وكان یبدو من ». ھا ھو ذا بارصون قادًما«تطلع سایم وقال: 

كان بارصون، ». األحمق بارصون«لھجتھ وكأنھ یود أن یضیف 
جار ونستون في بنایات النصر یشق طریقھ عبر القاعة. إنھ رجل 

الحجم ذو شعر أشقر ووجھ كوجھ بدین، قصیر، متوسط 
الضفدعة. كان جسمھ یحمل المزید من الشحوم في رقبتھ 

وخاصرتھ، إال أنھ ظّل نشیًطا كصبّي كثیر الحركة. مظھره كلھ 
عبارة عن مظھر فتى صغیر نما بسرعة وكبر بحیث إنھ رغم 

ارتدائھ زي العمل المعتاد ما كان بوسعك أن تفكر فیھ إال وكأنھ 
ال األزرق والقمیص الرمادي ورباط العنق األحمر یرتدي السرو

كأحد أعضاء اتحاد الجواسیس. ولدى رؤیتھ یرى المرء دائًما 



~ 69 ~ 

 

صورة ركبتین مجوفتین وُكّمین یتدلیان من ساعدین قصیرین 
ممتلئین. كان بارصون یعود الرتداء السروال القصیر داوًما كلما 

برر لھ ذلك. خرج في نزھة جماعیة أو أي أنشطة بدنیة أخرى ت
تقدم نحوھما وحیاھھا مبتھًجا ثم جلس إلى الطاولة تضرح منھ 

رائعة عرق كثیفة، وتغطي وجھھ القرمزي حبات من الرطوبة . . 
كان بوسعك أن تخمن أن. بارصرن » المركز االجتماعي«في 

یلعب كرة تنس الطاولة بمجرد إمساكك بید المضروب التي رّطبھا 
ورقة تحوي قائمة طویلة من الكلمات  عرقھ. أخرج سایم من جیبھ

 التي یدققھا وقلمھ الجاف بین اصبعیھ.
انظر إلیھ، إنھ «وقد علق بارصون على ذلك غامًزا ونستون: 

یدرس حتى في استراحة الغداء، أي حرص ھذا؟ ماذا ھناك أیھا 
ثم ». الصبي العجوز؟ شيء ما یصعب علّي فھمھ ، على ما أعتقد

صبي العجوز، ھل تدرك لماذا أالحقك؟ إنھ أیھا ال«قال لونستون: 
»التبرع الذي نسیت أن تعطیني إیاه.  

قالھا وھو » ألي شيء ھذا التبّرع؟«ورّد علیھ ونستون متسائالً: 
یتحسس ما لدیھ من مال في جیبھ. إذ إن ربع الراتب یجب 

 اقتطاعھ لسداد التبّرعات التي یعجز المرء عن إحصائھا.
لعلك سمعھا ». لألسبوع الكراھیة« تبّرع«فأجابھ بارصون: 

بصندوق البیوت، إنني أمین صندوق بنایتنا. إننا نبذل جھوًدا 
جبارة لجمع المال من أجل إقامة عرض ھائل. أوّد أن تعلم أنھ لن 
یكون خطئي إنا لم تظھر بنایات النصر بالمظھر الالئق ولم یُعلَّق 

ضلك علیھا أكبر عدد من األعالم في الشارع كلھ، من ف
»دوالرین.  
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مّد ونستون یده إلى جیبھ وأخرج دوالرین مجعدین ومتسخین، قام 
بارصون بتسجیلھما في دفتر صغیر كتب علیھ بذلك الخط المنمق 

 الذي یكتبھ نصف األمي.
بالمناسبة أیھا الصبي العجوز، لقد علمت أن ولدي «وأردف قائالً: 

ھ وعاقبتھ على المشاغب قد قذفك أمس بمقالعھ الصغیر؛ لقد عنّفت
تلك الفعلة، وأكدرت لھ انني سأصادر المقالع منھ إذا عاد لمثل 

»ذلك.  
أظن أنھ كان مستاًء لعدم ذھابھ لمشاھدة حفلة «قال ونستون: 

»الشنق.  
ذلك صحیح، ولكنھما في ذلك یظھران ما لدیھما «فرّد بارصون: 

من روح عالیة، ألیس كذلك؟ یا لھم مسن صغار مالعین، لكنھا 
ة االندفاع، فكل ما یشغلھما ھو الجواسیس والحروب. ھل قو

تعرف ماذا فعلت ابنتي الصغیرة السبیت الماضي حینما خرجت 
في رحلة مع مجموعتھا على طریق بیركھامستد؟ لقد اصطحبت 

معھا فتاتین صغیرتین وانسللن عن مجموعتھن وأمضین كل فترة 
اره لساعتین الظھیرة في تعقب رجل غریب. لقد ظللن یقتفین آث

سلّمنھ إلحدى » أمیرشم«عبر الغابة، وعندما وصلن إلى قریة 
»الدوریات.  

فتابع » ولكن ما الذي دعاھن لذلك؟«سأل ونستون مشدوھا: 
ولقد تحققت ابنتي من «بارصون حدیثھ معتًزا وقد أخذتھ النشوة: 

أنھ عمیل لألعداء ربما أنزلتھ طوافة. والنقطة الالفتة لالنتباه أیھا 
لصبي العجوز، ھي ما الذي جعلھا تشكیك فیھ من البدایة؟ لقد ا

الحظت أنھ یلبس نوًعا غریبًا من األحذیة ، لم تر أحدا یلبس مثلھا 
من قبل. ومن ھنا جاء ظنھا بأنھ أجنبي. إنھا مالحظة ذكیة من 

»صغیرة مثلھا في السابعة من عمرھا، ألیس كذلك؟  
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»وماذا حدث للرجل؟«قال ونستون:   
ما ال أعرفھ على وجھ التأكید، ولكنني لن استغراب إطالقًا  ھذا«

وھنا أكمل بارصون باإلشارة جاعالً أصابعھ على » إذا . . . 
 شكل مسّدس، ثم طقطق بلسانھ مقلًدا صوت الرصاص.

علق ونستون دون أن یرفع نظره من على الورقة التي » حسنًا«
 بین یدیھ.

من المؤكد أننا ال «اجب: ثم أكمل ونستون بنوع من الشعور بالو
»یمكننا الدخول في مخاطرات  

».إننا في حالة حرب«قال بارصون:   
وكما لو أنھ تأكید لحالة الحرب، انبعث نفیر بوق من شاشة الرصد 

التي فوق رؤوسھم مباشرة، غیر أنھ لم یكن إعالنا عن انتصار 
 عسكري ھذه المرة، بل مجرد بیان من وزارة الوفرة.

أیھا الرقاق، انتبھوا، وردتنا أنباء «ابي متحسس: وصاح صوت شب
رائعة لكم. لقد انتصرنا في معركة اإلنتاج. فتقاریر اإلنتاج التي 

استُكملت اآلن لكافة السلع االستھالكیة تُظھر أن مستوى المعیشة 
% عما كان علیھ في العام الماضي. 20قد ارتفع بما ال یقل عن 

عارمة وعفویة ھذا الصباح في وقد عّمت أرجاء البالد مسیرات 
كل أوقیانیا، حیث انطلق العمال من مصانعھم ودوائر عملھم 

وساروا في الشوارع حاملین الرایات وھاتفین بحیاة األخ الكبیر 
امتناناً لھ على الحیاة الجدیدة السعیدة التي وھبھم إیاھا بفضل 

»ئییة...قیادتھ الحكیمة. وفیما یلي بعض ھده األرقام: المواد الغذا  
من العبارات التي تتردد » الحیاة الجدیدة السعیدة«كانت عبارة 

كثیراً، حیث باتت مؤخراً من العبارات المحبذة لدى وزارة الوفرة. 
جلس بارصون، وقد شد انتباھھ صوت البوق، مصغیاً وقد 
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ارتسمت على وجھھ عالئم الجدیة المشدوھة والسأم المتعالي. لم 
ان یدرك أنھا تبعث على الرضا، م، لكنھ كیستطع متابعة األرقا

وأخرج من جیبھ غلیونا كبیراً وسخا كان محشواً حتى نصفھ بالتبغ 
المفّحم؛ فمع تخفیض حصة الفرد من التبغ إلى مائة غرام في 

األسبوع، بات من الصعب ان تمأل غلیونك حتى حافتھ. أما 
ضع ونستون فكان یدخن سیجارة النصر التي یمسكھا بحذر في و

أفقي لئال یتناثر تبغھا. والحصة الجدیدة من السجائر لن یُشرع في 
توزیعھا إال صباح غد، وھو لم یعد لدیھ سوى أربع سجائر. في 
ھذه اللحظة سّد أذنیھ عن الضجیج اآلتي من بُعد وأرھف السمع 
إلى ما تذیعھ شاشة الرصد عن مسیرأت شكر لألخ الكبیر على 

عشرین غراماً في األسبوع. فحدث رفعھ حصة الشوكوالتة إلى 
نفسھ: كیف ذلك؟ لم یكن قد مر سوى یوم واحد على نبأ تخفیضھا 
إلى عشرین غراماً أسبوعیاً! فھل یمكن أن یكون الناس قد تناسوا 
ذلك وابتلعوه في أربع وعشرین ساعة فقط؟ أجل، لقد تناسوا. لقد 

ن. أما تناسى بارصون ذلك الكذب بسھولة وابتلعھ بغباء الحیوا
ذلك المخلوق الذي ال عینین لھ والجالس إلى الطاولة األخرى فقد 
ابتلعھ بحماس وتعصب ورغبة متقدة في تعقب كل من تسول لھ 
نفسھ أن یشیر إلى أن الحصة كانت ثالثین غراماً في األسبوع 
الماضي ألجل الوشایة بھ وتصفیتھ. بل إن سایم نفسھ، ولكن 

على شيء من التفكیر المزدوج، ابتلعھ بطریقة أكثر تعقیداً تنطوي 
 ھو أیضاً. فھل أنا الوحید الذي ما زلت أحتفط بذاكرني؟

واصلت اإلحصائیات الوھمیة تدفقھا من شاشة الرصد. فمقارنة 
بإحصائیات العام المنصرم، ھنالك ازدیاد في الغذاء والمالبس 

والبیوت واألثاث وأواني الطھي والوقود والسفن والطائرات 
كتب والموالید، ازدیاد قي كل شيء ما عدا المرض والجریمة وال
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والجنون. وسنة بعد سنة ودقیقة بعد دقیقة، كان كل شيء وكل 
 إنسان آخذ في الصعود بسرعة مطردة.

على غرار ما فعل سایم قبل قلیل، أمسك ونستون بملعقتھ وغمسھا 
لمرق في المرق األصفر ثم رفعھا إلى فمھ راسماً خطاً طویالً من ا

على الطاولة. وتمعّن باستیاء في الحیاة التي یحیاھا. وتساءل أھكذا 
كانت الحیاة دائماً؟ ھل كان مذاق الطعام ردیئاً كما ھو اآلن؟ وألقى 
نظرة حولھ في المطعم فوجد قاعة مزدحمة، سقفھا منخفض، وقد 
اكتست جدرانھا بالسخام من أثر أیاٍد وأجسام ال تحصى، وامتألت 

اوالتبكراس وط  
معدنیة مھشمة ُوضعت بشكل متالصق بحیث تتصادم أكواع 

الجالسین أثناء الطعام. كما رأى مالعق مثنیة وصواني منبعجة 
وأباریق خشنة بیضاء. كانت كل السطوح ذات ملمس لزج من أثر 

الشحوم، فالوسخ یتخلل ما بھا من تشققات، كما كانت تفوح من 
ھوة الردیئتین ومن القاعة رائحة حمضیة تنبعث من الخمرة والق

المالبس المتسخة. كان المرء یحس دائماً بأصوات احتجاج تنبعث 
من معدتھ ومن تحت جلده، ویشعر بأنھ قد ُسلب شیئاً كان من حقھ 
الحصول علیھ. صحیح أنھ ال یذكر أن األحوال كانت تختلف عن 
ذلك كثیراً، فكل ما یمكنھ تذكره بصورة واضحة ھو أن النقعص 

كان دائماً. لم یكن یوجد جوارب أو مالبس داخلیة في الطعام 
لیست ملیئة بالرتوق. واألثاث كان دائماً مھشماً عتیقاً، والغرف بال 
تدفئة، وقطارات األنفاق مزدحمة، والبیوت متداعیة آیلة للسقوط. 
لقد بات الخبز أسود اللون، والشاي نادر الوجود، والقھوة متعفنة 

ة. ولم یكن من شيء وفیر ورخیص الطعم، والسجائر غیر كافی
سوى الخمرة المصنعة كیماویاً. ولئن كانت األوضاع تسیر من 
سیّئ إلى أسوأ مع تقدمھ في السن، فھل كانت ھنالك دالئل تشیر 

إلى أن ذلك لم یكن الوضع الطبیعي لألمور؟ فإذا كان قلب المرء 
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، یتألم لوجود كل ھذه المنغّصات: شتاءات طویلة وقذارة جوارب
ومصاعد معطلة دائماً، وماء بارد، وصابون خشن، وسجائر 

تتفتت، وطعام رديء ذي مذاق غریب.. ھل كان المرء یضیق 
ذرعاً بتلك األوضاع التي ال تطاق لو لم تكن لدیھ ذاكرة ما توحي 

 إلیھ بأن األمور كانت تختلف عما ھي علیھ اآلن؟
ألشخاص ألقى نظرة أخرى حولھ في المطعم، فبدا لھ أن كل ا

كانوا قبیحي الشكل، وأن ھذا القبح لن یزول حتى لو ارتدوا 
مالبس أخرى وخلعوا الزي األزرق المعھود. في الجانب األبعد 

من القاعة كان رجل ضئیل الجسم مثیر لالستغراب یشبھ الخنفساء 
یجلس إلى طاولة بمفرده ویحتسي فنجاناً من القھوة وعیناه 

ابة من جھة ألخرى. وجال الصغیرتان ترسالن نظرات مرت
بخاطر ونستون لو أن النموذج الجسدي الذي حدده الحزب ھو 

النموذج المثالي، حیث یكون الفتیان یافعین ومفتولي العضالت، 
وتكون الفتیات العذارى مكتنزات الصدور وشقراوات الشعر 

ومفعمات بالحیویة وقد أكسبتھن الشمس سمرة وأصبحن 
ي الواقع وبقدر ما یستطیع أن یحكم، فإن متحررات من القلق. أما ف

غالبیة الناس في القطاع الھوائي رقم واحد كانوا ضئیلي األجسام 
وذوي بشرة سمراء وقبیحي الشكل. وكان مما یبعث على 

االستغراب، الكیفیة التي تمكن من خاللھا ذلك النمط الخنفسائي 
اراً، الشكل من النفاذ إلى الوزارت: حیث ترى فیھا رجاالً قص

سماناً یسمنون في وقت مبكر جًدا، ذوي سیقان قصیرة وحركات 
سریعة زاحفة ووجوه ممتلئة وعیون صغیرة للغایة. إنھ النمط 

 الذي یزدھر بصورة أفضل في ظل ھیمنة الحزب.
اختُتم بیان وزارة الوفرة ببوق آخر وحلّت محلھ موسیقى خفیفة. 

زات وحرك فیھ وأخرج بارصون، وقد أثاره ھول أرقام اإلنجا
حماسھ الفاتر، أخرج غلیونھ من فمھ. وقال وھو یھز رأسھ ھزة 
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من المؤكد أن وزارة الوفرة قد أبلت بالء حسناً ھذه «العارف: 
السنة. بالمناسبة أیھا الصبي العجوز، ھل لدیك شفرات حالقة 

»یمكنك أن تعطیني واحدة منھا؟  
فرة نفسھا منذ ال، وال واحدة، إنني أستعمل الش«أجاب ونستون: 

».ستة أسابیع، آسف  
وعاد من جدید ذلك الصوت المجعجع اآلتي من الطاولة المجاورة 
بعدما كان توقف مؤقتا أثناء إذاعة بیان الوزارة. ولسبب ما وجد 

ونستون نفسھ یفكر في مسز بارصون، بشعرھا الملفوف وبالغبار 
ي الذي یتخلل تغّضنات وجھھا. أظن أنھ في غضون عامین سیش
بھا أطفالھا إلى شرطة الفكر. وبعدئذ سیتم تصفیتھا، كما ستتم 

تصفیة سایم وونستون وأوبراین. أما بارصون فلن یحدث لھ شيء 
من ذلك أبًدا. كما أن ذلك المخلوق الذي بال عینین صاحب 

الصوت المجعجع لن تتم تصفیتھ، وكذلك لن تتم تصفیة ھؤالء 
یتحركون داخل الردھات  الرجال القصار شبیھي الخنافس الذین

الملتویة في الوزارات. وأیضاً تلك الفتاة ذات الشعر األسود التي 
تعمل في دائرة اإلثارة، لن تتم تصفیتھا. بدا لھ أنھ یعرف بالفطرة 

من سیبقى ومن سیفنى بالرغم من أنھ لم یكن من السھل التكھن 
 بمن سیُقّدر لھ البقاء.

تأمالتھ بھزة عنیفة. فالفتاة الجالسة إلى في ھذه اللحظة أفاق من 
الطاولة المجاورة التفتت نصف التفاتة وھي تتطلع إلیھ، وكانت 

ھي نفسھا الفتاة ذات الشعر األسود. كانت تنظر إلیھ بطرف عینیھا 
ولكن بتركیز مستغرب. وكلما التقت عیناھا بعینیھ كانت تحید 

 بطرفھا عنھ.
بب من عموده الفقري. وسرت أحّس ونستون إذ ذاك بالعرق یتص

في أوصالھ نوبة فزع شدیدة. ومع أن ھذه النوبة قد تالشت سریعاً، 
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لكنھا خلّفت لدیھ شعورا بعدم االرتیاح. وتساءل، تُرى ما الذي 
یجعلھا تراقبھ؟ ولماذا تتبعھ إلى كل مكان؟ ولسوء حظھ لم یستطع 

، أم أنھا قد أن یتذكر ما إذا كانت جالسة على ھذا المقعد قبل مجیئھ
جاءت الحقاً. ولكنھا كانت، باألمس، تجلس وراءه مباشرة أثناء 
(دقیقتي الكراھیة) بینما لم یكن ثمة حاجة واضحة تدعوھا لذلك. 
من المرجح تماماً أن ھدفھا الحقیقي ھو اإلصغاء إلیھ والتأكد من 

 أنھ یھتف بصوت عال.
طة الفكر، وعاودتھ فكرتھ السابقة، فقد ال تكون عضواً في شر

وفي ھذه الحالة من المؤكد أنھا من الجواسیس وھم األشد خطراً 
على اإلطالق. لم یكن یعلم منذ متى وھي تتطلع إلیھ، لكن ربما 
كان ذلك لما یربو على الخمس دقائق. ومن الممكن أن تكون قد 

فضحتھ مالمح وجھھ. إنھ لخطر جسیم أن تدع أفكارك تجري على 
في مكان عام أو ضمن مدى شاشة الرصد. عواھنھا حینما تكون 

فأھون األشیاء یمكن أن تودي بك حتى لو كانت حركة عصبیة 
صغیرة أو نظرة قلق ال إرادیة أو ھمھمة اعتادھا المرء، أو أي 

شيء یوحي بنقص في الوالء. وفي كل األحوال فإن ظھور تعبیر 
ب انفعالي غیر الئق على وجھك (كأن تبدو علیك عالمات االرتیا
حینما یتم اإلعالن عن أحد االنتصارات) ھو مخالفة تستوجب 
 عقاباً، بل لقد اشتق لذلك اسم في اللغة الجدیدة: جریمة الوجھ.

عادت الفتاة وأدارت لھ ظھرھا. ففكر ربما أنھا لم تكن تالحقھ، 
وربما كان جلوسھا خلفھ أو قریبا منھ خالل ھذین الیومین محض 

وضعھا بعنایة على طرف الطاولة، مصادفة. انطفأت سیجارتھ ف
لعلھ یعاود تدخینھا بعد انتھاء العمل إذا لیم یتناثر تبغھا. قد یكون 
الشخص الجالس إلى الطاولة المجاورة جاسوًسا لشرطة الفكر، 
وربما سیجد نفسھ في غضون ثالثة أیام نزیل إحدى زنزانات 

وى وزارة المحبة، لكن عقب السیجارة یجب أال یذھب ھدراً. ط
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سایم شریط الورق ووضعھ في جیبھ بینما بدأ بارصون یتكلم 
 ثانیة.

، قالھا بارصون »ھل سبق لي أن أخبرتك أیھا الصبي العجوز«
عّما فعلھ الصغیران الشقیان، حینما «مبتسماً وھو یمسك بغلیونھ، 

قاما بإشعال النار في تنورة بائعة عجوز في السوق عندما رأیاھا 
صورة األخ الكبیرب؟ لقد تسللوا خلفھا تلّف بعض النقانق ب

وأشعلوا في تنورتھا النار مستخدمین علبة ثقاب. أعتقد أن التنورة 
قد تضررت كثیراً من ذلك. آه من ھذین الشقیین، إنھما ممتآلن 

حماسة. ال شك أن التدریب األولي الذي یتلقونھ في منظمة 
لقاه نحن في الجواسیس ھذه األیام، وھو أفصل من ذاك الذي كنا نت

أیامنا. ھل تعرف ما الذي تم تزولدھم بھ مؤخراً؟ سماعات بوقیة 
لألذن یتنصتون بھا من ثقوب مفاتیح األبواب. لقد أحضرت ابنتي 

الصغیرة واحدة منھا أمس وجربتھا على باب غرفة الجلوس، 
ورأت أنھا تستطیع بواسطتھا أن تسترق السمع ضعفي ما تسترقھ 

المفتاح. من المؤكد أن ذلك مجرد لعبة. بوضع أذنھا على ثقب 
 لكن أال تظن أن ذلك سیوحي لھم بأفكار مناسبة؟

في ھذه اللحظة أطلقت شاشة الرصد صفرة عالیة إیذاناً بالعودة 
للعمل. فھّب الرجال الثالثة من فورھم وانطلقوا یشقّون طریقھم 

وسط الزحام الزاحف بحثاً عن مصعد غیر معطل، في حین كان 
قى من تبغ في سیجارة ونستون یتناثر على األرض.ما تب  
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 الفصل السادس
 كتب ونستون في مذكراتھ:

كان ذلك منذ ثالث سنوات مضت، وكان الوقت مساء والظالم «
مخیماً، وفي شارع جانبي ضیق قرب إحدى محطات القطار 

الكبیرة. إلى جانب باب عند حائط، تحت ضوء قندیل ینبعث منھ 
ف امرأة ذات وجھ صغیرعلیھ طالء كثیف نور ضئیل، كانت تق

من النوع الذي یروقني في بیاضھ الذي یشبھ القناع وبشفتین 
 -نساء الحزب كّن ال یطلین وجوھھن أبدا  -حمراوین المعتین 

وكانت الشوارع آنذاك خاویة من المارة ومن شاشات الرصد. 
»دوالرین ... «مدت یدھا وقالت:   

َب علیھ مواصلة الكتابة. أطبق جفنیھ توقف ونستون قلیالً، فقد صعُ 
وضغط علیھما بأصابعھ محاوالً أن یمحو ذلك المنظر الذي ظل 

مطبوعاً في مخیلتھ. وطغت علیھ رغبة جامحة في أن یصیح 
بأعلى صوتھ متفوھاً بكالم بذيء أو أن یضرب رأسھ بالحائط، 
 ویركل الطاولة ویلقي بالمحبرة خارج النافذة... أو أن یأتي بأي
عمل من شأنھ أن یولّد عنفاً أو یُحدث ضوضاء او یسبب ألماً، 

 عسى أن یطمس ذلك تلك الذكرى التي كانت تؤلمھ.
إن ألد أعدائك ھو جھازك العصبي. «ثم أخذ یردد بینھ وبین نفسھ: 

وما یعتمل في نفسك من توتر قد یوّرطك في عمل ال تحمد 
یع قلیلة مضت. تذكر رجالً مر بھ في الشارع منذ أساب». عقباه

كان مظھره عادیاً تماماً، عضو في الحزب یبلغ من العمر ما بین 
الخامسة والثالثین واألربعین، طویل القامة نحیفھا ولحمل حقیبة 

صغیرة. لم یكن یفصل بینھما سوى بضعة أمتار عندما رأى 
الجانب األیسر لوجھ الرجل ینقبض في تشنج فجائي. وتكرر ذلك 

ل منھما باآلخر. كانت تلك الحركة عبارة عن ثانیة عندما مر ك
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رجفة أو ارتعاشة سریعة كطقة مصراع الكامیرا وكان من 
الواضح أن تلك الحركة عادة عنده. ودار بخلده حینذاك أن ذلك 

الرجل المسكین قد انتھى أمره. فقد كان المخیف قي األمر أنھ من 
ألشد خطراً فھو الجائز جداً أن تكون تلك الحركة ال إرادیة. أّما ا

أن یتكلم أثناء نومھ، إذ لم تكن ھنالك من وسیلة لالحتراس من ذلك 
 على حد علمھ.

 استجمع شجاعتھ ثم عاد إلى الكتابة:
مضیت معھا عبر البوابة ثم اجتزنا الساحة الخلفیة إلى مطبخ في «

قبو حیث كان ھنالك سریر قرب الحائط وعلى الطاولة قندیل 
»رجة وھي...خفض نوره إلى أدنى د  

وصر بأسنانھ ووّد لو استطاع أن یبصق. وفي تلك اللحظة ذاتھا 
وفیما ھو مع المرأة في المطبخ خطرت على بالھ زوجتھ كاترین. 

فقد كان ونستون متزوجاً في وقت ما، ومن المحتمل أنھ كان ال في 
یزال متزوجاً فعلى حّد علمھ أن زوجتھ لم تكن قد ماتت بعد. وبدا 

ق ثانیة الرائحة الساخنة المنبعثة من المطبخ، وھي أنھ یستنش
رائحة تختلط برائحة البق والمالبس القذرة والعطر الرخیص 

الرديء الذي مع ذلك، كان مغریاً ألنھ ما من امرأة في الحزب 
تستعمل عطراً على االطالق، وحتى لم یكن ممكناً تصور أنھا 

مة الشسب. تفعل ذلك، بل كان ذلك التصرف مقتصراً على عا
وكانت تلك الرائحة تستدعي في ذھنھ رغبة ممارسة الجنس دون 

 أن یدرك لذلك سبباً.
كانت مجامعتھ لتلك المرأة ھي زلتھ األولى منذ سنتین أو یزید. 

فبكل تأكید كانت معاشرة المومسات أمراً محظوراً. ولكن ذلك كان 
ھا من بین المحظورات التي یمكنك أن تستجمع شجاعتك لمخالفت

من حین ألخر. لقد كانت مسألة محفوفة باألخطار لكنھا لیست 
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مسألة حیاة أو موت. فإذا تم إلقاء القبض علیك مع إحداھن قد 
یحكم علیك بقضاء خمس سنوات في معتقل األشغال الشاقة، ال 

أكثر من ذلك، إن لم یكن علیك جرم آخر. ولیس ذلك باألمر 
لبساً بالجرم المشھود. الصعب، شریطة أال یتم القبض علیك مت

وكانت األحیاء الفقیرة تغص بالنساء اللواتي كن على استعداد ألن 
یبعن أنفسھن. فبعضھن یمكن شراؤه لقاء قنینة من الخمر الذي 
كان یُحظر شربھ على عامة الشعب. كان الحزب یمیل لتشجیع 
الدعارة، ولكن بصورة غیر معلنة، باعتبارھا متنفساً لغرائز ال 

كبتھا كلیة. فالدعارة في حد ذاتھا لم تكن تھم الحزب كثیراً یمكن 
ما دامت تتم مع نساء الطبقة المحتقرة والمسحوقة في الخفاء 

ومجردة من أي شعور حقیقي باللذة، أما الجریمة التي ال تُغتفر 
فھي ممارستھا بین أعضاء الحزب. وبالرغم من أن المتھمین في 

جبرون، دون استثناء، على حمالت التطھیر الكبرى كانوا ی
االعتراف بھذا الجرم، فقد كان من الصعب تخیّل أن مثل ھذا 

 األمر قد حدث فعالً.
لم یكن ھدف الحزب مجرد منع الرجال والنساء من تكوین 

والءات فیما بینھم، قد یتعذر السیطرة علیھا. لقد كان ھدفھ الحقیقي 
ذّة. إذ لیس الحب غیر المعلن ھو تجرید العملیة الجنسیة من كل ل

ھو العدو بقدر ما ھي الشھوانیة، سواء كانت في إطار الزواج أو 
خارجھ. وكل الزیجات بین أعضاء الحزب كان یجب، لكي تتم، 

أن تحصل على موافقة لجنة تشكلت خصیصاً لھذا الغرض. 
وبالرغم من أنھ لم یُنص صراحة على ذلك المبدأ أبداً، فإن اإلذن 

دائماً إذا ما أظھر الشخصان المعنیان أي  بالزواج كان یُحجب
میول جنسیة متبادلة فیما بینھما. فالغایة الوحیدة المعترف بھا 

للزواج ھي إنجاب األطفال لخدمة الحزب. وكان یُنظر إلى العملیة 
الجنسیة على أنھا عملیة تافھة تدعو لالشمئزاز والتقزز، تماًما 
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عن ذلك بكلمات صریحة، كتعاطي حقنة شرجیة. ولم یكن یُعَبَّر 
وإنما بطریقة غیر مباشرة حیث كان ذلك یُغرس في كل عضو في 

الحزب منذ طفولتھ المبكرة. ولذلك أیضاً أُنِشئَت منظمات مثل 
رابطة الشباب المناھض للغریرة الجنسیة، التي كلنت تدعو 

للعزوبة الكاملة لكال الجنسین. فكل األطفال یجب إنجابھم عبر 
ناعي (وتسمى ھذه العملیة في اللغة الجدیدة أرتسیم) التلقیح الص

 على أن یعھد بھم بعد ذلك لمعاھد عامة.
كان ونستون یعي أن ھذا لم یكن مقصودا بشكل جدي وكلي ولكنھ 

یتماشى مع أیدیولوجیة الحزب الذي كان یحاول وأد الغریزة 
الجنسیة، وإذا تعذر ذلك، فعلى األقل تشویھھا وتحقیرھا. لم یكن 
ونستون یعلم لماذا كل ذلك، لكن كان یبدو أن ذلك طبیعي. فبقدر 

تعلق أي أمر بالنساء، فإن جھود الحزب كانت تحقق نجاحات 
 كبیرة.

مرة ثانیة لمعت في ذاكرتھ كاترین. البد أنھ انقضت تسع أو عشر 
أو ربما إحدى عشرة سنة على انفصالھما، وعجب لنفسھ كیف ال 

. بل إنھ وألیام متصلة كان یستطیع نسیان تخطر على بالھ إال نادراً 
كونھ متزوجاً بھا، فالحزب لم یكن یسمح بالطالق وإن كان بدال 

 من ذلك یشجع االنفصال في حال عدم اإلنجاب.
كانت كاترین فتاة طویلة القامة ناعمة الشعر ھیفاء القد رشیقة 
الحركة ذات وجھ ال یتأثر بشيء وأنف معقوف، كان وجھھا 

لنبل ألّول وھلة، لكن إذا حّدقت فیھ ال تجد شیئاً. بُعید یوحي با
زواجھ بھا ومعرفتھا عن قرب، أدرك أن عقلھا ھو األكثر بالدة 

وجھالً وتفاھة إلى حد لم یعرف لھ مثیالً. فلم یكن في عقلھا سوى 
الشعارات، ما من حماقة واحدة على اإلطالق لیست بقادرة على 

ھكذا » الكاسیت البشري«ذي یقدمھا. ابتالعھا ما دام الحزب ھو ال
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كان یلقبھا بینھ وبین نفسھ. ومع ذلك كان بمقدوره أن یتجشم 
 العیش معھا لوال علّة واحدة ھي الجنس.

كان یخیل إلیھ أنھا تفزع منھ ویتیبس جسدھا كلما اقترب منھا، فإذا 
احتضنھا فكأنما یحتضن تمثاالً خشبیاً ُشدَّ بمفاصل. والغریب أنھ 

شعر وھي تشّده إلیھا أنھا تدفعھ بعیداً عنھا في الوقت نفسھ كان ی
بكل قوتھا، وكانت صالبة عضالتھا تساعد على نقل ذلك االنطباع 

إلیھ. وأخیراً تستلقي مغمضة العینین فال تقاوم وال تتجاوب بل 
تستسلم، وھو األمر الذي كان قي أولھ مربكاً لھ بشدة ثم تحول بعد 

و أنھا فضلت العزوف عن الجنس، لكان فترة إلى شيء فظیع. ل
ونستون رضي بنصیبھ وتحّمل العیش معھا، لكن العجیب أن 

كاترین ھي التي رفضت ذلك بنفسھا متعللة بالرغبة في إنجاب 
طفل إذا استطاعا لذلك سبیال. ومن ثم استمرت العملیة تتكرر 

 بانتظام مرة كل أسبوع كلما كان ذلك ممكناً، كما أنھا اعتادت أن
تذكره بھا في الصباح كشيء یتعین القیام بھ في المساء وال یجوز 

صناعة «نسیانھ. وكانت تطلق على ھذه العملیة اسمین: أولھما 
وإنھ لحّق أنھا استعملت ». واجبنا تجاه الحزب«والثاني » طفل

ھاتین العبارتین. وسرعان ما بات ینتابھ شعور بالرعب الشدید 
لك. لكن من حسن الحظ لم تثمر كلما حان الوقت المضروب لذ

عالقتھما طفالً ولذا فقد كفّت عن المحاولة، وسرعان ما انفصال 
 بعد ذلك.

 تنھد ونستون، وتناول قلمھ مرة أخرى وراح یكتب:
وألقت بنفسھا على الفراش، وفي الحال، وبدون أي نوع من «

المداعبات وبطریقة في منتھى الالمباالة والخشونة رفعت تنورتھا. 
»أنا..و  
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ووجد نفسھ واقفاً ھناك في ضوء المصباح الخافت وقد امتألت 
خیاشیمھ برائحة البق والعطر الرخیص وفي قلبھ شعور باالنھزام 

والنفور، ممزوجاً بالتفكیر في جسد كاترین األبیض الذي تجمد إلى 
األبد تحت تأثیر قوة الحزب التخدیریة. وتساءل لماذا یضطر إلى 

ون لھ امرأة تخصھ، بدالً من تلك النزوات القذرة ذلك؟ لماذا ال تك
التي تنتابھ على فترات متباعدة؟ لقد كان وجود عالقة حب حقیقیة 
أمراً ال یمكن الطموح إلیھ إذ كانت نساء الحزب كلھن متشابھات. 
كانت العفة متجذرة فیھن تجذّر والئھن للحزب. فبفضل إعدادھن 

ھن الماء البارد والتفاھات الباكر وممارستھن للریاضة واستعمال
التي كانت تُحشى بھا عقولھن في المدارس وفي رابطة الجواسیس 
ورابطة الشباب، والمحاضرات والعروض واألناشید والشعارات 
والموسیقى العسكریة، بفضل كل ذلك كان یُنتََزع منھن كل شعور 
 طبیعي. كان عقلھ یخبره بأنھ ال بد أن ھناك استثناءات لذلك، ولكن

قلبھ لم یصدقھ، إذ كن جمیعاً محصنات مثلما أرادھن الحزب. 
وكانت غایة آمالھ أن یسقط حصن الفضیلة ولو لمرة واحدة في 
حیاتھ. ولّما كانت ممارسة العملیة الجنسیة على طبیعتھا تعتبر 

عصیاناً، فإن مجرد الرغبة الجنسیة تصبح جریمة فكر. وحتى إذا 
العاطفي، لكان ذلك اعتبر إغواء لھا  أمكنھ إیقاظ كاترین من سباتھا

 رغم أنھا زوجتھ.
 وإذا كان ال بّد من كتابة القصة فقد أخذ القلم وكتب:

رفعت فتیلة القندیل لمزید من النور. وعندما وقعت عیناي علیھا «
»في الضوء...  

بسبب الظالم المخیّم بدا ضوء المصباح الزیتي الضعیف كأنما 
ي المرة األولى التي یرأھا فیھا ازداد توھجاً. وكانت تلك ھ

بوضوح. تقدم نحوھا خطوة ثم توقف وقد تملكتھ رغبة فیھا 



~ 84 ~ 

 

یشوبھا الرعب. إذ كان یدرك تماماً المجازفة التي أقدم علیھا 
بمجیئھ إلى ھنا، فمن الجائز تماماً أن یقبض علیھ أثناء خروجھ، 

وربما وربما یكون رجال الدوریة في انتظاره أمام الباب اآلن. بل 
ھم بانتظاره خارج الباب في ھذه اللحظة للقبض علیھ حتى لو 

 غادر المكان دون أن یقربھا.
ال بد من كتابة ما جرى، یجب االعتراف بھ. اكتشف على ضوء 

المصباح أن المرأة كانت عجوزاً التصقت بوجھھا طبقة سمیكة من 
طالء الزینة إلى حد بدا كأنھ سینھار عند أول مالمسة كقناع 

كرتوني. كما كان الشیب قد خط شعرھا. وعندما فغرت فاھا قلیالً 
لم یكشف إال عن فراغ كفراغ الكھف یبعث على الخوف إذ كانت 

 بال أسنان.
 وأخذ یكتب بسرعة بخط غیر منتظم:

وعندما رأیتھا في ضوء القندیل وجدتھا عجوزاً، ال یقل عمرھا «
»عن الخمسین، لكني مضیت قدماً وباشعرتھا كالمعتاد.  

وضغط بأصابعھ على جفنیھ ثانیة. لقد أتم كتابة الحكایة أخیراً، 
ولكن دونما أن یشعر بأي فارق، فذلك العالج یخلّصھ من تلك 

ھ مطلقاً أقذر الكلمات.الرغبة الجامحة في الصیاح بأعلى صوت  
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 الفصل السابع
إن كان ھنالك من أمل، فاألمل یكمن في عامة «وكتب ونستون: 

».الشعب  
البد أن األمل یكمن في عامة الشعب، فمن ھذه الكتلة البشریة التي 

بالمائة من تعداد شعب  85ال یُلتفت إلیھا والمھمشة وتمثل 
الحزب. ال یمكن إسقاط أوقیانیا، یمكن أن تنبعث القوة التي تدمر 

الحزب من داخلھ. فأعداؤه، إن كان لھ أعداء أصالً، ال یمكنھم أن 
یجمعوا صفوفھم أو حتى أن یتعارفوا. وحتى إذا كانت أسطورة 

موجودة، وھو أمر جائز، فقد كان من غیر » األخوة«حركة 
المتصور أن یتمكن أعضاؤھا من التجمع بأعداد تزید على االثنین 

ة. وأمر االنتفاضة یُعَرف من نظرة في العیون أو نبرة في أو الثالث
الصوت أو في الغالب بكلمة یُھمس بھا من وقت آلخر. لذلك لو 
أمكن لعامة الشعب أن یدركوا مدى قوتھم لما كانت ھنالك حاجة 
للتآمر، فكل ما یحتاجھ األمر أن ینتفضوا مثلما ینتفض الحصان 

اءوا لمّزقوا وأحالوا الحزب إلزاحة الذباب بعیداً عنھ. ولو ش
ھشیماً تذروه الریاح بین عشیة وضحاھا. وال بد أن یخطر ذلك 

 لھم إن عاجالً أو آجالً؟ ومع ذلك... !
وتذكر كیف كان یسیر ذات مرة في شارع مزدحم عندما انبعث 
صیاح مدّو لمئات األصوات (أصوات نساء) من شارع جانبي 

ویأس قویة وعمیقة  على مقربة منھ. لقد كانت صرخة غضب
وعالیة أخذت تدوي كأنھا صدى أجراس تدق. وشعر بقلبھ یثب 
من الفرح. لقد حانت اللحظة! ھكذا ظّن. إنھ الھیجان! لقد انفكت 
عامة الشعب من عقالھا أخیراً. وما إن وصل ذلك المكان حتى 
رأى حشداً من الغوغاء یبلغ عدده حوالي المائتین أو الثالثمائة 

تجمھرن حول أكشاك سوق الشارع وبدت وجوھھن امرأة وقد 



~ 86 ~ 

 

ملتاعة كوجوه ركاب سفینة تغرق. غیر أنھ في ھذه اللحظة 
استحال ذلك القنوط الجماعي إلى مشاجرات فردیة نشبت بین 

المتجمھرات. واتضح أن أحد ھذه األكشاك كان یبیع قدوراً من 
الصفیح ذات نوعیة ردیئة ورخیصة في حین كان من الصعب 

 ً  الحصول على أوعیة للطھي من أي نوع. إذ كان المخزون دائما
منھا قد نفد على نحو مفاجى، فكانت بعض النسوة یحاولن االبتعاد 
بما فزن بھ من أوعیة ویتعرضن للضرب والدفع أثناء ذلك، فیما 

راحت عشرات أخریات یصحن حول الكشك متھمات البائع 
الصیحات حینما بالتحیّز وبإخفاء األوعیة. ومن جدید تعالت 

ظھرت امرأتان منتفختان، إحداھما منسدلة الشعر، تمسكان بقدر 
واحدة وتتنازعان علیھا وتحاول كل منھما تخلیصھ من ید األخرى 

حتى انخلع مقبض القدر. كان ونستون یراقب المنظر باشمئزاز. 
وتعجب للحظة من تلك القوة المرعبة التي تبدت في تلك الصرخة 

بضع مئات من الحناجر! لماذا ال یصرخن مثل  التي انطلقت من
 ھذه الصرخات من أجل شيء لھ قیمتھ؟

 وھنا عاد إلى مذكراتھ ومضى یكتب:
»"لن یثوروا حتى یعوا ولن یعوا إال بعد أن یثوروا.  

وغلب على ظنھ أنھ ال بد أن یكون ذلك مأخوذاً عن أحد كتب 
، أنھ النصوص التي وضعھا الحزب. كان الحزب یزعم، بالطبع

حرر العامة من أغالل العبودیة، فقبل الثورة كانوا یالقون أبشع 
أنواع االضطھاد على أیدي الرأسمالیین، كما یُضربون بالسیاط 
ویتضورون جوعاً، وكانت النساء یُكرھن على العمل في مناجم 
الفحم (والحقیقة أن النساء ما زلن یعملن في مناجم الفحم)، وكان 

ى المصانع في سن السادسة. ولكن في الوقت األطفال یباعون إل
نفسھ ومما یتوافق مع ازدواجیة التفكیر، كان الحزب في أدبیاتھ 
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یؤكد على أن عامة الشعب طبقة وضیعة بالفطرة وأنھ یجب 
إبقاؤھم مذعنین كالحیوانات. في الحقیقة كان ما یُعرف عن العامة 

فما داموا یعملون قلیل، ولم یكن ثمة ما یدعو لمعرفة المزید عنھم. 
ویتكاثرون فتصرفاتھم األخرى غیر ذات أھمیة، ولذلك فقد ترك 

لھم الحبل على الغارب كقطیع من األبقار تُِرَك طلیقاً على مراعي 
األرجنتین، یعیشون نمطاً من الحیاة یتناسب مع طبائعھم. كانوا 

یولدون ویكبرون في األزقة الفقیرة ثم یذھبون إلى العمل في سن 
انیة عشرة ویمرون مروراً عابراً في مرحلة تمثل ذروة الجمال الث

والرغبة الجنسیة، وبعدئذ یتزوجون في العشرین ویبلغون أواسط 
العمر في الثالثین، ویموت معظمھم في الستین. كل ما یشغل بالھم 

العمل الجسدي الشاق ورعایة األطفال والعنایة بالمنزل 
ومشاھدة األفالم ولعب الكرة والمشاجرات التافھة مع الجیران، 

واحتساء الجعة، وفوق كل ذلك كانت المقامرة تمأل أفق عقولھم. 
ومن ثم لم تكن السیطرة علیھم أمراً عسیراً؛ إذ یكفي أن تندس ثلة 

قلیلة من عمالء شرطة الفكر بینھم، ینشرون اإلشاعات المغرضة، 
خطر حتى یتعرفوا على القلة منھم التي یُعتقد أنھا مكمن ال

فیستأصلون شأفتھم. ولم تسجل أیة محاولة لغرس أیدیولوجیة 
الحزب فیھم؛ إذ لم یكن من المرغوب فیھ أن یكون لدى عامة 

الشعب وعي سیاسي قوي؛ فكل ما ھو مطلوب منھم وطنیة بدائیة 
یمكن اللجوء إلیھا حینما یستلزم األمر، إقناعھم بقبول ساعات 

تموینیة. بل وحتى عندما عمل أطول أو حصص أقل من السلع ال
كان ینتابھم شعور بالسخط، كلما یحدث أحیاناً، فإن سخطھم لم یكن 

لیفضي إلى شيء كونھم یعیشون بال مبادئ عامة، ولذلك كانوا 
یركزون غضبھم على تظلمات خاصة وقلیلة األھمیة. فاألخطار 

الكبرى ال تسترعي انتباھھم، ولیس لدى الغالبیة العظمى منھم 
رصد في بیوتھم، بل وحتى الشرطة المدنیة كانت قلیالً ما شاشات 

تتدخل في شؤونھم. لقد كانت لندن تغص بالجرائم، فكان فیھا عالم 
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كامل من اللصوص وقطاع الطرق ومحترفي الدعارة وتجار 
المخدرات والمحتالین من كل صنف ولون، ولكن لیس لذلك أي 

فة المسائل اعتبار ما دام یجري بین عامة الشعب. وفي كا
األخالقیة كان یُسَمُح لھم أن یتبعوا تقالید أسالفھم الموروثة. ولم 
یكن التزمت الحزبي فیما یخص الحیاة الجنسیة یفرض علیھم، 

والفحشاء كانت تمر دون عقاب والطالق كان مسموحاً بھ. ولذلك 
كان یسمح لھم بممارسة الشعائر الدینیة وإذا ما أبدوا حاجة أو 

ك فھم لیسوا موضع شك. وفي ذلك كان شعار الحزب رغبة في ذل
 یقول: (عامة الشعب والحیوانات أحرار).

انحنى ونستون وحك دوالیھ بحذر بعدما شعر بأنھا تؤلمھ مرة 
ثانیة. والشيء الذي كان یتردد في رأسھ ھو أنھ من المستحیل 
معرفة الصورة الحقیقیة للحیاة قبل الثورة. وأخرج من الدرج 

نصوص التاریخ الخاص باألطفال والذي استعاره من نسخة من 
 مسز بارصون، وأخذ ینسخ قطعة منھ إلى مذكراتھ:

في األیام الغابرة قبل الثورة المباركة، لم تكن لندن جمیلة كما «
نعرفھا الیوم. لقد كانت مكاناً مظلماً قذراً بائساً ال یوجد فیھ المرء 

یسیرون حفاة وبال ما یسد رمقھ، مئات بل ألوف من الفقراء 
مأوى، وكان األطفال الذین في مثل أعماركم یُكرھون على العمل 
الثنتي عشرة ساعة في الیوم لحساب سادة قساة یجلدونھم بالسیاط 
إذا أبطأوا في عملھم وال یطعمونھم إال فتات الخبز والماء. ووسط 
ذلك الفقر المدقع، كانت ھناك بضعة بیوت كبیرة ورائعة یسكنھا 

ل أثریاء لدى كل منھم ثالثون خادماً على األقل یقومون على رجا
خدمتھم. وھؤالء كانوا یُسمون بالرأسمالیین. وھم رجال سمان 

ذوو وجوه قبیحة كصورة أحدھم التي ترونھا على الصفحة 
المقابلة. وباستطاعتك عزیزي الطفل أن تراه وھو یرتدي معطفا 

شبھ مدخنة الموقد وكانت طویالً أسود اللون وقبعة كریبة المعة ت
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ذلك ھو الزي الرسمي للرأسمالیین ولم ». القبعة العالیة«تسمى 
یكن یُسمح ألحد سواھم بلبسھ. وكان ھؤالء یملكون كل شيء في 

العالم فیما كان اآلخرون جمیعاً عبیداً لھم. أجل كانوا یملكون 
األراضي والمنازل والمصانع واألموال. وإذا ما خرج أحد عن 

ھم فقد كان بمقدورھم أن یلقوا بھ في السجن أو یجردوه من طاعت
وظیفتھ لیھلك جوعاً. وإذا ما رغب أي شخص عادي في التحدث 

إلى رأسمالي كان علیھ أن یجمع أطراف ثوبھ ولنحني ولخلع قبعتھ 
وكان رئیس كل ھؤالء الرأسمالیین ». سیدي«ویخاطبھ بكلمة 

»یسمى الملك، و....  
بقیة ما یحتویھ ذلك الكتاب. إذ فیھ إشارة إلى وكان ونستون یعرف 

األساقفة في أردیتھم ذات األكمام الواسعة، والقضاة في معاطفھم 
الفاخرة، وآالت التعذیب باختالف أنواعھا ومآدب السادة رؤساء 

البلدیات، وعادة تقبیل أقدام البابا. وكان ھنالك أیضاً ما یجب عدم 
ون الذي كان یعطي الحق لكل ذكره في كتب األطفال. إنھ القان

 رأسمالي أن ینام مع أیة امرأة تعمل في أحد مصانعھ.
كیف كان یمكنك أن تعرف مقدار ما في ذلك من أكاذیب؟ فقد 
یكون اإلنسان العادي حقاً أفضل حاالً اآلن مما كان علیھ قبل 

الثورة. غیر أن البرھان الوحید على نقیض ذلك كان ذاك 
ي تشعر بھ في قرارة نفسك، فضالً عن االحتجاج الصامت الذ

الشعور الغریزي بأن األوضاع التي تعیشھا ال تطاق وبأنھا ال بد 
كانت في وقت سابق مغایرة لما ھي علیھ اآلن. وفّكر أن ما یمیز 
حقاً الحیاة العصریة لم یكن قسوتھا أو انعدام الطمأنینة، وإنما ھو 

 العري واالنحطاط والالمباالة.
النظر في ما حولك لتبین لك أن الحیاة ال تشبھ في ولو أمعنت 

شيء تلك األكاذیب المتدفقة من شاشات الرصد، وال تلك الُمثُل 
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التي كان الحزب یسعى إلى إرسائھا. وكانت ھذه الُمثُل في 
معظمھا، حتى لدى عضو الحزب، غیر مؤثّرة وال سیأسیة، یشھد 

لحصول على على ذلك االنخراط في أعمال حقیرة والتزاحم ل
موطئ قدم في قطار األنفاق أو رتق جورب مھترئ أو تسّول 

ج لھا  قطعة سكر أو ادخار عقب سیجارة. أما الُمثُل التي كان یرّوِ
في الحزب فقد كانت شیئاً ضخماً مخیفاً وبراقاً، وتُشعرك بأنك 

وسط عالم من الفوالذ والقوة، واآلالت الضخمة واألسلحة المخیفة، 
ك وسط أمة من المحاربین والمتعصبین الذین وتوحي لك بأن

یمضون قدماً كبنیان مرصوص ویفكرون تفكیراً واحداً متماثالً 
ویھتفون بشعارات واحدة ویعملون بال كلل ویقاتلون وینتصرون 
ویعتدون، ویبلغ تعدادھم ثالثمائة ملیون من األنفس ذوي الوجوه 

لكئیبة واآلیلة للسقوط، المتماثلة. أما الحقیقة فھي في المدن القذرة ا
یروح ویجيء فیھا بشر جیاُع، یعانون من سوء التغذیة، بأحذیة 
بالیة وثیاب مھلھلة، ویقطنون بیوتًا متداعیة تعود للقرن التاسع 

 عشر تفوح منھا رائحة الملفوف المسلوق ممزوجة بروائح قذرة.
الكبیرة المتداعیة كان یبدو لھ أن ما یراه ھو صورة للندن، المدینة 

ذات الملیون سلة نفایات، تختلط بصورة السیدة بارصون ذات 
الوجھ المغضن بالتجاعید والشعر المنفوش وھي تحاول عبثاً فتح 

 بالوعة مسدودة.
انحنى صاحبنا وحك كاحلھ مرة أخرى. ثم سار مع أفكاره بین ھذه 

اً كانت الحیاة البائسة وما یدعیھ الحزب من أكاذیب. فلیالً نھار
شاشات الرصد تصم أذنیك باإلحصائیات التي تبرھن على أن 

الشعب الیوم لدیھ طعام أكثر وثیاب أوفر وبیوت ووسائل راحة 
أفضل، وأنھم أصبحوا یعیشون أطول، ویعملون ساعات أقل، 

وأنھم أكبر وأصح وأقوى وأسعد وأذكى وأكثر ثقافة من أولئك 
ین سنة خلت. ھذا ولم یكن من الذین كانوا على قید الحیاة منذ خمس
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الممكن أبداً التدلیل على صدق أو كذب كلمة واحدة من ذلك. فمثالً 
في المائة بین البالغین من عامة الشعب  45كان الحزب یزعم أن 

في المائة فقط.  15متعلمون أما قبل الثورة فقد كانت النسبة 
، في باأللف فقط 160ویزعم كذلك أن نسبة وفیات األطفال بلغت 

باأللف. وعلى ھذا المنوال كانت  300حین كانت قبل الثورة 
اإلحصاءات تجري شبیھة بمعادلة بسیطة مجھولة. فمن الجائز 
جداً أن تكون كل كلمة في كتب التاریخ، بل حتى األمور التي 

یعتبرھا المرء مسلّمات، ھي محض خیال. وربما لم یكن ھنالك 
سمالي مجامعة أي امرأة تعمل في أبًدا ذلك القانون الذي یبیح للرأ

 مصانعھ، أو مخلوق مثل الرأسمالي أو قبعة مثل قبعتھ العالیة.
كل شيء كان یلفّھ الضباب، فالماضي اْمحى من الوجود وما تم 

محوه بات طي النسیان فصارت الكذبة حقیقة. مرة واحدة في 
حیاتھ عثر على دلیل مادي ال یرقى إلیھ شك، على عملیة تزییف 

مسك بھ بین أصابعھ لثالثین ثانیة فقط. البد أن ذلك كان في عام وأ
. وعلى أیة حال كان ذلك في الفترة التي انفصل فیھا عن 1973

كاترین. ولكن التاریخ الحقیقي لتلك الحادثة كان أبكر بسبع أو 
 ثماني سنوات.

بدأت القصة فعالً في منتصف الستینات إبان موجات التطھیر 
ى فیھا تصفیة الزعماء األصلیین للثورة دفعة الكبرى التي جر

لم یكن قد تبقى منھم أحد،  1970واحدة وإلى األبد. وبحلول عام 
ما عدا األخ الكبیر. أما الباقون فقد ُوصموا بالخیانة واعتبروا 
مناوئین للثورة. وفّر غولدشتاین إلى حیث ال یعرف أحد، فیما 

تم إعدامھا بعد  توزع اآلخرون. قلة منھم اختفت، وأغلبیة
محاكمات علنیة صوریة اعترفوا خاللھا بم نُسب إلیھم من جرائم. 

وكان من ضمن من بقي على قید الحیاة ثالثة رجال ھم جونز 
وآرونسون وراذرفورد. وكان ھؤالء الثالثة قد ألقي القبض علیھم 
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. وكما یحدث غالباً، فقد اختفوا لمدة سنة أو أكثر، ال 1965عام 
كانوا أحیاء أم أموات، بعدئذ وعلى نحو مفاجى جيء یُعرف إن 

موا أنفسھم بالطریقة المعھودة، بحیث اعترفوا بالتجسس  بھم لیجّرِ
لصالح األعداء (وفي ذلك الوقت كان العدو ھو أوراسیا أیضاً)، 

وباختالس المال العام، وبقتل العدید من أعضاء الحزب الخلّص، 
الكبیر للثورة، وذلك حتى  كما بتدبیر الدسائس ضد زعامة األخ

قبل قیام الثورة، كذلك اعترفوا بعملیات تخریبیة أفضت إلى مقتل 
مئات األلوف من الناس. لكن وبعد اعترافھم بھذه الجرائم صدر 

أمر بالعفو عنھم وأعیدوا إلى الحزب وُمنحوا مناصب بألقاب 
رنّانة لكنھا خاویة من الصالحیات. وكتب ثالثتھم مقاالت مطولة 

وخسیسة یشرحون فیھا األسباب التي دفعتھم لالنشقاق عن الحزب 
 سابقاً وقطعوا العھود على إصالح أنفسھم.

وبعد فترة من إطالق سراحھم رآھم ونستون بالفعل في مقھى 
شجرة الكستناء. وھو یذكر ذلك الشعور باالفتتان الممزوج 
نھ بالخوف الذي انتابھ وھو یراقبھم بطرف عینیھ. كانوا یكبرو

سناً. بقایا من العالم القدیم، وتقریباً آخر قادة الحزب العظماء 
الباقین من األیام المجیدة األولى للحزب. كان عبق النضال السري 

والحرب األھلیة ما زال عالقاً بھم على نحو خافت. انتابھ شعور 
آنذاك، رغم أن التواریخ والحقائق في ذلك الوقت كانت عرضة 

سمع بأسمائھم قبل سنوات من سماعھ باألخ للعبث بھا، بأنھ 
الكبیر. لكنھم اآلن خارجون على القانون وأعداء ومنبوذون 

ومحكوم علیھم بالزوال في غضون سنة أو سنتین. إذ لم یحدث أن 
سقط أحد في قبضة شرطة الفكر ثم كتبت لھ النجاة في النھایة، لقد 

 كانوا جثثاً في انتظار من یعیدھا إلى قبورھا.
یكن من الحكمة أن یُرى أحد بجوار مثل ھؤالء الناس، لذلك  لم

خلت أقرب الموائد إلیھم من رواد المقھى. وكانوا یجلسون وقد 
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خیم علیھم السكون وأمامھم كؤوس الخمر المعطرة بالقرنفل التي 
یشتھر بھا ھذا المقھى. ومن بین الثالثة كان راذرفورد وحده ھو 

تون. فھذا الرجل كان رساماً الذي ترك أثراً خاصاً في ونس
كاریكاتوریاً شھیراً في یوم من األیام ألھبت رسومھ الھزلیة القاسیة 

 الرأي العام الشعبي قبل وأثناء الثورة.
وحتى اآلن، وعلى فترات متباعدة كانت صوره الھزلیة تظھر في 
جریدة التایمز، مجرد محاكاة ألسلوبھ األول ولكنھا عدیمة الروح 

لى اإلقناع. فھي دائماً بمثابة اجترار لموضوعات وال تبعث ع
قدیمة ُوضعت في قوالب جدیدة، حیث یصور األحیاء الفقیرة 

واألطفال یتضورون جوعاً، وشجار الشوارع، والرأسمالیین ذوي 
حتى وھم في الشرفات كانوا یتعلقون بقبعاتھم  -القبعات العالیة 

إلى الماضي. كان  في محاولة بائسة ال تنتھي للعودة -األنیقة 
راذرفورد رجالً ضخم الجثة ذا غّرة من شعر دھني رمادي، 

ووجھ منتفخ مجعّد وشفتین سمیكتین مكتنزتین. ویبدو أنھ كان في 
الماضي رجالً قویاً جداً، أما اآلن فجسده الكبیر یترھل وتھدل في 

 كل اتجاه. كان یبدو أنھ یتحطم كجبل یتداعى.
ر اآلن كیف أتى إلى المقھى في مثل ولم یستطع ونستون أن یتذك

ھذا الوقت إذ كانت الساعة السادسة مساء، وكان المكان شبھ خاٍو 
وثمة موسیقى خفیفة تنساب من شاشة الرصد بینما جلس الرجال 

الثالثة في زاویتھم صامتین وبال حراك. ودون أن یطلبوا شیئاً من 
دة المجاورة النادل، أحضر كؤوساً إضافیة من الخمر، وعلى المائ

رقعة شطرنج ُصفّت علیھا القطع دون أن یبتدى أحد اللعب. 
وبعدئذ وربما لنصف دقیقة من الزمن، طرأ تغیر ما على الشاشة 
إذ تغیر اللحن وتغیرت معھ الموسیقى. كان شیئاً یصعب وصفھ. 

كانت النغمة الجدیدة نغمة ناھقة متكسرة مزعجة، نغمة أسماھا 
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، وبعد ذلك صدح صوت من »صفراءنغمة «ونستون في عقلھ 
 الشاشة بما یلي:

 تحت شجرة الكستناء الوارفة

 بعتك وبعتني

 وھا ھم یرقدون ھناك ونحن نرقد ھنا

 تحت شجرة الكستناء الوارفة

لم یحرك الرجال الثالثة ساكناً. ولكن عندما تطلّع ونستون إلى 
وجھ راذرفورد المحطم مرة ثانیة رأى عینیھ وقد اغرورقتا 

دموع. والحظ وللمرة األولى، وقد استولت علیھ رعشة داخلیة بال
لم یعرف مبعثھا، الحظ أن كل من آرونسون وراذرفورد كان أنفھ 

 مكسوراً.
وبعد ذلك بوقت قلیل ألقي القبض على ثالثتھم من جدید، فقد ظھر 
أنھم كانوا قد انخرطوا في مؤامرات جدیدة بعدما أطلق سراحھم، 

واعترفوا أثناء محاكمتھم الثانیة بجمیع جرائمھم القدیمة مرة 
أخرى إضافة إلى سلسلة من الجرائم الجدیدة، ثم أعدموا وجرى 

ب في تاریخیات الحزب لیكونوا عبرة تسجیل ما أُنزل بھم من عقا
لألجیال القادمة. وبعد خمس سنوات من ذلك التاریخ أي في عام 

، كان ونستون یقلّب ملف مستندات، كان األنبوب الھوائي 1973
قد قذف بھ إلیھ، فعثر على قصاصة ورق كان من الواضح أنھا 
انزلقت بین األوراق األخرى ثم نُسیت. وما إن دقق فیھا حتى 
أدرك أھمیتھا. إنھا نصف صفحة قُطعت من جریدة (التایمز) 

الصادرة منذ عشر سنوات، نصف الصحیفة األعلى ولذلك تضّمن 
التاریخ، كما تضّمن صورة لمندوبي الحزب في فرع نیویورك. 
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وكان یتوسط ھذه المجموعة بشكل بارز ھؤالء الثالثة. ولم یكن 
لصورة.أحد لیخطئھم، فأسماؤھم كانت تظھر أسفل ا  

المھم في الموضوع ھو اعترافھم أثناء محاكمتھم األولى والثانیة 
بأنھم كانوا في ذلك التاریخ، تاریخ الجریدة، في أوراسیا. وأنھم 

طاروا من مطار سّري في كندا إلى موعد ُضرب لھم في مكان ما 
من سیبیریا، وھناك التقوا أعضاء من القیادة العامة ألوراسیا، 

بأسرار عسكریة ھامة، وكان ھذا التاریخ قد علق وأفضوا إلیھم 
في ذاكرة ونستون ألنھ كان یصادف عید منتصف الصیف وال بد 

أن القصة كلھا مسجلة في أماكن أخرى ال حصر لھا أیضاً. 
وخلص ونستون من ذلك إلى نتیجة وحیدة مفادھا أن االعترافات 

 كانت كاذبة وملفّقة.
ّد في حد ذاتھ اكتشافاً. فحتى في ومن الطبیعي أن ذلك لم یكن یُعَ 

ذلك الوقت، لم یكن ونستون یتخیل أن الناس الذین تطالھم حمالت 
التطھیر قد ارتكبوا فعالً ما یُتھمون بھ من جرائم. ولكنھ كان دلیالً 
مادیاً، إنھ قطعة من الماضي الذي تم محوه، مثل عظام الحفریات، 

لوجیة. إنھ دلیٌل تظھر في طبقة غیر طبقتھا فتقوض نظریة جیو
كان یكفي إلحالة الحزب إلى ھشیم تذروه الریاح فیما لو تم 

 عرضھ أمام العالم وكشف مغزاه.
استمر ونستون في عملھ عندما رأى الصورة وأدرك ما تعنیھ، ثم 

غطاھا بورقة أخرى. ولحسن الحظ كان اتجاه الصورة بعكس 
 شاشة الرصد حینما بسطھا أمامھ.

الكتابة ووضعھ على ركبتیھ ودفع بالكرسي  تناول ونستون دفتر
إلى الوراء حتى یصبح بعیداً قدر المستطاع عن شاشة الرصد. لم 
یكن من الصعب أن تجعل وجھك خالیاً من أي تعبیر، بل وحتى 

أنفاسك یمكن حبسھا ببعض الجھد. لكن لم یكن بامكانك التحكم في 
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إزائھا  ضربات قلبك التي كانت شاشة الرصد شدیدة الحساسیة
وقادرة على التقاطھا. انقضت عشر دقائق كان یتمنى انقضاءھا، 
یعذبھ خاللھا شعور بالخوف من أن ینكشف سره بفعل حادثة ما 
كنفخة ھواء تھّب على مقعده مثالً. بعدئذ ودون أن یكشفھا ثانیة 

قذف بھا إلى مقبرة الذاكرة مع أوراق أخرى ال لزوم لھا. في 
داً.خالل دقیقة ستصبح رما  

كان ذلك منذ عشرة أعوام أو أحد عشر عاماً خلت، ولو أن ذلك 
حدث الیوم لكان من المحتمل أن یحتفط بتلك الصورة. والعجیب 

أن مجرد إمساكھ بھا بین أصابعھ أثار فیھ إحساساً مغایراً لما كان 
علیھ من قبل، رغم أن الصورة نفسھا، وكذلك الحادثة التي 

ترى ھل أصبحت عندي «وتساءل:  سجلتھا، كانت مجرد ذكرى.
قبضة الحزب على الماضي أقل قوة بسبب دلیل تافھ لم یعد لھ 

»وجود وكان قائماً في الماضي؟  
لكن في ھذه األیام وعلى افتراض أن الصورة بُعثت من رمادھا 
بطریقة ما، فإنھا ال یمكن أن یعتد بھا كدلیل. ففي زمن اكتشافھ 

قد دخلت بعد في حرب مع أوراسیا.  لھذا الدلیل، لم تكن أوقیانیا
وال بد أن الرجال الثالثة قد أفشوا أسرار بالدھم لعمالء شرقاسیا. 

وبعد ذلك الوقت ظھرت اتھامات أخرى لم یكن یستطیع تذكر 
عددھا، كما أنھ من المحتمل جداً أن االعترافات قد أعید تنقیحھا 

ة بال مرات ومرات إلى أن أصبحت الحقائق والتواریخ األصلی
معنى على اإلطالق. فالماضي لم یكن قد تغیر فحسب، بل كان في 

تغیُّر دائم. وأشد ما كان یربض على صدره مثل الكابوس أنھ لم 
یفھم أبداً لماذا یمارسون علینا الخداع والدجل. فالفوائد المباشرة 

لتزییف الماضي واضحة لكن الغایة البعیدة من ورائھا كانت 
ثانیة وكتب:غامضة. فأخذ قلمھ   
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»إنني أفھم (كیف)، لكن ال أدرك (لماذا)؟«  
ثم تساءل، كما تساءل مراراً وتكراراً من قبل، عما إذا كان ھو 

طة، أن نفسھ مصاباً بمّس من الجنون. فالجنون ربما ھو، بكل بسا
تخالف اآلخرین. ففي زمن من األزمان كان من الجنون أن تعتقد 

الیوم فالجنون ھو أن تعتقد أن أن األرض تدور حول الشمس، أما 
الماضي غیر قابل للتبدیل. ولعل ونستون ھو الوحید في تمسكھ 

بھذا االعتقاد، وإذا كان وحیداً في ذلك فھذا یعني أنھ مجنون. بید 
أن فكرة الجنون لم تكن تقلقھ كثیراً، بل ما كان یُرعبھ ھو احتمال 

 أن یكون على خطأ.
طفال ثم تطلّع إلى صورة األخ التقط كتاب التاریخ الخاص باأل

الكبیر التي تغطي الغالف حیث العینان المغناطیسیتان تحدقان فیھ، 
وكأنما كانت ھنالك قوة ھائلة تجثم علیك. شيء یخترق الجمجمة 

ویدخل إلى دماغك فیزعزع معتقداتك ویحملك على أن تنكر على 
حواسك ما تشعر بھ. فمن الممكن في نھایة المطاف أن یعلن 

الحزب أن اثنین واثنین یساویان خمسة وعلیك أن تصدق ذلك. 
وعاجالً أم آجالً سیحصل ذلك. إن منطقھ یتطلب مثل ھذا. ففي 

الحزب لم تلن فلسفتھم تنكر صالحیة التجربة فحسب وإنما كانت 
 تنكر أیضاً، بكیاسة، وجود الحقیقة الظاھرة.

المرعب في كذلك كانوا یعتبرون ضالل الضالین ھو عین العقل. و
ذلك لیس احتمال قتلك بجریرة التفكیر بطریقة مغایرة، بل احتمال 
أن یكونوا على صواب. إذ كیف یمكنك بعدھا أن تعرف ان اثنین 

واثنین یساوالن أربعة؟ أو أن قوة الجاذبیة موجودة؟ أو أن 
الماضي ال یمكن تغییره؟ فإذا كان كل من الماضي والعالم 

في أذھاننا، وإذا كانت أذھاننا نفسھا یمكن الخارجي ال یوجدان إال 
فماذا تكون نتیجة ذلك؟ -التحكم فیھا   
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لكن ال! فّكر ونستون، وكأن شجاعتھ اشتدت وقویت فجأة من تلقاء 
نفسھا. وقد خطر أوبراین على بال ونستون، دونما داع. كان 

یعرف، بیقین أقوى مما سبق، أن أوبراین في صفھ. فقد كان یكتب 
من أجلھ وإلیھ، كانت أشبھ برسالة المتناھیة لن یقرأھا مذكراتھ 

 احد، لكنھا موجھة إلى شخص بعینھ، وھذا ما یعطیھا قیمتھا.
لقد كان الحزب یوصي بأن ترفض تصدیق ما تراه عیناك وما 

تسمعھ أذناك. كان ھذا ھو توجیھھ النھائي واألكثر أھمیة. وغاص 
ھة ضده، وفي قلبھ بین ضلوعھ وھو یفكر في القوة الھائ لة الموجَّ

السھولة التي یستطیع بھا أي مفكر من مفكري الحزب أن یكتشف 
بھا أمره في نقاش أو مناظرة تعتمد على الدھاء، لن یكون قادراً 
على فھمھا أو حتى الرد علیھا. ومع ذلك فقد كان متیقناً أنھ على 
صواب وھم على ضالل، وأن علیھ الدفاع عن البسیط والواضح 

قیقي. فالبدیھیات الواضحة علیك أن تتمسك بھا! إن العالم والح
المادي موجود، ولھ قوانین ال تتغیّر، فالحجارة صلبة والماء سائل 

واألشیاء التي ال ترتكز على شيء تھوي نحو األرض. وتحت 
تأثیر شعوره بأنھ یتحدث إلى أوبراین وبأنھ كان یرسي مسلّمة 

 ھامة كتب ونستون:
القول إن اثنین واثنین یساویان أربعة، فاذا سُّلم  الحریة ھي حریة

 بذلك سار كل شيء آخر في مساره السلیم.
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 الفصل الثامن
كانت رائحة بُن ُمحّمص تفوح في أنحاء الشارع منبعثة من مكان 

، توقف ونستون -بُن حقیقي ولیس بُن النصر -ما في أسفل الممر
ا إلى دنیا طفولتھ رغماً عنھ للحظات ربما عادت بھ ذاكرتھ خاللھ

شبھ المنسیة، وبعدئذ ُسمعت طقة باب یغلق لتختفي الرائحة على 
 أثر ذلك فجأة، وكأنما كانت صوتاً وُحِجب.

كان قد جال عدة كیلومترات فوق األرصفة حینما عادت دوالیھ 
تنقز علیھ، وكانت ھذه ھي المرة الثانیة خالل ثالثة أسابیع التي 

سیات في المركز االجتماعي، وفي یتخلّف فیھا عن حضور األم
ھذا تھّور ألن عدد مرات الحضور كان موضع مراجعة دقیقة. 

ووفقاً ألحد مبادئ الحزب، ما كان لعضو بالحزب أن یكون لدیھ 
وقت فراغ أو أن ینفرد بنفسھ إطالقاً إال عند نومھ، بل كان من 

 المفترض أن یشارك في أي لون من ألوان الترفیھ الجماعي طالما
أنھ ال یعمل أو یتناول طعاما أو ینام. وكان إقدام العضو على عمل 

یوحي بمیل للعزلة، حتى لو كان ذلك نزھة على األقدام یقوم بھا 
منفرداً، ھو عمل فیھ مخاطرة واضحة. وكان یُعبّر عن ذلك في 
اللغة الجدیدة بكلمة (حیاة خاصة) وھي تعني الفردیة والتمركز 

ما انصرف من الوزارة في ذلك المساء حول الذات. ولكنھ عند
أغواه نسیم نیسان العلیل بمتابعة السیر تحت السماء التي كانت أشد 
زرقة وأكثر دفئاً من أي وقت مضى في ھذه السنة. وفجاة بدت لھ 

تلك األمسیات الطویلة الصاخبة التي تقام في المركز العام وما 
ب الرفاق یصحب ذلك من ألعاب مجھدة ومحاضرات مملة، وصخ

وھم یتبادلون أنخاب الشراب، بدا لھ كل ذلك أمراً ال یحتمل. 
وبدافع ال إرأدي وجد نفسھ یغادر موقف الحافالت ویھیم في 

متاھات لندن ال یلوي على شىء وسط شوارع ال یعرفھا، فتارة 
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یسیر جنوباً وأخرى شرقاً وثالثة شماالً غیر آبھ أین یسیر وبأي 
 أتجاه.

إن كان ھنالك من أمل «التي كتبھا في مذكراتھ وكانت الكلمات 
ال تني تتردد في ذھنھ أثناء سیره وقد رأى » فإنھ یكمن في العاّمة

فیھا حقیقة خافیة وعبثاً. وكان آنذاك قد وصل إلى مكان ما وسط 
األحیاء القذرة الداكنة اللون والواقعة شمال شرق ما كان یُعرف 

كان یسیر في شارع ذات یوم بمحطة (القدیس بانیراس)، 
مرصوٍف باألحجار، على جانبیھ تصطف بیوت صغیرة من 

طابقین محطمة األبواب تطل مباشرة على رصیف الشارع كأنھا 
جحور جرذان. وكنت ترى بركاً من الماء القذر ھنا وھناك بین 

األحجار. وفي مداخل األبواب المعتمة، وفي األزقة الضیقة 
ن الناس تتكوم، فتیات في میعة المتفرعة، كانت أعداد ھائلة م

الصبا وقد طلین شفاھھن بطریقة فجة، وشباب یالحقون الفتیات، 
ونساء مترھالت یسرن متھادیات یمشین على مھل كنماذج لما 
ستكون علیھ الفتیات الشابات بعد عشرة أعوام، ونساء عجزة 

یسرن على أقدام مفلطحة، وأطفال في ثیاب مھلھلة وأقدام حافیة 
ن في برك الماء رغم سماعھم صیحات غضبى من أمھاتھم، یلعبو

وربما كان ربع عدد نوافذ الشارع محطمة ومرقعة... ولم یعر 
معظم الناس اھتماماً بونستون عدا قلة منھم رمقتھ بشيء من 

االستغراب الحذر. وكانت تقف على مدخل أحد األبواب امرأتان 
ئزر، تتجاذبان ضخمتان بسواعد حمراوات آجریة ُطویت فوق الم

 أطراف حدیث التقط ونستون مقاطع منھ عندما اقترب منھما:
نعم لقد قلت لھا إن كل ھذا حسن. ولكنك لو كنت في مكاني  -

لفعلت الشيء نفسھ الذي فعلتھ، وقلت أیضاً إن من السھل أن 
 تنتقدي اآلخرین طالما لیس عندك من المشاكل ما عندي.
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ر تماماً، إنھ صحیح تماماً.وقالت األخرى: آه! ذلك ھو األم  
وما إن مّر بھما ونستون حتى الذتا بالصمت فجأة وھما تتفحصانھ 

بنظرات عدائیة صامتة. في الحقیقة لم یكن ذلك عداء بالمعنى 
المعروف للكلمة بل مجرد حذر وتخوف وقتي كالذي یحدث عند 

مرور حیوان غیر مألوف أمام المرء، إذ لم تكن رؤیة اللباس 
أمراً مألوفاً في مثل ھذا الشارع. ومن المؤكد أنھ لم یكن  األزرق

من الحكمة في شيء أن تتواجد في مثل تلك األماكن ما لم تكن 
مكلّفاً بمھمة محددة ھناك. وإذا حدث وصادفتك دوریة فقد 

ھل تسمح لنا برؤیة ھویتك أیھا الرفیق؟ «یستوقفونك ویسألونك: 
ا ھو طریقك المعتاد في ماذا تفعل ھنا؟ متى تركت عملك؟ أھذ

ولیس ذلك بسبب قواعد تحظر  »العودة لمنزلك؟ وھلم جرا... 
العودة للمنزل من غیر الطریق المعتاد، وإنما ألن مثل ھذا العمل 

 یلفت انتباه شرطة الفكر.
فجأة امتأل الشارع عویالً وصراخاً، وانبعثت صیحات اإلنذار من 

مداخل األبواب كل حدب وصوب وأخذ الناس یتقاطرون إلى 
كاألرانب. وھرعت امرأة صغیرة السن من مدخل باب قریب جداً 
من ونستون وأمسكت بطفل نحیل كان یلعب في بركة من الماء ثم 

لفتھ بمئزرھا وقفزت بھ إلى الداخل. حصل كل ذلك في لمح 
البصر. وفي اللحظة نفسھا اندفع رجل یرتدي ُحلة سوداء من 

ن وھو یشیر بفزع إلى السماء زقاق جانبي وقفز نحو ونستو
 ویصیح في وجھھ:

بارجة...! احذر أیھا المسؤول! إنھا تدوي فوق رأسك! انبطح «
»أرضا بسرعة!  

لالشارة إلى » بارجة«وكان العامة لسبب ما یستعملون كلمة 
القذائف الصاروخیة. وغالبا ما كانوا على صواب عندما یطلقون 
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أنھ یفترض أن القذیفة تحذیراً من ھذا القبیل. وبالرغم من 
الصاروخیة تفوق في سرعتھا سرعة الصوت، فقد بدا أنھم كانوا 
یتمتعون بغریزة ما تنبئھم بھا قبل سقوطھا بثوان معدودة. انبطح 

ونستون أرضاً وشبك ساعدیھ حول رأسھ، ثم سمع أزیزاً مدویاً بدا 
لھ كما لو أن األرض قد ارتّجت بقّوة وتساقط وابل من أجسام 

فة على ظھره، ثم تبین لھ عندما وقف على قدمیھ أنھا كانت خفی
 شظایا من زجاج تطایر من النوافذ القریبة تحیط بھ من كل جانب.
وبعدئذ تابع سیره، وكانت القنبلة قد دمرت مجموعة من البیوت 

بامتداد مئتي متر في الشارع وتصاعد عمود أسود من الدخان في 
یف غطت األنقاض الناجمة عن السماء مع غیمة من الغبار الكث

الدمار. تجمع جمھور من الناس أمامھ على الرصیف حیث كانت 
تكوین من الجبس وفي وسطھ یستطیع المرء أن یتبین خیطاً أحمر 
المعاً. وعندما اقترب ونستون رأى یداً بشریة مبتورة من المعصم 

ھ وقد ابیضت تماماً، عدا العقد الدامیة التي فیھا مما جعلھا تشب
 الجبس.

لكز ھذا الشيء بقدمھ إلى البالوعة وأخذ شارعاً جانبیاً لیتحاشى 
الزحام، وفي غصون ثالث أو أربع دقائق كان قد أضحى خارج 

المنطقة المنكوبة حیث كانت الشوارع على حیاتھا الحقیرة 
الصاخبة كأن شیئا لم یحدث، وكانت الساعة قد بلغت الثامنة مساء 

انات برّوادھا من عامة الشعب. ومن أبوابھا تقریباً وقد غّصت الح
المتجھمة، دائمة االھتزاز بین فتح وغلق، انبعثت رائحة البول 

ونشارة الخشب والجعة الحامضة. في زاویة ناشئة عن نتوء 
واجھة أحد المنازل وقف ثالثة رجال متقاربین جداً وقد أمسك 

راءتھا من أوسطھم بجریدة مفتوحة فیما كان اآلخرآن یتطاوالن لق
فوق كتفیھ، وحتى قبل أن یصبح على مقربة تسمح لھ باستقراء 
تعابیر وجوھھم رأى استغراقھم الشدید الذي شمل كل ذرة من 
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أجسامھم، وكان واضحاً أنھم یقرأون نبأً على جانب من الخطورة. 
وعندما أصبح على بعد خطوات منھم تفرقوا فجأة ودخل اثنان 

دا أنھم على وشك البدء في توجیھ منھم في تالسن عنیف حتى ب
 اللكمات.

أال یمكنك أن تصغي لما اقول أیھا اللعین؟ لقد أخبرتك أنھ منذ  -
.7أربعة عشر شھراً لم یربح أي عدد ینتھي بالرقم   

بلى... لقد حدث ذلك مرة. -  
كال لم یحدث. فمنذ سنین وأنا أحتفظ في منزلي بكل المجموعات  -

قصاصة ورق ولیس فیھا أي عدد ینتھي وأدونھا بانتظام على 
.7بالرقم   

.. دعني أتذكر الرقم الملعون.. إنھ أربعة 7بلى لقد ربح رقم  -
صفر سبعة، وكان ذلك في شھر فبرایر ال بل األسبوع الثاني من 

 فبرایر.
فبرایر... یا لك من أحمق... األرقام جمیعھا مدّونة لدّي وأنا  -

الرقم.أقول لك إنھ ال یوجد ذلك   
»كفى مھاترة...«صاح بھما الرجل الثالث قائالً:   

كانوا یتحدثون عن الیانصیب، وبعدما ابتعد عنھم مسافة ثالثین 
متراً نظر خلفھ فوجدھم ما زالوا یتشاحنون ووجوھم منفعلة 

ومتقدة. وكان سحب الیانصیب األسبوعي على الجوائز النقدیة 
یعیره العامة اھتماماً كبیًرا الھائلة، ھو الحدث العام الوحید الذي 

جداً، ومن المرجح أن ھناك بضعة مالیین من العامة الذین 
یعتبرون الیانصیب ھو السبب الرئیسي إن لم یكن الوحید وراء 

تمسكھم بالحیاة، إذ كان لھم بمثابة المخدر ومبعث بھجتھم 
وحماقتھم ومحرك تفكیرھم. وحیثما كان الیانصیب ھو الموضوع، 
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الناس الذین بالكاد یقرأون ولكتبون، یُظھرون قدرة على كنت تجد 
إجراء الحسابات المعقدة واالحتماالت المدھشة التي تعتمد على 

الذاكرة. كان ھناك عدد كبیر من الرجال یعتمدون في كسب قوتھم 
على بیع األوراق والتنبؤات وتمائم الحظ. ولم یكن لونستون عالقة 

وزارة الوفرة دور اإلشراف على بإدارة الیانصیب، فقد أنیط ب
إدارة ھذه العملیة، ولكنھ كان یدرك (وفي الواقع كان كل شخص 

في الحزب یدرك ذلك) أن الجوائز كانت وھمیة للغایة بحیث 
یجري دفع الجوائز ذات المبالغ الصغیرة فحسب، أما تلك ذات 

المبالغ الكبیرة فكان رابحوھا أشخاصاً ال وجود لھم. وفي غیاب 
اتصال حقیقي بین طرفي أوقیانیا لم یكن من الصعب تمریر أي 

 مثل ذلك التالعب.
لكن إن كان ھنالك من أمل فإنھ یكمن في العامة، ویجب علیك «

عندما تصوغ ذلك في كلمات فإنھ یبدو معقوالً، ». اإلیمان بذلك
وعندما ترى الرجال یمرون على الرصیف فإنھ یصبح قضیة 

إلى شارع متفّرع حتى انتابھ شعور بأنھ تؤمن بھا. ما إن استدار 
جاء إلى ھذا المكان من قبل وأن ھناك طریقاً رئیسیاً غیر بعید. 

من مكان ما تعالت أصوات بالصیاح، ثم انعطف الطریق انعطافة 
شدیدة وانتھى بدرج یفضي إلى زقاق حیث كان الباعة یعرضون 

قد كان خضروات ذابلة. في تلك اللحظة تذكر ونستون المكان. ل
الزقاق یؤدي إلى الشارع الرئیسي، وعند المنعطف الثاني، وبما ال 
یبعد خمس دقائق، كان یوجد حانوت بیع األشیاء القدیمة الذي سبق 

ان اشترى منھ مفكرتھ. ومن قرطاسیة صغیرة وقریبة كان قد 
 اشترى ماسكة الریشة والحبر.

اجھ للزقاق توقف لحظة عند أعلى الدرج، فقد كان في الجانب المو
حانة قذرة اكتست نوافذھا بالغبار كأنما غطاھا الصقیع. اندفع من 

الباب دائم االھتزاز رجل حناه الكبر دون أن یفقد نشاطھ. وكان ذا 
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شارب أبیض أشعث مدبباً إلى األمام كشارب برغوث البحر. 
عندما وقف ونستون یراقبھ، خطر لھ أن ذلك الرجل الذي بلغ من 

ان في أوسط عمره عندما اندلعت الثورة، !ما كان العمر عتیاً ك
وأمثالھ من الرجال ھم آخر الحلقات التي تربطنا بعالم الرأسمالیة 

الذي تھاوى. وفي داخل الحزب نفسھ لم یكن قد بقي على قید 
الحیاة الكثیر من الذین كانت أفكارھم قد تشكلت قبل اندالع الثورة، 

أبید معظمھ إبان موجات التطھیر كما كان الجیل االكبر من ذلك قد 
الكبرى التي جرت في الخمسینات والستینات، أما من نجا من 

ھؤالء فقد أّدى بھم ما القوه من إرھاب إلى حالة من االستسالم 
الفكري الكامل. ولو كان ھناك أحیاء یمكنھم نقل صورة صادقة 
ن عن األوضاع في الربع األول من ھذا القرن فال بد أن یكونوا م

العامة. وعلى نحو مفاجئ عادت إلى ذھنھ تلك القطعة التي نسخھا 
في مذكراتھ من كتاب التاریخ وتملكتھ رغبھ جنونیة في أن یدلف 

أخبرني عن «إلى الحانة ویلقي إلى الشیخ بما یحیّره من تساؤالت: 
حیاتك عندما كنت صغیراً. ماذا كانت علیھ الحال في تلك األیام؟ 

».حسن مما ھي علیھ اآلن أم أسوأ؟ھل كانت األمور أ  
ھبط السلم على عجل خشیة أن یتطرق الخوف إلى قلبھ مع مرور 

الوقت فیقعده عن ذلك، واجتاز الشارع الضیق، كان ذلك ضرباً 
من الجنون وال ریب. في العادة ال قوانین محددة تحظر الحدیث 

مع العامة أو ارتیاد حاناتھم، لكن ذلك أمر غیر عادي على 
طالق وال یمكن بحال أن یمر دون أن یلحظھ أحد، فخطر لھ أن اإل

یتظاھر بأن نوبة إغماء قد ألمت بھ إذا ما ظھرت لھ إحدى 
الدوریات وإن كان ذلك لن ینطلي علیھا على األرجح. دفع الباب 

أمامھ حیث فاجأتھ رائحة الجعة الحامضة البشعة، وما إن دخل 
حس بأن الجمیع حتى خفتت حدة الضجیج بشكل ملحوظ وأ

یرمقون لباسھ األزرق، كما توقفت مباراة رمي السھم التي كانت 
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تدور في الطرف اآلخر من الحجرة للحظات. كان العجوز الذي 
تعقبھ یقف عند البار منھمكاً في جدال مع الساقي صاحب األنف 
المعقوف، الذي كان ممتلى الجسم طویل القامة ذا ساعدین قویین 

بینما تحلق حولھما فریق آخر یراقب المشھد وفي سن الشباب، 
 وكؤوسھم بأیدیھم.

 قال الرجل العجوز وقد شد كتفیھ كمن یتأھب للدخول في شجار:
أال أبدو في نظرك مواطناً كامالً؟ أال یوجد كأس من سعة «

»(الباینت) بین كؤوسك الحقیرة؟  
بحق الجحیم «أجاب النادل وقد اتكأ بأطراف أصابعھ على البار: 

»ا ھو ذاك الباینت؟م  
تبا لھ! یّدعي أنھ ساٍق وال یعرف ما ھو الباینت؟ ھو نصف  -

الربع، وھناك أربعة أرباع فى الغالون، فھل علي أن أعلّمك األلف 
 باء مرة ثانیة!

لم أسمع بذلك، ألننا ال نقدم إال باللتر «أجاب الساقي باختصار: 
».ونصف اللتر، وھا ھي االكواب على الرف أمامك  

ولكني أرید باینت، أال یمكن أن تمأل «قال الرجل العجوز مصمماً: 
 ً ».لي باینت؟ لم تكن لدینا ھذه االكواب القذرة عندما كنت شابا  

عندما كنت «فأجابھ الساقي وھو ینظر بطرفھ إلى باقي الزبائن: 
».في شبابك كنا نحن نعیش فوق قمم األشجار  

أن القلق الذي  وانخرط الجمیع في ضحك صاخب، في حین بدا
تسبب بھ دخول ونستون إلى الحانة قد تالشى. احمّر خجالً وجھ 
العجوز األبیض المليء بالبثور، واستدار مبتعداً وھو یتمتم. لكن 

ونستون أمسك ذراعھ بلطف قائال: (ھل تسمح لي أن أقدم لك 
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» إنك سید مھذب»فرد العجوز قائالً وقد شد كتفیھ ثانیة:  »شرابا؟ 
لم یلحظ لباس ونستون األزرق وأضاف بعدائیة موجھة  وبدا أنھ

».باینت... باینت من الجعة»نحو الساقي:   
وصّب لھما الساقي نصفي لتر من جعة داكنة اللون في كأسین كان 

قد غسلھما في دلو تحت البار. كانت الجعة ھي الشراب الوحید 
الذي یقدم في حانات العامة، إذ كان من المفروض أال یشرب 

لعامة الخمر، لكن الحصول علیھ كان متیسراً بسھولة. وحمي ا
وطیس لعبة رمي السھم مرة أخرى وبدأ مجموعة من الرجال 

یتحدثون عن أوراق الیانصیب ونسوا أمر ونستون إلى حین. كانت 
ثمة مائدة خشبیة تحت النافذة حیث یمكن تبادل الحدیث دون خوف 

لو حصل من األمور أن یسترق السمع أحد، إذ كان ذلك فیما 
البالغة الخطورة، لكن على أیة حال كان المكان خلواً من شاشات 

الرصد وھو ما حرص ونستون على التحقق منھ فور دخولھ 
 المكان.

كان في «قال الرجل متذمراً بعد أن استقر جالساً وراء كأسھ: 
استطاعتھ أن یعطیني باینت، فنصف اللتر غیر كاف وغیر شاف، 

».ثیر جدا ویضر بغدة المثانة، ناھیك عن السعرولتر كامل ك  
ال بد أنك شھدت تغییرات كبیرة منذ كنت »فقال ونستون متردداً: 

 ً ».شابا  
قلّب الرجل العجولى عینیھ الضعیفتین في أرجاء القاعة من لوحة 
لعبة السھام إلى البار ومنھ إلى باب مرحاض الرجال وكأنھ یبحث 

ة.عن تلك التغییرات داخل القاع  
كانت الجعة أحسن وأرخص! فعندما كنت شابا «وأخیراً أجاب: 

كانت الجعة غیر حادة وكنا ال نسمیھا جعة ویباع الباینت منھا 
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فسألھ ونستون: » بأربعة بنسات. وبالطبع كان ذلك قبل الحرب.
ورفع كأسھ » كلھا«فأجاب الرجل بغموض: » أي حرب تقصد؟«

».صحتك نخبك، في«وقد شد كتفیھ ثانیة وقال:   
وفي رقبتھ النحیلة ظلت تفاحة آدم تتحرك نزوالً وصعوداً في 

حركة سریعة حتى انتھى من شرب كامل الجعة. توجھ ونستون 
إلى البار وأحضر كاسین آخرین من سعة نصف اللتر. وبدا أن 

 الرجل العجوز قد تناسى استھجانھ لشرب لتر كامل.
أنك كنت رجالً  نك تكبرني سناً بكثیر وال بد«قال ونستون: 

ناضجاً قبل أن أولد أنا ویمكنك أن تتذكر كیف كانت الحیاة قبل 
الثورة. فالذین ھم في مثل سني ال یعلمون شعیئاً عن تلك األیام 

ولیس أمامنا من سبیل لذلك سوى الكتب، ومن یدري ربما یكون 
ما ُسجل في الكتب غیر صحیح ولذا أوّد معرفة رأیك في ذلك. إن 

یخ تقول إن الحیاة قبل الثورة كانت تختلف اختالفاً كتب التار
جذریاً عما ھي علیھ اآلن، فقد كان وصل العسف والجور والفقر 
إلى حد من السوء ال یمكن تخیلھ، وكان غالبیة العمال في لندن ال 

یجدون ما یسد رمقھم منذ مولدھم وحتى مماتھم بینما نصفھم 
كانوا یعملون اثنتي عشرة اآلخر ال یملك حتى حذاء ینتعلھ. كما 

ساعة في الیوم ویتركون المدارس في سن التاسعة وینام العشرة 
منھم في غرفة. وفي الوقت نفسھ كانت توجد فئة قلیلة من الناس، 

ال یتجاوز عددھا بضعة آالف، تتمتع بالثراء والسلطة ویسمون 
بالرأسمالیین. كانوا یمتلكون كل شيء ویسكنون قصوراً ذات أبھة 

قوم على كل منھا ثالثون خادماً ویستقلون سیارات أو عربات ی
»تجّرھا الخیول ویشربون الشمبانیا ویرتدون القبعات العالیة...  

قبعات عالیة! جمیل منك «تھلّل وجھ الرجل العجوز فجأة وقال: 
أن ذكرتني بذلك، لقد خطرت تلك القبعات ببالي باألمس فقط 
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ة منذ سنین، فآخر مرة ارتدیت ولست أدري لماذا. لم أر أیة قبع
واحدة كان في جنازة زوجة أخي وكان ذلك في... ال یمكنني أن 
أتذكر التاریخ لكن ال بد أن ذلك كان منذ خمسین عاماً، وبالطبع 

»كانت القبعة مستأجرة لتلك المناسبة، لعلك تفھم ما أقصد.  
إنني ال أھتم كثیراً بموضوع «قال ونستون مخفیاً امتعاضھ: 

قبعات العالیة، فما یھمني ھو أن ھؤالء الرأسمالیین وقلة من ال
المحامین ورجال الدین ومن اعتاشوا علیھم كانوا سادة األرض، 
وأن كل ما علیھا وجد ألجلھم، وكنتم أیھا العمال عبیداً لھم ومن 
حقھم أن یفعلوا بكم ما یشاؤون، فباستطاعتھم أن یشحنوكم على 

المواشي، وأن یناموا مع بناتكم إذا عّن السفن إلى كندا كما تشحن 
القطة ذات «لھم ذلك، وأن یأمروا بجلدكم بما كانوا یطلقون علیھ 

وكان علیكم أن ترفعوا لھم القبعات إذا ما مررتم ». التسعة أذیال
بھم كما كان كل رأسمالي یجول محاطاً بعصابة من األذناب 

»الذین...  
األذناب! لم أسمع بھذه «وتھلّل وجھ العجوز مرة أخرى وقال: 

الكلمة منذ زمن طویل. األذناب! إنك تعیدني إلى الوراء سنین 
عندما كان من عادتي أن اذھب  -أیام الحمیر -طویلة. إنني أتذكر

عصر أیام اآلحاد ألستمع للخطباء، فإلى » حدائق ھاید بارك«إلى 
ھناك كان الناس على اختالف مشاربھم یفدون من جیش الخالص 

م الكاثولیك إلى الیھود والھنود، وكان ثمة خطیب ال تسعفني والرو
الذاكرة باسمھ اآلن، ولكنھ كان خطیباً مفوھاً حقاً، یتحدث عن 

أذناب البرجوازیین وخدم الطبقة الحاكمة وتحدث عن الطفیلیین، 
الطفیلیین ذاك مسمى آخر لھم. وكان یسمیھم أیضاً الفعلة مشیراً 

ھم ما أقول.إلى حزب العمال، لعلك تف  
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ما أرید «وشعر ونستون أن العجوز كان یغني على لیاله. فقال: 
معرفتھ منك ھو: ھل تشعر أنك تتمتع اآلن بحریة أوسع مما كنت 

تتمتع بھا في تلك األیام؟ ھل تُعامل اآلن كإنسان؟ في األیام 
»الخوالي ھل كان األغنیاء...  

فقال ، »مجلس اللوردات«أضاف الرجل العجوز متذكراً: 
مجلس اللوردات إن شئت ذلك، ولكن ما أسألك عنھ ھو «ونستون: 

ھل كان ھؤالء الناس یعاملونك بازدراء لمجرد أنھم أغنیاء وأنك 
» سیدي«فقیر؟ وھل صحیح أنھ كان یتعین علیك مخاطبتھم بلفظة 

»وخلع قبعتك كلما مررت بھم؟  
ا وبدا على الرجل العجوز انھ قد راح في تفكیر عمیق، وبعدم

أجل، لقد كانوا یحبون «شرب ما یقرب من ربع جعتھ أجاب قائالً: 
منك أن تلمس قبعتك لھم ففي ذلك إبداء لالحترام، ولم أكن شخصیاً 
أوافق على شيء من ذلك، ولكني كنت أفعلھ في كثیر من األحیان 

».مضطراً   
إنني أنقل لك ما ورد  -وھل كان أمراً معتاداً «ورّد ونستون قائالً 

ھل كان أمراً معتاداً لدى ھؤالء الناس  -في كتب التاریخ فحسب 
»وخدمھم أن یرموا بك من الرصیف إلى البالوعات؟  

حدث ذات مرة أن رمى بي أحدھم، إنني «قال الرجل العجوز: 
سباق لیلي للقوارب، وقد  أذكر ذلك وكأنھ باألمس. لقد كان ھناك

اعتادوا أن یكون سباقھم فظیعاً وأشبھ بالشجار، واصطدمت 
لقد كان سیداً ویرتدي قمیصاً  -مصادفة بشاب في شارع شفتسبري 

ومعطفاً أسود ویعتمر قبعة عالیة. كان یسیر على الرصیف في 
خط متعرج فاصطدمت بھ دون تعمد. فقال: أال تنظر أمامك؟ 

ھذا الرصیف الملعون ملكك وحدك. فقال:  فأجبت: أتظن أن
سأفصل رأسك األحمق عن جسدك إذا تمادیت في وقاحتك. فقلت 
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وقد أمسك بتالبیبي ودفعني دفعة قویة كادت ترمیني أمام حافلة: 
لقد كنت شاباً في ذلك الوقت وكنت سأسدد لھ ضربة مماثلة، 

»ولكن...  
رة الرجل واستولى على ونستون شعور بالیأس، لقد كانت ذاك

العجوز خالیة إال من تواف التفاصیل، ولن یحصل منھ على 
معلومات ذات قیمة. إذن فتاریخ الحزب قد یكون صحیحاً، ومع 
قلیل من التعدیل، قد یكون كل ما فیھ صحیح. وأخیراً قرر القیام 

 بمحاولة أخیرة.
ربما لم أوضح لك قصدي تماماً. ما أود قولھ ھو «فقال للشیخ: 

نك تعیش على ھذه األرض منذ زمن طویل، وقد عشت اآلتي: إ
مثالً كنت قد بلغت  1925شطراً من حیاتك قبل الثورة: ففي عام 

 1925الحیاة سنة  رشدك، فھل برأیك، من خالل ما تتذكره، كانت
أحسن مما ھي علیھ اآلن أم أسوأ؟ وإذا كان لك أن تختار فھل 

 تفضل العیش في ھذه الحیاة أم في تلك؟
لرجل العجوز إلى لوحة لعبة السھام نظرة تأمل، وأكمل نظر ا

متكلمآ بھیئة فیلسوف ونبرة تسامح كما لو ان الجعة قد لینت 
إنني أعلم ما تأمل مني أن أقولھ، إنك تأمل أن «عریكتھ. فقال: 

أقول أنني أتمنى العودة إلى سن الشباب. كل الناس یتمنون أن 
ن بالصحة والعافیة. وعندما یعودوا إلى ریعان الشباب حیث یتمتعو

تبلغ ما بلغت من سني فلن تكون على مایرام، فأنا اآلن أعاني من 
ألم خبیث في قدمي، ومثانتي في اضطراب شدید حتى أنھا 

تضطرني إلى ترك الفراش ست أو سبع مرات في اللیلة الواحدة. 
لكن من ناحیة أخرى فإن للتقدم في السن میزات عظیمة، منھا 

ال یكون لدیك ھموم تنغص علیك، كما لن تشغل النساء  مثالً أنھ
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بالك، وفي ھذا فائدة جمة، فأنا لم أعرف امرأة منذ ثالثین سنة، إذا 
».كنت تعتبر ھذا میزة حسنة، بل وأكثر من ھذا لم أرغب في ذلك  

اتكأ ونستون على النافذة، إذ لم تكن ھنالك جدوى من متابعة ذلك 
المزید من الجعة عندما نھض  الحدیث. وكان على وشك شراء

الرجل العجوز فجأة متجھاً صوب المرحاض كریھ الرائحة حیث 
كان نصف لتر الجعة اإلضافي قد فعل فعلھ فیھ. أما ونستون فقد 
ظل جالساً في مكانھ یحملق في كأسھ الفارغة لدقیقة أو دقیقتین، 

ستون ولم یشعر إال وقدماه تحمالنھ خارج الحانة مرة ثانیة. كان ون
على امتداد ما یقارب من عشرین سنة یفكر في ھذا السؤال السھل 

ھل كانت الحیاة قبل الثورة أفضل «الممتنع محاوالً اإلجابة عنھ: 
لكن سؤالھ ظلربال جواب حتى اآلن، طالما » مما ھي علیھ اآلن؟

أن قلة من الناس الباقین على قید الحیاة من العالم القدیم لم یكونوا 
ى مقارنة عقد بآخر. كانوا یتذكرون آالف التفاھات، قادرین عل

كمشاجرة مع زمیل عمل أو البحث عن منفاخ دراجة مفقود أو 
تعبیر اعترى وجھ شقیقة قضت منذ زمن بعید أو دوامات الغبار 

في صباح یوم عاصف منذ سبعین عاماً، كل ھذا بینما كانت 
ا كالنملة التي الحقائق الرئیسیة واقعة خارج مدى رؤیتھم، إذ كانو

یمكنھا رؤیة األشیاء الصغیرة بینما تتعامى عن الكبیرة. وحینما 
یعتري العجز الذاكرة وتكون السجالت المكتوبة زائفة، یصبح 
اّدعاء الحزب بأنھ قام بتحسین أوضاع الحیاة اإلنسانیة واجب 

القبول ألنھ لم توجد، وال یمكن أن توجد، أي معاییر لقیاس صحة 
ھ.ذلك من خطئ  

وفي ھذه اللحظة انقطع حبل تفكیره فجأة وتوقف عن السیر ونظر 
حولھ، فإذا ھو في شارع ضیق فیھ عدد قلیل من الحوانیت 

الصغیرة المعتمة المنتشرة بین المنازل، وفوق رأسھ مباشرة كانت 
تتدلى ثالث كرات معدنیة بال لون بدت كما لو كانت مذھبة فیما 
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فقد كان یقف خارج حانوت مضى. وأحس أنھ یعرف المكان. 
 الخردوات الذي اشترى منھ دفتر مذكراتھ.

وسرت في أوصالھ ارتعاشة خوف، ففي األصل كان شراؤه ذلك 
الدفتر عمالً طائشاً، وكان قد أقسم آنذاك أال یقرب ذلك المكان مرة 
أخرى. ومع ذلك ففي اللحظة التي أطلق ألفكاره العنان قادتھ قدماه 

المكان من تلقاء نفسھا، وكان ما یرجوه من مرة أخرى إلى ذلك 
شراء المفكرة، وھو أن تكون لھ ردءا من تلك النوازع االنتحاریة. 
وقد استرعى انتباھھ في الوقت نفسھ ان الحانوت ال یزال مفتوحاً 

بالرغم من أن الساعة بلغت التاسعة. دلف إلى الحانوت وھو یشعر 
انوت من التسكع على بأنھ سیكون أقل مدعاة للریبة داخل الح

الرصیف، وإذا ما سئل عن ذلك، فیمكنھ أن یقول بكل وضوح إنھ 
 كان یحاول شراء شفرة حالقة!

كان صاحب الحانوت قد قام لتوه بإشعال قندیل كانت تنبعث منھ 
رائحة قذرة لكنھا محتملة. وكان رجالً في حوالي الستین من عمره 

طویل جمیل وعینین  یبدو علیھ الضعف ومحدودب الظھر وذا أنف
ھادئتین شوھتھما نظارة غلیظة. كان یغلب على شعره الشیب لكن 
حاجبیھ كانا كثیفین وما یزاالن أسودین. وكانت النظارة وحركاتھ 
المھذبة النشطة، فضالً عن السترة المخملیة السوداء التي یرتدیھا، 

ن تضفي علیھ ھیئة رجل فكر، كما لو كان أدیباً أو موسیقیاً. وكا
 صوتھ ناعماً ولھجتھ أقل خشونة من لھجة غالبیة العامة.

لقد عرفتك وأنت تقف على الرصیف. ألست «ابتدره الرجل فوراً: 
السید الذي اشترى دفتر السیدة الحسناء ذي الورق الجمیل؟ أعتقد 

 ً ثم حدج ونستون من ». أنھ لم یعد یُصنع مثلھ منذ خمسین عاما
دمة خاصة أسدیھا لك؟ أم تراك ھل من خ«فوق نظارتھ وقال لھ: 

»ترید فقط أن تلقي نظرة؟  
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كنت ماراً وأردت أن ألقي نظرة ولیس «أجاب ونستون بغموض: 
»في ذھني شيء معیّن أطلبھ.  

ال بأس. على كل حال ال أعتقد أن عندي ما «قال الرجل: 
لعلك ترى أن »قالھا وھو یشیر بیده الناعمة معتذراً: » یرضیك.

لو من البضائع وال أخفیك سراً إن قلت إن تجارة الحانوت یكاد یخ
القطع األثریة القدیمة على وشك االنقراض فلم یعد ھناك طلب، 

كما أن المخزون نفد. واألثاث واألواني الخزفیة والزجاجیة تتكسر 
تدریجیاً، كما أن األدوات المعدنیة قد فقدت إذ لم تقع عیني منذ 

»سنوات على شمعدان نحاسي  
األمر كان الحانوت غاصاً بالبضائع ولكن لم یكن بینھا  في حقیقة

شيء ذا قیمة تذكر، ومساحة المحل محدودة إذ ُعلّق على الجدران 
عدد ال یحصى من إطارات الصور المغبرة، كما كانت واجھة 

العرض تحتوي على أطباق مملوءة بالجوز والمزالیج واألزامیل 
عات الكالحة التي ال یبدو البالیة والسكاكین مھترئة النصول والسا

علیھا حتى أنھا تعمل، ناھیك عن أشیاء أخرى متنوعة مما ال قیمة 
لھ. إال أنھ على طاولة صغیرة في إحدى الزوایا وضعت أشیاء من 

العتائق والغرائب مثل علب سعوط ومشابك من العقیق وما شابھ 
ذلك، وھي توحي بأنھ قد یكون بینھا ما ھو مفید. وبینما كان 

نستون یتجھ نحو ھذه الطاولة الح أمام عینیھ شيء أملس مستدیر و
 یلمع لمعاناً ھادئاً تحت ضوء القندیل، فالتقطھ.

كان قطعة ثقیلة من الزجاج محدبة من جانب ومسطحة من الجانب 
اآلخر تكاد تشكل نصف كرة، وكان لون الزجاج ومادتھ نقیا نقاء 

غریب ذو لون أحمر قاني ماء المطر. وفي جوفھ كان ثمة جسم 
یشبھ وردة أو عشبة بحر وقد بدا أكبر من حجمھ الحقیقي بسبب 

 السطح الزجاجي المحدب.
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»ما ھذا؟«سعأل ونستون بافتتان:   
إنھا مرجان من المحیط الھندي، كانت العادة أن «وأجاب الرجل: 

»یحفظوھا في زجاج. لعلھا صنعت قبل مئة عام وربما أكثر.  
»یا لھا من شيء بدیع«وأجاب ونستون:   
ثم سعل » إنھا بدیعة الجمال لكن في ھذه األیام«قال الرجل مباھیاً:

إذا فكرت فى شرائھا اآلن فستكلفك أربعة دوالرات «وأضاف: 
وأستطیع أن أتذكر عندما كان شيء كھذا یساوي ثمانیة دوالرات 
بل ربما أكثر، فھذا أمر ال یمكن حسابھ ولكنھ على أیة حال كان 

»لغاً كبیراً من المال.مب  
ودفع ونستون الدوالرات األربعة في الحال ودّس ھذه التحفة في 
جیبھ. ولم یكن جمالھا ھو مدعاة انجذابھ إلیھا بقدر ما كان ذلك 

العبق الذي أحاط بھا كونھا تنتمي لعصر غیر ھذا العصر، وإلى 
ر ذلك لم یكن زجاجھا ذو الملمس الناعم واللون الصافي كماء المط

كأي زجاج آخر رآه، وكانت ذات جاذبیة مضاعفة بسبب عدم 
فائدتھا الواضحة وإن كان بوسع المرء أن یعتقد أنھا قد استعملت 
في یوم من األیام كثقل یوضع على الورق. رغم ثقلھا الشدید في 
جیبھ فإنھا ولحسن حظھ لم تسبب بروًزا واضحاً. فقد كان أمراً 

حوز عضو الحزب أي شيء عتیق أو غریباً بل مدعاة للریبة أن ی
جمیل، فھذا یجعلھ دائماً موضع شكوك. وتھللت أساریر الرجل 
العجوز بعدما تسلم الدوالرات األربعة، وھنا أدرك ونستون أنھ 

 كان سیقبل بثالثة أو حتى بدوالرین.
توجد غرفة أخرى في الطابق العلوي ربما یھمك إلقاء «وقال: 

یر من األشیاء، بل القلیل من القطع نظرة علیھا. لیس فیھا الكث
»الصغیرة فقط. وسنكون بحاجة إلى قندیل إذا صعدنا ألعلى.  
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وھنا أوقد قندیالً آخر، وبظھر منحنن وببطء أخذ یصعد السلم 
المائل البالي عبر ممر ضیق یؤدي إلى غرفة ال تطل على الشارع 

بل على فناء مرصوف باألحجار وغابة من المداخن. والحظ 
تون أن أثاث الغرفة كان ما یزال مرتباً كما لو كانت مھیأة ونس

للسكن وعلى األرض قطعة من سجادة فیما ُعلّق على الجدران 
صورة أو صورتان. وبالقرب من المدفأة كان ثمة مقعد ذو 

ذراعین، ومن فوق رف المكتبة انبعث صوت ساعة زجاجیة 
ذة كان ثمة عتیقة الطراز مرقّمة باثني عشر رقما. وتحت الناف

سریر كبیر یشغل ربع مساحة الغرفة تقریبا بینما الحاشیة ما زالت 
 موضوعة فوقھ.

كنا نعیش ھنا حتى ماتت «قال الرجل العجوز بما یشبھ االعتذار: 
زوجتي. إني أبیع األثاث قطعة بعد قطعة، واآلن انظر، ھذا سریر 

أن جمیل من خشب الزان أو على األقل سیكون كذلك إذا استطعت 
تتخلص مما یعیث فیھ من حشرات البق، وإن كنت أستطیع القول 

».إنك ستجد في ذلك شیئاً من المشقة  
كان یمسك بالقندیل عالیاً لكي یضيء الغرفة كلھا. وفي مثل ھذا 

الضوء الضعیف بدت الغرفة مغریة على نحو غریب، ولمعت في 
ذھن ونستون فكرة استئجار الغرفة نظیر بضعة دوالرات 

وعیاً، لكن َمن سیتجّرأ على مثل ھذه المخاطرة. كانت فكرة أسب
طائشة ومستحیلة ویجب التخلي عنھا بمجرد التفكیر فیھا، إال أن 

الغرفة أیقظت فیھ نوعاً من الحنین إلى الماضي، وفكر في روعة 
الجلوس في غرفة كھذه، على كرسي ذي ذراعین وإلى جوار 

ة على الموقد، شاعراً بعزلة مدفأة یمّد قدمیھ على حاجزھا والقھو
تامة وأمان تام، دون أن تراقبھ عین أو یطارده صوت، وال یشق 
 حجاب ھذا السكون إال صوت غلیان الماء ودقات الساعة الشجیة.
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ال یوجد ھنا «لم یستطع ونستون منع نفسھ من أن یتمتم قائالً: 
»شاشة رصد!  

حدة إنھا غالیة آه... لم یسبق أن كان لدي وا«قال الرجل العجوز: 
جداً ولم أشعر أبداً أنني بحاجة إلى واحدة. وھناك طاولة جمیلة 
ذات جوانح في تلك الزاویة لكنك ستحتاج إلى تركیب مفصالت 

»جدیدة لھا إذا أردت استخدامھا.  
وفي الزاویة األخرى من الحجرة خزانة كتب وجد ونستون نفسھ 

ت إذ كانت عملیة منجذباً نحوھا، ولكن لم یكن فیھا سوى مھمال
مالحقة الكتب وإتالفھا قد طالت، وبنفس الشدة، األحیاء الشعبیة 

مثلما طالت غیرھا من أماكن. كان من المستبعد تماماً أن یعثر في 
.1960كل أرجاء أوقیانیا على نسخة من كتاب طبع قبل سنة   

وكان الرجل العجوز ال یزال ممسكاً بالقندیل ویقف أمام صورة 
إطار من خشب الورد ومعلقة على الجانب اآلخر  موضوعة في

 من المدفأة مقابل السریر.
واآلن، إذا كنت من معحبي اللوحات «وقال العجوز برقّة: 

»القدیمة...  
مشى ونستون عبر الغرفة لیتفحص الصورة التي كانت عبارة عن 

رسم محفور في الفوالذ لبناء بیضاوي ذي نوافذ مستطیلة وبرج 
مة، وحول البناء سیاج من القضبان الحدیدیة وفي صغیر في المقد

الطرف شيء كالتمثال، حدق ونستون فیھ بضع لحظات فبدا وكأنھ 
 یعرفھ على الرغم من أنھ لم یستطع تذكره.

الحائط ولكن یمكنني  إن اإلطار مثبت فى«قال الرجل العجوز: 
»نزع المسامیر من الحائط إذا كنت تریده.  
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إنني أعرف ذلك البناء، إنھ اآلن عبارة «بعد صمت، قال ونستون: 
»عن أنقاض وسط شارع بالقرب من قصر العدل.  

ھذا صحیح، إنھ بالقرب من دار القضاء. وقد «أضاف الرجل: 
كنیسة في تعرض للقصف منذ سنوات كثیرة، لقد كان عبارة عن 
ثم ابتسم » یوم من األیام وكانت تسمى كنیسة القدیس كلیمنت دان.

برتقال «ابتسامة اعتذار وكأنھ أدرك أنھ قال شیئاً سخیفاً وأضاف: 
»ولیمون، تقول أجراس كنیسة القدیس كلیمنت!  

 فقال ونستون: "ماذا؟ "
إنھا أغنیة » برتقال ولیمون تقول كنیسة القدیس كلیمنت«أوه... «
ا نرددھا ونحن صغار وال أتذكر بقیتھا، ولكني أعرف أنھا كن

كانت تنتھي بمقطع (ھا ھنا تجد شمعة تستنیر بھا حتى الفراش، 
وھا ھنا منجل لحز رقبتك.) لقد كان ذلك نوعاً من الرقص، 

یرفعون أذرعھم لتمر من تحتھا وعندما یصلون إلى مقطع (وھنا 
بك. لقد كانت مجرد  منجل لحز رقبتك) یخفضون أذرعھم لیمسكوا

».أسماء للكنائس وتتضمن أسماء كنائس لندن الرئیسیة  
تساءل ونستون إلى أي قرن یعود بناء الكنائس یا ترى؟ إذ كان 
یصعب أن تقدر عمر أي بنایة قي لندن، فكل بنایة كبیرة والفتة 
للنظر كانوا یّدعون تلقائیاً أنھا شیدت في عھد الثورة، وأي بنایة 

بوضوح انتماؤھا إلى عھد قبل ذلك كاشط تُنسب إلى أخرى یبدو 
فترة غامضة تسمى القرون الوسطى، وأما قرون الرأسمالیة فكان 
ینظر إلیھا على أنھا لم تنتج شیئاً ذا قیمة، لذلك ما كان باستطاعة 
المرء أن یعرف شیئاً عن تاریخ من الطرز المعماریة أكثر مما 

ضوءاً على الماضي مثل  یعرفھ من خالل الكتب. فكل ما یلقي
التماثیل والنقوش والنصب التذكاریة وأسماء الشوارع كان یتم 

 تغییره وتحویره بصورة منھجیة.
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».لم أكن أعرف أبداً أنھا كانت كنیسة«قال ونستون:   
في الواقع ال یزال یوجد الكثیر منھا «ورد الرجل العجوز قائالً: 

ھا لقد تذكرت «ك: ثم استدر» ولكنھا تستعمل ألغراض أخرى...
 بقیة األغنیة:

(برتقال ولیمون تقول أجراس كنیسة القدیس كلیمنت، وتقول 
 أجراس كنیسة القدیس مارتن أنت مدین لي بثالثة فارذن)

ھذا ھو كل ما یمكنني تذكره اآلن. والفارذن كان عملة نحاسیة 
»صغیرة تشبھ السنت.  

»؟لكن أین كانت كنیسة القدیس مارتن«وسأل ونستون:   
كنیسة القدیس مارتن؟ إنھا ال تزال قائمة وتقع في ساحة النصر «

أمام معرض الصور. إنھا عبارة عن بناء بواجھتھ قبة مثلثة 
»وأعمدة وسلّم.  

كان ونستون یعرف ذلك المكان جیداً. فقد كان متحفاً لعرض 
معروضات دعائیة من كل األنواع كنماذج للقذائف الصاروخیة 

ر الفظائع التي ارتكبھا والقالع العائمة و اللوحات الشمعیة، تُصّوِ
 األعداء وما شابھ ذلك.

كانوا یسمونھا القدیس مارتن في قلب «وأضاف الرجل العجوز: 
».الحقول ولو أني ال أرى أیة حقول في ھذه األنحاء  

لم یشتر ونستون الصورة، فقد كانت حیازتھا أكثر مدعاة للشبھة 
ھ یستحیل حملھا إلى المنزل إال إذا من حیازة قطعة الزجاج كما أن

انتزعت من إطارھا. لكنھ تلكأ بضع دقائق أخرى متحدثاً إلى 
، كما قد »ویكس«الرجل العجوز الذي تبین لھ أن اسمھ لیس 

یتبادر إلى الذھن من الكتابة التي على واجھة الحانوت، وإنما 
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سنة ویسكن ھذا  63شارنتون، وكان أرمل، یبلغ من العمر 
وت منذ ثالثین عاماً، وطوال ھذه المدة كان یعتزم تغییر الحان

االسم الموجود على الواجھة لكنھ لم یفعل. وقد ظل صدى ذلك 
المقطع من األغنیة یتردد في رأسھ طوال حدیثھما معاً. (برتقال 

ولیمون تقول أجراس كنیسة القدیس كلیمنت، وتقول أجراس كنیسة 
فارذن) لقد كان مقطعا غریباً القدیس مارتن أنك مدین لي بثالثة 

لكن ما إن تردده في نفسك حتى یخیل إلیك أنك تسمع دقات 
أجراس حقیقیة، أجراس لندن المفقودة والتي ما زالت موجودة في 
مكان ما أو اتخذت شكالً آخر ثم أصبحت في طي النسیان. وبدا لھ 

 أن أصواتھا المنبعثة من برج تلو آخر تجلجل في أذنیھ. وبقدر ما
یستطیع العودة بذاكرتھ للوراء فإنھ ال یذكر أنھ سمع دقات أجراس 

 كنیسة حقیقیة.
ترك ونستون السید شارنتون وھبط الدرج بمفرده لئال یراه 

العجوز وھو یستطلع الشارع قبل أن یخرج من الباب. وكان قد 
عقد العزم على القیام بزیارة أخرى للحانوت بعد فترة مناسبة، 

ما كان ذلك أقل خطراً من تھّربھ من إحدى أمسیات شھر مثالً، فرب
المركز االجتماعي. ولكن الحماقة الحقیقیة التي ارتكبھا كانت 

عودتھ مرة أخرى الى مكان اشترى منھ دفتر مذكراتھ دون أن 
یتحقق مما إذا كان صاحب الحانوت جدیراً بالثقة أم ال ومع 

 ذلك...!
راء قطع أخرى جمیلة من أجل رغم ذلك، فكر ثانیة أنھ سیعود لش

ھذه المھمالت، ولیشتري لوحة كنیسة القدیس كلیمنت المحفورة، 
بعد أن ینتزعھا من إطارھا، ویحملھا إلى المنزل تحت سترة 

معطفھ األزرق ولیستخلص بقیة القصیدة من تالفیف ذاكرة الرجل 
العجوز. ولمع فى ذھنھ للحظات مرة ثانیة ذلك المشروع الطائش، 

تئجار الغرفة الكائنة بالطابق العلوي. وتحت تأثیر مشروع اس
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غمرة الفرح التي اعترتھ لمدة خمس ثوان نسعي حذره وخرج إلى 
الشارع دون أن یلقي ولو بنظرة عبر النافذة. وكان قد بدا یتمتم 

بنغمة مرتجلة: تقول أجراس كنیسة القدیس كلیمنت برتقال 
 ولیمون، وأنت مدین لي بثالثة فارذن.

شعر أن دمھ تجّمد في عروقھ واضطربت أمعاؤه عندما رأى فجاة 
القادم نحوه وما عاد یفصلھ عنھ سوى عشرة أمتار. لقد كانت الفتاة 

ذات الشعر األسود التي تعمل في دائرة اإلثارة. لم یكن من 
الصعب علیھ أن یتعرف علیھا رغم ضعف اإلضاءة في الشارع. 

عة كأنھا لم تره.نظرت إلى وجھھ محدقة بھ ثم أكملت مسر  
لبضع ثوان شعر ونستون أنھ قد فقد القدرة على الحركة، فاستدار 

اقالً دون أن ینتبھ إلى أنھ یسیر في االتجاه الخطأ. یمیناً وابتعد متث
على أي حال فقد اھتدى إلى حقیقة أمرھا، فقد تبدد كل شك لدیھ 
لھا في انھا كانت تتجسس علیھ، إذ لیس من المعقول أن یكون تجوا

في المساء ذاتھ وفي الشارع الخلفي المعتم ذاتھ الذي یبعد 
كیلومترات عن أي حي یقطن فیھ اعضاء الحزب، محض 

مصادفة، لقد كان ذلك أكثر من مجّرد مصادفة. ولم یعد یھم إذا 
كانت جاسوسة لشرطة الرصد أو مجرد جاسوسة ھاویة مدفوعة 

ما رأتھ وھو یدلف بفضولھا الخاص. المّھم أنھا كانت تراقبھ ورب
 إلى الحانة أیضاً.

كان یسیر مجھداً، ومع كل خطوة یخطوھا كانت قطعة الزجاج في 
جیبھ ترتطم بشدة في فخذه حتى أنھ كاد یخرجھا ولطّوح بھا بعیداً. 

وكان األسوأ ھو األلم الذي أصاب معدتھ ولدقیقتین تمثل الموت 
سیجده في أمام عینیھ إن لم یصل إلى مرحاض في الحال، كیف 

 مثل ھذا الحي؟ غیر أن األزمة مّرت مخلفة ألماً شدیداً وراءھا.
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توقف ونستون عن السیر، فقد كان الشارع عبارة عن زقاق 
مسدود. تساءل لبضع ثوان عما یجب علیھ أن یفعل، فاستدار إلى 

الخلف وھم بالعودة وقد خطر ببالھ أن الفتاة اجتازتھ منذ ثالث 
یمكنھ، إذا ما أسرع الخطى، اللحاق بھا ثم دقائق فقط وأنھ ربما 

اقتفاء أثرھا حتى یصال إلى مكان منعزل ھادى فیحطم رأسھا 
بحجر أو ربما تفي قطعة الزجاج التي في جیبھ بھذا الغرض. لكنھ 
تخلى عن الفكرة بعید لحظات، فقد كان خائر القوى ولیس بمقدوره 

وفي سن  أن یوجھ ضربة ألحد، وفوق ذلك كانت الفتاة قویة
الشباب، وقد تدافع عن نفسھا. ثم خطر لھ أیضا أن یھرع إلى 

المركز االجتماعي ویبقى فیھ حتى یغلق أبوابھ كدلیل یثبت مكان 
تواجده في ھذا المساء. لكن ذلك كان أیضاً مستحیالً. لقد انتابتھ 

حالة من اإلعیاء الشدید وكان كل ما یریده ھو أن یعود إلى المنزل 
لقي بھدوء.بسرعة ویست  

كانت الساعة قد تجاوزت العاشرة مساء حینما عاد إلى شقتھ 
ار تطفأ في الحادیة عشرة والنصف في المدخل وكانت األنو

الرئیسي. دلف إلى المطبخ حیث ازَدَرَد ملء فنجان شاي من 
خمرة النصر ثم توجھ إلى الطاولة في الزاویة وأخرج دفتر 

في الحال إذ كان ینبعث من مذكراتھ من الدرج، لكنھ لم یفتحھ 
شاشة الرصد صوت أنثوي نحاسي یزعق بأغنیة وطنیة، فراح 

یحدق في غالف الدفتر ذي اللون المرمري محاوالً دون جدوى أن 
 یخرج ذلك الصوت من رأسھ.

لقد كانوا دائماً یأتونك لیالً، واألفضل لك أن تقتل نفسك قبل أن «
وك لذلك، فأكثر حاالت یقبضوا علیك ومن المؤكد أن كثیراً سبق

االختفاء كانت عملیات انتحار حقیقیة. لكن األمر یستلزم شجاعة 
الیأس حتى تقتل نفسك في عالم یتعذر فیھ الحصول على سالح 

»ناري أو على سم سریع المفعول وأكید األثر.  
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وفكر بشيء من الدھشة في عدم جدوى األلم والخوف وفي ما 
سمھ الذي تخور قواه في اللحظات یالقیھ اإلنسان من خذالن من ج

الحاسمة، فقد كان بامكانھ أن یُخرس الفتاة ذات الشعر األسود لو 
أنھ قد تصرف بالسرعة الكافیة، ولكن الخطر الداھم الذي كان 

محدقاً بھ سلبھ القدرة على التصرف. وأدرك أن مواجھة اإلنسان 
ضد جسده أصعب من مواجھة العدو الخارجي. وحتى في ھذه 

للحظات ورغم ما شربھ من خمر، فإن األلم الذي في جوفھ أفقده ا
القدرة على التفكیر المنطقي. وأدرك أیضاً أن ھذا ھو ما یعتري 

اإلنسان في كل المواقف البطولیة والمأساویة. ففي میدان القتال أو 
في غرفة التعذیب أو على متن سفینة تغرق، تغدو القضایا التي 

نسیان دائماً، ذلك ألن جسدك یظل یتضخم تحارب من أجلھا طي ال
حتى یمأل علیك العالم فال ترى سواه. وحتى إذا لم یشل الرعب 

حركتك أو لم یجعلك األلم تصرخ، فإن الحیاة تظل صراًعا 
موصوالً ضد الجوع والبرد والقلق أو ضد حموضة وحرقة المعدة 

 أو ألم األسنان.
لمفكرة، لكن ذاك شعر ونستون بضرورة أن یكتب شیئاً ففتح ا

الصوت األنثوي كان قد بدأ أغنیة جدیدة وكان كأنھ یرتطم بمخھ 
كشظایا من الزجاج. ثم حاول أن یفكر في أوبراین الذي من أجلھ، 
أو إلیھ، كانت المذكرات، لكنھ وبدالً من التفكیر في أوبراین راح 

یفكر في ما سیحدث لھ بعدما تقبض علیھ شرطة الفكر. لن یھم إذا 
قتلوك في الحال فذلك ما كنت تنتظره. ولكن المھم ھو ما یسبق  ما

الموت (ال أحد یتحدث في مثل ھذه األمور رغم أن الجمیع 
یعرفھا)، ھناك خطوات االعتراف التي علیك أن تمر بھا، من 
الزحف على األرض والصراخ طلباً للرحمة وطقطقة العظام 

تي تُنتزع من المتكسرة واألسنان المھشمة وخصالت الشعر ال
رأسك حتى تدمیھ. لماذا یتعین علیك أن تتجشم كل ھذا ما دامت 
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النھایة واحدة؟ ولماذا لیس باإلمكان أن تقتطع من حیاتك بضعة 
أیام أو أسابیع؟ فلم یحدث أن أفلت أحد من المالحقة أو َصَمَد على 

االعتراف. وحالما تقر بجریمة فكر فإنھ من المؤكد أن موتك 
وقت معلوم. لماذا إذن ذلك الرعب من المستقبل الذي  یصبح مسألة

 لم یكن لیغیرشیئاً؟
ونجح قلیالً في استحضار صورة أوبراین. فقد قال لھ أوبراین في 

كان یعرف ما عناه ». سنلتقي في مكان ال ظلمة فیھ «الحلم 
أوبراین أو خیل إلیھ ذلك. فالمكان الذي ال ظلمة فیھ ھو المستقبل 

لن یراه وإن كان یمكن استشرافھ والمشاركة فیھ. إال  المتخیَل الذي
أنھ لم یستطع متابعة تسلسل أفكاره أبعد من ذلك بسبب الصوت 
الصادر عن شاشة الرصد والذي كان یصفر في أذنیھ. وما إن 

وضع ونستون سیجارة بین شفتیھ حتى تناثر نصف ما فیھا من تبغ 
أن یخرجھ من فمھ كالغبار الالدع على لسانھ، وكان من الصعب 

مرة أخرى. وسرعان ما غمر مخیلتھ وجھ األخ الكبیر طارداً 
صورة أوبراین. وكما فعل منذ أیام خلت، أخرج قطعة عملة 
معدنیة من جیبھ ونظر إلیھا فحدجھ الوجھ بنظرة فیھا ھدوء 

ورزانة من یذود عن الحمى: ولكن أي ابتسامة تلك التي كان 
كدقات أجراس نعي الموتى ترددت یخفیھا تحت شاربھ األسود؟ و

 أصداء الكلمات في ذھنھ:
 الحرب ھي السالم

 الحریة ھي العبودیة
 الجھل ھو القوة

 الجزء الثاني
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 الفصل األول
كان الوقت ضحى عندما غادر ونستون مكتبھ ومضى إلى 

المرحاض. وإذا بشخص مقبل نحوه من الطرف األخر للممر 
الفتاة ذات الشعر األسود. الطویل ذي الضوء الساطع. كانت 

وكانت قد انقضت أربعة أیام مذ صادفھا خارج حانوت 
الخردوات. عندما اقتربت منھ لفت انتباھھ أن ذراعھا الیمنى معلّقة 

في رقبتھا إلى رباط لم یستطع أن یمیزه عن بعد ألن لونھ شبیھ 
بلون لباسھا الرسمي الذي كانت ترتدیھ. ربما كانت قد سحقت یدھا 

تدور حول آالت (كالیدوسكوب) الكبیرة التي تتم فیھا الحبكة  وھي
 القصصیة. وكان مثل ھذا الحادث أمراً شائعاً في دائرة اإلثارة.

كانت تفصل بینھما مسافة أربعة أمتار تقریبا عندما تعثرت الفتاة 
وسقطت على وجھھا فصرخت صرخة ألم مدویة، البد أنھا 

ونستون عن سیره في حین سقطت على ذراعھا المصابة. توقف 
كانت الفتاة قد نھضت على ركبتیھا وقد شحل وجھھا وبدت شفتاھا 

أكثر احمراراً، وكانت عیناھا تحدقان بوجھھ وقد ارتسمت فیھما 
نظرة تطلب منھ أن یساعدھا، نظرة ھي أقرب إلى الخوف منھا 

 إلى األلم.
سعى خفق قلب ونستون بعاطفة غریبة، فالتي أمامھ ھي عدو كان ی

للفتك بھ، لكنھا أیضاً مخلوقة بشریة تتألم، ولربما یكون ساِعُدھا قد 
كسر مرة أخرى. وبغریزتھ اإلنسانیة تقدم نحوھا لیأخذ بیدھا. 

فحینما رأھا تسقط فوق ذراعھا المضمدة شعر كما لو أن األلم قد 
 سرى إلى جسده ھو. وسألھا: ھل أصابك أذى؟

ف تصبح على ما یرام في ال، ال شيء.. إنھا ذراعي... سو -
 الحال.
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كانت تتكلم وقلبھا یخفق بشدة، أما وجھھا فقد شحب شحوباً شدیدا. 
ومدت لھ یدھا الثانیة، فأعانھا على النھوض، وإذ ذاك بدا أنھا 

 استعادت بعض لونھا وبدت في حال أفضل.
لم یحدث شيء یستحق الذكر، فكل ما «وعادت تكرر بعد قلیل: 

».ارتطم باألرض. شكراً لك أیھا الرفیق في األمر أن معصمي  
وعاودت السیر في االتجاه نفسھ الذي كانت تسیر فیھ من قبل، 

 سارت بخطى نشطة ورشیقة وكأن شیئاً لم یحدث على اإلطالق.
لم تستغرق ھذه الحادثة سوى نصف دقیقة فقط. لقد كان الحرص 

بھ على أال تطفو مشاعر المرء على وجھھ بمثابة عادة باتت أش
بالغریزة، فقد كانا یقفان أمام شاشة الرصد مباشرة عندما وقع 
الحادث ومع ذلك كان من العسیر جداً على ونستون أن یكبت 

شعور الدھشة الذي ارتسم على وجھھ، إذ أثناء الثانیتین أو الثالث 
التي أعان خاللھا الفتاة على النھوض حدث أنھا أودعتھ شیئاً في 

في أنھا فعلت ذلك عن قصد. كان ھذا یده ولم یكن ھناك شك 
الشيء صغیراً ومنبسطاً، وعندما ولج من باب المرحاض نقلھ من 

یده إلى جیبھ حیث تحسسھ بأطراف أصابعھ. كانت قصاصة من 
 الورق مطویّة.

ال ریب في «عندما وقف أمام المبولة فتح الورقة وقال في نفسھ 
للحظة أن یقرأ ، وراودتھ نفسھ »أنھا تحمل رسالة ما بداخلھا

الرسالة في التو والحال، ولكنھ سرعان ما تنبھ لما تنطوي علیھ 
ھذه الخطوة من حماقة مطبقة، إذ من المؤكد أن شاشات الرصد 

تعمل لیل نھار في ھذا المكان، فقفل راجعاً إلى مكتبھ. جلس وألقى 
بقصاصة الورق بغیر اھتمام بین األوراق األخرى المرصوصة 

حس بقلبھ یخفق خفقات مدویة، وكان من حسن فوق مكتبھ، وأ
حظھ أن المھمة المسندة إلیھ في تلك اللحظة كانت عمالً روتینیاً 
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محضاً، إذ كان یصحح قائمة مطولة من األرقام وھو األمر الذي 
 ال یتطلّب انتباھاً شدیًدا.

وقال في نفسھ أیاً كان ما ھو مكتوب في الرسالة، فال بد أنھ 
یاسي. فكر في تلك اللحظة باحتمالین. أولھما، سیكون ذا مغزى س

وھو األكثر رجحانا، أن الفتاة تعمل جاسوسة لحساب شرطة 
الفكر، وھو ما كان یخشاه، لكنھ لم یفھم لماذا تلجأ شرطة الفكر 
لھذه الطریقة لتوصیل رسائلھا، لعل لدیھم من األسباب ما یفسر 

أمر باالنتحار أو فخ ذلك. فلربما في الرسالة تھدید أو استدعاء أو 
ما ینصب لھ. أما عن االحتمال اآلخر فقد كان أكثر جنونا، كان 

یساور ونستون رغم أن ونستون قد حاول دون جدوى أن یكبتھ، 
ومفاده أن ھذه الرسالة لیس ثمة ما یربطھا بشرطة الفكر على 

اإلطالق إذ إنھا مرسلة من إحدى المنظمات السریة. فلعل لجماعة 
وجود!، ولعل الفتاة منضویة في عضویتھا. ال ریب في » األخوة«

أن ھذه الفكرة كانت عبثیة، ولكنھا انبجست في خاطره منذ لحظة 
شعوره بالورقة في یده. ولم تكد تمر دقیقتان حتى كان التفسیر 
األول واألرجح قد خطر ببالھ ثانیة. وحتى اآلن ورغم أن عقلھ 

تھ، فإنھ لم یصدق ذلك وظل أوحى إلیھ أن ھذه الرسالة قد تعني مو
متشبثاً بأھداب أمل واه، في حین أخذ قلبھ یدق بعنف محاوالً كبت 

 أثر ارتعاشة على صوتھ وھو یھمھم باألرقام إلى آلة التسجیل.
لّف رزمة كاملة من أوراق العمل ثم زج بھا في األنبوب الھوائي. 

ھ ثماني دقائق كانت قد مضت حین أعاد تثبیت نظارتھ فوق أنف
وتنھد، ثم جذب مجموعة أخرى من أوراق العمل وقد ُوضعت 
قصاصة الورق فوقھا، وما إن فّضھا حتى رأى الكلمة التالیة 

 مكتوبة فوقھا بخط كبیر:
»أحبك«  
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تمفكھ ذھول شدید لعدة لحظات حتى أنھ نسي أن یلقي بأداة 
الجریمة في قبور الذاكرة. وحینما فعل ذلك، ورغم إداركھ للخطر 

نطوي علیھ إبداء أي اھتمام زائد، فإنھ لم یقدر على منع الذي ی
نفسھ من قراءتھا مرة ثانیة، وفي الحال، حتى یطمئن قلبھ إلى أن 

 الكلمة موجودة حقاً.
وكان من العسیر علیھ أن یواصل العمل لما تبفى من وقت في ذلك 
الصباح. ولم یكن أشق علیھ من التركیز على ما بین یدیھ من مھام 

، إال ضرورة إخفائھ لما یختلج وجھھ من انفعال أو مزعجة
اضطراب عن شاشة الرصد، وشعر كأن ناراً أشعلت في ضلوعھ. 

كان تناولھ لطعام الغداء في المطعم الحار والغاص بالموظفین 
والمليء بالضوضاء بمثابة عملیة تعذیب. فقد كان یأمل أن یختلي 

فإن األحمق بارصون  بنفسھ أثناء ساعة الغداء، لكنھ ولسوء حظھ،
قد حشَر نفسھ بكل سماجة بجانبھ، وقد فاقت رائحة عرقھ الكریھة 

رائحة الطعام المسلوق، ومضى بارصون یثرثر حول 
االستعدادات ألسبوع الكراھیة، مبدیاً حماستھ بشكل خاص لنموذج 

لوجھ األخ الكبیر َعْرَضھُ متران ویجري إعداده بواسطة فرقة 
تمي إلیھا ابنتھ، خصیصاً لھذه المناسبة. ولم الجاسوسات، التي تن

یكن ونستون یستطیع سماع ما یقولھ بارصون وسط الضوضاء 
مما یضطره إلى تحّمل إزعاج تكرار بارصون لبعض مالحظاتھ 
السخیفة. وقد لمح الفتاة ذات مرة وھي جالسة مع فتاتین أخریین 

بدو أنھا حول إحدى الموائد في الطرف اآلخر من قاعة الطعام. وی
 لم تره، أما ھو فلم ینظر في اتجاھھا مرة ثانیة.

كان ونستون أفضل حاالً في فترة ما بعد الظھیرة. فقد أسندت إلیھ 
مھمة صعبة تتطلب عدة ساعات وتستلزم منھ تركیزاً بحیث ینحي 

كل ما عداھا جانباً. كان علیھ تزویر بعض تقاریر اإلنتاج 
عالمات استفھام حول نزاھة الصادرة منذ سنتین بطریقة تثیر 
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عضو بارز في قیادة الحزب وقد غدا فى وضع مزعزع. كان 
ونستون یجید أداء مثل ھذا اللون من العمل، بالتالي فقد تمكن من 
إقصاء الفتاة عن تفكیره ألكثر من ساعتین. ولكن عادت ذكراھا 

ترتسم أمام عینیھ مصحوبة برغبة جامحة في االختالء بنفسھ حتى 
التفكیر في ھذا التطور الجدید، وھو ما سیكون مستحیالً  یمكنھ

دون أن یختلي بنفسھ. كانت تلك اللیلة ھي إحدى اللیالي التي یتعین 
علیھ فیھا الذھاب إلى المركز االجتماعي. ازدرد وجبة طعام 

أخرى ال طعم لھا ثم سارع إلى المركز وشارك في سخافة من 
وطین من كرة الطاولة ، ثم لعب ش»مجموعة النقاش«سخافات 

وشرب عدة كؤوس من الخمر وجلس نصف ساعة یستمع 
عالقة االنجسوك (االشتراكیة االنجلیزیة) «لمحاضرة بعنوان 

ورغم أن الملل قد أمسك بتالبیب روحھ، فإنھ وللمّرة ». بالشطرنج
األولى یشعر بعدم الرغبة فى التملص من أمسیة من تلك 

شعر برغبة تنبجس بین » أحبك« األمسیات. إذ بعد رؤیتھ لكلمة
حنایاه في أن یظل على قید الحیاة، وبدا لھ فجأة أن من الحماقة أن 
یجازف بنفسھ في مثل ھذه المجازفات البسیطة. لم تكن الساعة قد 

بلغت الحادیة عشرة مساء حینما عاد إلى شقتھ واستلقى على 
لتزم فراشھ في الظالم حیث یكون بمأمن من شاشة الرصد إن ھو ا

 الصمت، لكن كان في مقدوره أن یسترسل في التفكیر دون توقف.
وكانت الصعوبة العملیة التي تتطلب حالً ھي: كیف یتصل بالفتاة 
ویرتب لقاء معھا. وكان قد أبعد احتمال أنھا تنصب لھ شركاً، وقد 

تأكد لھ ذلك بسبب ما اعتراھا من اضطراب حینما أودعتھ 
ن نوبة من الھلع قد انتابتھا إلى درجة القصاصة. فقد كان جلیاً أ

أخرجتھا عن صورتھا المعروفة، ولم یخطر على بالھ البتة أن 
یتمنّع عن قبول ھذه البادرة منھا، رغم أنھ كان یفكر قبل خمس 

لیال في تھشیم رأسھا بحجر. لكن ذلك لم یعد ذا أھمیة اآلن. وراح 
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كان یحسبھا  یفكر في جسدھا العاري البض مثلما رآه في الحلم.
حمقاء كبقیة فتیات جیلھا، برأس محشو بالحقد واألكاذیب وجوٍف 
مملوء بالجلید. ولذا فقد انتابتھ نوبة من حمى الخوف حینما خطر 

ببالھ احتمال فقدانھ لھا وإفالت جسدھا األبیض البض من بین 
یدیھ! وكان أخشى ما یخشاه ھو أن یتغیر رأیھا إذا ھو لم یبادر إلى 

بھا. ولكن الصعوبات العملیة التي كانت تحول دون  االتصال
تحقق ذلك اللقاء كانت جمة. كان أمره أشبھ بأمر من یحاول 
تحریك قطعة شطرنج فیما الموت یحاصر الملك. فأینما تول 

وجھك تر شاشة الرصد. وفي واقع الحال فإن كافة وسائل 
االتصال بھا قد خطرت ببالھ خالل خمس دقائق من قراءتھ 

رسالة، ولكنھ اآلن وبعدما أصبح لدیھ متسع من الوقت للتفكیر، لل
أخذ یستعرضھا واحدة تلو أخرى كما لو كان یصّف مجموعة من 

 األدوات على مائدة.
وكان من الجلي أنھ من غیر الممكن أن یجمع بینھما لقاء كذلك 
الذي جمع بینھما في ذاك الصباح. فلو أن عملھا كان في دائرة 

ن األمر ھیناً نسبیاً، لكنھ ال یعرف على وجھ التحدید السجالت لكا
أین توجد دائرة اإلثارة في المبنى، ولیس لدیھ ما یتذرع بھ للذھاب 

إلى ھناك. ولو أنھ كان یعرف أین تقطن وفي أي وقت تنصرف 
من العمل لتعمد مقابلتھا في طریق عودتھا إلى منزلھا. بید أن 

مأمونة عواقبھ ألن ذلك یعني تتبعھا إلى منزلھا لم یكن أمراً 
التسكع خارج الوزارة وھو أمر یحتمل أن یلفت إلیھ األنظار. وأما 

فكرة أن یبعث لھا برسالة عبر البرید فأمر غیر ممكن بتاتاً، إذ 
كانت الرسائل تفتح عند نقلھا طبقاً لنظام متبع ومعلن ومن ثم ما 

نما تستدعي كان یقدم على كتابة خطابات إال قلة من الناس. وحی
الضرورة إرسال بعض الرسائل كان الناس یلجأون إلى بطاقات 

مطبوعة تتضمن قائمة من العبارات الجاھزة، ویكفي المرء آنذاك 



~ 131 ~ 

 

أن یشطب على العبارت التي ال تتناسب مع موضوع رسالتھ. 
وفي نھایة المطاف استقر رأیھ أن آمن مكان یلتقیان فیھ ھو 

ر إلیھا لكي تجلس بمفردھا إلى المطعم. فإذا استطاع أن یشی
منضدة في منتصف قاعة الطعام بعیًدا عن شاشة الرصد ووسط 
طنین كاف من األصوات لیغطي على الحدیث بینھما، إذا أمكن 

ثانیة فبإمكانھما أن  30تحقیق ھذه الشروط في مدى زمني مقداره 
 یتبادال بعض الكلمات.

قلق. ففي الیوم التالي انقضى أسبوع كانت حیاتھ خاللھ بمثابة حلم 
لم تظھر الفتاة في المطعم إال حینما كان یھم بمغادرتھ، وكانت 

صافرة بدء العمل قد سمعت فظن أنھا غیرت نوبة عملھا إلى نوبة 
أخرى. واجتاز كالھما اآلخر دون أن یرفع إلیھ ناظریھ. وفي 

 الیوم الذي تلى ذلك، كانت الفتاة في المطعم في الوقت نفسھ، لكنھا
كانت بصحبة ثالث فتیات أخریات وكن یجلسن أسفل شاشة 

الرصد مباشرة. ثم مّرت علیھ ثالثة أیام ثقیلة لم تظھر خاللھا على 
اإلطالق، وبدا لھ أن عقلھ وجسده قد أصیبا بحساسیة مفرطة أو 

بنوع من الشفافیة جعل كل لفتة وكل صوت وكل تماس وكل 
یصغي إلیھا، لوناً من ألوان  كلمة، كان لزاماً علیھ أن ینطق بھا أو

 من العذاب. وحتى في نومھ لم یبارحھ طیفھا.
وفي خالل ھذه األیام لم یمّس مفكرتھ. وإذا كان من راحة فقد كان 

یلتمسھا في أوقات عملھ حین یكون بمقدوره أن ینسى نفسھ في 
غمرة العمل لمدة أقصاھا عشر دقائق. كان واضحاً أنھ لیس لدیھ 

سیر لما عساه قد لحق بالفتاة، وال یمكن أن یسأل أي دلیل أو تف
عنھا. ربما تكون قد راحت ضحیة عملیة تصفیة أو ربما تكون قد 
أقدمت على االنتحار أو نُقلت إلى الطرف اآلخر من أوقیانیا. لكن 

أسوأ ھذه االحتماالت وأرجحھا على اإلطالق أنھا ربما غیّرت 
 رأیھا وقررت أن تتحاشى لقاءه.
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وم التالي عاودت الفتاة الظھور وقد حررت ذراعھا من وفي الی
رباطھ مكتفیة بوضع ضمادة حول معصمھا. وكانت رؤیتھ لھا 
مبعثاً الرتیاح غامر لدیھ حتى أنھ لم یستطع مقاومة الرغبة في 

النظر إلیھا مباشرة لعدة ثوان. وفي الیوم التالي كان قاب قوسین 
عندما دلف إلى المطعم كانت  أو أدنى من إمكانیة التحدث إلیھا، إذ

تجلس إلى مائدة بعیدة عن الحائط وكانت بمفردھا. ولما كان 
الوقت مبكرا، فإن المطعم لم یكن قد امتأل بعد برّواده. وتحرك 

الطابور إلى األمام حتى أصبح ونستون أمام طاولة تسلیم الطعام، 
ح ثم توقف لدقیقتین ألن شخصاً من الذین یتقدمونھ في الصف را
یشكو من عدم تسلمھ قرص السكر. ولكن الفتاة كانت ال تزال 

بمفردھا عندما أكمل ونستون صینیتھ وبدأ یسیر متظاھراً بعدم 
االكتراث بینما كانت عیناه تبحثان في المكان عن مائدة تقع خلفھا. 
وسار نحوھا حتى بات ال یفصلھ عنھا سوى ثالثة أمتار. ولم یبق 

ده. وعندئذ تناھى إلى سمعھ صوت قادم غیر ثانیتین ویتحقق مرا
فتظاھر بأنھ لم یسمع. فعاد الصوت » سمیث«من خلفھ ینادي 

فأدرك أن ال فائدة من التظاھر بعدم ». سمیث«یكرر النداء 
السماع واستدار یتطلّع وراءه فإذا بھ یرى ذلك الشاب األشقر 

ه الشعر الغبي، الذي یدعى ویلشر والذي بالكاد كان یعرفھ، یدعو
مبتسماً لمكان شاغر بجانبھ. ولم یكن رفضھ لتلك الدعوة بمأمون 

العاقبة. فبعد أن عرفھ بعض من في المطعم لم یعد بمقدوره أن 
یذھب ویجلس قبالة مائدة تجلس إلیھا فتاة بمفردھا، فقد كان ذلك 

الفتاً لألنظار ولذا جلس مع ویلشر وعلى شفتیھ ابتسامة غیر وّدیة. 
الشاب الغبي. وعندئذ تراءى لونستون أن یحطم وتھلل لذلك وجھ 

ھذا الوجھ بفأس فیشقّھ نصفین. وما ھي إال دقائق قلیلة حتى كانت 
 مائدة الفتاة قد امتألت.
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ولكن ال بد أنھا الحظتھ مقبالً نحوھا ولربما فھمت المغزى. وفي 
الیوم التالي حرص ونستون على المجيء إلى المطعم مبكراً، 

فردھا في المكان نفسھ. وكان یتقدمھ في الطابور فوجدھا جالسة بم
مباشرة رجل ضئیل الجسم سریع الحركة أشبھ بالخنفساء ذو وجھ 

منبسط وعینین صغیرتین مریبتین وما إن ابتعد عن طاولة التوزیع 
وھو یحمل صینیتھ حتى اتجھ إلى مائدة الفتاة كالسھم، فضاعت 

روقھ، ولكن ال جدوى آمال ونستون الذي تبعھ وقد تجمد الدم في ع
من لقائھ بالفتاة ما لم یكن على انفراد. في ھذه اللحظة ُسمع صوت 
ارتطام وإذا بالرجل الضئیل قد ھوى أرضاً على أطرافھ األربعة 
بینما طارت الصینیة في الھواء وجرى منھا جدوالن من الحساء 
والقھوة فوق أرضیة القاعة. نھض الرجل على قدمیھ وھو یرمق 

بنظرات عدائیة. كان واضحا أنھ یشك في أن ونستون قد  ونستون
عرقلھ من الخلف. غیر أن كل شيء مر بسالم. وبعد خمس ثوان 
كان ونستون یجلس إلى مائدة الفتاة بینما راحت دقات قلبھ تدوي 

 كالرعد.
لم یرفع نظره إلى عینیھا. بل أخذ ینقل أوعیة الطعام من الصینیة 

ام طعامھ على الفور. كان أمراً بالغ إلى الطاولة وشرع في التھ
األھمیة أن یبادر بالحدیث إلیھا قبل مجيء أي شخص آخر، ولكن 

شعوراً فظیعاً بالخوف قد انتابھ، فقد انقضى أسبوع كامل على 
أولى بوادرھا نحوه ولربما تكون قد غیرت رأیھا، بل البد أنھا قد 

عالقات غیرت رأیھا! كان من المستحیل أن تكلل مثل ھذه ال
بالنجاح. إن ذلك ال یحدث على أرض الواقع. ولعلھ كان سیحجم 

عن الحدیث إلیھا لوال رؤیتھ أمبلفورث في تلك اللحظة، الشاعر ذا 
األذنین كثیفتي الشعر، وھو یتجول في أنحاء قاعة المطعم على 

مھل ومعھ صینیة باحثاً عن مكان شاغر. كان ثمة وشیجة غامضة 
ون ومن المؤكد أنھ لن یتردد في الجلوس تربط أمبلفورث بونست
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معھ إن ھو رآه. لم یكن أمام ونستون غیر دقیقة واحدة للعمل. كان 
ونستون والفتاة منھمكین في التھام الطعام دون توقف. وكان ما 

یتناوالنھ عبارة عن حساء فاصولیا. وبصوت ھادى وأشبھ 
أي بالغمغمة كسر ونستون حاجز الصمت بینھما دون أن یرفع 

منھما عینیھ عن صینیتھ مواصلین تناول الحساء. وبین ملعقة 
وأخرى تبادال بعض الكلمات الضروریة بصوت خفیض ودون أن 

 یعتري وجھیھما أي أنفعال.
أي ساعة تتركین عملك؟ -  
السادسة والنصف مساء. -  
أین یمكن أن نلتقي؟ -  
ساحة النصر قرب التمثال. -  
الرصد.إنھا ملیئة بشاشات  -  
ال خوف إذا كانت مزدحمة بالناس. -  
ھل من إشارة؟ -  
كال، ال تقترب مني إال إذا رأیتني بین حشد من الناس. وال تنظر  -

 نحوي بل ابق على مقربة مني.
في أي وقت؟ -  
السابعة مساء. -  
حسناً. -  

لكن أمبلفورث لم یر ونستون، فجلس إلى مائدة أخرى. أما 
ادال كلمة واحدة بعد ذلك وكانا یتحاشیان ونستون والفتاة فلم یتب
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تبادل النظر ما استطاعا إلى ذلك سبیالً. فرغت الفتاة من غدائھا 
 على عجل وانصرفت، في حین بقي ونستون یدخن سیجاره.

ذھب ونستون إلى ساحة النصر قبل حلول الموعد المضروب 
وراح یدور حول النصب الھائل الحجم ذي الشكل األسطواني، 

ھي بتمثال ضخم لألخ الكبیر وھو یحدق جنوباً في األفق حیث المنت
عقد لھ النصر على الطائرات األوراسیة (قبل سنوات كانوا 

یقولون طائرات شرقاسیا) في معركة خاضتھا المحطة الجویة رقم 
. في الشارع وأمام التمثال كان ھناك تمثال آخر لرجل یمتطي 1

ضت خمس دقائق على حصاناً یفترض أنھ أولیفر كرومویل. م
الموعد ولم تظھر الفتاة فانتاب ونستون خوف شدید من جدید إذ 
ظن أنھا لن تأتي وأنھا قد عدلت عن رأیھا. راح یتقدم ببطء إلى 

الطرف الشمالي من الساحة وقد عال وجھھ نوع من السرور 
الباھت عندما وقعت عیناه على كنیسة القدیس مارتن التي كانت 

أنت مدین لي «كانت لھا أجراس، تدق نغمات أجراسھا، حینما 
ثم فجأة رأى الفتاة واقفة عند قاعدة التمثال وھي ». بثالث فارذنج

تقرأ، أو تتظاھر بقراءة، ما كتب على قاعدة التمثال، ولم یكن من 
المأمون أن یقترب منھا قبل أن یتجمع المزید من الناس حولھا، 

ھذه اللحظة انبعث صوت  فشاشات الرصد تمأل المكان. بید أنھ في
ھتافات وسمع أزیز عربات ثقیلة تنطلق من الناحیة الیسرى. 

وفجأة سادت حالة من الھرج والمرج فى الساحة. تسللت الفتاة من 
بین تماثیل األُُسود عند قاعدة النصب ثم غرقت في الزحام. وتبعھا 

ونستون بینما كان یُعلَن أن قافلة من أسرى الحرب األوراسیین 
انت تمر.ك  

كانت جماھیر كثیفة من الناس قد تقاطرت على الساحة حتى 
أغلقت طرفھا الجنوبي. فرأى ونستون نفسھ، وھو الذي فى 

األوقات العادیة ینأى عن كل أشكال العراك، وقد راح یشق طریقھ 
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بالمناكب ویدفع ویلكز لیشق طریقھ إلى وسط الحشود. وسرعان 
الفتاة. ولكن الطریق كان  ما بات على مبعدة ذراع واحدة من

مسدوداً برجل ضخم الجثة من العامة وامرأة بحجمھ تقریباً، ربما 
تكون زوجتھ، وكأنھما یشكالن معاً حائطاً بشریاً ال یمكن اختراقھ. 
شق ونستون طریقھ بصعوبة حتى حشر كتفھ بینھما بعنف. للحظة 

من  من الزمن أحس وكأن أحشاءه قد انسحقت بین ھاتین الكتلتین
اللحم. لكنھ نجح في اختراقھما وقد تصبب عرقاً. أخیراً وجد نفسھ 

إلى جانب الفتاة كتفا لكتف وكالھما یحدق أمامھ دون أن یلتفت إلى 
 اآلخر.

كان ھناك رتل طویل من الشاحنات، تحمل حراساً ذوي وجوه 
خشبیة ومسلحین بالبنادق األلیة یقفون منتصبین في كل زاویة من 

نات، یمر ببطء في الشارع. وفي الشاحنات كان یجلس زوایا الشاح
رجال ضئیلو األجسام ذوو بشرة صفراء وثیاب خضراء رثة 

اكتظت بھم الشاحنات وراحت وجوھھم المنغولیة البائسة تحدق 
من فوق جوانب الشاحنات فاغرین أفواھھم غیر عابئین بشيء. 

ُسربلوا وكنت تسمع من حین آلخر قعقعة األغالل الحدیدیة التي 
بھا كلما تأرجحت شاحنة. شاحنات تلو شاحنات من األسرى 

المساكین كانت تمر. وكان ونستون یشعر بوجود ھذه الوجوه لكنھ 
كان یراھم على نحو متقطع، إذ كانت الفتاة تقف بجانبھ وقد 

التصقت ذراعھا الیمنى بمرفقھ، وكانت وجنتھا قریبة منھ بحیث 
أمسكت الفتاة بزمام الموقف كان یحس حرارتھا. وسرعان ما 

مثلما فعلت حینما كانت في المطعم. وابتدرتھ بالكالم وبالصوت 
نفسھ الخالي من االنفعاالت كالعادة، حیث كانت شفتاھا ال 

تتحركان إال بالكاد وال یخرج منھما إال ھمس یكاد یضیع وسط 
 طنین األصوات وقرقعة الشاحنات.

ھل تسمعني ! -  
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أجل. -  
الحصول على إذن من العمل بعد ظھر األحد؟ھل یمكنك  -  
أجل. -  
إذن اصغ إلى بعنایة وانتبھ جیداً لكل ما سأقولھ. اذھب إلى  -

 محطة بادنجتون...
وبدقة عسكریة متناھیة أدھشتھ، أخذت توضح لھ الطریق الذي 

یسلكھ كالتالي: رحلة بالقطار تستغرق نصف ساعة، ثم االنعطاف 
سیر كیلومترین عبر طریق حتى یصل یساراً خارج المحطة ثم ال

إلى بوابة نُِزع قضیبھا العلوي اعبرھا إلى طریق عبر الحقول 
یؤدي إلى ممر مغطى بالعشب عبر شجیرات صغیرة إلى أن 

تصل إلى شجرة میتة علیھا طحالب كثیرة. كان الموقف یبدو كما 
 لو كانت تحمل خریطة داخل رأسھا.

 وأخیراً سألتھ بصوت خفیض:
مكنك تذكر كل ذلك؟ھل ی -  
أجل. -  
إذن، انعطف یساراً ثم یمیناً فیساراً ثانیة لتجد بوابة نُِزع قضیبھا  -

 العلوي.
فھمت، لكن في أي وقت؟ -  
حوالي الساعة الثالثة. ربما ستضطر لالنتظار ألنني سأسلك  -

 طریقاً آخر. لكن ھل أنت متأكد أنك تتذكر جیًدا كل ما قلت؟
أجل. -  
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ابتعد عني بأسرع ما یمكن.إذن  -  
لم تكن تحتاج إلى قول ذلك. فقد ظال لفترة من الزمن عاجزین عن 
تخلیص نفسیھما من الجماھیر المحتشدة. كانت الشاحنات ال تزال 
تتتابع والناس فاغرین أفواھھم دھشة وعجباً. في البدایة كان ھناك 

 قلیل من صیحات االستھجان والصفیر وكانت تنبعث من أعضاء
الحزب فقط ولم تلبث أن توقفت. فقد كانت غریزة حب االستطالع 
تخیم على األجواء. فاألجانب سواء كانوا من أوراسیا أو شرقاسیا 

یُنظر إلیھم كنوع من الحیوانات الغریبة. إذ لم یكن المرء یراھم إال 
في ثیاب السجناء وحتى في ذلك لم یكن یستطیع أن یراھم إال 

ن مآلھم كان یظل مجھوالً، فباستثناء تلك القلة للحظات عابرة كما أ
منھم الذین یشنقون باعتبارھم مجرمي حرب، كان الباقون یختفون 
تماماً عن األنظار ولعلھم یرسلون إلى معسكرات األشغال الشاقة. 

وغابت الوجوه المنغولیة المستدیرة لتحل محلھا وجوه أوروبیة 
ومن فوق خدود ناتئة  قذرة ذات لحى یظھر علیھا أثر اإلرھاق.

العظام كانت عیونھم تنفذ إلى عیني ونستون. فتارة تكون نظراتھم 
قاسیة وتارة تذھب بعیداً. وبینما كان رتل الشاحنات یقترب من 
نھایتھ رأى ونستون في آخرھا عجوزاً كھالً، وقد اكتسى وجھھ 
بشعر أشیب كثیف، یقف منتصباً وقد عقد معصمیھ معاً بشكل 

ام صدره كما لو كان قد اعتاد أن یجدھما موثوقین معاً. متقاطع أم
وكان الوقت قد حان الفتراق ونستون والفتاة. ولكن في اللحظة 

األخیرة وفیما كانت الجماھیر ما زالت محتشدة شبكت یده بیدھا 
 وضغطت علیھا.

لم یستغرق ھذا التشابك بین یدیھما أكثر من عشر ثوان، ومع ذلك 
كتا مدة أطول. وكان في ذلك ما یكفي ونستون بدا أنھما قد تشاب

لمعرفة كل تقاطیع راحة یدھا تفصیالً. فقد تلّمس األصابع الطویلة 
واألظافر حسنة التقلیم، وراحة الید التي اخشوشنت من أثر العمل 
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وتلّمس اللحم الناعم عند المعصم. وكان مجرد تحسسھ لھا قمیناً 
في اللحظة ذاتھا خطر ببالھ أنھ بأن یعرفھا الحقا مع أنھ لم یرھا. و

لم یعرف لون عینیھا. ربما كانتا بُنیتین. ولكن ذوي الشعر األسود 
قد تكون عیونھم زرقاء اللون أحیاناً. وكان من الحمق الشدید أن 
یلتفت لینظر إلى عینیھا. فقد ظال یحدقان أمامھما باستمرار حتى 

في عیني الفتاة،  حین تشابكت یداھما. وبدالً من أن یتطلع ونستون
رأى عیني األسیر الكھل تحدقان بكآبة في عینیھ من خالل شعر 

 وجھھ الكثیف.
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 الفصل الثاني
وجد ونستون نفسھ یسیر عبر ممر یخیم علیھ الظل حیناً ویغمره 

الضوء حیناً آخر، وكان عندما یسرع الخطى تزل بھ قدمھ في 
المتسربة من خالل أغصان برك من الماء أكسبتھا أشعة الشمس 

األشجار لوناً ذھبیاً. وكانت األرض تحت األشجار التي عن یساره 
تكتسي بزھور زرقاء تشبھ الجرس في تكوینھا. وكان یبدو أن 

الھواء یداعب الوجوه، ِلَم ال والیوم ھو الثاني من أیار. ومن مكان 
 ما في قلب الغابة كان ینبعث ھدیل الحمام.

صل إلى مكان اللقاء قبل الموعد المضروب دون كان ونستون قد و
أن تواجھھ أي صعوبات أثناء الطریق. إذ یبدو أن الفتاة كانت ذات 
خبرة واسعة تجعلھا موضع ثقة في تخیّر األماكن اآلمنة، حتى إن 

الفزع الذي اعتراه في أثناء رحلتھ كان أقل مما یكون علیھ في 
نھ أكثر أماناً في الریف المعتاد. ومع ذلك لیس للمرء أن یحسب أ

مما ھو في لندن. نعم یخلو الریف من شاشات الرصد، بید أن 
خطراً آخر یكمن فیھ أال وھو المیكروفونات المخبأة عن العیون 
والتي یمكنھا التقاط صوتك وتمییزه، فضالً عن أنھ لم یكن من 

السھل أن تقوم برحلة بمفردك دون أن تلفت إلیك األنظار. 
أنھ لم یكن من الضروري أن تحصل على جواز  وبالرغم من

مرور ما دامت رحلتك ال تتجاوز المئة كیلو متر. ولكن محطات 
السكك الحدیدیة تكون أحیاناً مرتعاً لرجال الدوریة، فإذا ما 

صافَدت ھنالك أحد أعضاء الحزب فإنھا تستوقفھ لفحص أوراقھ 
في رحلتھ  واستجوابھ بأسئلة محرجة. غیر أنھ لم تعترض ونستون

أي دوریات، ومع ذلك كان وھو في طریقھ من المحطة یأخذ 
جانب الحذر ویتلفت خلفھ مرة تلو أخرى خشیة أن یكون ثمة من 
یقتفي أثره. كان القطار مزدحما بالعامة الذین تخیم علیھم أجواء 

االنتعاش المصاحبة للعطلة في طقس صیفي لطیف. وكانت العربة 
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تي استقلھا ونستون تغص بأسرة واحدة ذات المقاعد الخشبیة ال
كبیرة العدد تراوح أعمار أفرادھا ما بین جدة طاعنة في السن 
وطفل رضیع ابن شھر واحد. كانت ھذه األسرة ذاھبة لقضاء 

بعض الوقت لدى بعض أصھارھم في الریف وأیضاً، وحسبما 
عبّروا بصراحة لونستون، الحصول على قلیل من الزبد من 

ء.السوق السودا  
اتسع الممر، وما ھي إال دقیقة حتى وجد ونستون نفسھ أمام 

الطریق الذي حدثتھ عنھ الفتاة. وكان مجرد طریق للماشیة یمتد 
بین شجیرات قصیرة. لم یكن ونستون یحمل ساعة ولكنھ كان یقّدر 

أن الوقت لم یبلغ الثالثة مساء بعد. وكانت الزھور الزرقاء التي 
ض بشكل كثیف للغایة إلى حد یستحیل تشبھ األجراس تكسو األر

معھ أال یطأھا المرء بقدمیھ. ركع ونستون على ركبتیھ وجعل 
یقطف بعضھا لیقتل الوقت من ناحیة وألنھ من ناحیة أخرى كانت 

تراوده فكرة غامضة وھي أن یقدم للفتاة باقة من الزھور لحظة 
تھا لقائھ بھا. وكان ونستون قد جمع باقة كبیرة وراح یشم رائح

الزكیة عندما أتاه صوت من ورائھ جمد الدم في عروقھ. كان 
الصوت صوت وقع أقدام تطأ الحشائش. ولكنھ تجاھلھ وواصل 

قطف الزھور غیر مكترث إذ ارتأى أن ذلك ھو أفضل ما یمكنھ 
عملھ. وراح یفكر فیمن یكون ھدا القادم، ربما كانت الفتاة وربما 

تلفتھ حوالیھ كان من شأنھ أن كان شخصاً آخر یتعقب خطاه. وألن 
یثیر الشكوك حولھ، فقد راح یقطف زھرة تلو أخرى حتى أحس 

 بید تربت على كتفھ برقة.
رفع وجھھ فإذا بالفتاة أمام عینیھ. وأشارت إلیھ محذرة من أن 

یتفوه بكلمة، ثم شقت طریقھا عبر الشجیرات لتنفذ إلى داخل الغابة 
نھا سارت في ھذا الممر من عبر ممر ضیق. لم یكن ثمة شك في أ

قبل، إذ كانت تروغ من البقع الموحلة كما لو كانت تفعل ذلك بحكم 
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األُلف والعادة. وتبعھا ونستون وھو ما یزال یقبض على باقة 
الزھور. في البدء شعر ونستون باالرتیاح، بید أن مراقبتھ لھذا 

القوام الممشوق القوي وھو یتبختر أمام عینیھ وقد شد على 
لخصر ذلك الزنار القرمزي شًدا یبرز مفاتن الردفین قد كرست ا

لدیھ الشعور بالدونیة وخیل إلیھ أنھا ربما تراجع نفسھا في ما ھي 
مقدمة علیھ إن ھي استدارت ونظرت إلیھ. لكن عذوبة الھواء 

وخضرة أوراق الربیع كانتا قد مألتاه رھبة. وكانت شمس أیار في 
حطة قد أثارت لدیھ شعوراً بالخجل من المسافة التي قطعھا من الم

قذارتھ وشحوبھ، كمخلوق ال یرى الشمس، وقد انسّدت مسام جلده 
بفعل سخام لندن الذي یكسوھا. وتنبھ إلى أن الفتاة ربما لم تره 

حتى اآلن في وضح النھار حیث الضوء الساطع. وبلغا الشجرة 
فسھا طریقاً المتداعیة التي حدثتھ عنھا فتجاوزتھا الفتاة وشقت لن

بین الشجیرات التي بدت مسدودة، وسار ونستون في أثرھا، 
وسرعان ما وجد أنھما یقفان في مرجة من العشب األخضر 

الصغیر تحیط بھا أشجار وارفة الظالل تحجب الرؤیة. ھنا توقفت 
 الفتاة ثم التفتت قائلة:

ھا نحن قد وصلنا. -  
، فھو لم یجرؤ على وقف محّدقاً فیھا تاركاً بینھ وبینھا خطوات

 االقتراب منھا ألكثر من ذلك.
لم أشأ أن أحدثك بشيء ونحن في الطریق «واستطردت تقول: 

خشیة أن یكون ثمة میكروفون مخبآ في مكان ما. وإن كنت أعتقد 
أن لیس ھناك شيء من ذلك ولكن یجب أخذ الحیطة على أي حال، 

یظل احتماالً  فاحتمال التقاط صوتك وتمییزه من قبل أحد األوغاد
 قائماً على الدوام. أّما ھنا فنحن في أمان.
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ولم یجد ونستون في نفسھ من الشجاعة ما یكفي لیتجّرأ بھ على 
 الدنو منھا حتى اآلن.

».ھنا نحن في أمان«فجعل یردد عبارتھا في غباء:   
»أجل.. انظر حولك إلى األشجار.«  

ثم عادت  كانت أشجار دردار صغیرة قُطعت في یوم من األیام
فنبتت من جدید مكّونة غابة من القضبان التي ال تزید سماكة 

ال توجد أشجار «واحدھا على سماكة معصم الید. وأضافت الفتاة: 
كبیرة یمكن إخفاء میكروفون فیھا. عدا عن ذلك فقد جئت إلى ھذه 

».البقعة من قبل  
ن كان ذلك تمھیدا لبدء حدیثھما. وتغلّب ونستون على ما تملّكھ م
رھبة ودنا منھا. كانت تقف أمامھ منتصبة القامة وقد ارتسمت 

على وجھھا ابتسامة باھتة ومفعمة بالسخریة وكأنھا تتساءل عن 
سبب إحجامھ عن أي فعل حتى اآلن. وھنا حدث أن سقطت باقة 
الزھور التي بین یدیھ أرضاً وبدا أنھا قد سقطت من تلقاء نفسھا، 

ین لو قلت لك إنني لم أعرف لون أَو تصدق«فأمسك بیدھا وقال: 
والحظ للتو أنھما بنّیتان أو باألحرى فیھما » عینیك حتى اآلن؟

أّما وقد «ظالل بنیة خفیفة أما أھدابھما فكانت سوداء. وسألھا: 
رأیتني في وضح النھار، فھل ما زلت تحتملین النظر إلى 

»وجھي؟  
أجل بسھولة. -  
، ومقترن بزوجة ال إنني في التاسعة والثالثین من عمري -

أستطیع التخلص منھا وأعاني من الدوالي ولي خمسة أسنان 
 اصطناعیة.

».إن ھذا لن یقلل من اھتمامي بك«فقالت الفتاة:   
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وفي اللحظة التالیة، ودون أن یدري َمن منھما بادر بذلك، كانت 
الفتاة بین ذراعیھ. في البدایة لم یكن ونستون یصدق ما یجري. فھا 

الغض مشدوٌد على جسده، والشعر األسود یغطي ھو الجسد 
صفحة وجھھ، ورفعت الفتاة وجھھا فأخذ یمطر شفتیھا الحمراوان 
بالقبالت، وأحاطت عنقھ بذراعیھا وھي تنادیھ بمعسول الكلمات. 
جذبھا إلى األرض فلم تُبِد أي مقاومة، فكان باستطاعتھ أن یفعل 

دیھ أي رغبة جسدیة بھا ما یحلو لھ. لكن الحقیقة أنھ لم یكن ل
تذھب إلى ما ھو أبعد من مجرد التماس بینھما. فقد استولت علیھ 

مشاعر الزھو وعدم التصدیق. كان مسروراً بما یحدث لكنھ لم 
یكن یشعر بأیة رغبة جسدیة. لقد حدث كل شيء بسرعة خاطفة 
إلى حد أن شبابھا وجمالھا قد أرھباه، بعد أن كان قد أَِلَف العیش 

وھو یجھل سبب ذلك. وقامت الفتاة عن األرض  -ء بدون نسا
واستلّت زھرة من شعرھا، وجلست مالصقة لھ وھي تلف ذراعھا 

 حول خصره وقالت:
ھدئ من روعك یا عزیزي. لسنا في عجلة من أمرنا. وما زال «

لدینا متسع من الوقت. أال ترى أن ھذه الخلوة رائعة. لقد اكتشفتھا 
في إحدى الرحالت الجماعیة. ولو عندما ضللت طریقي ذات مرة 

»جاء أحدھم ألمكننا سماع وقع خطاه وھو على بعد مائة متر.  
»ما اسمك؟«سألھا ونستون:   

جولیا. إنني أعرف اسمك، إنك ونستون! ونستون «فأجابت: 
».سمیث  

وكیف تسنّى لِك معرفة ذلك؟ -  
أظن أنني أبرع منك في اكتشاف األشیاء یا عزیزي. ھل  -

مشاعرك نحوي قبل أن أعطیك الرسالة في ذلك الیوم؟أخبرتني ب  
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لم یشعر ونستون بأي دافع للكذب علیھا، وكان یعتقد أن أفضل 
 بدایة لحبھما ھو أن یفضي إلیھا بأسوأ ما كان یكن لھا.

كنت أكره مجرد رؤیتك، وراودتني كثیراً الرغبة في «فأجاب: 
فكر جّدیاً في اغتصابك ثم قتلك بعد ذلك. بل ومنذ أسبوعین كنت أ

تحطیم رأسك بحجر. وإذا كنت تودین معرفة السبب، فقد ظننت أن 
».بینك وبین شرطة الفكر رباط ما  

ضحكت الفتاة مبتھجة، إذ اعتبرت ذلك ثناء على براعتھا في 
 التخفي.
ھل حقاً ظننت أنني أعمل مع شرطة الفكر؟ أوكنت جاداً «وقالت: 

»في ذلك الظن؟  
لك بالضبط. ولكن مظھرك العام وكونك في قد ال یكون ذ«فأجاب: 

»ریعان شبابك ومتعافیة وجمیلة، جعلني أظن أن ذلك محتمل...   
إذن كنت تظن أنني عضوة بالحزب وصادقة في قولي «قالت: 

وفعلي. ولعلك اعتقدت أنني من الذین یشاركون في حمل األعالم 
وتردید الشعارات والسیر في المسیرات والخروج في الرحالت 

الجماعیة وكل ما شابھ ذلك. وظننت أنھ لو سنحت لي أدنى فرصة 
»للوشایة بك كمجرم فكر لفعلت ذلك حتى یقتلوك؟  

نعم لقد خامرتني أشیاء من ھذا القبیل. فكما تعلمین ھناك فتیات  -
 كثیرات یقدمن على ذلك.

فقالت وھي تخلع الزنار القرمزي، شعار اتحاد الشبیبة المناھض 
إنھا شرطة الفكر اللعینة ھي «للجنس وتعلقھ على غصن شجرة: 

بعدئذ، وكما لو أن مالمستھا لخصرھا ». التي تبث ھذا االنطباع 
قد ذكرتھا بشيء ما، تحسست جیب معطفھا وأخرجت منھ قطعة 

ن أحدھما. وقبل أن یمد شوكوال وقسمتھا شطرین وأعطت ونستو
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یده أدرك من رائحتھا أنھا من نوع غیر عادي، فقد كانت ذات لون 
غامق والمع وملفوفة بورق فضي. فالشوكوال التي یعرفھا كانت 

ذات لون بني كئیب ومتفتتة وكان طعمھا أشبھ ما یكون بطعم 
الدخان المنبعث من حرائق أكوام القمامة. ومع ذلك فقد كان من 

ر یتذوق شوكوال مثل تلك الشوكوال. ولقد أھاجت من حین ألخ
رائحتھا ذكرى لم یستطع أن یستحضرھا رغم كونھا قویة 

 ومربكة.
»من أین لك ھذا؟«سألھا:   

إنني «ثم استطردت: ». من السوق السوداء«فأجابت غیر عابئة: 
من الفتیات اللواتي یلفتن إلیھن األنظار. إنني ریاضیة. كما أنني 

زمرة في منظمة الجواسیس. وكنت أقوم بثالث مھمات كنت قائدة 
تطوعیة كل أسبوع ضمن اتحاد الشبیبة المناھض للجنس. لقد كنت 
أمضي الساعات تلو الساعات أجوب أنحاء لندن أللصق ملصقاتھم 

اللعینة، وفي المواكب كنت دائماً أحمل طرفاً من الرایة، وكانت 
لم یحدث أن تھربت یوماً مشاعر البھجة بادیة على محیاي دائماً و

من شيء یُْسنَد إلي، وأشارك الجماھیر في ھتافھا. إن ھذه وحدھا 
».ھي طریق السالمة  

وذابت أول قضمة من الشوكوال على لسان ونستون. كان الطعم 
لذیذاً. لكن ثمة ذكرى ظلت تتحرك في أطراف وعیھ، ذكرى شيء 

تماماً مثل یستشعره بقوة دون أن یستطیع قولبتھ في شكل محدد 
جسم یراه المرء بطرف عینیھ. وكان یحاول أن یطردھا عنھ وھو 

 یعي أنھا ذكرى شيء ما وّد لو لم یفعلھ لكنھ لم یستطع ذلك.
إنك ال تزالین في مقتبل عمرك. فأنت أصغر مني بعشر «قال لھا: 

 أو خمس عشرة سنة. فما الذي أعجبك في رجل مثلي؟ "
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ھك شجعني على خوض إنھ شيء ما في وج«ردت قائلة: 
المغامرة. إنني ماھرة في اكتشاف األشخاص الذین ال انتماء لھم. 

».فما إن رأیتك حتى أیقنت أنك ضدھم  
وأدرك ونستون أنھا تعني الحزب بقولھا (ضدھم)، وباألخص 
قیادة الحزب التي كان حدیثھا عنھا ینم عن كراھیة ممزوجة 

ق رغم علمھ بأنھما بالسخریة، وھذا ما جعل ونستون یشعر بالقل
أكثر أماناً في ھذا المكان من أي مكان آخر. بید أن ما أدھشھ ھو 

خشونة عبارتھا. فقد كان من المفترض أن أعضاء الحزب ال 
یتلفظون بالسباب، حتى إلى ونستون نفسھ كان نادراً ما یفعل ذلك 
بصوت عال على األقل. أما جولیا فقد بدا أنھا ال تستطیع أن تأتي 

ذكر الحزب، وعلى األخص قیادة الحزب، دون أن تستخدم على 
ذلك اللون من الكلمات التي تُرى مرسومة بالطباشیر على جدران 
األزقة الضیقة الفقیرة. ولم یستقبح ونستون منھا ذلك، فھذا عالمة 

على ثورتھا على الحزب وكل أسالیبھ، بل ویبدو دلیالً على العافیة 
یعطس حین یشّم رائحة دریس فاسد. والصحة، إنھ أشبھ بالحصان 

كانا قد تركا تلك البقعة الطبیعیة وأخذا یجوالن ثانیة عبر الظالل 
المتقطعة وقد لف كل منھما ذراعھ حول خصر اآلخر كلما كان 
بإمكانھما أن یسیرا جنباً إلى جنب. والحظ أن خصرھا قد غدا 

ان ھمساً. أكثر لیونة بعدما خلعت عنھ الزنار القرمزي. كانا یتحدث
فخارج البقعة وحسبما قالت جولیا، یحسن بھما أن یلتزما الھدوء. 

 وكانا قد بلغا حافة الغابة الصغیرة فاستوقفتھ قائلة:
ال تخرج إلى األرض المكشوفة، فقد یكون ھنالك شخص  -

 یترصدنا. إننا نظل في أمان ما دمنا وراء أغصان األشجار.
ندق بینما كانت أشعة الشمس لقد كانا یقفان تحت ظل شجیرات الب

المتسّربة عبر أوراق الشجر الغزیرة تلفح وجھیھما. وما إن نظر 
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ونستون إلى الحقل الممتد وراء الغابة حتى أخذت جسمھ رجفة 
بطیئة وغریبة، فقد عرف ھذا الحقل بمجرد أن وقع بصره علیھ. 
كان مرعى قدیماً مغطى بالعشب ویتخللھ ممشى، وتالل الخلد ھنا 

ناك. وعلى الجانب اآلخر من الحقل تّدلت أغصان أشجار وھ
الدردار متمایلة مع النسیم وتتحرك أوراقھا ببطء وكثافة وكأنھا 

خصالت شعر امرأة. وفي مكان قریب، لكن خارج مجال النظر، 
 ال بد أن ھناك جدوالً ذا برك خضراء تسبح فیھا األسماك؟

»لقرب من ھنا؟أال یوجد جدول ماء با«وھنا ھمس متسائالً:   
بلى، ثمة جدول عند حافة الحقل التالي. إن فیھ سمك كبیر الحجم  -

حتى لیمكنك أن تراه فوق صفحة البرك یحرك ذیلھ أسفل أشجار 
 الصفصاف.

ً «فغمغم قائالً:  ».إنھ الریف الذھبي، تقریبا  
أي ریف ذھبي ذلك؟ -  
الحلم.ال شيء، لكنھ مشھد طبیعي كنت أراه أحیاناً في  -  

»انظر!«وھمست جولیا:   
كان طائر الحسُّون قد حط على غصن ال یبعد أكثر من خمسة 

أمتار عنھما وعلى مستوى وجھیھما تقریباً. ویبدو أن الطائر لم 
یرھما، فقد كان ھو في الشمس وكانا ھما في الظل. نشر الطائر 

جناحیھ ثم أعادھما بعنایة إلى وضعھما األول، وخفض رأسھ 
كما لو كان یؤدي فرضاً من فروض الطاعة والتبجیل  للحظة،

للشمس، وأخذ یصدح بأغانیھ. ووسط ھدأة ما بعد الظھیرة بدا أن 
الصوت قد جعل ونستون وجولیا یجفالن فاحتضن كل منھما 

اآلخر مبھورین بذلك الصوت العذب. وانسابت الموسیقى دقیقة تلو 
أي نغمة طوال أخرى مع تنویعات تبعث على الدھشة، فلم یكرر 
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ذلك وكأنما كان یتعمد استعراض براعتھ في الغناء. وكان الطائر 
یتوقف لثوان أحیاناً لینشر جناحیھ ثم یضّمھما ثانیة، ویمأل صدره 

بالھواء ثم ینطلق في التغرید ثانیة. كان ونستون یراقبھ ولدیھ شيء 
من التبجیل الغامض. وتساءل في نفسھ ترى لمن كان الطائر یغرد 

لماذا؟ لم یكن بجواره رفیق أو غریم. وما الذي یجعلھ یحط على و
غصن من أغصان غابة مھجورة كھذه ویصدح بموسیقاه في 
العراء وما من أحد یسمعھ؟ وتساءل أیكون ھنالك بعد كل ھذا 
میكروفون مخبأ في مكان ما على مقربة منھم؟ إنھ وجولیا قد 

یع المیكروفون حرصا على أن یكون كالمھما ھمساً، ولن یستط
التقاط ما قااله، لكنھ حتماً سیلتقط تغرید الحسون. وربما ثمة رجل 
ضئیل الجسم أشبھ بالخنفساء عند الطرف اآلخر من المیكروفون 

ینصت باھتمام إلى ذلك. بید أنھ وبالتدریج استطاع فیض 
الموسیقى المنسابة أن یطرد كل الھواجس من ذھنھ. وكان ھذا 

ینسكب فوق جسمھ ممتزجاً بأشعة الشمس الفیض أشبھ بسائل 
المتسربة عبر أوراق الشجر. وھنا توقف ونستون عن التفكیر 

مكتفیاً بما یعتمل في داخلھ من أحاسیس. كان خصر الفتاة الذي 
یحیطھ بذراعیھ لیناً ودافئاً. جذبھا نحوه حتى صار صدره مالصقاً 

ه كان لصدرھا وأحس بجسدھا یمتزج بجسده. وأینما تحسست یدا
جسدھا مستسلماً كالماء. وتالقت شفاھھما بقبالت مختلفة تمام 

االختالف عن تلك الجافة التي تبادالھا قبل ذلك. وعندما انفك دلك 
العناق وتنھد كالھما تنھیدة عمیقة، جفل الطائر وفزع فأطلق 

 لجناحیھ العنان.
»اآلن؟«واقترب ونستون من أذن جولیا وھمس:   

یس ھا ھنا، ھیا بنا إلى المخبأ فإنھ أكثر ل«فھمست ھي أیضاً: 
 ً ».أمانا  
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ومع طقطقة األغصان تحت أقدامھما راحا یشقان طریقھما نحو 
الخلوة. وعندما دلفا إلى حلقة أشجار الدردار استدارت نحوه وكان 

كالھما یتنفس أنفاساً سریعة متالحقة ولكن لم تلبث االبتسامة أن 
أخذت تتمعن في وجھھ للحظة ارتسمت على ثغر الفتاة من جدید. 

ثم تحسست أزرار ثیابھا. أجل! كان الموقف أشبھ بما رآه في 
الحلم. فبسرعة كتلك التي تخیلھا نزعت عنھا ثیابھا وحینما 

طرحتھا جانباً كان ذلك بالحركة الرائعة نفسھا التي بدا وكأنھا 
تقّوض أركان حضارة بكاملھا. وبدا جسدھا ناصع البیاض تحت 

مس، ولكنھ لم یتطلع إلى جسدھا من فوره فقد كانت ضوء الش
عیناه معلقتین بذلك الوجھ األنمش ذي االبتسامة الخافتة الجریئة. 

 ركع أمامھا ثم أخذ بیدھا بین یدیھ.
ھل فعلِت ذلك من قبل؟ -  
بالطبع مئات المرات أو قل عشرات المرات. -  
مع أعضاء الحزب؟ -  
نعم، دائماً مع أعضاء الحزب. -  
مع أعضاء القیادة الحزبیة؟ -  
كال، لیس مع أولئك األوغاد. لكن ھناك كثیرین منھم تقتلھم  -

الرغبة فیما لو سنحت لھم أدنى فرصة. إنھم لیسوا بھذا العفاف 
 الذي یَدَّعونھ.

قفز قلب ونستون ابتھاجاً. إذن لقد أتت ذلك الفعل عشرات 
مرات. فكل شيء المرات، وتمنى لو أنھا قد فعلتھ مئات أو آالف ال

یشیر إلى الفساد كان یمأله بأمل مجنون. من یدري، ربما كان 
الحزب یواري فساداً مستشریاً تحت ھذه القشرة، وما تعالیمھ عن 

التقشف ونكران الذات إال ستار یخفي وراءه ألوان العسف 
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والجور. وكم ستكون سعادتھ لو استطاع أن ینقل لھم العدوى 
یفعل كل ما من شأنھ أن ینشر الفساد بالبرص أو الزھري وأن 

واالنحالل في الحزب حتى یمكن تقویضھ! ثم جذبھا نحو األرض 
كلما ازداد عدد الذین «بحیث أصبحا وجھاً لوجھ وقال لھا: 

»یضاجعونك منھم ازداد حبي لك. ھل تفھمین ما أعني؟  
نعم تماماً. -  
ي فضیلة في إنني أكره التبتل، وأمقت القداسة! وال أرید بقاء أل -

 أي مكان. أرید أن یستشري الفساد في كل شخص حتى النخاع.
حسناً، ال بد إذن أنني أناسبك یا عزیزي، فالفساد موغل فّي حتى  -

 نخاعي.
ھل تحبین إتیان ذلك الفعل؟ لعست أعني معي فقط، وإنما أعني  -

 الفعل في حد ذاتھ.
إنني أحبھ حباً جماً. -  

كان ذلك ھو عین ما أراد أن یسمعھ منھا. لیس مجرد حب شخص 
آلخر، وإنما ھي الغریزة الحیوانیة والرغبة التي یستوي فیھا 

الناس، إنھا القوة التي ستمزق الحزب إلى أشالء. ومددھا فوق 
العشب وبین الزھور المتساقطة. ولم یصادف صعوبة ھذه المرة 

ة، ثم انفصال بعدما انتابھما وعادت أنفاسھما إلى الحالة الطبیعی
إعیاء مفعم باللذة. وكانت الشمس قد اشتدت حرارتھا. وأحسا 
بنعاس یغالبھما. مّد ونستون یده إلى معطفھا الذي ألقتھ جانباً 

وغطى بھ بعض جسدھا. وراحا من فورھما یغطان في نوم عمیق 
 امتد بھما زھاء نصف ساعة.

یتأمل ذلك الوجھ األنمش، كان ونستون ھو من استیقظ أوالً فراح 
الذي ال یزال نائماً في سالم متوسًدا راحة یدھا. ولم یكن فیھا من 
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جمال یلفت النظر سوى جمال ثغرھا. فھنالك خط أو خطان حول 
عینیھا إذا دققت النظر. أما شعرھا القصیر األسود الفاحم فكان 

ھ ال غزیراً وناعماً بشكل غیر عادي. وتنبھ في تلك اللحظة إلى أن
 یزال یجھل اسمھا كامالً أو عنوانھا.

أثار ھذا الجسد الغض القوي، الذي ما یزال ساكناً في نومھ، 
شعوًرا باألسى والرغبة في حمایتھا. ولكن الرقة المتناھیة والتي 

استشعرھا وھو تحت شجرة البندق حینما كان طائر الحسون یغرد 
تفحص خصرھا لم تعاوده ثانیة. وحسر الثوب عن جسدھا وراح ی

الغض. وتذكر أن الرجل في األیام السالفة كان ینظر إلى جسد 
الفتاة بشھوة ثم یكتفي بذلك. أما في ھذه األیام فال یمكن أن تحس 
بالحب الخالص أو الشھوة النقیة، فلم تعد ھنالك عاطفة نقیة ألن 

كل شيء بات یخالطھ الخوف والكراھیة. لقد كان عناقھما معركة 
صراً. كانت صفعة على وجھ الحزب بل فعل تحّدٍ ونشوتھما ن

  سیاسي.
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 الفصل الثالث
بإمكاننا أن نأتي إلى ھنا مرة أخرى، فلیس ثمة «قالت جولیا: 

خطر في استعمال المخبأ الواحد مرتین، ولكن لیس قبل مضي 
».شھر أو شھرین  

حین أفاقت جولیا بّدلت ھیئتھا، وأصبحت أكثر تنبّھاً وحیویة 
بھا وشدت حزامھا القرمزي حول خصرھا ثم أخذت فارتدت ثیا

ترسم خطة اإلیاب، وبدا من الطبیعي أن تُترك لھا مثل ھذه 
المھمة، فقد كانت تمتلك ما یفتقده ونستون من خبرة ودھاء 

یتطلبھما مثل ھذا األمر، كما كان لدیھا معرفة شاملة بالریف 
كثیرة التي المحیط بلندن تراكمت لدیھا عبر الرحالت الجماعیة ال

قامت بھا. كانت طریق اإلیاب التي رسمتھا لھ غیر تلك التي 
سلكھا في مجیئھ حیث جعلتھ یستقل القطار من محطة غیر تلك 

جاء منھا عند ذھابھ. وقالت لھ كمن یرسي مبدأ عاماً وھاماً: 
إیاك والعودة إلى البیت من الطریق نفسھ الذي سلكتھ في «

تغادر المكان أوال فیما سینتظر وحسب الخطة كانت س». الذھاب
 ونستون نصف ساعة قبل أن ینطلق عائداً بعدھا.

وقد عینت لھ مكاناً یمكنھما اللقاء فیھ بعد انتھاء العمل في اللیلة 
الرابعة من ذلك التاریخ. وكان المكان عبارة عن شارع ضمن 

أكثر األحیاء بؤساً حیث توجد سوق مكشوفة تعج دائماً بالضجیج 
حام، وكان من المقرر أن تتجول بین الحوانیت متظاھرة واالزد

بأنھا تبحث عن رباط نعل أو خیوط لرتي الثیاب، وحین ترى أن 
المكان آمٌن فسوف تعطس حینما یقترب منھا، وإن لم تفعل فعلیھ 

أن یمر بھا كما لو كان ال یعرفھا. وإذا ما حالفھم الحظ سیكون من 
ث لربع ساعة مستغلین الزحام المأمون أن یتبادال أطراف الحدی

 الحاصل وعندھا یمكنھما ترتیب لقاء آخر.



~ 154 ~ 

 

یتعین علّي االنصراف اآلن. «وبعدما انتھت من تعلیماتھا، قالت: 
یجب أن أكون ھناك في السابعة والنصف، إذ ینبغي أن أناوب 

ساعتین في رابطة الشبیبة المناھضة للجنس أمضیھما في توزیع 
ألیس في ذلك سخف؟ من فضلك انفض  المنشورات وما شاكلھا.

لي ثیابي. أال زالت ھناك أغصان عالقة بشعري؟ ھل أنت متأكد؟ 
»إذن إلى اللقاء یا حبیبي، إلى اللقاء!  

قالت ھذا وألقت بنفسھا بین ذراعیھ وأمطرتھ بقبالت مشبوبة، ثم 
انسلّت من بین ذراعیھ لتشق طریقھا عبر أشجار الدردار وتختفي 

أن تحدث صوتاً. وحتى ھذه اللحظة لم یكن  في الغابة دون
ونستون قد عرف اسمھا كامالً أو عنوانھا بعد. لكن ذلك لم یكن ذا 

أھمیة ألنھ من المستبعد أن یلتقیا داخل منزل أو أن یتبادال أي 
 شكل من أشكال الرسائل فیما بینھما.

لم یعودا مرة أخرى إلى ذلك المكان من الغاب. وعلى مدى بقیة 
یار لم تتح لھما سوى فرصة واحدة لممارسة الحب . . وكان شھر أ

ذلك في مخبأ آخر تعرفھ جولیا، إنھا غرفة برج كنیسة مھدمة في 
منطقة ریفیة شبھ مھجورة حیث سقطت قنبلة ذریة قبل ثالثین 

سنة. كان مخبأ آمناً، لكن بلوغھ كان محفوفاً بمخاطر جمة. أما 
ع، وفي مكان مختلف كل مّرة بقیة اللقاءات فكانت تتم في الشار

دون أن یتجاوز لقاؤھما الواحد نصف الساعة. ففي الشارع كان 
بإمكانھما أن یتبادال الحدیث بشكل ما. وكانا عندما یسیران على 

األرصفة المزدحمة یحرصان على أال یسیران متجاورین أو یلتفت 
بصورة واحدھما إلى اآلخر، وفي أثناء ذلك یتبادالن حدیثاً متقطعاً 

تبعث على االستغراب حیث كان الحدیث أشبھ بضوء منارة 
یومض ولخبو، فمثالً قد یضطرھما مرور أحد أعضاء الحزب 
بزیّھ الرسمي أو اقترابھما من شاشة رصد إلى صمت مفاجئ 
ومطبق ثم یستأنفان حدیثھما بعد دقائق قلیلة مبتدئین من وسط 
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یمسكان عن الحدیث  جملة كانا قد قطعا حدیثھما عندھا. ثم فجأة
عندما یفترقان في المكان المتفق علیھ لیواصال ما انقطع من حدیث 

في الیوم التالي دون مقدمات ومن حیث انتھیا. وبدا أن جولیا 
متمرسة تماماً على ذلك النوع من الحدیث والذي كانت تسمیھ 

، كما أنھا كانت تتمتع ببراعة فائقة في »الحدیث بالتقسیط«
أن تحرك شفتیھا، ولم یتمكنا إال مرة واحدة خالل  التحدث دون

شھر من اللقاءات اللیلیة من تبادل قبلة وذلك عندما كانا یسیران 
في شارع جانبي یخیم علیھ الصمت (كانت جولیا ال تتحدث مطلقاً 

إال عندما تكون في شارع رئیسي، وعندما سمعا صوت زئیر 
ا، وعبق الجو، یصم اآلذان، واھتزت األرض من تحت أقدامھم

وكان ونستون ممدداً على األرض وقد أثخنتھ الجراح وانتابتھ حالة 
من الھلع، ال بد أن قذیفة صاروخیة قد سقطت بالقرب منھما. 

وفجأة لم یشعر إال ووجھ جولیا ال یفصلھ إال بضعة سنتیمترات 
عن وجھھ. وكان وجھاً شاحباً شحوب الموتى حتى إن شفتیھا 

ا باللون الشاحب نفسھ، وظن أنھا لقیت حتفھا الحمراوان اصطبغت
فضّمھا إلیھ وحینما جعل یقبّلھا تبیّن لھ أنھ یقبل وجھاً حیاً دافئاً. 
لكن بعضاً من مادة غباریة حالت بین تالثم شفاھھما إذ كان كال 

 الوجھین مغطیین بطبقة من المالط.
وكان یحدث في بعض المرات أن یبلغا مكان اللقاء ثم یضطران 
إلى المرور ببعضھما دون أن یتبادال ولو إشارة، وذلك إما ألن 

إحدى الدوریات قد ظھرت في المكان أو ألن حوامة أخذت تحلق 
فوق الرؤوس. وحتى لو كانت لقاءاتھما ال تنطوي على مثل ھذه 
األخطار، فقد كان یتعذر علیھما أن یجدا وقت فراغ یلتقیان فیھ، 

عة أسبوعیاً في حین كانت جولیا ألن ونستون كان یعمل ستین سا
تعمل أكثر من ذلك، كما كانت أیام عطالتھما تتباین حسب ضغوط 

العمل ونادراً ما تتوافق. وفي كل األحوال كان من النادر أن 
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تحصل جولیا على أمسیة خالیة تماماً من الواجبات ألنھا كانت 
كة تمضي وقتاً طویالً للغایة في االستماع للمحاضرات، والمشار
في التظاھرات، وتوزیع المنشورات الخاصة برابطة الشبیبة 
المناھض للجنس، وإعداد الرایات الخاصة بأسبوع الكراھیة، 

وجبایة األموال لحملة االدخار وما شاكل ذلك من نشاطات. وكانت 
فإذا التزمت بصغائر القواعد «تقول في ذلك أنھ یفید كتمویھ: 

ھا حثت ونستون على أن ومن ثم فإن». یمكنك خرق كبائرھا
یتطوع بأمسیة أخرى یمضیھا في إعداد الذخائر وھو ما كان 

یضطلع بھ أعضاء الحزب شدیدو الحماس. وھكذا كان ونستون 
یمضي أمسیة من كل أسبوع، أربع ساعات من الملل القاتل في 

تجمیع قطع معدنیة صغیرة ربما كانت فتائل قنابل في ورشة باردة 
تختلط َطَرقات المطارق، على نحو باعث  وسیئة اإلضاءة حیث

 على الكآبة، بالموسیقى المنبعثة من شاشات الرصد.
وعندما التقیا في برج الكنیسة كان حدیثھما المتقطع یتصل بعد 
وصل ما تخللھ من فجوات. وقد حدث ذلك في ظھیرة یوم قائظ 
ملتھب حیث كان الھواء في الغرفة المربعة الصغیرة التي تعلو 

راس راكداً وحاراً وتفوح منھ رائحة نفاذة لروث الحمام. وقد األج
جلسا لساعات یتحدثان فوق أرضیة الغرفة المغطاة بالغبار 

وبأوراق الشجر المتساقطة، ومن حین آلخر كان ینھض أحدھما 
 لیلقي نظرة عبر ثقوب الغرفة كي یتأكد من عدم قدوم أحد.

، وكانت تعیش مع كانت جولیا في السادسة والعشرین من عمرھا
ثالثین فتاة أخرى في نزل. (وكان لدیھا مقولة تكررھا: دائماً في 

مستنقع النساء! لََكم أكره النساء). كانت تعمل، كما كان یظن، على 
آالت كتابة الروایات في قسم الخیال وتستمتع بعملھا الذي یقوم 

 أساساً على إدارة وتشغیل محرك كھربائي قوي. وبالرغم من أنھا
، فإنھا كانت مغرمة باستعمال یدیھا وتشعر »بارعة«لم تكن 
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باالرتیاح كلما وقفت أمام اآللة، وكان بوسعھا أن تصف المراحل 
التي تمر بھا عملیة تألیف روایة ابتداء بالتوجیھ العام الذي تصدره 

لجنة التخطیط وانتھاء باللمسات األخیرة التي تضعھا الفرقة 
بة. غیر أن جولیا لم تكن تھتم كثیراً بشكل المنوط بھا إعادة الكتا

المنتج النھائي إذ كانت تقول إنھا ال تأبھ كثیراً بالقراءة، فالكتب في 
نظرھا لیست سوى سلعة یتم إنتاجھا مثلھا مثل المربى وأربطة 

 النعال.
لم یكن لدیھا ذكریات عما قبل الستینات، وكان الشخص الوحید 

راً ما یتحدث عن أیام ما قبل الثورة الذي أتیح لھا أن تعرفھ وكثی
ھو جّدھا الذي اختفى عندما كانت ھي في الثامنة. وفي المدرسة 

كانت قائدة فریق الھوكي، وفازت بمیدالیة ألعاب الجمباز لدورتین 
متتالیتین. كما كانت قائدة فریق (في اتحاد الجواسیس) وأمینة سر 

ة الشبیبة المناھضة أحد فروع رابطة الشبیبة قبل أن تلتحق برابط
للجنس. لقد كانت دائماً تتمتع بشخصیة ممتازة، بل إنھا اختیرت 
(وھي عالمة أكیدة تدل على السمعة الطیبة) لكي تعمل في أحد 

األقسام الداخلیة لقسم الخیال الذي كان ینتج روایات إباحیة للعامة. 
ضت وكان العاملون في ھذا القسم ینعتونھ بـ (ماك ھاوس). ولقد أم

فیھ سنة حیث كانت تساعد في إنتاج كتیبات مغلفة ومختومة تحمل 
عناوین مثل (قصص مثیرة) أو (لیلة واحدة في مدرسة البنات) 

تسّوق بین شباب العامة في الخفاء فیبتاعونھا باعتبارھا من 
 المحظورات التي حصلوا علیھا.

»وعالم تحتوي ھذه الكتب؟«سألھا ونستون بفضول:   
ززة. إنھا في الحقیقة تبعث على الملل. فھي جمیعھا تفاھات مق -

تقوم على ست حبكات فقط تدور حولھا ولكنھم یحّورونھا قلیالً في 
كل مرة. بالطبع أنا لم ألتحق بفریق إعادة الكتابة أبدأ، فدوري 
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یقتصر على العمل على المكشاف (الكالیدسكوب) كلما أنني لست 
ك.ى مؤھلة لذلأدیبة یا عزیزي وال حت  

عرف ونستون وملؤه الدھشة أن جمیع العاملین في ھذا القسم، ما 
عدا رئیسھ، من الفتیات. والفكرة كانت أن الرجال أقل قدرة على 

كبح غرائزھم الجنسیة من النساء، ومن ثم كانت المواد التي 
 یتعاملون معھا تجعل الرجل أكثر عرضة للفساد.

المتزوجات من  إنھم حتى ال یحبذون وجود«وأضافت قائلة: 
النساء ضمن القسم، فھم یفترضون أن الفتیات دائماً عفیفات. ولكن 

».أمامك اآلن تقف واحدة منھن  
في السادسة عشرة أقامت جولیا أول عالقة لھا، وكانت مع عضو 

من أعضاء الحزب في الستین من عمره، وانتحر الحقا لیتجنب 
ً «القبض علیھ. وأضافت:  طیباً وإال  قد أسدى لي بذلك صنیعا

ومن ». لكانوا قد انتزعوا اسمي منھ فیما سیدلي بھ من اعترافات
ذاك الحین عرفت الكثیرین غیره، فقد كانت الحیاة من وجھة 

نظرھا بسیطة للغایة، فالمرء یود لو یمضي أوقاتاً طیبة بینما، ھم، 
وتعني الحزب، یریدون لو یحولوا دون ذلك. ولذا فإن المرء یلجأ 

القواعد قدر استطاعتھ. وبدا أنھا تعتقد أن من الطبیعي لخرق ھذه 
أنھم یریدون أن یسلبوك ملذاتك بقدر ما ھو من الطبیعي أن یحاول 

المرء اإلفالت من قبضتھم. وكانت تكن كرھاً للحزب وال تتردد 
في التعبیر عن ذلك بأشنع الكلمات. لكنھا لم تكن توجھ لھ انتقادات 

مر حیاتھا الشخصیة فساعتئذ لم تكن تعمیمیة إال حینما یمس األ
تأبھ مطلقاً بعقیدة الحزب. والحظ ونستون أنھا ال تستعمل مطلقا 
أیاً من مفردات اللغة الجدیدة ما عدا تلك المتداولة في االستخدام 

بل » األخوة«الیومي للغة. فمثالً لم تسمع مطلقاً بما یسّمى 
ل الثورة وأنكرت وجودھا. وكانت ترى أن أي شكل من أشكا
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المنظمة ضد الحزب محكوم علیھ بالفشل وال یقوم بھ سوى 
األغبیاء والحمقى، وأما الحذاقة في نظرھا فھي أن یخرق المرء 

القواعد ویظل على قید الحیاة بعد ذلك. وتساءل ونستون في نفسھ 
عن عدد الذین یفكرون على شاكلتھا من الجیل األصغر، إنھم 

ولم یعرفوا عھداً سواه، حیث یسلّمون  أناس تربّوا في عھد الثورة
بالحزب كما لو كان قدراً مقّدراً ال یتغیر مثلھ مثل المساء، فال 

یتمردون على سلطتھ وأقصى ما یتجّرأون علیھ ھو أن یروغوا 
 منھ كما یروغ األرنب من الكلب.

ولم یتطرقا في حدیثھما إلى إمكانیة زواجھما، فقد كان ذلك أمراً 
جب حتى عدم التفكیر فیھ. إذ ال یمكن حتى تخیل صعب المنال وی

فكرة أن تسمح اللجنة المعنیة بمثل ھذا الزواج وحتى لو أمكن 
التخلص من كاترین، زوجتھ السابقة، بطریقة ما، فإن زواجھما 

 كان سیظل أمراً مقطوعاً منھ الرجاء تماما كحلم یقظة.
»كیف كانت زوجتك؟«وسألتھ جولیا:   

في » التفكیر الصالح«انت... ھل تعرفین كلمة إنھا ك«فأجابھا: 
اللغة الجدیدة؟ والتي تشیر إلى الوالء الحق الذي یكنھ شخص 

».للحزب بل وعدم قدرتھ على التفكیر الطالح  
كال لم تمّر علّي ھذه الكلمة، ولكني على درایة جیدة بمثل ھذا  -

 النمط من األشخاص.
وبدأ ونستون یروي لھا حكایة زواجھ وكانت دھشتھ شدیدة حینما 

استبان لھ أنھا على علم بتفاصیلھا الرئیسیة بالفعل، إذ أمسكت 
بزمام الحدیث بدالً عنھ وأخذت تصف لھ، كما لو كانت قد رأت 

جسد كاترین أو تحسستھ، كیف أنھ یتیبس بمجرد مالمستھ لھا 
تیت من قوة حتى حینما تكون وكیف أنھا تدفعھ عنھا بكل ما أو
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ذراعاھا تطوقان عنقھ. ولم یجد ونستون غضاضة في الحدیث عن 
مثل ھده األمور مع جولیا. فعلى أي حال لم تعد كاترین وذكراھا 

تقض مضجعھ منذ زمن طویل إذ غدت مجرد ذكرى بغیضة على 
 نفسھ.

، »لقد كان في استطاعتي احتمالھا لوال شيء واحد«قال لھا: 
ھا عن ذلك الطقس الذي كانت كاترین ترغمھ على ممارستھ وأخبر

لقد كانت تمقت ھذا «في اللیلة نفسھا من كل أسبوع. وأضاف: 
الطقس ولكن لم یكن ألي شيء في الوجود أن یجعلھا تكّف عنھ. 

»لقد دأبت على تسمیتھ...، ھل لك أن تخمني؟  
».أواجبنا إزاء الحزب«قالت جولیا:   

»عرفت ذلك؟وكیف «قال لھا:   
لقد كنت في المدرسة یا عزیزي حیث یتلقى من ھم فوق  -

السادسة عشرة درساً في الجنس مرة في الشھر. أما داخل حركة 
الشبیبة فھم یغرسونھ فینا غرساً على مدى سنوات، بل وأجرؤ 

على القول إن ذلك كان یترك تأثیراً عمیقاً لدى كثیر من الفتیات 
ناس مراؤون جداً فیما یتصل یح بذلك فالولكن ال أحد یمكنھ التصر

 بذلك.
وراحت جولیا تسترسل حول الموضوع. فمع جولیا كل شيء 

یرتبط بغریزتھا الجنسیة، فحالما یالمس أحد ھذه الغریزة فإنھا 
تصبح حادة الذكاء. وھي خالفاً لونستون كانت قد فطنت إلى 

ذه المعنى الباطني للطھر الجنسي الذي یحث علیھ الحزب. فھ
الغریزة ال تني توجد عالماً خاصاً بھا خارج سلطان الحزب، ومن 
ثم كان یتعین استئصالھا إذا أمكن، بل األھم من ذلك أن الحرمان 
الجنسي یفضي بعضو الحزب إلى حالة من الھستیریا، وھو أمر 
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مرغوب فیھ حیث یمكن تحویلھ إلى نوع من ُحّمى الحرب وعبادة 
على النحو اآلتي:الزعیم. وقد بسطت فكرتھا   

عندما یمارس المرء الجنس فإنھ یستنفد قواه ویستشعر نوعاً من «
اللذة تجعلھ ال یأبھ بعدھا بشيء. وھم ال یرغبون في ذلك، ألنھم 

یریدونك أن تكون شعلة من النشاط طوال الوقت. ولیست كل ھذه 
المسیرات التي ال تھدأ وما یصحبھا من ھتافات وتلویح بالرایات 

نفیساً لطاقة جنسیة مكبوتة. فلو كان المرء مبتھجاً في قرارة إال ت
نفسھ فما الذي یدفعھ لالھتمام باألخ الكبیر وبالخطط الثالثیة 

».ودقیقتي الكراھیة والبقیة الباقیة من ترھاتھم اللعینة  
واعتبر ونستون أن ما قالتھ جولیا صحیٌح، فثمة صلة وثیقة 

لى العقة وبین والئھ السیاسي. ومباشرة بین إجبار المرء لنفسھ ع
إذ كیف یتسنى للحزب ضبط مستوى الخوف والكراھیة والتصدیق 

المطلق لدى أعضائھ عند الحد المطلوب، إال من خالل الضبط 
القسري لبعض الغرائز القویة الستخدامھا فیما بعد كقوة دافعة؟ 

وألن الحافز الجنسي كان مصدر خطر على الحزب فقد كان 
لحتھ، وكذلك كانوا یلعبون لعبة مماثلة مع غریزة األبوة یُخّول لمص

واألمومة، فمع أن مفھوم األسرة ظل قائماً، وظل یتم تشجیع اآلباء 
واألمھات على إبداء حبھم ألطفالھم بالطریقة نفسھا المتبعة في 

العھد القدیم تقریباً، فإن األطفال على الجانب األخر كان یتم 
بون على تحویلھم، وبطریقة ممنھجة ، للعمل ضد آبائھم كما یَُدرَّ

التجسس علیھم واإلبالغ عن أي انحرافات تظھر. وھكذا أصبحت 
األسرة امتداداً لشرطة الفكر، ووسیلة لضرب نوع من الحصار 

حول كل فرد بواسطة عمالء یحصون علیھ كل حركاتھ وسكناتھ 
 لیالً نھاراً.
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ي كانت وال ریب وعلى نحو مفاجئ عاود التفكیر في كاترین والت
ستشي بھ إلى شرطة الفكر لوال أنھا كانت من الغباء إلى حّد 

یجعلھا ال تدرك االنحرافات الحاصلة في آرائھ عن عقیدة الحزب، 
لكن الشيء الذي جعلھا تخطر ببالھ حقیقة ھو حرارة الجو الخانقة 
في ذلك التوقیت والتي جعلت العرق یتفّصد من جبینھ، فبدأ یخبر 

ن شيء قد حدث، أو باألحرى لم یحدث في ظھیرة صیف جولیا ع
 أخرى شدیدة القیظ منذ إحدى عشرة سنة.

كان ذلك بعد ثالثة أو أربعة أشھر من زواجھ، حینما ضال 
، ولم یتخلفا عن »كنت«طریقھما أثناء رحلة جماعیة في مقاطعة 

األخرین سوى دقیقتین إذ سلكا منعطفاً خاطئًا، وفي الحال وجدا 
ا عند جرف لمحجر طباشیر قدیم بلغ ارتفاعھ ما بین عشرة نفسیھم

أو عشرین متراً وفي القاع كانت تتراكم كتل من الصخور. وقد 
ضّال طریقھما، وحالما أدركا ذلك بدت كاترین شدیدة االنزعاج، 
فقد كان مجرد بُعدھا عن الضجیج المنبعث من أصوات الرفاق 

ماً. وكانت ترید العودة سریعاً كفیالً بأن یشعرھا بأنھا قد اقترفت إث
من الطریق الذي سلكاه خطأً ثم تبدأ البحث في االتجاه اآلخر. بید 

أنھ في ھذه اللحظة استرعى انتباه ونستون بعض الزھور التي 
تنمو وسط شقوق الجرف الذي تحتھما. وكان بعضھا ذا لونین، 

 رغم أنھما ینبتان من الجذر نفسھ.
أى زھوراً كھذه من قبل، فقد صاح: وألن ونستون لم یكن قد ر

انظري كاترین! انظري إلى ھذه الزھور. تلك التي تنمو قرب «
»القاع. إنھا ذات لونین مختلفین؟  

كانت كاترین قد ولت وجھھا نحو طریق العودة، ولكنھا اضطرت 
مغتاظة أن تعود. وانحنت برأسھا فوق حافة الجرف لتنظر إلى 

فھا على بعد مسافة قلیلة منھا حیث یشیر، كان ونستون یقف خل
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وقد وضع یده حول خصرھا خشیة أن تفقد توازنھا. وفي ھذه 
اللحظة خطرت ببالھ فجأة فكرة أنھما وحیدان تماما؛ فما من 

مخلوق بشري حولھما وما من ورقة شجر تھتز بل وال طائر 
یرفرف بجناحیھ. وفي مكان كھذا المكان كان احتمال وجود 

ماالً جد ضئیل، وحتى لو ُوجد میكروفون فإنھ میكروفون مخبأ احت
لن یلتقط إال الصوت. لقد كانت تلك الساعة أشد ساعات الظھیرة 

قیظاً وأكثرھا إغراًء للنوم، حیث كانا یصطلیان تحت أشعة 
الشمس، وتتصبب حبات العرق على وجھ ونستون. وسرعان ما 

 خطرت لھ الفكرة....
ا من فوق الجرف؟ لو كنت مكانك ولماذا لم تُلِق بھ«سألتھ جولیا: 

».لفعلت  
نعم عزیزتي كنت ستفعلین. بل إنني كنت سأفعل، أو ربما «فقال: 

كنت سأفعل، ذلك أیضاً لو أنني كنت على ما أنا علیھ اآلن. إنني 
».لست متأكداً على أیة حال  

ھل أنت آسف على أنك لم تفعل؟ -  
اجل، إجماالً أنا آسف. -  

جنب على األرض المغطاة بالغبار فجذبھا  كانا یجلسان جنباً إلى
إلیھ وضمھا ثم أراح رأسھا على كتفھ فتغلبت رائحة شعرھا 

الجمیلة على رائحة روث الحمام. كانت في میعة الصبا وال تزال 
تنتظر الكثیر من الحیاة، بید أنھا لم تدرك أن دفع شخص بغیض 

 من فوق جرف والتخلص منھ لن یحل المشكلة.
ً الواق«قال:  ».ع أن ذلك لم یكن لیغیر من األمر شیئا  

»عالم إذن األسف ألنك لم تتخلص منھا؟«قالت جولیا:   
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ألنني أفّضل اإلیجابي على السلبي، ففي ھذه اللعبة التي «قال: 
نلعبھا لیس في استطاعتنا أن نفوز، إذ كل ما في األمر أن بعض 

».الفشل أھون من بعض  
یھا كداللة على عدم وحینذاك أحس بارتعاشة سرت في كتف

موافقتھا، إذ كانت تعارضھ دائماً كلما تفوه بأشیاء من ھذا القبیل. 
فھي ال تسلّم إطالقاً بفكرة أن قانون الطبیعة یحكم على الفرد دائماً 
بالھزیمة. وبطریقة ما كانت تعلم أن مصیرھا إلى زوال، ذاك أن 

وتزیلھا من  شرطة الفكر، إن عاجالً أو آجالً، ستلقي القبض علیھا
الوجود. لكنھا من وجھة نظر أخرى كانت تؤمن أنھ من الممكن، 

بشكل من األشكال، إقامة عالم یعیش في الخفاء ویمكنك العیش فیھ 
حسبما تشاء وتختار. وكل ما تحتاج إلیھ لتحقیق ذلك العالم ھو حظ 

ودھاء وجرأة. بید أنھا لم تدرك أنھ لیس ثمة ما یسمى بالسعادة، 
صر الوحید الذي یمكن تحقیقھ قابع في المستقبل البعید الذي وأن الن

سیاتي بعد موتك بأمد طویل، كما لم تكن تدرك أنھ یجدر بالمرء 
أن یعتبر نفسھ جثة بال روح منذ اللحظة التي یعلن فیھا الحرب 

 على الحزب.
».إننا في عداد الموتى«علّق:   

».إننا لم نمت بعد«فقالت جولیا بإصرار:   
أوافقك أننا لم نمت جسدیاً. لكن بعد ستة أشھر، سنة، خمس «قال: 

سنوات حسبما أتصور سنكون من الموتى. إنني أخاف الموت، 
وأنِت أصغر مني سنًا وربما تخافین الموت أكثر مني. ال ریب أننا 

سنحاول إرجاء قدومھ قدر المستطاع، وإن كان ذلك لن یغیر من 
ن ھو اإلنسان فإن الموت والحیاة حقیقة األمر شیئا، فما دام اإلنسا

».لدیھ یصبحان وجھین لعملة واحدة  
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إن ھذا لھراء. ترى مع أي منا تحب ان تنام اآلن، «قالت جولیا: 
معي أم مع ھیكل عظمي؟ أال تستمتع بكونك على قید الحیاة؟ أال 

تحب أن تتحسسني؟ ھا أنا ذا، وھذه یدي، وھذه ساقي، أنا حقیقیة، 
»حیة! أال تحب ھذا؟ أنا موجودة، إنني  

ودنت منھ لتضغط بصدرھا على صدره. أحّس نھدیھا ناضجین 
وبارزین من خالل معطفھا. وبدا جسدھا كما لو كان یصّب بعضاً 

 من عنفوانھا وحیویتھا في جسده.
».بلى، أحب ذلك«فأجاب:   
إذن كف عن ذكر الموت. واآلن أصغِ إلّي عزیزي، علینا «قالت: 

قائنا القادم، یمكننا أن نعود إلى مكاننا في أن نتفق على موعد ل
الغاب، فقد غبنا عنھ فترة طویلة، ولكن یجب علینا أن نسلك طریقاً 
آخر ھذه المرة. لقد حددت كل شيء. استقل القطار... لكن انظر، 

»سأرسمھ لك  
وبطریقتھا العملیة مسحت جزءاً صغیًرا من األرض المغطاة 

مام وراحت ترسم خریطة بالغبار، واستلّت ریشة من عش ح
 الطریق.
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 الفصل الرابع
راح ونستون یُقلّب نظره في زوایا الغرفة الوضیعة الصغیرة 
الكائنة فوق حانوت السید شارنغتون. كان فیھا سریر ضخم 

ینتصب مرتباً بجوار النافذة وعلیھ أغطیة بالیة. وكان فوق المتكأ 
عشر رقما تسمع العلوي للمدفأة ساعة عتیقة من ذات االثني 

دقاتھا. وفي زاویة الغرفة شبھ المعتمة كان یومض وعلى نحو 
ضعیف ثقل الورق الزجاجي الذي اشتراه في آخر زیارة لھ إلى 

 ذلك الحانوت.
قرب سیاج المدفأة كان ھنالك موقد زیتي من الصفیح أكل الدھر 

علیھ، فضالً عن إبریق وفنجانین أمّده بھا السید شارنغتون. أشعل 
نستون شریط الموقد ثم وضع فوقھ إبریق الماء لیغلي، وكان قد و

أحضر معھ عبوة من قھوة النصر وبعض مكعبات السكرین. كانت 
عقارب الساعة تشیر إلى الخامسة مساء، فیما ھي في الواقع 

السابعة والثلث. أما موعد وصول جولیا فكان في السابعة 
 والنصف.

ا لحماقة! إنھا لحماقة، إني راح قلبھ ینبض خوفاً بكلمات: إنھ
أجرجر نفسي متعمداً إلى موت زؤام مجاني، فالجریمة التي أوشك 

على ارتكابھا ھي من الجرائم التي ال یمكن لعضو الحزب أن 
 یتملّص منھا.

لقد انبجست في ذھنھ ھذه الفكرة للمرة األولى وأثارتھا في مخیلتھ 
اولة المطویة. رؤیتھ للثقل الزجاجي الذي انعكس على سطح الط

وكما تكھن فإن السید شارنغتون لم یجد غضاضة في أن یؤجر 
الغرفة لھ، وبدا جلیاً أن حفنة الدوالرات التي سیدّرھا علیھ ذلك قد 

سرتھ كثیراً حتى أنھ لم یظھر علیھ أي أثر لصدمة أو شعور 
بالتأذي لدى معرفتھ بأن ونستون ینوي أن یتخذھا مالذاً لممارسة 
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على النقیض من ذلك راح یتظاھر بعدم المباالة وجعل الحب، بل و
یسترسل في الحدیث عن مبادئ عامة وبلھجة لطیفة تعطي انطباعاً 
بأنھ لیس لھ وجود بالغرفة. وقال لقد كانت الخصوصیة شیئاً ثمیناً 

جداً، فالمرء یحتاج من وقت آلخر إلى موئل یختلي فیھ بنفسھ، 
أن یحتفظ كل من تناھى إلى وأصول اللیاقة االجتماعیة تقضي ب

معرفتھ ھذا األمر بالمعلومات لنفسھ، بل وبدا وكأنھ یتالشى نھائیاً 
إن للمنزل مدخلین، أحدھما «ویلغي وجوده وھو یضیف قائالً: 

».یمر عبر الساحة الخلفیة ویطل على زقاق  
وتحت النافذة كان ھنالك شخص یغني، فاسترق ونستون النظر 

موسلین، وكانت شمس حزیران ال تزال في محتمیاً وراء ستار ال
كبد السماء، حیث كان ینظر في الساحة التي غمرتھا الشمس إلى 

تلك المرأة الضخمة التي جعلھا بنیانھا المتین أشبھ بعمود 
نورماندي، فكانت ذات ساعدین مفتولي العضالت حمراوي اللون 

تلف حول خصرھا مئزراً، كما كانت تروح وتجيء بین وعاء 
غسیل والحبل حیث كانت تعلق أشیاء صغیرة بیضاء اللون أدرك ال

ونستون أنھا حفاضات أطفال، وكانت كلما انتھت من مشاجب 
 الغسیل التي تحملھا بین شفتیھا تنطلق بالغناء بصوت جھوري:

كان حلماً مقطوع الرجاء«  
 مر كیوم من نیسان

 ولكن بنظرة وكلمة وأحالم أثاروھا
».استُلب مني فؤادي  

لت أصداء ھذه األغنیة تتردد في أنحاء لندن على مدى أسابیع، ظ
لقد كانت واحدة من أغنیات مشابھة ال حصر لھا یوجھھا أحد 

فروع قسم الموسیقى إلى العامة، وكانت كلماتھا تؤلف دون أي 
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غیر أن المرأة ». الناظم«تدّخل بشري بواسطة جھاز یعرف باسم 
ي كلماتھا ما جعل ھذه كانت تغنیھا بطریقة بعثت الحیاة ف

السخافات الكئیبة تتحول إلى أصوات تبعث على السرور. كان 
ونستون یسمع المرأة وھي تغني، كما یسمع وقع احتكاك حذائھا 
وھي تجرجره على أحجار الشارع مختلطاً بصراخ األطفال في 

الشارع. كما كان یتناھى إلى السمع ھدیر خافت لحركة الشاحنات 
ید، ومع ذلك ظل سكون عجیب یخیم على الغرفة، یأتي من أفق بع

 وربما كان مرّد ذلك عدم وجود شاشة رصد في الغرفة.
وعاد یحدث نفسھ: یا لھا من فكرة حمقاء، إنھ لمن المستبعد التردد 

على ھذا المكان ألكثر من بضعة أسابیع بغیر افتضاح سترھما. 
اولھما كانت ولكن فكرة أن یمتلكا مكاناً مغلقاً وآمناً وفي متن

تمارس على كلیھما إغراء ال یقاوم، إذ تعذّر علیھما لفترة بعد 
لقائھما في برج الكنیسة ترتیب لقاءات جدیدة، فقد ازدادت ساعات 

ومع ». أسبوع الكراھیة«العمل بشكل ال یُحتمل استعداداً لفعالیات 
أنھ كان ال یزال ھناك شھر قبل حلول ھذا األسبوع فإن 

لھائلة والمعقدة التي تسبقھ ألقت بمزید من األعباء االستعدادات ا
على كاھل كل شخص. وأخیراً تمكن كل منھما من تدبیر نصف 

یوم عطلة في الیوم نفسھ، وكانا قد اتفقا على أن یعودا إلى 
مخدعھما في الغاب. وفي المساء الذي سبق الموعد المضروب 

طلع ونستون التقیا على نحو خاطف في الشارع، وكالمعتاد لم یت
مباشرة إلى جولیا وھما یسیران وأحدھما في اتجاه اآلخر في قلب 

الزحام، بید أنھ مع ذلك الحظ من خالل ھذه النظرة الخاطفة أن 
 جولیا أكثر شحوبا من ذي قبل.

وحینما تبیّن لھا أن ال خطر یتھددھا إن ھي تكلمت، غمغمت 
».لقد تم إلغاء الموعد، أقصد موعد الغد«تقول:   
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»ماذا؟«جاب ونستون: أ  
».لن أستطیع المجيء بعد ظھر الغد«قالت:   
»وِلَم ال؟«قال:   

للسبب المعتاد نفسھ، لقد بدأت االستعدادات أبكر في ھذه «أجابت: 
».المرة  

وتملّك ونستون غضٌب عارم. فخالل الشھر الذي مضى كان ثمة 
تغییر قد طرأ على طبیعة رغبتھ إزائھا. في أول األمر كانت 

مفعمة بالقلیل من الشھوة الحقیقیة، وكان أول لقاء حب یضمھما 
بمثابة عمل صادر عن إرادة ال رغبة. لكن ذلك تغیّر في المرة 

وملمس بشرتھا قد تغلغلت في  الثانیة، إذ إن رائحة شعرھا وفمھا
جوانحھ ومألت الھواء الذي یحیط بھ وأصبحت ضرورة بالنسبة 

إلیھ، بل استحالت شیئاً ال یریده فحسب بل یشعر أیضا بأن من 
حقھ الحصول علیھ. ولذلك فعندما قالت إنھا لن تستطیع المجيء 
ساوره شعور بأنھا تخادعھ، ولكن في ھذه اللحظة ازداد ضغط 

فالتقت أیدیھما مصادفة، وشعر بھا تضغط على أطراف الزحام 
أصابعھ بشكل ال یثیر الرغبة بل یحرك العاطفة. وحدثتھ نفسھ أن 
المرء حینما یعیش مع امرأة یجب أن یعتبر خیبة الرجاء ھذه أمراً 

عادیاً وحدثاً متكرراً، وھنا شعر بعاطفة مشبوبة إزاءھا كما لم 
ھ قد تزوجھا قبل عشر سنوات، یشعر من قبل. ومنّى نفسھ لو أن

ولو أنھ كان یستطیع أن یمشي معھا في الشوارع كما یفعالن اآلن 
ولكن عالنیة ودون خوف، ویتبادالن الحدیث حول التفاھات 
ویشتریان معاً احتیاجات بیتھما. وفوق كل ذلك تمنى لو كان 

لدیھما مكان یختلیان فیھ معاً دون رقیب او حسیب وبغیر أن یكون 
ماً علیھما أن یمارسا الحب في كل مرة یلتقیان فیھا. لم تكن لزا

فكرة استئجار غرفة السید شارنغتون قد خطرت لھ في تلك 
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اللحظة، بل حدث ذلك في الیوم التالي، ولم یكد یعرضھا على 
جولیا حتى قبلتھا بسرعة لم یتوقعھا. كان كالھما یعي أن ھذا عمل 

بمحض إرادتھما. وبینما كان  طائش، إذ كانا كمن یحفران قبریھما
یجلس على حافة السریر راح یفكر ثانیة في زنزانات وزارة 

الحب. إنھ ألمر غریب أن ھذا الفزع المحكوم بھ على اإلنسان 
یجتاح وعیھ حیناً ویختفي حیناً، فھو یكمن ھناك في المستقبل، 

المائة. فالمرء ال  99ویستبق الموت تماما مثلما یسبق الرقم 
ع تحاشیھ وإن كان یستطیع إرجاءه، ومع ذلك فإن على یستطی

المرء من حین آلخر أن یختار بمحض إرادتھ أن یقّصر الفترة 
 التي تسبق وقوعھ.

وفي تلك اللحظة سمع ونستون وقع أقدام سریعة على السلم 
اندفعت على أثرھا جولیا إلى داخل الغرفة، وكانت تحمل حقیبة 

مثل تلك التي كان یراھا تحملھا  أدوات من قماش خشن بني اللون
في أروقة من الوزارة. فنھض وتقدم نحوھا لیأخذھا بین ذراعیھ 

ولكنھا تخلصت منھ بسرعة ربما ألنھا كانت ال تزال تحمل 
 الحقیبة.
لحظة من فضلك، دعني أریك ما أحضرت معي. ھل «وقالت: 

أحضرت معك بن النصر البغیض؟ ال بد أنك فعلت. یمكنك أن 
ونزلت على ». ھ بعیدا ألننا لن نحتاج إلیھ بعد اآلن. انظرترمي ب

ركبتیھا وفتحت الحقیبة وأخرجت ما بھا من مفاتیح ربط ومفكات 
كانت تغطي القسم األعلى منھا حیث كانت تضع تحتھا عبوات 

ورقیة أنیقة. وكانت العبوة األولى التي ناولتھا إلى ونستون ذات 
كانت معبأة بمادة ثقیلة  ملمس غریب وغامض بعض الشيء، لقد

 أشبھ بالرمل.
»ما ھذا؟ سكر؟«قال:   



~ 171 ~ 

 

 -إنھ سكر حقیقي ال مكعبات السكرین. وھذا رغیف من الخبز  -
الخبز األبیض الرائع، ال الخبز الكریھ الذي یُعطى لنا. وھا ھي 

علبة صغیرة من المربى. وإلیك بعضاً من الحلیب. لكن انظر ھذا 
 ً ، لقد اضطررت للفھ بقطعة من ھو الشيء الذي أفخر بھ حقا

 الخیش ألنھ...
ولم تكن ثمة حاجة ألن تشرح لھ لماذا اضطرت للّف ھذا الشيء، 

فقد كانت رائحتھ قد مألت الغرفة بالفعل وكانت رائحة غنیة 
ودافئة بدت وكأنھا انبعاثات آتیة من عالم طفولتھ األولى: رائحة ال 

تفوح من خلف باب تصادف المرء في الوقت الراھن إال حینما 
موصد یطل على ممر أو تنبعث بطریقة ما في شارع مكتظ 

 بالناس حیث یستنشقھا المرء للحظة ثم تختفي ثانیة.
».إنھ بُن، بُن حقیقي«ھمس ونستون بدھشة:   

إنھ البن الذي یشربھ أعضاء الحزب الداخلي. إلیك كیلو كامالً  -
 منھا.

ه األشیاء؟ولكن كیف تسنى لِك الحصول على مثل ھذ -  
إنھا كلھا مواد خاصة بالحزب الداخلي. لیس ثمة ما ینقص  -

ھؤالء األوغاد، ولكن بطبیعة الحال یستطیع الخدم والندل أن 
یسرقوا بعضاً منھا خلسة... انظر لقد حصلت على عبوة من 

 الشاي أیضاً.
جلس ونستون القرفصاء بجانبھا ومزق إحدى عبوات الشاي ثم 

».شاي حقیقي ال أوراق شجر العلیقإنھ «صاح قائالً:   
لقد أصبح لدیھم كمیات كبیرة منھ في «وقالت جولیا بغموض: 

اآلونة األخیرة كما لو كانوا قد احتلوا الھند أو شیئاً من ھذا القبیل. 
واآلن أصغ إلّي عزیزي: إني أریدك أن تدیر ظھرك لثالث دقائق. 
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ترب من اذھب واجلس على الجانب اآلخر من السریر وال تق
».النافذة وال تستدر نحوي إال عندما أطلب منك ذلك  

وراح ونستون یحدق من خالل ستار الموسلین وھو غائب الذھن، 
وكان یبدو أن المرأة ذات الساعدین حمراوي اللون ال زالت تروح 

وتجيء في الساحة بین وعاء الغسیل وحبل الغسیل. وأخرجت 
ق:مشجبي غسیل من فمھا وھي تغني بحس عمی  

یقولون إن الزمن یداوي كل الجراح«  
 یقولون إن المرء بوسعھ دائماً النسیان

 بید أن االبتسامات والدموع عبر السنین
»ما تزال حتى اآلن تقطع نیاط قلبيّ   

كان یبدو أن المرأة تحفظ جمیع مقاطع ھذه األغنیة عن ظھر قلب. 
الصیف وأخذ صوتھا یسري ألعلى محموالً على أجنحة نسیم 

العلیل وعلى لحن رقیق مفعم بشعور ینم عن سعادة تخالطھا 
الكآبة. وكان الناظر إلیھا یخامره شعور بأنھا ستكون راضیة كل 
الرضا لو أن أمسیة حزیران ھذه قد امتدت بال نھایة ولو أن ما 

لدیھا من ثیاب مغسولة ال ینفد حتى تظل على حالھا ھذه أللف عام 
طفال وتردد األغنیات التافھة. وتنبھ إلى أن تعلق فیھا حفاضات األ

من غریب الحقائق أنھ لم یسبق لھ أن سمع عضواً من الحزب 
وھو یغني وحده وبھذه التلقائیة، إذ كان ذلك قمینًا بأن یبدو شكالً 

من أشكال عدم الوالء وانحرافاً عن مبادى الحزب وشذوذاً خطیراً 
ربما لم یكن الناس یرقى إلى مستوى كالم المرء إلى نفسھ. و

یبحثون عن شيء للتغني بھ إال حینما یصبحون على شفیر الموت 
 جوعاً.

».یمكنك أن تستدیر اآلن«مّرت الدقائق الثالث، فقالت جولیا:   
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استدار ونستون وللحظة بدا لھ أنھ ال یعرفھا. وكان في الحقیقة 
رى یتوقع أن یراھا عاریة، بید أنھا لم تكن كذلك، فالتحول الذي ج

علیھا كان أكثر إثارة للدھشة من التعري. ذلك أنھا كانت قد طلت 
 وجھھا بمساحیق الزینة وتلویناتھا.

ال بد أنھا قد انسلّت إلى أحد الحوانیت الكائنة في أحیاء العامة 
واشترت لنفسھا مجموعة من أدوات الزینة. كانت شفتاھا قد 

طالھ شيء من  ازدادتا احمراراً ووجنتاھا قد توردتا وأنفھا قد
المسحوق، بل وكان ھناك أثر لشيء ما تحت عینیھا یجعلھما أكثر 

بریقاً. نعم، لم یكن قیامھا بذلك كلھ قد تم ببراعة، ولكن مقاییس 
ونستون أیضاً في مثل ھذه األمور لم تكن رفیعة، إذ لم یسبق لھ أن 

رأى أو حتى تخیل امرأة من الحزب تصبغ وجھھا بمساحیق 
كان التغییر الذي طرأ على مظھرھا مثیرا للدھشة،  الزینة. لقد

فھي لم تصبح أكثر جماالً فحسب بل أیضا، ھو األھم، أكثر أنوثة. 
وقد زاد من روعة مظھرھا ھذا شعرھا القصیر وزیھا الصبیاني. 
وما إن ضمھا بین ذراعیھ حتى غمرت أنفھ رائحة زھور بنفسج 

عتمة التي كانت تخیم صناعي، وعادت بھ الذاكرة في الحال إلى ال
على المطبخ شبھ المعتم سیّئ الذكر وإلى المرأة ذات الفم 

كالمغارة. ورغم أن عطر جولیا ھو نفسھ العطر الذي كانت 
 تستعملھ تلك المرأة، لكنھ في ھذه اللحظة كان ذا أثر مغایر.

»وعطر أیضاً!«وصاح:   
مرة أجل یا عزیزي، عطر أیضاً. ھل تدري ما أنوي عملھ في ال -

التالیة؟ سوف أجيء بثوب نسائي حقیقي وألبسھ ھنا عوضاً عن 
ھذه البنطلونات اللعینة! سوف ألبس أیضاً جورباً حریریاً وحذاء 

 عالي الكعب. أرید أن أكون في ھذه الغرفة امرأة ال رفیقة حزبیة.
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ثم خلعا مالبسھما وقذفا بھا بعیداً واعتلیا السریر الخشبي الضخم. 
لمرة األولى التي یتجرد فیھا من ثیابھ كاملة مع كانت ھذه ھي ا

جولیا، فحتى تلك اللحظة كان ما یزال یشعر بخجل شدید من 
جسمھ النحیل الشاحب وتلك الدوالي البارزة في بطتي ساقیھ 

وكذلك البقعة المشوھة اللون فوق كاحلھ، ولم یكن فوق السریر أي 
وطھا قد بلیت شراشف سوى تلك البطانیة البالیة التي كانت خی

حتى أصبحت ملساء، وما إن رقدا علیھا حتى تملكتھما الدھشة من 
ال ولب أنھ «ضخامة السریر ومرونة نوابضھ. وقالت جولیا: 

لم یعد المرء یرى » محشو بالبق، لكن ذلك ال یعنینا في شيء!
أسرة مزدوجة ھذه األیام اللھم إال في بیوت العامة. لقد نام ونستون 

في صباه، أما جولیا فال تتذكر أن فرصة كھذه  في واحد منھا
 أتیحت لھا من قبل.

وللتو راحا في نوم عمیق لفترة وجیزة. وعندما استیقظ ونستون 
كانت عقارب الساعة قد زحفت حتى قاربت التاسعة مساء، لكنھ لم 
یتحرك ألن جولیا كانت ال تزال نائمة متوسدة ذراعھ. كانت معظم 

لت إلى وجھھ فضال عن الوسادة، لكن ثمة مساحیق زینتھا قد انتق
بقعة خفیفة من اللون األحمر كانت ال تزال تبرز جمال وجنتیھا. 
وفوق مؤخرة السریر كان شعاع أصفر من أشعة الشمس الغاربة 

یسقط فینعكس ضوؤه على موقد النار حیث یغلي الماء في 
ن اإلبریق. أما في األسفل، في الساحة، فكانت المرأة قد كفت ع

الغناء، إال أن صیاح األطفال في الشارع كان یتناھى إلى مسامعھ 
عبر النافذة. وأخذ ونستون یتساءل في غموض عما إذا كان أمراً 
طبیعیاً في ماضي األیام الغابرة أن ینام معاً، في سریر مثل ھذا 

ووسط الجو المنعش ألمسیة صیفیة كھذه، رجل وامرأة وھما 
رسان الحب متى شاءا ذلك ویتبادالن متجردین من كل ثیاب، یما

الحدیث متى شاءا، ودون أن یشعرا بأن ثمة ما یضطرھما إلى 
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مغادرة فراشھما. ھل كان أمراً عادیاً أن یضطجعا بكل بساطة ال 
یشغلھما إال اإلصغاء إلى األصوات الھادئة اآلتیة من الخارج؟ ال 

م. وھنا ریب أن شیئاً من ذلك لم یكن عادیاً في یوم من األیا
استیقظت جولیا وفركت عینیھا ثم رفعت نفسھا متكئة على مرفقھا 

 ونظرت إلى الموقد الزیتي.
لقد تبخر نصف الماء، سأنھض وأعّد بعض القھوة خالل «وقالت: 

لحظة. أمامنا ساعة بعد. في أي ساعة یقطعون الكھرباء عن 
»شققكم؟  

في الحادیة عشرة والنصف مساء. -  
قطعونھ في الحادیة عشرة مساء، ولكن علینا أن إنھم في نزلنا ی -

 نكون ھناك قبل ذلك ألن... آه ما ھذا؟ اخرج أیھا الوحش القذر!
وألقت ببعض جسمھا فجأة من فوق السریر حیث التقطت حذاء من 

على األرض وقذفت بھ بحركة صبیانیة نحو زاویة من زوایا 
لدشتاین في الغرفة، تماماً كما رآھا تلقي بالقاموس في وجھ غو

».دقیقتي الكراھیة«ذلك الصباح أثناء   
»ما ھذا؟«سألھا بدھشة:   

إنھ جرذ رأیتھ یمد أنفھ اللعین من ثقب في الغطاء الخشبي. لقد  -
 أخفتھ على أي حال.

»جرذان! حتى في ھذه الغرفة!«فغمغم ونستون:  -  
 فقالت جولیا غیر آبھة وھي تعاود االضطجاع:

ان. حتى في مطبخ نزلنا، كما أن بعض إنھا موجودة في كل مك -
المناطق في لندن تغص بھا غصاً. ھل تعلم أنھا تھاجم األطفال؟ 
نعم إنھا تفعل. وفي بعض الشوارع ال تجرؤ أم على ترك طفلھا 
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بمفرده لدقیقتین. إن الجرذان الضخمة بنیة اللون ھي التي تھاجم، 
ماً...من الجرذان ھو أنھا دائوأقبح ما یفعلھ ھذا النوع   

كفاك حدیثاً في ھذا «فقاطعھا ونستون مغمضاً عینیھ تماماً: 
».الموضوع  

ما بالك یا حبیبي، لقد شحب لونك. ما األمر؟ ھل تصیبك رؤیتھا  -
 بالغثیان؟

إن أكثر ما یرعبني في ھذا العالم ھو الجرذان. -  
فضّمتھ إلى جسدھا وأحاطتھ بأطرافھا كأنما أرادت أن تبث فیھ 

بدفء جسدھا. لكنھ لم یفتح عینیھ مرة أخرى مباشرة، الطمأنینة 
فقد مرت بھ لحظات تملّكھ خاللھا شعور بأن ذلك الكابوس الذي 
كان ال یفتأ ینتابھ من حین ألخر طوال حیاتھ قد عاوده من جدید. 
لقد كان دائماً الكابوس نفسھ الذي یرى فیھ نفسھ واقفاً أمام جدار 

كان ثمة شيء ال یمكن احتمالھ، من الظالم وعلى الجانب اآلخر 
إنھ شيء كریھ على النفس ال یمكن للمرء مواجھتھ. وفي ذلك 

الحلم الكابوس كان ما یستحوذ علیھ ھو شعوره بأنھ یخادع ذاتھ، 
ألنھ في واقع األمر كان یعلم ما وراء ھذا الجدار، وبجھد جھید، 

إلى وكأنما ینتزع قطعة من مخھ، كان یمكنھ أن یخرج ھذا الشيء 
النور. بید أنھ كان دائماً یستیقظ دون أن یكتنھ ھویة ذلك الشيء: 
رغم أنھ كان یبدو وكأن رابطاً ما یربطھ بما كانت جولیا تتحدث 

 عنھ حینما قاطعھا.
إنني آسف، ال شيء، كل ما في األمر ھو أنني ال أحب الجرذان. -  
ة ھدئ من روعك حبیبي، فلن نبقي على ھذه الحیوانات اللعین -

ھنا، سأحشو ھذا الثقب بقطعة من الخیش قبل أن ننصرف، وفي 
المرة التالیة عند قدومنا سأحضر معي بعض االسمنت وأسده على 
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نحو مضمون. كانت نوبة الفزع التي انتابت ونستون قد أخذت في 
لس متكئاً على مقدمة الزوال. ولشعوره بالخجل من نفسھ ج

وارتدت زیھا الرسمي السریر، في حین كانت جولیا قد نھضت 
وأعّدت القھوة. كانت الرائحة المتصاعدة من الغالیة قویة ونفاذة 

حتى أنھما أوصدا النافذة خشیة تسربھا إلى الخارج لئال تلفت 
األنظار وتصبح الغرفة مثارا للشكوك. ولم یكن ثمة ما ھو ألذ 

القھوة إال ذلك الطعم حریري الملمس الذي أكسبھا إیاه  مذاقا من
سكر، الذي كاد ونستون ینساه بعد أن ظل لسنوات ال یستعمل إال ال

السكرین. أما جولیا فقد أخذت تتجول في الغرفة وقد دّست إحدى 
یدیھا في جیبھا فیما األخرى تمسك بقطعة خبز بالمربى وھي 
تتطلع بال مباالة إلى رف الكتب في محاولة الستكشاف أفضل 

یة، ثم ألقت بنفسھا فوق الطرق إلصالح قوائم الطاولة المطو
المقعد البالي ذي المسندین لترى ما إذا كان مریحاً أم ال؟ ثم مضت 
تتفحص الساعة ذات االثني عشر رقماً عتیقة الطراز بارتیاح من 
یتسلى بشيء، ثم حملت الثقل الزجاجي إلى السریر لتمعن النظر 

لناعم یھ. ولكنھ أخذھا من یدھا مأخوذاً كالعادة بمنظر الزجاج اف
 الذي یشبھ ماء المطر.

»ماذا تظن ھذا یا ترى؟«فسألتھ جولیا:   
ال أظن أنھا شيء مھم، أقصد أنھ لم یسبق لھا أن كانت ذات  -

فائدة في یوم من األیام. وھذا ھو ما أحبھ فیھا. إنھا أثر من 
الماضي فاتھم أن یمحوه. إنھا رسالة یعود تاریخھا إلى مئة عام، 

ء أن یقرأھا.ھذا إن استطاع المر  
وأومأت جولیا صوب الصورة ذات القضبان المحفورة والمعلقة 

وماذا عن ھذه الصورة؟ ھل یمكن أن یكون «فوق الحائط قائلة: 
»عمرھا مئة عام؟  
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أكثر من ذلك، ربما مئتي عام. لكن ھذا ما ال «أجاب ونستون: 
یستطیع أحد أن یجزم فیھ، فقد بات من المستحیل على المرء أن 

».یحدد عمر أي شيء في ھذه األیام  
ودنت جولیا من الصورة لتمعن النظر فیھا ثم قالت وھي تركل 

ھا ھو الثقب الذي «الغطاء الخشبي للحائط أسفل الصورة مباشرة: 
أطل الجرذ اللعین بأنفھ منھ. ما ھذا المكان؟ أذكر أنني رأیتھ قبل 

».ذلك  
ت كنیسة القدیس إنھا كنیسة، أو على األقل كان«قال ونستون: 

».سانت كلیمنت دان  
وحینئذ كانت أصداء مقطع األغنیة التي لقنھ إیاھا السید شارنغتون 

قد عاد یتردد في ذاكرتھ وأضاف بلھجة مفعمة بالحنین إلى 
 الماضي:

»برتقال ولیمون، تقول أجراس سانت كلیمنت!«  
 ولدھشتھ أكملت جولیا المقطع بما یلي:

إنك مدین لي بثالث فارذنج، تقول أجراس سانت مارتن، فمتى «
»ستدفعیھا؟ تقول أجراس أولد بایلي...  

لست أذكر ماذا تقول األغنیة بعد ذلك. ولكني «وأضافت تقول: 
أذكر أنھا تنتھي على النحو اآلتي: ھا ھي شمعة تستضيء بھا إلى 

».فراشك، وھا ھو سیف لحّز رقبتك  
عین تتألف منھما كلمة سر، ولكن كان ال بد كان األمر أشبھ بمقط

، ربما یمكن »أجراس أولد بایلي«أن یكون ثمة شطر آخر بعد 
انتزاعھ من ذاكرة السید شارنغتون إذا أمكن تذكیره بھ على نحو 

 مناسب.
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»لكن من علمك ھذا؟«سألھا:   
إنھ َجّدي، لقد اعتاد أن یرددھا لي وأنا بعد فتاة صغیرة. لقد  -

ا كنت في الثامنة أو اختفى على أي حال. وأضافت تبخر عندم
بشكل غیر متجانس: ترى ماذا كان شكل اللیمونة؟ لقد رأیت 
 البرتقال، إنھ فاكھة مستدیرة صفراء اللون ذات قشرة سمیكة.

أنا أستطیع تذكر اللیمون، لقد كان شائع االنتشار «قال ونستون: 
ك تصرین في الخمسینات وكان شدید الحموضة إلى حد یجعل

 صریراً على
».أسنانك بمجرد أن تتذّوقیھ  

أراھن أن ھذه الصورة تؤوي بقّاً خلفھا. سوف «قالت جولیا: 
أنزلھا من مكانھا وأنظفھا جیداً في یوم من األیام. أظن أن وقت 

انصرافنا قد حان. یجب أن أبدأ في إزالة ھذه الزینة عن وجھي، یا 
فاه عن وجھك فیما لھ من عمل مزعج. وسوف أزیل أحمر الش

».بعد  
ولم ینھض ونستون رغم مرور بضع دقائق أخرى. كان الظالم قد 
بدأ یسدل ستاره على الغرفة، فاستدار ناحیة انبعاث الضوء وراح 
یحدق في الثقل الزجاجي. وما كان یثیر لدیھ دھشة ال تنقطع لیس 

قطعة المرجان بل لب الزجاج الذي یحیط بھا والذي كان یبدو 
 ً  كالھواء رغم عمقھ السحیق. وبدا كما لو أن سطح الزجاج شفافا

قوساً سماویاً یضم عالماً صغیًرا بكل أجوائھ. وانتابھ شعور بأنھ 
یمكنھ أن یدلف إلى ھذا العالم، بل إنھ في الواقع موجود بداخلھ مع 

السریر الخشبي والطاولة المطویة والساعة والقضبان المحفورة 
فالثقل بمثابة الغرفة التي تحتویھ وقطعة والثقل الزجاجي ذاتھ. 
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المرجان ھي حیاة جولیا وحیاتھ وھما مثبتتین بنوع من الروابط 
 األبدیة في قلب البلور ذاتھ.



~ 181 ~ 

 

 الفصل الخامس
اختفى سایم. ففي ذات صباح تغیّب عن عملھ، ولم یتساءل عن 

سبب اختفائھ إال بضعة أشخاص مغفلین. وفي الیوم التالي أصبح 
یان ولم یأت على ذكره أحد، وفي الیوم الثالث ذھب طي النس

ونستون إلى قاعة قسم السجالت لیلقي نظرة على لوحة 
اإلعالنات، وكانت إحداھا تحمل الئحة بأسماء أعضاء لجنة 

الشطرنج التي كان سایم عضواً فیھا، وبدت الالئحة كما كانت 
في ذلك تبدو من قبل تماماً، إال أنھا نقصت اسما واحداً. وكان 

داللة كافیة على أن سایم لم یعد لھ وجود، بل لم یكن لھ وجود من 
 قبل على اإلطالق.

كان الطقس حاًرا جّداً، وفي الوزارة األشبھ بالمتاھة والمعدومة 
النوافذ كانت الغرف مكیفة الھواء تحتفظ بدرجة حرارة طبیعیة، 

ام أما في الخارج فكان لھیب الحرارة على األرصفة یشوي أقد
المارة كما كانت رائحة قطارات األنفاق المزدحمة في ساعات 

الذروة تزكم األنوف، وكانت االستعدادات ألسبوع الكراھیة تجري 
على قدم وساق، وموظفو كافة الوزارات یعملون ساعات إضافیة، 
إذ كان یتعین علیھم تنظیم المواكب واالجتماعات واالستعراضات 

اثیل الشمعیة والعروض السینمائیة العسكریة والمحاضرات والتم
وبرامج شاشات الرصد، كما كانوا یعملون على نصب الحوامل 

للتماثیل وُصنع دمى لشخصیات معینة ونقش الشعارات وصیاغة 
األغاني وإطالق الشائعات وتزییف الصور. ولذلك توقفت وحدة 
جولیا في قسم الخیال عن إنتاج الروایات من أجل اإلسراع في 

سلسلة من المنشورات التي تصور الفظاعات التي یقترفھا إصدار 
األعداء. أما ونستون فكان، إضافة إلى عملھ المعتاد، یصرف 

الساعات الطوال كل یوم في مراجعة ملفات األعداد القدیمة من 
صحیفة التایمز وذلك لتغییر أو تحریف فقرات إخباریة كان یتعین 
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. في تلك األیام كانت المدینة االستشھاد بھا فیما سیلقى من خطابات
في حركة محمومة حیث تنزل الجموع المثیرة للشغب من العامة 

لتطوف في الشوارع في أوقات متأخرة من اللیل، كلما كانت 
القذائف الصاروخیة تتساقط على المدینة بمعدل یفوق أي وقت 

آخر، وكان دوي انفجارات ھائلة یُسمع عن بعد دون أن یجد أحد 
لھ، األمر الذي كان یسمح بتطایر شائعات ال معقولة  تفسیراً 
 حولھا.

وكان اللحن الجدید ألغنیة أسبوع الكراھیة (وكانوا یطلقون علیھا 
أغنیة الكراھیة) یبّث عبر شاشات الرصد دون توقف. لحن كان 
في عمومھ أبعد ما یكون عن الموسیقى بسبب ما كان یمیزه من 

ح الكالب وأشبھ بدق الطبول، إیقاع وحشي یجعلھ أقرب إلى نبا
كما كان یزرع الذعر في النفوس حینما تزأر بھ مئات الحناجر 

على وقع أقدام الجند وھي تضرب األرض. أما العامة فقد أغرموا 
بھا حتى أنھا دخلت في المنافسة مع األغنیة القدیمة التي كانت ال 

طوع كان حلماً مق«تزال تحظى لدیھم بشعبیة كبیرة والتي تقول 
، كما كان أطفال بارصون یعزفونھا لیل نھار وبصورة ال »الرجاء

تحتمل على أسنان مشط وقطعة من ورق الحمام. وھكذا أصبحت 
أمسیات ونستون أكثر ازدحاما بالمھام من أي وقت مضى، كما 
ُشكلت فرق من المتطوعین یقودھا بارصون كانت مھمتھا ھي 

یة، فیحیكون الرایات إعداد الشوارع الستقبال أسبوع الكراھ
ویرسمون الصور ویخطون الالفتات وینصبون صواري األعالم 

فوق المنازل ویمدون األسالك عبر الشوارع، بشكل یعرضھم 
للخطر، الستقبال المحتفلین من َحَملَة األعالم. وكان بارصون 

یباھي، وھو في أوج نشاطھ وسعادتھ، بأن بنایات النصر وحدھا 
من قماش الرایات، كما بدا أن شدة  ستعرض أربعمائة متر

الحرارة والعمل الیدوي قد أعطیاه الذریعة للعودة إلى ارتداء 
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السروال القصیر والقمیص المفتوح في المساء، كما غدا شعلة من 
النشاط والحركة إذ تراه دافعاً شیئاً وجاّرا آخر، ناشراً أو طارقاً 

، ویقوم بما تملیھ بمطرقة، یالطف ھذا ویمازح ذاك بطریقة رفاقیة
علیھ المواقف. وھو في كل ذلك كان یطلق من كل طیة من طیات 

جسمھ ما بدا معیناً ال ینضب من عرق كریھ الرائحة یزكم 
 األنوف.

وفجأة ظھرت ملصقة جدیدة في كافة أرجاء لندن، لم تكن تحمل 
أي كتابات أو تسمیة بل كانت تمثل صورة مخیفة لجندي أوراسي 

ا بین ثالثة إلى أربعة أمتار وھو یخطو إلى األمام یراوح طولھ م
بوجھ منغولي جامد المالمح منتعالً حذاء ضخماً ومتأبطاً مدفعاً 
رشاشاً. ومن أي زاویة نظرت إلى الملصقة بدت فوھة المدفع 

على نحو أكبر وأقرب وھو یسددھا ندوك مباشرة. ولم یُترك مكان 
ھذه الملصقة حتى أنھا  خال على جدار في لندن إال وُعلقت علیھ

فاقت صور األخ الكبیر عدداً، بل لقد كانت تدفع بالعامة الذین 
یقفون في العادة موقفاً المبالیاً من الحرب إلى االنخراط في نوبات 

من السعار الوطني. وانسجاماً مع ھذه األجواء كانت القذائف 
الصاروخیة تتساقط مسببة في إزھاق األرواح بأعداد أكثر من 

المعتاد، وحدث أن سقطت إحداھا على قاعة سینما غاصة بروادھا 
فدفنت مئات الضحایا تحت األنقاض، فخرج » ستیبني«في حي 

جمیع سكان الجوار للتشییع في جنازة ضخمة سارت لساعات 
طویلة وقد كانت في الحقیقة مسیرة غضب. كما سقطت قذیفة 

كملعب أخرى على قطعة أرض خربة كان یستخدمھا األطفال 
فمّزقت العشرات منھم إلى أشالء. وكانت ثمة مظاھرات ساخطة 
تجوب الشوارع تُحرق فیھا دمى تمثّل غولدشتاین وتُمزق المئات 
من الملصقات التي تصور الجندي األوراسي ویقذف بھا جمیعاً 
أللسنة اللھب، ثم تنھب المتاجر أثناء أعمال الشغب التي تترافق 
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عة بعدئذ مفادھا أن جواسیس كانوا مع المظاھرات. وسرت شائ
یوجھون ھذه القذائف الصاروخیة عبر موجات السلكیة، فقام 
المتظاھرون بإضرام النیران في أحد المنازل العائدة لزوجین 

عجوزین من أصل أجنبي كانت الشكوك قد ثارت حول ضلوعھما 
 في ذلك فماتا اختناقاً بالدخان.

وغ الغرفة الكائنة فوق حانوت جولیا وونستون وكلما تسنى لھما بل
السید شارنغتون كانا یضطجعان جنباً إلى جنب فوق السریر 

المجرد من األغطیة تحت النافذة وھما عاریین جّراء شدة 
الحرارة. وبالرغم من أن الجرذان لم تعاود الظھور فإن البق قد 
تكاثر على نحو مخیف بسبب الحرارة الشدیدة، ولكن یبدو أن أیاً 

ك لم یكن ینتقص من سعادتھما، فقد كانا یعتبرانھا جنة سواء من ذل
أكانت قذرة أو نظیفة، وكانا بمجرد وصولھما إلى الغرفة یمطران 

كل شيء بوابل من الفلفل الذي ابتاعاه من السوق السوداء، ثم 
ینزعان ثیابھما ویمارسان الحب معا والعرق یتصبب من جسدیھما 

ذا ما أفاقا وجدا البق وقد جمع حتى یستغرقا في نوم عمیق، فإ
 صفوفھ واحتشد لشن ھجوم مضاد.

وقد بلغ عدد مثل ھذه اللقاءات خالل شھر حزیران ما بین أربعة 
إلى سبعة. وفي ھذه األثناء كان ونستون قد أقلع عن عادة شرب 

الجن تماماً وكأنھ لم یعد بحاجة إلى ذلك، كما غدا جسمھ أكثر 
ھ ظاھرة عدا بقعة بنیة فوق كاحلھ، امتالء ولم تعد دوالي ساقی

وزالت عنھ نوبات السعال التي كاسا تنتابھ كل صباح، كما لم یعد 
یرى الحیاة حمالً ثقیالً ال یطاق أو یشعر بالحاجة الماسة ألن ینظر 

بغضب نحو شاشة الرصد أو یطلق اللعنات بأعلى صوتھ. واآلن 
ا، فقد باتا ال وقد أصبح لدیھما مالذ آمن ھو بمثابة المنزل لھم

یشعران بالضیق من كونھما ال یلتقیان إال مرات قلیلة وال یمكثان 
معاً في كل مرة سوى ساعتین. إذ كان ھّمھما منصبّاً على أن 
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الغرفة الكائنة فوق الحانوت ینبغي أن تظل موجودة وكان مجّرد 
أنھا موجودة ولم تُنتھك حرمتھا یشعرھما بارتیاح یكاد یضاھي 

یشعرانھ حینما یكونان بداخلھا، إذ كانت الغرفة تمثل ذلك الذي 
لھما عالماً خاصاً كما باتت جیباً من جیوب الماضي تستطیع 

الحیوانات المنقرضة أن تسیر فیھ، وكان ونستون یرى في السید 
 شارنغتون حیواناً منقرضاً ھو اآلخر.

وقد اعتاد ونستون أن یتوقف، كلما ھم بالصعود إلى الغرفة، 
ئق قلیلة یتجاذب فیھا أطراف الحدیث مع السید شارنغتون الذي لدقا

كان نادراً ما یغادر حانوتھ وال یأتیھ إال القلیل من الزبائن، فقد كان 
یعیش حیاة أشبھ بحیاة األشباح تبدأ من ذلك الحانوت المعتم الضیق 

وتنتھي في المطبخ الخلفي األشد ضیقاً حیث كان یعد فیھ وجباتھ 
یحتوي، من بین ما یحتوي، على مذیاع قدیم جداً والذي كان 

(غرامافون) ذي بوق ھائل. وكان ذلك العجوز یَُسّر كلما سنحت 
لھ فرصة للحدیث مع ونستون، وكان في تجوالھ بین متاعھ عدیم 

القیمة، بأنفھ الطویل ونظارتھ الغلیظة وكتفیھ المقوستین في معطفھ 
نھ تاجراً. وبشيء من المخملي، یبدو كھاو لجمع التحف أكثر م

الحماس الفاتر كان یشیر باصابعھ إلى ھذه القطعة من الخردة أو 
كسدادة قنینة من الصیني أو غطاء مطلي لعلبة سعوط  -تلك 

مكسورة أو علبة مغلقة تحتوي على خصلة من شعر طفل مات 
منذ زمن طویل، وكل ھذا دون أن یسأل ونستون إن كان لدیھ 

، فكل ما یطمح إلیھ ھو أن تحوز إعجاب رغبة في شراء أي منھا
ونستون. أما الحدیث معھ فكان أشبھ باإلصغاء إلى رنین صندوق 

موسیقي اھترأت أوتاره حیث كان یستحضر من زوایا ذاكرتھ 
بعضاً من القصائد المنسیة، فكانت إحداھا تدور حول أربعة 

وعشرین شحروراً وأخرى حول بقرة ذات قرن مكسور وثالثة 
الدیك روبین المسكین. وكان كلما استذكر بعض المقاطع  عن موت
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یقول بضحكة خافتة مستنكرة: لقد خطر لي أنك ربما تھتم بذلك، 
بید أنھ لم یكن یستطیع أن یتذكر أكثر من أبیات قالئل من كل 

 قصیدة.
وكان ونستون وجولیا یدركان، وبطریقة ال تفارق بالھما، أن دوام 

ر محال. وكانت تمر بھما أوقات یخیل حیاتھما على ھذه الحال أم
إلیھما غیھا أن موتاً وشیكاً یحدق بھما تماما كالسریر الذي یرقدان 
فوقھ، وحینذاك كانا یلتصقان أحدھما باآلخر وقد تملكتھما شھوانیة 
یائسة مثل روح ھالكة دنت لحظتھا وترید إشباع شھواتھا وملذاتھا 

رى كانا یعیشان شعور قبل أن تدق ساعة ھالكھا. وفي أوقات أخ
أن حالھما ھذه لیست آمنة فحسب وإنما أیًضا ذات دیمومة، كما 

كانا یشعران بأنھما ما داما في ھذه الغرفة فلن یلحقھما أي مكروه. 
ومع أن الوصول إلى الغرفة كان شاقاً ومحفوفاً بالمخاطر إال أنھا 

كذاك  كانت لھما حرماً آمناً. لقد كان ونستون ینتابھ فیھا شعور
الذي ینتابھ عندما یحدق في قلب الثقل الزجاجي، ویحس بأن في 
مقدوره الدخول إلى ذلك العالم الزجاجي وبأنھ بمجرد أن یدلف 
إلیھ فإن بوسعھ أن یوقف دوران الزمن. وكثیراً ما كانا یسلمان 

قیادھما ألحالم یقظة تدور حول إمكانیة إفالتھما من موت محتوم، 
اً لھما إلى أجل غیر منظور فیستطیعان فقد یظل الحظ حلیف

مواصلة مؤامرتھما على ھذا النحو في البقیة الباقیة من حیاتھما 
الطبیعیة، أو قد تموت كاترین ویفلحان، بمناورة بارعة، في 

الحصول على إذن بالزواج، أو قد ینتحران معاً، أو قد یتواریان 
د ویتعلمان عن العیون ویغیّران ھیئتیھما بحیث ال یعرفھما أح

الكالم بلھجة البرولیتاریا ویحصالن على عمل في أحد المصانع 
ویعیشان ما بقي لھما من حیاة في شارع خلفي بعیداً عن العیون. 

بید أن كل تلك األحالم كانت محض ھرأء ولم یكن ذلك یغیب عن 
إدراكھما. ففي واقع األمر لم یكن أمامھما من مھرب، فحتى 
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لة للتطبیق، وھي انتحارھما، ما كان في نیتھما الخطة الوحیدة القاب
وضعھا موضع التنفیذ. لقد كانت حیاتھما من یوم إلى یوم ومن 

أسبوع إلى أسبوع، وھما یغزالن خیوط حاضر ال مستقبل لھ، تبدو 
أمراً غریزیاً ال یمكنھما صده، تماماً مثلما تظل الرئتان تجذبان 

.النفس تلو النفس ما دام الھواء موجوداً   
وفي أحیان أخرى، كانا یتحدثان عن االنخراط في ثورة حقیقیة 

على سلطان الحزب ولكن دون أن یكون لدیھما أدنى تصور عن 
» األخوة«الخطوة األولى في ذلك السبیل. وحتى لو كانت حركة 

الخرافیة موجودة حقاً، فإن اختراق عالمھا یظل عقبة كأداء، وقد 
األلفة الموجودة، أو التي یخیل  تحدث ونستون إلى جولیا عن تلك

إلیھ أنھا موجودة، بینھ وبین أوبراین، وعن ذلك الدافع الذي كان 
یراوده أحیاناً في أن یلتقي أوبراین ویفصح لھ عما یكنّھ من عداوة 
للحزب ویطلب منھ العون في ذلك. ومن الغریب حقاً أن جولیا لم 

لیھ، إذ كانت اعتادت تكن تعتبر ذلك عمالً متھوراً یتعذر اإلقدام ع
أن تحكم على الناس من سیماء وجوھھم، ولذا بدا لھا أن من 

الطبیعي أن یعتقد ونستون بأن أوبراین جدیر بالثقة لمجرد ذلك 
التالقي الذي حصل مرة بین شعاعي البصر لدیھما. وفضالً عن 
ذلك فقد كانت تعتقد اعتقاداً راسخاً بأن كل شخص تقریباً یضمر 

نقمة على الحزب وأنھ لن یتردد في خرق القواعد متى في قریرتھ 
أَِمَن عاقبة ذلك. ولكنھا رفصت أن تؤمن بأن معارضة واسعة 

النطاق ومنظمة موجودة أو یمكن أن یكتب لھا الوجود. إذ كانت 
ترى أن ما یُتداول من حكایات عن غولدشتاین وجیشھ السري ما 

وعلیك أن  ھي إال خرافات اختلقھا الحزب خدمة ألغراضھ
تتظاھر بأنك تؤمن بھا. وفي مرات ال یحصى عددھا كانت تجد 
نفسھا في تجّمعات الحزب وفي تظاھراتھ العفویة، تھتف بأعلى 

صوتھا مطالبة بضرورة إعدام أشخاص لم تكن قد سمعت 
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بأسمائھم من قبل كما لم تكن تصدق أي من الجرائم المزعومة 
اكمات العلنیة، كانت تأخذ التي نسبت إلیھم. وعندما تنعقد المح

مكانھا بین مفارز اتحاد الشبیبة، التي تحیط بقاعات المحاكم منذ 
الموت «الصباح وحتى المساء، وھي تردد من حین آلخر 

أما خالل دقیقتي الكراھیة فكانت دائماً تبّز رفیقاتھا في ». للخونة
ا كیل اإلھانات وصب اللعنات على غولدشتاین مع انھا لم یكن لدیھ
أدنى فكرة عمن یكون غولدشتاین ھذا أو عن معتقداتھ وما یمثّل. 
لقد أدركت الحیاة في عھد الثورة، أما قبل الثورة فكانت صغیرة 
وال یمكنھا أن تتذكر شیئاً عن المعارك األیدیولوجیة التي دارت 

رحاھا في الخمسینات والستینات. وكان وجود شيء مثل الحركة 
اً ال یمكن تصّوره وكانت تؤمن بأن الحزب السیاسیة المستقلة أمر

قوة ال تقھر، وأنھ سیظل قائماً كما ھو أبد الدھر. وكل ما في 
استطاعة المرء فعلھ ھو أن یتمرد علیھ بالعصیان سراً أو على 

األكثر بأعمال عنف متفرقة كقتل شخص أو نسف بنایة ما. وكانت 
ایة الحزب. فذات مرة، جولیا أََحدُّ ذھناً من ونستون وأقل تأثراً بدع

عندما عّرج في حدیثھ معھا على الحرب ضد أوراسیا، ھالھ قولھا 
بأنھا تعتقد أنھ لم یكن ھنالك من حرب، وأن القذائف الصاروخیة 

التي تتساقط یومیاً فوق لندن ربما كانت تطلقھا حكومة أوقیانیا 
، وھذه »إلبقاء الشعب في حالة من الفزع«بنفسھا ال لشيء إال 

كرة لم تكن قد خطرت ببال ونستون إطالقاً، كما أنھا أثارت في ف
نفسھ شیئاً من الحسد عندما أخبرتھ بأن العقبة الكبرى التي كانت 

تواجھھا خالل دقیقتي الكراھیة ھي تحاشي الضحك عالیاً. وكانت 
تتشكك في تعالیم الحزب، خاصة حینما تمس ھذه التعالیم بطریقة 

كانت في غالب األحوال على استعداد  ما حیاتھا الخاصة، وقد
لقبول األساطیر المؤسسة للحزب وذلك ألن الفرق بین الحقیقة 

والزیف أمر لم یكن یھمھا من بعید أو قریب، فمثالً كانت تصدق 
ما تعلمتھ في المدرسة من أن الحزب ھو الذي اخترع الطائرات. 
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خمسینات أما ونستون فكین یذكر أنھ في أیام دراستھ في أواخر ال
تعلّم أن الحزب اخترع طائرات الھلیكوبتر فقط. ولكن بعد مرور 
اثني عشر عاماً، عندما كانت جولیا في المدرسة، اّدعى الحزب 

أنھ اخترع الطائرة، وال بد أنھ بعد مرور جیل آخر سیّدعي 
اختراعھ للمحرك البخاري. وعندما أخبرھا أن الطائرات كانت 

قبل أن تقوم الثورة بوقت طویل، وجد موجودة قبل أن یولد، بل و
أنھا ال تعیر ھذه الحقائق انتباھاً، فمھما یكن، ما ھي أھمیة أن 

نعرف من الذي اخترع الطائرات؟ بل وراعتھ الصدمة أكثر حینما 
اكتشف من مالحظة عابرة وردت في حدیثھا أنھا ال تذكر أن 

منذ  أوقیانیا كانت في حرب ضد شرقاسیا وفي سالم مع أوراسیا
أربع سنوات. صحیح أنھا كانت تعتبر مسألة الحرب برمتھا ادعاء 
زائفاً، ولكن من الواضح أنھا لم تنتبھ إلى أن اسم العدو قد تغیر، إذ 

وقد ». كنت أظن دائماً أننا في حرب مع أوراسیا«قالت بغموض: 
أخافھ ذلك. فاختراع الطائرات یعود إلى ما قبل مولدھا بزمن 

حول في الحرب لم یحدث إال قبل أربعة أعوام أي طویل، ولكن الت
بعد أن كانت قد نضجت ووعت الحیاة. ودخال في حجاج حول 

ذلك الموضوع زھاء ربع الساعة، وفي النھایة نجح ونستون في 
إرجاع ذاكرتھا إلى الوراء حتى تذكرت على نحو غیر واضح أنھ 

. ولكنھا في وقت من األوقات كانت شرقاسیا ال أوراسیا ھي العدو
ظلت ترى أن ھذه المسألة عدیمة األھمیة. وقالت بصبر نافد: 

وماذا یھم؟ إنھا دائماً حرب دمویة تتلوھا حرب دمویة أخرى، «
».والكل یعرف أن ھذا كلّھ محض أكاذیب  

أحیاناً كان یحدثھا عن قسم السجالت وعن التزویرات الوقحة التي 
یاء لم تفزعھا، ولم تكن تتم. وقد أدھشھ أن معرفتھا بمثل ھذه األش

تشعر بالھوة السحیقة والّرعب عندما علمت أن االكاذیب ھناك 
تتزیا بزي الحقائق. وقص علیھا ما كان من أمر جونز وآرونسون 
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ورازرفورد وقصاصة الورق الخطیرة التي حدث ووقعت بین 
یدیھ ذات مرة. إال أنھا لم تتأثر كثیراً بذلك، بل ولم تفطن في بدایة 

ر إلى مغزى ما یورده من شواھد في القصة فسألتھ:األم  
ھل كانوا أصدقاءك؟ -  
كال، فأنا لم أعرفھم أبداً، لقد كانوا أعضاء في الحزب الداخلي،  -

مني سناً وكانوا من بقایا األیام الغابرة  فضالً عن أنھم كانوا أ;مبر
 التي سبقت الثورة، وال أكاد أمیزھم بالنظر.

إذن ما الذي یقلقك؟ فالناس دائماً یلقون حتفھم ویُقتلون، ألیس  -
 كذلك؟

حاول أن یجعلھا تفھم استثنائیة الوضع، وأن األمر لیس مجرد قتل 
األمس، قد تم ھل تعلمین أن الماضي، ابتداء من «شخص، فسألھا: 

محوه محواً تاماً؟ وحتى إذا كان لھ أي وجود فقد یكون في أشیاء 
قلیلة مصمتة ال كلمات علیھا مثل ذلك الثقل الزجاجي. إننا نكاد ال 

نعرف شیئاً محدداً عن الثورة والسنوات التي سبقتھا، فكل 
السجالت تم إتالفھا أو تحریفھا، وكل كتاب أعیدت كتابتھ، وكل 

د رسمھا، واسم كل تمثال وشارع وبنایة جرى صورة أعی
استبدالھ، وكل تاریخ جرى تحریفھ، وما زالت ھذه العملیة 

متواصلة یوماً بیوم ودقیقة بدقیقة. لقد وصلنا إلى نھایة التاریخ، 
وانتفت صفة الوجود عن كل شيء عدا الحاضر الذي ال نھایة لھ 

م بالطبع أن والذي ینطق بأن الحزب دائماً على حق. إنني أعل
الماضي یزیف ولكن لن یكون بمستطاعي إطالقا أن آتي ببرھان 
على ذلك حتى لو كنت أنا الذي قمت بالتزییف. فبمجرد االنتھاء 
من التزییف یجري إحراق كل دلیل حي. والدلیل الوحید ھو ذلك 
الذي یبقى داخل عقلي وال أعرف یقیناً إن كان ھنالك إنسان آخر 

ل في ذاكرتي أم ال. وطوال حیاتي لم أعثر على یشاركني فیما أحم
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دلیل مادي وملموس إال مرة واحدة وبعد أن كان الحدث قد مضى 
».علیھ سنوات  

لكن وما النفع من ذلك؟ -  
لم یكن ذا نفع، ألنني ألقیت بھ في المحرقة بعد بضع دقائق. لكن  -

 لو أن ذلك حدث الیوم لكنت احتفظت بھ.
فلم أكن ألحتفظ بھ! إنني على أتم األھبة أما أنا «فقالت جولیا: 

للمجازفة ولكن فقط من أجل شيء جدیر بھذه المجازفة ال من أجل 
قصاصة من صحیفة قدیمة. ماذا كان باستطاعتك أن تفعل لو أنك 

»احتفظت بھا؟  
ربما لم أكن ألفعل الكثیر، ولكنھ كان دلیالً على أي «أجاب قائالً: 

شك ھنا وھناك على افتراض أنني حال، دلیالً قد یزرع بعض ال
كنت سأتجّرأ على إطالع البعض علیھ. إنني ال أتخیل أنھ سیكون 
بمقدورنا أن نغیر أي شيء في حیاتنا الراھنة، ولكن بوسع المرء 

أن یتخیل إمكانیة ظھور جیوب صغیرة للمقاومة تظھر ھنا 
وھناك، في شكل جماعات صغیرة من األفراد یشد بعضھا إزر 

أخذ في التكاثر تاركة وراءھا ولو بضعة سجالت حتى بعض، وت
».یتسنى للجیل التالي أن یبدأ من حیث انتھینا  

إنني لمست مھتمة بالجیل التالي یا عزیزي. ما یھمني ھو «فقالت: 
».نحن  

».إنك ثائرة من خصرك فما دونھ فحسب«فقال لھا:   
رأت في ذلك دعابة لطیفة منھ فعانقتھ ضاحكة وھي في غایة 

لبھجة.ا  
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لم تكن جولیا لتعیر أدنى اھتمام لعقیدة الحزب وتفرعاتھا. وحالما 
كان ونستون یبدأ الحدیث عن مبادى االشتراكیة اإلنجلیزیة 

والتفكیر المزدوج وسیرورة الماضي وإنكار الواقع الموضوعي 
وألخذ في استخدام كلمات من اللغة الجدیدة، كان یبدو علیھا الملل 

إنھا لم یسبق أن أبدت اھتماماً بمثل ھذه األمور. واالرتباك وتقول 
فالمرء یعلم أنھا كلھا محض سخافات، فعالم یقلق نفسھ بھا؟ كانت 
تعلم متى یجب علیھا الھتاف ومتى یجب السباب، وذلك ھو كل ما 

كان یحتاج إلیھ المرء. وإذا ما أصر ونستون على الحدیث عن 
فقد كانت من النوع مثل ھذه الموضوعات كانت تستسلم للنوم، 

الذي یستطیع أن ینام في أي ساعة وفي أي وضعیة. ومن حدیثھ 
معھا أدرك أنھ من السھل أن یتظاھر المرء بالوالء للحزب وھو ال 

یدرك حتى معنى الوالء. وبطریقة ما، فرضت نظرة الحزب 
نفسھا على أناس ال یقدرون حتى على فھمھا، فجعلتھم یقبلون 

للحقیقة ألنھم لم یستطیعوا أبداً أن یفھموا ذلك، انتھاكاتھ الفاضحة 
كما أنھم لم یكونوا یبدون القدر الكافي من االھتمام بما یحدث حتى 

یمكنھم فھم التزویر لوقائع الحیاة. ولقد كان الفتقادھم للفھم فضل 
في جعلھم بمأمن من الجنون. لقد كانوا ببساطة یبتلعون كل شيء 

ھم بأي أذى ألنھ ال یترك أي رواسب، ولم یكن ما یبتلعونھ لیصیب
 بل یمر كما تمر حبة القمح في جوف طائر دون أن یھضمھا.
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 الفصل السادس
وأخیراً حدث ما كان ونستون یترقبھ، لقد جاءتھ الرسالة المرتقبة 

 والتي خیل إلیھ أنھ أمضى كل حیاتھ منتظراً مجیئھا.
لنقطة التي فبینما كان یسیر عبر الممر الطویل بالوزارة قرب ا

وضعت فیھا جولیا رسالتھا خلسة في یده، شعر بأن شخصاً یفوقھ 
في الحجم یسیر وراءه مباشرة. وقد سعل ھذا الشخص سعلة خافتة 

توطئة لبدء حدیثھ. فما كان من ونستون إال أن توقف فجأة 
 واستدار، فإذا بھ أمام أوبراین.

لونستون أن  وأخیراً أصبح ونستون وجھاً لوجھ مع أوبراین، وبدا
حافزاً واحداً یحركھ اآلن، وھو أن یلوذ بالفرار. وأخذ قلبھ یخفق 

خفقانا شدیدا، وانعقد لسانھ عن الكالم، ولكن أوبراین واصل سیره 
في االتجاه نفسھ وربت على كتف ونستون بلطف حتى یتسنى لھما 

أن یسیرا جنباً إلى جنب. ثم استھل كالمھ بأسلوب ینم عن وقار 
فریدین كانا یمیزانھ عن غالبیة أعضاء الحزب الداخلي. واحترام  
لقد كنت أتحین فرصة للحدیث معك، فقد قرأت باألمس «وقال: 

إحدى مقاالتك باللغة الجدیدة في صحیفة التایمز، وبدا لي أنك 
»تولي ھذه اللغة اھتماماً علمیاً أكادیمیاً، ألیس كذلك؟  

ال أستطیع «شھ، فقال: كان ونستون قد استعاد بعضاً من رباطة جأ
أن أقول إنھ اھتمام علمي، فأنا ھاو لھا فقط، كما أنھا لیست 

موضوع اختصاصي، ناھیك عن أنني لم أشارك من قریب أو بعید 
».من یدرسون تركیباتھا الفعلیة  

ولكنك تكتبھا ببراعة وأسلوب واضح، وھذا لیس «فقال أوبراین: 
د أصدقائك وھو ال رأیي وحدي، فقد كنت أتحدث مؤخراً مع أح
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شك من الخبراء بھا. ولكن ال تسعفني ذاكرتي باسمھ في ھذه 
»اللحظة.  

عاد قلب ونستون یخفق بشدة من جدید، إذ لم یكن ذلك إال إشارة 
إلى سایم، وسایم لم یكن قد مات فحسب، وإنما اّمحى وكأنھ لم یكن 

لھ وجود. وباتت أي إشارة محددة إلیھ تنطوي على خطر قاتل. 
ذلك ظن ونستون أن مالحظة أوبراین ھي بمثابة إشارة أو ول

شیفرة، وكونھ یشترك معھ في جریمة من جرائم الفكر مھما 
صغرت، فإن ذلك یجعلھما شریكین. وتابعا السیر ببطء عبر الممر 
إلى أن توقف أوبراین لبرھة، وبحركتھ المعھودة الغریبة والمفعمة 

رتھ فوق عینیھ. ثم استطرد:بود تأتلف لھ القلوب أعاد تثبیت نظا  
إن ما أردت فعالً قولھ ھو أنني الحظت أنك قد استخدمت في «

مقالك كلمتین بطل استعمالھما، إال أن ذلك لم یحدث إال مؤخراً 
جداً. ترى ھل اطلعت على الطبعة العاشرة من معجم اللغة 

»الجدیدة؟  
ما كال، أظن أن ھذه الطبعة لم تصدر بعد، فنحن «قال ونستون: 

».زلنا نستخدم الطبعة التاسعة في قسم السجالت  
أعتقد أن الطبعة العاشرة لن تظھر قبل عدة شھور «فقال أوبراین: 

إال أن بضعة نسخ تجریبیة قد وزعت ولدّي واحدة منھا. ولعلھ 
»یھمك أن تّطلع علیھا؟  

وعلى الفور أجاب ونستون وقد تراءى لھ أنھ أدرك ما یرمي إلیھ 
».نعم یھمني جداً «أوبراین:   

إن بعض التحسینات األخیرة التي أجریت على «فقال أوبراین: 
اللغة الجدیدة تدل على إبداع حقیقي، فتخفیض عدد األفعال مثالً 
ھو إحدى النقاط الجدیدة التي ستحوز إعجابك على ما أظن. ھل 
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 أرسل لك المعجم مع أحد السعاة؟ ولكني أخشى أن أنسى شیئاً مثل
ھذا كعادتي، ولعلھ من األفضل أن تأتي إلى شقتي في وقت یناسبك 

».لتأخده؟ انتظر ریثما أعطیك عنواني  
كانا یقفان أمام إحدى شاشات الرصد، وبحركة عفویّة تحسس 

أوبراین جیوبھ ثم أخرج مفكرة مبطنة بالجلد وقلم حبر مذّھب، 
تیح ووقف أسفل شاشة الرصد مباشرة یكتب العنوان في وضعیة ت

لمن یراقب على الطرف اآلخر من الشاشة أن یقرأ ما یكتبھ، ثم 
 نزع الورقة التي كتب علیھا وسلمھا لونستون.

إنني في العادة أكون في المنزل مساء. فإن لم تجدني، «وقال: 
».فسیعطیك خادمي المعجم  

ومضى أوبراین تاركاً ونستون ممسكاً بقصاصة الورق التي لم 
ئھا ھذه المرة. ومع ذلك فقد حفظ بعنایة ما یكن بحاجة إلى إخفا

كان مكتوباً فیھا. وبعد بضع ساعات ألقى بھا في مقبرة ثقب 
 الذاكرة مع مجموعة من األوراق األخرى.

استغرق حدیثھما دقیقتین على األكثر، ولم یكن لھذا الحدث غیر 
مغزى واحد محتمل. لقد حاكھ أوبراین بطریقة تجعل ونستون 

وانھ. ولم یكن من ذلك بّد، فبدون االستعالم یتعرف على عن
المباشر یستحیل أن یتعرف المرء على عنوان سكن أي شخص 

إذا ما أردت مقابلتي، فھذا «آخر. فما من دلیل لذلك من أي نوع. 
كان ھذا ھو ما قالھ ». ھو العنوان الذي یمكنك أن تجدني فیھ

ھناك رسالة أوبراین لونستون. وقال ونستون في نفسھ ربما تكون 
مخبأة بین صفحات المعجم. ولكن مھما یكن من أمر، ھناك شيء 

واحد بات مؤكداً، وھو أن المؤامرة التي كان یحلم بھا جاریة 
 بالفعل وأنھ یقف على أعتابھا.
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كان یعلم أنھ سیلبي دعوة أوبراین إن عاجالً أو آجالً. ربما كان 
ذلك غداً، أو بعد زمن أطول، فذلك ما لم یكن یعرفھ على وجھ 
الدقّة. لكن الذي حدث في ھذا الیوم لم یكن سوى حصاد لعملیة 

بدأھا منذ سنوات. فالخطوة األولى التي خطاھا كانت مجرد فكرة 
انیة فكانت المفكرة وكتابة المذكرات. لقد سریة ال إرادیة، وأما الث

انتقل من األفكار إلى األقوال، واآلن ھا ھو ینتقل من األقوال إلى 
األفعال. وأما الخطوة األخیرة فھي شيء ما سیحدث في وزارة 
الحب وعلیھ أن یتقبلھا. فالنھایة توجد في طیات البدایة، ولكنھا 

ذوق مسبق لطعم الموت نھایة مخیفة أو بعبارة أدق، ھي أشبھ بت
قبل أن یجيء، وأشبھ بكونك حیاً ولكن ال معنى لحیاتك. وحتى 

عندما كان یتحدث مع أوبراین ویفطن لمعاني كلماتھ، كانت تعتریھ 
رعدة یرتجف لھا جسمھ، وینتابھ إحساس بأن قدمیھ تھویان بھ 
نحو رطوبة القبر، ولم یكن ھذا اإلحساس جدیداً علیھ ألنھ كان 

ئماً أن القبر ھنالك في انتظاره.یدرك دا  
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 الفصل السابع
استیقظ ونستون وعیناه مغرورقتان بالدموع، وكانت جولیا تتقلب 

ما «بجواره وھي شبھ نائمة، وغمغمت بكلمات ربما كانت 
»الخطب؟  

، ثم انعقد لسانھ ولم یكمل القول، فقد »لقد كنت أحلم أن...«فقال: 
لمات عن وصفھ. لقد بقي الحلم كان األمر معقداً إلى حد تعجز الك

نفسھ والذكرى المرتبطة بھ عالقین في بالھ لبضع لحظات عقب 
 استیقاظھ.

بقي ونستون مضطجعاً، مغمضاً عینیھ اللتین كان ما زال یخیم 
علیھما أجواء الحلم. لقد كان حلماً ممتداً صافیاً بدت لھ حیاتھ كلھا 

إال األفق على جبل فیھ وقد انبسطت أمامھ كمنظر طبیعي ال یحده 
وقد ُغِسل بماء المطر في عصر یوم صیفي. لقد حدث كل ذلك في 

جوف الثقل الزجاجي والذي كان سطحھ بمثابة قبة السماء التي 
كان ما بداخلھا مغموراً بضیاء صافي ناعم یمكن للمرء أن یرى 
خاللھ مسافات المتناھیة. وفي الحلم تراءت لھ حركة ذراع أمھ 

تھ الصغیرة، والتي تكررت ثانیة بعد ثالثین سنة وھي تحتضن أخ
ولكن من امرأة یھودیة شاھدھا في إحدى الفقرات اإلخباریة وھي 

تحاول عبثاً أن تقي صغیرھا من طلقات الرصاص، قبل أن تنقض 
 علیھما الھلیكوبتر فتحولھما إلى أشالء.

 ھل تعلمین أنني كنت حتى ھذه اللحظة أعتقد أنني قتلت«فقال لھا: 
»أمي؟  

»ولماذا قتلتھا؟«فسألتھ جولیا والنعاس یغالبھا:   
».أنا لم أقتلھا. لم أقتلھا بالمعنى العادي للكلمة«فأجابھا:   
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وكان ونستون قد استحضر في الحلم تلك النظرة األخیرة التي 
ألقاھا على أمھ، وما ھي إال لحظات بعد استیقاظھ حتى تداعت إلى 

نت بالمشھد. إنھا الذكرى التي حاول ذھنھ كافة التفاصیل التي اقتر
عن عمد طوال سنوات أن یدفعھا خارج دائرة وعیھ، وإن كان 

ونستون ال یذكر متى حدث ذلك على وجھ التحدید، فإنھ یذكر أن 
 عمره آنذاك لم یكن یقل عن عشر سنوات أو اثنتي عشرة سنة.
كان أبوه قد اختفى قبل وقت من وقوع الحادثة. كم من الوقت 

یداً، ال یذكر أیضاً. بید أنھ كان یتذكر األجواء المشحونة بالقلق تحد
والصخب التي كانت تخیم على تلك الفترة: فقد كان یذكر دوي 

الغارات الجویة وما یسببھ من نوبات ھلع یھرع الناس على أثرھا 
إلى محطات قطارات األنفاق، ولذكر أكوام األنقاض التي مألت 

افذ، واإلعالنات غیر المفھومة والتي كل األماكن وسدت كل المن
كانت تعلق في كل زاویة من زوایا الشوارع وجماعات الشبیبة 

ذوي القمصان الموحدة اللون واألرتال الھائلة من الناس یصطفون 
أمام األفران واألصوات المتقطعة لطلقات المدافع الرشاشة وھي 

یكن لدیھم تسمع من بعید، وإضافة إلى كل ذلك یذكر أن الناس لم 
ما یكفیھم من الطعام. كما یذكر الساعات الطوال التي كان یمضیھا 

مع غیره من الصبیة وھم یحومون حول أكوام القمامة بحثاً عن 
عروق أوراق الملفوف وقشور البطاطس بل وحتى أحیانا یبحثون 

عن كسر الخبز العفنة التي یمسحون عنھا الرماد بعنایة، أو 
لشاحنات التي تنقل علف المواشي عند یمضونھا في انتظار ا

طرقات یعرفونھا على أمل أن یتساقط بعضھ على األرض 
 فیتناولونھ.

وعندما اختفى أبوه لم تُْظِھر أمھ أي أمارة من أمارات الذھول أو 
الحزن الفاجع على اختفائھ، لكن ثمة تغییراً فجائیاً آخر قد طرأ 

 ً . لقد أصبح جلیاً حتى علیھا، إذ بدت وكأن روحھا قد أزھقت تماما
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لونستون آنذاك أنھا باتت تنتظر شیئاً تدرك أنھ ال بد آت، فقد كانت 
تقوم بكل واجبات المنزل، فتطھو وتغسل المالبس وترتقھا وترتب 

الفراش وتكنس الغرفة وتمسح الغبار، وكانت تؤدي كل تلك 
الواجبات ببطء قاتل وبسأم شدید حتى لكأنھا تمثال یتحرك من 

ء ذاتھ. وكان بنیانھا الضخم حسن الشكل یبدو كأنھ یرتد إلى تلقا
حالة من السكون. فكانت تمضي الساعات جالسة فوق السریر 

جامدة ال تحرك ساكناً اللھم إال العنایة بأختھ الصغیرة، تلك الطفلة 
التي تبلغ من العمر سنتین أو ثالث سنوات ضئیلة الجسم معتلّة 

َرّق وجھھا حتى أصبح شبیھاً بوجھ الصحة ساكنة الحركة والتي 
قرد. وفي أحیان كثیرة كانت أمھ تأخذه بین ذراعیھا وتضمھ إلى 
صدرھا فترة طویلة من الوقت دون أن تنبس بكلمة. ورغم صغر 
سنھ وأنانیتھ كان ونستون یعي أن تصرفات أمھ ترتبط بطریقة ما 

 بذلك الشيء وشیك الحدوث والذي لم تشر إلیھ أبداً.
ونستون تلك الغرفة التي كانوا یعیشون فیھا رغم عتمتھا  وتذّكر

ورائحتھا العفنة وضیق مساحتھا، والتي یشغل نصفھا سریر ذو 
غطاء أبیض. كان ھنالك موقد للطھي ورف لحفظ الطعام، وخارج 

الغرفة كان یوجد حوض بُني لغسل األواني والذي كانت تشترك 
ھ بجسمھا الممشوق فیھ أكثر من غرفة. وكذلك تذكر ونستون أم

كالتمثال وھي تنحني على الموقد لتقلب شیئاً كانت تضعھ في 
القدر. وإضافة إلى كل ذلك تذكر إحساسھ الدائم بالجوع والمعارك 
الشرسة التي كانت تندلع كلما حان وقت الطعام حینما كان یسائل 
أمھ مراراً وتكراراً وبلھجة متذمرة عن سبب عدم وجود المزید 

م، وحینما كان یصرخ ویثور علیھا، بل وحتى تذّكر نبرة من الطعا
صوتھ حینما كان یتحایل علیھا ببكاء یستدر العطف والشفقة من 

أجل الحصول على نصیب أكبر من حقھ. وكانت أمھ مستعدة دائماً 
» الولد«ألن تعطیھ أكثر من حصتھ فقد كانت تسلم بذلك، فھو 
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فقد كان كلما أعطي وینبغي أن یحظى بأكبر الحصص. ومع ذلك 
یطلب المزید. وكانت أمھ ترجوه عند كل وجبة أال یكون أنانیا وأن 
یتذكر أن أختھ الصغیرة مریضة وبحاجة إلى الطعام أیضاً. إالّ أن 
رجاءھا كان یذھب عبئاً. بل وكان یصرخ غاضباً إذا توقفت عن 
ھا سكب الطعام لھ، وكثیرا ما كان ینتزع القدر والملعقة من بین یدی

أو یغتصب بعض القطع من طبق أختھ. ومع أنھ كان یدرك ان أمھ 
وأختھ قد تموتان جوعاً بسببھ، فإنھ لم یكن یستطیع منع نفسھ عن 

ذلك، بل كان یرى أن من حقھ أن یفعل ذلك، فقد كانت عضات 
غ لھ ذلك. وبین الوجبات كان من  الجوع التي تنھش أحشاءه تسّوِ

من مخزون الطعام الموضوع فوق  دأبھ أن یسرق ما تطالھ یداه
 الرف إذا سھت أّمھ عن حراستھ.

وذات یوم وزعت علیھم مخصصاتھم من الشوكوالتة والتي كان 
قد مضى على انقطاعھا أسابیع أو شھور. وكان ونستون ال یزال 
یذكر بوضوح تلك القطعة الصغیرة والثمینة من الشكوالتة التي 

(كانت األوقیة لم تزل  أعطیت لثالثتھم وكانت تزن أوقیتین
مستخدمة في تلك األیام). وكان بدیھیاً أن تقسم إلى ثالثة أقسام 

متساویة، فراح ونستون فجأة یصرخ بأعلى صوتھ طالبا االستئثار 
بقطعة الشوكوالتة برمتھا، ولكن أمھ نھرتھ وطلبت منھ أال یكون 

شرھاً، ودار بینھما جدال طویل مزعج لم یخل من الصیاح 
یب والدموع واالحتجاجات والمساومات، ووسط كل ذلك والنح

كانت أختھ الصغیرة تتشبث بكلتا یدیھا بأمھا، تماماً مثلما تفعل 
صغار القردة، وھي تنظر إلیھ بعینین شاخصتین یمألھما الحزن. 
وفي النھایة اقتطعت أمھ من الشوكوالتة ثالثة أرباعھا وأعطتھا 

ختھ. وأمسكت الطفلة الصغیرة لونستون فیما أعطت الربع الباقي أل
بقطعة الشوكوالتة وراحت تحملق فیھا ربما ألنھا لم تكن تعرف ما 
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ھي، أما ونستون فقد راقبھا للحظة ثم وبقفزة سریعة ومباغتة 
 انتزع قطعة الشوكوالتة من یدھا والذ بالفرار.

ونستون، ونستون، ارجع! أعد قطعة «وصاحت بھ أمھ: 
»الشوكوالتة ألختك!  

قف ونستون عن الركض لكنھ لم یرجع، وكانت عینا أمھ فتو
القلقتین تحملقان فیھ. وحتى في تلك اللحظة كان یفكر في ذلك 

الشيء الوشیك والذي ال یعرف كنھھ. وأما أختھ فما كادت تفطن 
إلى أن شیئاً ما قد ُسلب منھا حتى انخرطت في ولولة واھنة، 

صدرھا، وكان في ھذه فراحت األم تحیطھا بذراعیھا وتضمھا إلى 
الحركة ما یوحي لونستون بأن أختھ تلفظ أنفاسھا األخیرة، لكنھ 

استدار غیر آبھ بشيء وولى ھارباً في حین كانت قطعة 
 الشوكوالتة تذوب في یده.

ولم یقّدر لھ أن یرى أمھ ثانیة، فما إن فرغ من التھام قطعة 
ھیم الشوكوالتة حتى تملّكھ شعور بالخزي من نفسھ وراح ی

لساعات على وجھھ في الشوارع ال یعرف لھ مقصداً حتى إذا 
شعر بالجوع ینھشھ قفل راجعاً إلى البیت. لكنّھ لم یجد أمط فقد 

اختفت، وكانت عملیات االختفاء أمراً مألوفاً في تلك اآلونة. وجد 
ونستون كل شيء في الغرفة على حالھ لم یمسسھ أحد عدا أمھ 

یئاً من ثیابھما وحتى معطف أمھ كان في وأختھ اللتین لم تأخذا ش
مكانھ. وحتى الیوم ھذا ال یعرف على وجھ الیقین إن كانت أمھ قد 

لقیت حتفھا أم ال، فمن الجائز جداً أن تكون قد أرسلت إلى أحد 
معسكرات األشغال الشاقة، أما أختھ فربما نُِقلَت، مثلما حدث معھ 

التي كان یطلق  ھو، إلى إحدى مستعمرات األطفال المشردین
والتي كانت أعدادھا قد ازدادت نتیجة » مراكز اإلصالح«علیھا 
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للحرب األھلیة. أو لعلھا في معسكر األشغال برفقة أمھا، أو تُِركت 
 وحیدة في مكان ما لتموت جوعاً أو إھماالً.

كان الحلم ما یزال حیاً في ذاكرتھ، خصوصاً حركة ذراعي أمھ 
لتھا وھي حركة كانت تنطوي على الحانیة وھي تطوق بھما طف

معان كثیرة. وعادت بھ ذاكرتھ إلى حلم آخر كان قد حلم بھ قبل 
شھرین، عندما ظھرت لھ أمھ في سفینة تغرق والطفلة تتشبث بھا، 

تماماً كما كانت جالسة على حافة السریر القذر في البیت، وھو 
ھا ما یراھما من علو شاھق تغرقان وتغرقان إلى أعماق سحیقة لكن

 تزال تنظر إلیھ بعینین شاخصتین عبر المیاه المظلمة.
وروى ونستون لجولیا قصة اختفاء أمھ، ودون أن تفتح عینیھا 

 راحت تتحرك على الفراش حتى باتت في وضع أكثر راحة.
أظنك كنت وغداً صغیراً في ھاتیك «وقالت على نحو غامض: 

».األیام، وال بأس فكل األطفال أوغاد  
».أجل، ولكن النقطة الھامة في القصة ھي...«: فقال لھا  

لكنھ أمسك عن الكالم حینما الحظ من إیقاع أنفاسھا أنھا عادت إلى 
النوم ثانیة. وكان یود االستمرار في حدیثھ عن أمھ. فمن كل ما 

یذكره عنھا لم یكن یرى فیھا امرأة غیر عادیة أو ذكیة، لكنھا مع 
ھارة كونھا كانت تتصّرف ذلك ظلت تتسم بالنبل وتتصف بالط

وفق معاییر أخالقیة خاصة بھا. فمشاعرھا كانت تنبع من داخلھا 
وال یمكن ألي قوى خارجیة أن تؤثر علیھا. ولم تعتقد أبدا أن أي 
عمل مھما بدا غیر مؤثّر یمكن أن یكون عدیم المعنى والجدوى. 

وكانت تؤمن بأن المرء إذا أحب شخصاً فیجب أن یخلص لھ 
تى إذا لم یبق لدیھ شيء یمنحھ إیاه، بقي لدیھ ذلك الحب. الحب، ح

لذلك عندما انتزع ونستون قطعة الشوكوالتة األخیرة من ید أختھ 
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احتضنت الطفلة بین ذراعیھا لتعوضھا عنھا حناناً وحباً. وبالرغم 
من أن ذلك كان عدیم الجدوى ولم یغیر من األمر شیئاً ولم یُِعد 

كما لم یحل دون موتھا أو موت الطفلة،  للطفلة قطعة الشكوالتة،
إال أنھا كانت ترى أن من الطبیعي أن تقوم بتلك الحركة 

وتحتضنھا. وھكذا فعلت المرأة التي في مركب الالجئین، أحاطت 
صغیرھا بذراعیھا رغم علمھا أن ذلك لن یحمیھ من طلقات 

الرصاص إال بقدر ما تقیھ قصاصة من ورق. وربما كان أشنع ما 
بھ الحزب أنھ كان یحاول إقناع الناس بأن مجّرد الدوافع  قام

والمشاعر لم تكن بذات قیمة، وفي الوقت نفسھ كان یسعى ألن 
یجرد المرء من كل سلطة لھ على العالم المادي. وحینما كان 

المرء یقع في قبضة الحزب فإن كل ما یشعر بھ أو ال یشعر بھ 
دوى على اإلطالق. فمھما وما یقدم علیھ أو یحجم عنھ یصبح بال ج

حدث سیختفي ویزول ھو وكل ما قام بھ ولن یسمع بذكره أحد 
حینما یتم رفعھ من مجرى التاریخ. بید أن الناس قبل جیلین لم 
یكونوا یولون ذلك اھتماماً، ألنھم لم یكونوا یسعون إلى تغییر 

التاریخ. فقد كانت لھم والءات خاصة. وكانت العالقات الفردیة 
یھّمھم، فكل حركة مھما كانت عاجزة مثل عناق أو دمعة  ھي ما

أو كلمة یواسى بھا رجل على فراش الموت یمكن أن تنطوي على 
قیمة كبرى. وفجأة تنبھ إلى أن العامة ما زالوا یعیشون على ھذه 

الحال، فوالؤھم لیس لحزب أو دولة أو فكرة وإنما لبعضھم 
ال ینظر فیھا ونستون  البعض. وكانت ھذه ھي المرة األولى التي

إلى العامة نظرة ازدراء أو یعتبرھم مجرد قوة ھامدة بل قّوة 
یمكنھا أن تبعث إلى الحیاة في یوم من األیام فتنفخ في ھذا العالم 

روحاً جدیدة. لقد ظل العامة بشراً ولم تتحجر أفئدتھم. إنھم 
یتمسكون بعواطف فطریة كان علیھ حتى یكتسبھا أن یبذل جھوداً 

بیرة. وفیما كانت ھذه األفكار تجول بخاطره إذا بھ یتذكر وعلى ك
نحو غیر ذي صلة بالموضوع كیف أنھ رأى منذ بضعة أسابیع یداً 
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عرق ورقة مبتورة على الرصیف فأزاحھا بقدمھ كما لو كانت 
 ملفوف.

إن العامة ھم البشر أما نحن فلسنا من البشر «وقال بصوت عال: 
»في شيء.  

»ولماذا لسنا ببشر؟«لتي استیقظت على صوتھ: وقالت جولیا ا  
ألم یخطر لك أن خیر «ففكر ونستون لبرھة من الزمن ثم أجابھا: 

ما نفعل ھو أن نغادر ھذه الغرفة قبل فوات األوان ودون رجعة 
»وأال یرى أحدنا اآلخر بعد الیوم؟  

بلى یا عزیزي، لقد خطر لي ذلك مرات عدیدة، ولكني «فأجابت: 
»أقدم على شيء من ھذا القبیل.مع ذلك لن   

لقد كان الحظ حلیفنا، لكنھ لن یظل ھكذا، وأنت ما زلت «فقال: 
شابة وتبدین غضة وبریئة، وإذا ما نأیت بنفسك عن أمثالي من 

»الناس فقد یكتب لك أن تعیشین خمسین سنة أخرى.  
ال، لقد قلبت األمر على كافة أوجھھ وقّر قراري على «فقالت: 

ما ستفعلھ أنت، فال تبتئس، أنا أعرف جیداً سبل البقاء أنني سأفعل 
»على قید الحیاة.  

ربما نظل معاً لستة أشھر أخرى أو لسنة، فال أحد یعلم، «فقال: 
لكننا في النھایة سنفترق بكل تأكید. ھل تدركین كم ستكون الوحدة 
موحشة؟ فعندما نقع في قبضتھم لن یكون بمقدور أي منا مساعدة 

شيء على اإلطالق. وإذا اعترفت أنا فسوف یعدمونك اآلخر بأي 
رمیاً بالرصاص، وإذا رفضت االعتراف ستالقین المصیر نفسھ 

وستموتین بالطریقة نفسھا. وما من شيء باستطاعتي فعلھ أو قولھ 
أو االمتناع عن قولھ یمكن أن یؤخر موتك ولو خمس دقائق، ولن 

إذا كان اآلخر حیاً  یكون بمقدور أحدنا أن یعرف على اإلطالق ما
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أو میتاً، إذ سنسلب آنذاك كل حول أو قوة. ولن یعنینا سوى أمر 
واحد وھو أال یخون أحدنا اآلخر رغم أن ذلك لن یغیر من األمر 

»شیئاً.  
إذا كنت تعني االعتراف فھذا أمر ال مناص لنا «فقالت جولیا: 

وإال ذاق منھ، فالكل ال بد أن یعترف وال مناص ألحد من ذلك، 
»أشد صنوف العذاب.  

لم أقصد ھذا االعتراف، فاالعتراف في حد ذاتھ لیس «فقال: 
خیانة، وما یقولھ المرء أو یفعلھ ال أھمیة لھ أبداً، فمشاعره فقط 

ھي التي تھم. فإذا تمكنوا من جعلي أكف عن حبي لك فإن ھذه ھي 
»الخیانة الحقیقیة التي أقصدھا.  

ال یمكنھم أن «قالت بشكل قاطع:  وفكرت جولیا في كالمھ ثم
یبلغوا ذلك، فذلك ھو الشيء الوحید الذي ال یستطیعونھ، إذ 

بوسعھم أن یكرھوك على قول أي شيء یریدونھ، ولكنھم ال 
یستطیعون إكراھك على أن تؤمن بما تقول، فلیس لھم سلطة 

»ینفذون بھا إلى كیانك.  
س لدیھم. ال، لی«فقال وقد لمع على وجھھ شعاع من األمل: 

صحیح تماماً. إنھم ال یستطیعون النفاذ إلى قلبك. وإذا استطاع 
المرء أن یشعر بأن بقاءه إنساناً ھو أمر یستحق التضحیة من 
أجلھ، حتى لو لم یؤّدِ ذلك إلى نتیجة، فإنھ یكون قد ألحق بھم 

»الھزیمة.  
وفكر ونستون في شاشة الرصد التي ال تنام لھا عین أو تصغ لھا 

فھم یتجسسون علیك لیل نھار ولكنك إذا احتفظت بوعیك أذن، 
یمكنك أن تخدعھم. ورغم كل ما لدیھم من مھارات فإنھم لم 

یتمكنوا من فك رموز السر الذي یفتح لھم نافذة على ما یجول 
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بخاطر اإلنسان. وربما تقل صدقیة ھذا القول حینما یقع المرء في 
أقبیة وزارة الحب،  قبضتھم، فال أحد یعلم ما الذي یجري داخل

وإن ظل بوسع المرء أن یتكھن بذلك: صنوف من العذاب وعقاقیر 
ھلوسة وأجھزة دقیقة تحصي علیك ردود فعلك العصبیة وإنھاك 

تدریجي لقواك بالحرمان من النوم والوحدة واالستنطاق 
المتواصل. وفي كل األحوال ال یمكن إخفاء الحقائق عنھم ألنھم 

بالتحقیق معك أو انتزاعھا منك بالتعذیب. یستطیعون استخالصھا 
ولكن إذا كان ھدفك لیس أن تظل على قید الحیاة إنما أن تظل 

إنساناً فإن البون یصبح شاسعاً، فھم ال یستطیعون تبدیل مشاعرك، 
وال غرو فأنت نفسك حتى إذا أردت ال تستطیع ذلك. فبإمكانھم 

ارك، ولكن كشف أدق التفاصیل وفضح كل أقوالك وأفعالك وأفك
یظل قلبك المكنون والذي ال یمكنك أنت نفسك سبر أغواره حصناً 

 منیعاً علیھم.
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 الفصل الثامن
 وأخیراً وقع المحظور.

فقد وجد ونستون وجولیا نفسیھما یقفان في غرفة مستطیلة مضاءة 
بأنوار خفیفة، وكانت شاشة الرصد تبث بصوت خافت أشبھ 

ت الزرقة الداكنة، تُثیر المرء بالتمتمة، وكانت نعومة السجادة ذا
عندما یدوس علیھا بأنھ إنما یطأ مخمالً. وفي أقصى الغرفة كان 
أوبراین یجلس إلى مكتب منكبّاً على القراءة وفوق رأسھ مصباح 

یلقي علیھ ظالل خضراء، وقد رّصت على جانبي المكتب 
مجموعة من األوراق. وعندما أدخلھما الخادم إلى الغرفة ظل 

ن على حالھ ولم یكلف نفسھ عناء النظر إلیھما.أوبرای  
شعر ونستون بقلبھ یخفق خفقاناً شدیداً حتى أن شكاً ساوره حول 

قدرتھ على الكالم، وانصّب تفكیره على حقیقة كونھ وجولیا قد 
راً من كلیھما  فعالھا أخیراً ووقعا في المحظور. لقد كان نََزقاً وتھوُّ

ا حماقة مستحكمة أن یجیئا معاً، رغم أن یأتیا إلى ھذا المكان، إنھ
أنھما سلكا طریقین متباینین ولم یلتقیا إال عند باب منزل أوبراین. 
ولكن یبقى أن مجرد ولوجھما مثل ھذا المكان یحتاج إلى أعصاب 

فوالذیة. فقد كان من النادر أن یتاح للمرء الدخول إلى منازل 
ناھم. وكانت أعضاء الحزب الداخلي أو التجّول في أحیاء سك

اجواء أماكن سكنھم بضخامتھا إضافة إلى الرحابة والفخامة اللتین 
تطغیان على كل شيء والروائح غیر المألوفة لما لذ وطاب من 

طعام، والتبغ الجید والمصاعد السریعة التي تتحرك صعودا 
ونزوالً في ھدوء تام، والخدم ببزاتھم البیضاء یروحون ویجیئون 

ار كان كل شيء مما یزید من رھبة المكان مسرعین...، باختص
ویلقي بالروع في النفس. وبالرغم من أن ونستون كانت لدیھ حجة 

قویّة تبرر مجیئھ إلى ھنا، فقد كان شعور بالرعب ینتابھ مع كل 
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خطوة یخطوھا مخافة أن یبرز لھ بغتة، من وراء حجاب، حارس 
درة المكان، ذو ثیاب سوداء یطلب منھ أوراقھ قبل أن یأمره بمغا

لكن خادم أوبراین لم یعترض سبیلھما وسمح لھما بالدخول. كان 
رجالً ضئیل الجسم، أسود الشعر یرتدي سترة بیضاء ولھ وجھ 

جامد المالمح یشبھ األلماس یبدو منھ كأنھ صیني األصل. تقدمھما 
في ردھة كانت أرضیتھا مغطاة بسجاد وثیر وجدرانھا موشاة 

ما فیھا رائع النظافة. وكان في ذلك أیًضا  بورق حلیبي اللون وكل
ما یزید الروع في النفس، إذ كانت ھذه ھي المرة األولى التي یرى 

فیھا ونستون ردھة ال تعلو جدرانھا آثار القذارة والسخام الناتج 
 عن احتكاك األجسام البشریة التي تعبر الردھات.

ھا كان أوبراین یمسك بقصاصة من الورق بین أصابعھ یقرأ
بإمعان، وقد بدا أن وجھھ الضخم الذي انكّب بھ على الورقة، حتى 
لیستطیع المرء أن یرى منھ خط األنف، یشع ذكاء ورھبة. مضى 

زھاء عشرین ثانیة جلس فیھا دون أن یحرك ساكنا، ثم جذب 
جھاز آلة التسجیل نحوه وأملى رسالة بلغة مختزلة تستخدم في 

 الوزارات:
ود األول والخامس والسابع. أما االقتراح تم التصدیق على البن«

الوارد في البند السادس فغایة في السخریة ویوشك أن یكون 
».جریمة فكر. یجب رفع عدد المكائن... انتھت الرسالة  

ثم نھض عن كرسیھ بتثاقل وتقدم نحو الضیفین عبر السجادة التي 
ال یُسمع صوت وقع األقدام علیھا، وبدا أن بعضا من ھیئتھ 

لرسمیة المھیبة قد زالت عنھ بعدما انتھى من إمالء رسالتھ باللغة ا
الجدیدة، إال أن مالمح وجھھ كانت متجھمة أكثر من العادة كما لو 
أن زیارتھما لم تسره. وكان الرعب الذي شعر بھ ونستون بالفعل 

قد خالطھ ارتباك وحیرة، إذ بدا لھ أن من الجائز تماماً أنھ قد 
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ن حماقة خطیرة، فأي دلیل ملموس لدیھ على أن ارتكب خطأ ینم ع
أوبراین متآمر سیاسي؟ لیس لدیھ سوى ومیض العینین ومالحظة 
وحیدة وغامضة، أما عدا ذلك فأوھام مبنیة على حلم تراءى لھ، 
كما أنھ ال یستطیع اللجوء إلى االدعاء بانھ جاء الستعارة المعجم 

مرافقة جولیا لھ.  ألنھ في ھذه الحالة سیتعذر علیھ تفسیر سبب
وعندما مر أوبراین بشاشة الرصد تصّرف وكأنما خطرت لھ 
فكرة، فتوقف ثم استدار وضغط زراً في الحائط، وفي الحال 

 ُسِمعَت طقة حادة وتوقف الصوت الصادر عن الشاشة.
وھنا صدر عن جولیا صوت خافت إذ كبتت شھقة ذھول، ولم یكن 

من شدة دھشتھ، أن یمسك ونستون أقل ھلعاً ودھشة، وقد عجز، 
 لسانھ عن الكالم.

»ھل تستطیع إقفال الجھاز؟«فسأل:   
».نعم یمكنني ذلك، فنحن نتمتع بھذا االمتیاز«فقال أوبراین:   

كان أوبراین یقف قبالتھما اآلن، وبدا كأن قوامھ المتین قد جثم 
على كل منھما، وكان التعبیر الذي ارتسم على وجھھ مستعصیاً 

على التفسیر. لقد كان ینتظر بتجّھم أن یبدأ ونستون الكالم، ولكن 
عن ماذا؟ فحتى ھذه اللحظة كان یبدو كأنھ رجل أعمال منھمك في 

طعھ. وبعدما أوقفت شاشة الرصد وخیم شواغلھ ویضیق بمن یقا
جّو من الصمت الرھیب على الغرفة، وتتالت الثواني ثقیلة، 
وبصعوبة بالغة ظل ونستون مثبتاً عینیھ على وجھ أوبراین. 

بعدئذ، وعلى نحو مفاجئ، افتّر وجھ أوبراین المتجّھم عما یمكن 
 أن یكون شروعاً في ابتسامة، وبحركتھ المعھودة قام أوبراین

 بإعادة تثبیت نظارتھ.
»ھل أبدأ بالكالم أم تبدأ أنت؟«وقال:   
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بل سأبدأ أنا .. لكن قل لي ھل أوقفت ھذا «فسارع ونستون بقولھ: 
»الجھاز حقاً؟  

نعم، لقد تم إیقاف كل شيء وھا نحن اآلن قد أصبحنا «قال: 
».وحدنا  

».لقد جئنا إلى ھنا ألننا .. «قال ونستون:   
عدما أدرك وللمرة األولى غموض دوافعھ. ثم توقف عن الكالم ب

وألنھ لم یكن یعلم حقاً نوع المساعدة التي یتوقعھا من أوبراین، فقد 
كان من العسیر علیھ أن یفسر سبب قدومھ إلى منزلھ، لكنھ مع 

ذلك راح یكمل ما انقطع من كالمھ وھو مدرك أن ما سیقولھ كان 
 یبدو زعماً واھیا:

ما تحاك خیوطھا، وبأن ثمة نوعاً من إننا نعتقد بأن مؤامرة «
التنظیمات السریة تعمل ضد الحزب، وبأنك شریك فیھا. ونحن 

نرید االنضمام إلیھا ألننا نضمر العداء للحزب وال نؤمن بمبادئ 
االشتراكیة االنجلیزیة، إننا مجرمو فكر وفاسقون. إنني لم أبح لك 

إذا أردت منا أن بھذا إال ألننا نرید ان نضع أنفسنا رھن تصرفك، ف
م أنفسنا بأي شكل من األشكال فنحن على أتم االستعداد  نجّرِ

».لذلك  
وتوقف ونستون عن الكالم ونظر من فوق كتف أوبراین حینما 
أحس بأن الباب قد فتح، فإذا بخادم ضئیل الجسم أصفر الوجھ 

یدلف إلى الغرفة دون أن یطرق الباب حامالً صینیة علیھا قنینة 
س.وبعض الكؤو  

».إن مارتن واحد منا«فقال أوبراین وھو جامد المالمح:   
ھات الشراب إلى ھنا یا مارتن، «ثم راح یوجھ كالمھ للخادم: 

وضعھ على المائدة المستدیرة. ھل لدینا ما یكفي من المقاعد؟ إذن 
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یمكننا أن نجلس معاً ونتحدث في ھدوء، ولتجلب لنفسك مقعدا یا 
اآلن، ویمكنك أال تعتبر نفسك خادماً مارتن فنحن مقبلین على عمل 

».خالل الدقائق العشر القادمة  
فجلس الخادم مسترخیاً وإن ظلت مسحة الخادم مالزمة لھ، إنھا 

مسحة خادم حظي بامتیاز ما. نظر إلیھ ونستون بطرف عینھ 
وھالھ أن حیاة الرجل برمتھا ما ھي إال دور یؤدیھ وأنھ یشعر 

تي یتقّمصھا ولو للحظة. أما بخطورة تخفیھ عن الشخصیة ال
أوبراین فأمسك بالقنینة وراح یصب في الكؤوس شراباً حمرتھ 

داكنة، حتى أُتِرَعت. وقد حرك ذلك في ونستون ذكریات غامضة 
عن شيء رآه منذ زمن بعید مرسوم فوق جدار أو على لوحة 

قنینة ضخمة تتكون من أضواء كھربائیة بدا أنھا  -إعالنات 
وكان السائل  -ألسفل وتصب محتویاتھا في كأس تتحرك ألعلى و

یبدو أسود اللون إذا نظر إلیھ المرء من أعلى، ولكنھ في القنینة 
یتألأل مثل الیاقوت وتنبعث منھ رائحة حمضیة حلوة، فیما رأى 

 جولیا وقد رفعت كأسھا وراحت تشّمھ باستغراب واضح.
ندما رأى فقال أوبراین وقد ارتسمت على وجھھ ابتسامة خافتة ع

یسّمونھ نبیذاً، البد أنكما قرأتما عنھ في الكتب. ویؤسفني أن «ذلك: 
ثم انطبعت ». أعضاء الحزب الخارجي ال یحظون بالكثیر منھ

 على وجھھ مالمح الجد والمھابة مرة أخرى ورفع كأسھ وقال:
أعتقد أنھ من األنسب أن نبدأ بشرب نخب زعیمنا إیمانویل «

».غولدشتاین  
ونستون كأسھ متلھفاً فقد كان النبیذ شیئاً قرأ عنھ وحلم بھ، رفع 

وكان یرى أن مثلھ مثل الثقل الزجاجي وقصائد السید شارنغتون 
، كما كان یروق لھ »األیام الغابرة«شبھ المنسیة تنتمي إلى 

تسمیتھا في خواطره السریة. ولسبب ما كان یحسب دائماً أن للنبیذ 
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ربى العلیق وأن لھ تأثیراً مسكراً على طعماً شدید الحالوة مثل م
الفور. لكنھ في واقع األمر حینما رفع الكأس وتجرع ما فیھا أحس 

بخیبة أمل واضحة، فالسنوات التي ظل فیھا یعاقر الجن أفسدت 
حاسة التذوق لدیھ وجعلتھ ال یكاد یستسیغ شراباً آخر، فوضع 

 الكأس مكانھا فارغة ثم قال:
قي اسمھ غولدشتاین؟إذن فھنالك شخص حقی -  
نعم، ھنالك شخص حقیقي، وھو حي یرزق. أما عن مكانھ، فال  -

 أعلم أین ھو.
وماذا عن المؤامرة المنظمة؟ أھي حقیقة؟ أم «فسأل ونستون: 

»تراھا مجرد اختالق من شرطة الفكر؟  
كال، إنھا موجودة فعالً ونحن نطلق علیھا حركة «فأجاب أوبراین: 

نى لك أبداً أن تعرف عنھا أكثر من كونھا لكن لن یتس». األخوة«
موجودة وأنك تنتمي إلیھا، ولسوف أتطرق للكالم عن ذلك 

 ً لیس من الحكمة حتى «وتطلع إلى ساعتھ، وأردف قائالً: ». الحقا
ألعضاء الحزب الداخلي أن یوقفوا شاشة الرصد ألكثر من نصف 

لیكما أن ساعة، وما كان ینبغي أن تأتیا معاً إلى ھنا، وسیتعین ع
أنت «ثم أشار برأسھ نحو جولیا وقال: ». تنصرفا كّل على حدة

أیتھا الرفیقة ستغادرین أوالً، لكن ما زال لدینا عشرون دقیقة 
 یمكننا التصرف فیھا كیفما نشاء وسأسألكما بعض األسئلة:

»بصفة عامة ما الذي أنتما على استعداد للقیام بھ؟  
».لعمل كل شيء إننا على استعداد«فأجاب ونستون:   

استدار أوبراین قلیالً في كرسیھ حتى أصبح في مواجھة ونستون 
تماماً متجاھالً بذلك جولیا تقریباً، وكأنھ أدرك بداھة أن ونستون 

یمكنھ التحدث بالنیابة عنھا. وللحظة خفق جفنا عینیھ ثم أخذ یلقي 
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أسئلتھ بصوت منخفض تخلو نبراتھ من أي انفعال وكان ذلك 
عتاده أو نوع من االستجوابات التي یعرف إجاباتھا مسبقا:روتین ا  

ھل أنتما مستعدان لبذل حیاتكما؟ -  
أجل. -  
وھل أنتما على استعداد القتراف جریمة قتل؟ -  
أجل. -  
وھل أنتما على استعداد للقیام بأعمال تخریبیة قد تودي بحیاة  -

 مئات األرواح البریئة؟
أجل. -  
لخیانة وطنكما لحساب قوى أجنبیة؟ وھل أنتما على استعداد -  
أجل. -  
وھل أنتما على استعداد القتراف جرائم الغش والتزییف  -

واالبتزاز وإفساد عقول األطفال وتوزیع العقاقیر المسببة لإلدمان، 
وتشجیع البغاء ونشر األمراض الجنسیة واإلقدام على كل ما من 

 شأنھ أن یحطم معنویات الحزب ویوھن من سلطانھ؟
أجل. -  
وإذا افترضنا أن المصلحة تقتضي أن تلقیا بحمض الكبریت  -

 على وجھ طفل، فھل لدیكما االستعداد القتراف مثل ذلك العمل؟
أجل. -  
وھل أنتما مستعدان ألن تتنكرا وتمضیا بقیة حیاتكما كخادمین أو  -

 عاملین في أحواض بناء السفن؟
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أجل. -  
تى وإذا ما طلبنا منكما ذلك؟وھل أنتما على استعداد لالنتحار م -  
أجل. -  
وھل أنتما مستعدان، كالكما، ألن تنفصال بحیث ال یرى أحدكما  -

 اآلخر مرة ثانیة وإلى األبد؟
».كال«وھنا صرخت جولیا مقاطعة:   

أما ونستون فقد احتاج إلى وقت أطول لیجیب، بل شعر أنھ فقد 
سوى حروف القدرة على النطق. فقد كان یقلقل لسانھ فال یلفظ 

غیر مفھومة، مجرد مقاطع مبتسرة ومتداخلة، وظل یحاول حتى 
».ال«لفظھا في النھایة، فقال:   

لقد أحسنتما صنعاً بإخباري ذلك، فمن الضروري «فقال أوبراین: 
».لنا أن نعرف كل شيء  

 واستدار ناحیة جولیا ثم أضاف بصوت أكثر إیحائیة:
ھل تعلمین أنھ حتى لو كتب لھ البقاء حیاً فانھ قد یصبح شخصاً  -

مختلفاً غیر الذي تعرفینھ؟ إذ قد نضطر إلى إعطائھ شخصیة 
جدیدة وذلك بتغییر وجھھ وحركاتھ وشكل یدیھ ولون شعره بل 
وحتى صوتھ. وأنت نفسك ربما تصبحین شخصاً مختلفاً، ففي 

لیتعذر معرفتھم، بل  مقدور جراحینا أن یغیروا األشخاص حتى
 وقد نلجأ مضطرین أحیانا إلى بتر عضو من أعضاء الجسم.

لم یستطع ونستون أن یمنع نفسھ من النظر بطرف عینیھ نظرة 
خاطفة إلى وجھ مارتن ذي القسمات المنغولیة، والذي لم یكن 

یحمل أي ندبات ظاھرة. أما جولیا فقد ازداد وجھھا شحوباً وظھر 
نھا ظلت ترمق أوبراین بنظرة جسورة ما فیھ من نمش، لك
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حسناً، لقد «وتمتمت بكلمات فھم منھا أنھا موافقة. فقال أوبراین: 
».اتفقنا إذن  

وكانت فوق المائدة علبة سجائر فضیة اللون دفعھا أوبراین 
نحوھما وھو شارد الذھن بعدما استل سیجارة لنفسھ، ثم نھض من 

أنھ یفكر بشكل أفضل مكانھ وأخذ یذرع أرض الغرفة كما لو 
حینما یكون واقفا. وكانت السجائر من النوع الفاخر جداً، غلیظة 

 وملفوفة بشكل جید بورق ناعم الملمس كالحریر.
یحسن بك أن تعود «تطلع أوبراین مرة ثانیة إلى ساعتھ، ثم قال: 

إلى المطبخ یا مارتن، سأعید تشغیل الشاشة. انظر ملیاً إلى وجَھي 
قبل أن تنصرف فسوف تراھما مرة ثانیة، أما أنا  ھذین الرفیقین

».فربما لن أراھما أبًدا  
ارتعشت عینا مارتن الضیقتین وھو یحدق بوجھیھما، تماماً مثلما 

فعل عندما استقبلھما لدى الباب، ولم تكن في طریقتھ ھذه أي 
عالمة على الود والصداقة، وكان یحاول أن یرسخ في ذاكرتھ 

م یشعر بأي اھتمام بھما أو بدا كأنھ ال یشعر مالمحھما وإن كان ل
بذلك، وتنبھ ونستون إلى أن وجھاً آلیاً كھذا ربما ال یقدر على 

تغییر تعبیراتھ. ثم انصرف مارتن دون أن ینبس بكلمة أو یلقي 
تحیة وداع علیھم وأوصد الباب خلفھ بھدوء. وكان أوبراین ال 

دى یدیھ في جیب ثوبھ یزال یذرع الغرفة جیئة وذھاباً وقد دفن إح
 األسود بینما كان یحمل في الید األخرى سیجارة، وأخیرا قال:

یجب أن تفھما جیداً أنكما ستقاتالن في الظالم، وستظالن دائما «
في الظالم. ستتلقیان أوامر وما علیكما إال السمع والطاعة ودونما 

أن تسأال لماذا. وبعد فترة سوف أرسل لكما بكتاب یمكنكما من 
خاللھ أن تفھما الطبیعة الحقة للمجتمع الذي نعیش فیھ 

واالستراتیجیة التي نتبناھا من أجل تقویض أركانھ، وبعد أن تقرآ 
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الكتاب ستصبحان عضوین كاملي العضویة في تنظیم األخوة. 
ولكن ما عدا األھداف العامة التي نناضل من أجلھا ومھام اللحظة 

ا أي شيء على اإلطالق. وما أود اآلنیة التي تسند إلیكما، لن تعرف
تأكیده لكما ھو أن حركة األخوة موجودة، لكنني ال أستطیع أن 

أؤكد لكما ما إذا كانت تضم المئات أو المالیین من األعضاء. وأما 
أنتما فمن خالل معلوماتكما الشخصیة فلن تقّدرا عددھا بأكثر من 

أو أربعة  عشرة أعضاء، إذ ستقتصر اتصاالتكم على ثالثة أعضاء
یتغیرون من حین ألخر ثم ال یلبثون أن یختفوا لیحل محلھم 

آخرون. أما وإنني أول اتصال لكما فإن ھذا سیظل قائماً ال یتغیر، 
وعندما تتلقیان أوامر فستكون صادرة عني، وإذا ما تبین لي أن 
من الضروري االتصال بكما فسیكون ذلك عبر مارتن. وإذا ما 

في نھایة األمر فسوف تعترفان إذ لن یكون ألقي القبض علیكما 
ممكناً تجنّب ذلك، بید أن ما ستعترفان بھ لن یتجاوز أعمالكما التي 

اقترفتماھا، ولن یكون في مقدوركما أن تشیا بأكثر من حفنة من 
األشخاص الذین ال قیمة لھم. بل وربما ال تستطیعان حتى أن تشیا 

لموتى وربما أصبح شخصاً بي ألنني وقتذاك ربما أكون في عداد ا
».آخر بوجھ آخر  

وظل أوبراین یذرع الغرفة جیئة وذھاباً فوق السجادة الناعمة. 
وبالرغم من ضخامة جسمھ فقد كانت حركاتھ رشیقة، تلك الرشاقة 
التي بدت في حركة یده وھو یدسھا في جیبھ أو ینقل بھا السیجارة 

انطباعاً یوحي بین أصابعھ. وكان أوبراین قد ترك في نفسیھما 
بثقة بالنفس وإدراك لألمور مفعم بالسخریة فضالً عن القّوة. ورغم 

مظھره الذي یوحي بالجدیّة، لم تكن عقلیتھ تتسم بأي تعّصب 
أحادي االتجاه أو تعالي. وحینما كان یأخذ في الحدیث عن 

االغتیال واالنتحار واألمراض الجنسیة واألطراف المبتورة 
ان یشوب لھجتھ شيء من التھكم، فكان یقول والوجوه المغیرة، ك
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ھذه أمور ال بد منھا، إنھا أمور یتعین علینا أن «من بین ما یقول: 
نؤدیھا دون أن تطیرت لنا عین، ولكن لیس ھذا ھو ما سنقوم بھ 

وشعر ونستون بموجة ». حینما تصبح الحیاة خلیقة بأن تُعاش
ه اللحظة كان قد إعجاب، یُقارب العبادة، تجاه أوبراین، وفي ھذ

تالشى من مخیلتھ شبح غولدشتاین. وكان المرء حینما ینظر إلى 
أوبراین ببنیانھ القوي ووجھھ ذي المالمح القاسیة، الذي كان یبدو 

قبیحاً ومھذباً في آن معاً، ال یمكن أن یتصّور أن مثل ھذا الشخص 
تمكن ھزیمتھ، فھو كفء لمواجھة كل مشكلة، ولیس ثمة خطر ال 

ھ التنبؤ بھ، حتى جولیا أََسَرتْھا شخصیتھ، إذ تركت سیجارتھا یمكن
تنطفئ وھي تصغي إلیھ بجمیع جوارحھا، بینما كان أوبراین 

 مستطرداً في حدیثھ:
ووجودھا، » األخوة«ال بد أنكما سمعتما شائعات حول حركة «

وال ریب في أنكما رسمتما لھا صورة في مخیلتكما، وقد تكونان 
 ً سریاً ھائالً من المتآمرین، یعقدون االجتماعات خفیة  خلتماھا عالما

في األقبیة، وینقشون رسائلھم على الجدران ویتعارفون بكلمات 
سریة أو بإشارات متفق علیھا بالیدین. لكن اعلموا أن شیئاً من ھذا 

لیس لھ وجود، فأعضاء الحركة لیس لدیھم أي وسیلة للتعارف 
ھویة أكثر من بضعة  ومن المستحیل على أي عضو أن یكشف

أعضاء آخرین، وحتى غولدشتاین نفسھ لو وقع في قبضة شرطة 
الفكر فلن یكون بمقدوره أن یعطیھم قائمة كاملة باألعضاء أو أي 

معلومات تقودھم إلى القائمة الكاملة، فلیس لمثل ھذه القائمة 
وجود، ولتعلما أن منظمة األخوة ال یمكن استئصال شأفتھا أبداً 

نھا لیست منظمة بالمعنى المعروف للكلمة وال یجمع بین وذلك أل
أعضائھا سوى فكرة تستعصي على التدمیر، ولن تجدا شیئاً یشد 

من أزركما غیر تلك الفكرة، كما لن تجدا تشجیعاً أو مواساة رفاقیة 
من أحد، وحتى عندما تُعتقالن في النھایة فلن یمد لكما أحد ید 
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أبداً مع األعضاء. وحینما یتبین لنا  العون، فنحن ال نقدم على ذلك
أن ضرورة قصوى تستوجب إسكات شخص ما من الذین ألقي 

القبض علیھم، فإننا في العادة نقوم بتھریب شفرة حالقة إلى 
زنزانة السجین. ویتوجب علیكما أن تعتادا على العیش بال أمل 

ودون انتظار لجني النتائج ألنكما ستناضالن لحین من الزمن، ثم 
یلقى القبض علیكما فتعترفان وتقادان إلى الموت. تلك ھي النتائج 

الوحیدة التي ستلمسونھا ألنھ ال یُتوقع أن تحدث أي تغییرات 
محسوسة في المستقبل القریب، وفي ظل ھذه الحال نحن أموات 
وال حیاة لنا إال في المستقبل الذي سوف نسھم في بنائھ كذّرات 

كم یبعد ھذا المستقبل عن حاضرنا؟  غبار أو كشظایا عظام، ولكن
ال أحد یعلم، فربما یأتي بعد آالف السنین، وما علینا في وقتنا 
الراھن إال أن نوسع دائرة انتشار فكرتنا شیئاً فشیئاً. وألننا لن 
نستطیع العمل بصورة جماعیة، فال سبیل أمامنا إال أن ننشر 

ن سبیل غیر أفكارنا من فرد إلى فرد ومن جیل إلى جیل، وما م
».ھذا یمكن أن نسلكھ في مواجھة شرطة الفكر  

عند ھذا الحد توقف أوبراین وتطلّع إلى ساعتھ للمرة الثالثة، ثم 
 قال مخاطباً جولیا:

لقد حان وقت انصرافك أیتھا الرفیقة، لكن مھال، فما زالت  -
 القنینة مآلنة حتى نصفھا.

 ثم أترع الكؤوس ورفع كأسھ قائالً:
قالھا بنبرة مفعمة بالتھكم » شرب ھذه المرة؟نخب من سن«

ھل نشرب نخب الفوضى التي ستعم شرطة الفكر؟ أم «والسخریة. 
»نخب موت األخ الكبیر؟ أم نخب اإلنسانیة؟ أم نخب المستقبل؟  

».بل نخب الماضي«فقال ونستون:   
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».نعم إن الماضي أھم«فأقّره أوبراین برزانة على ھذا قائالً:   
من احتساء كؤوسھم نھضت جولیا استعداداً  وعندما انتھوا

لالنصراف، فأخذ أوبراین علبة من أعلى الخزانة وناولھا قرصاً 
من المھم اال یخرج المرء ورائحة «أبیض لتضعھ في فمھا قائالً: 

». الخمر تفوح من فمھ فلدى عمال المصاعد قوة مالحظة فائقة
وكأنھ نسي وما إن أوصدت الباب خلفھا حتى بدا على أوبراین 

أمرھا. وعاد یذرع الغرفة مرة أو مرتین ثم لم یلبث أن توقف 
 مخاطباً ونستون:

ما زالت ھنالك بعض التفاصیل التي یجب االتفاق بشأنھا، أعتقد  -
 بأن لدیك مخبأ في مكان ما، ألیس كذلك؟

فشرح لھ ونستون كل شيء عن غرفتھ التي استأجرھا فوق 
 حانوت السید شارنغتون.

ال بأس بھا حتى حین. وسوف نتدبر لكما مكاناً «وبراین: فقال أ
آخر فیما بعد، فمن المھم أن یغیر المرء مخبأه من حین آلخر، 
ولسوف أرسل لك بنسخة من الكتاب، كتاب غولدشتاین حالما 

ھنا الحظ ونستون أن أوبراین نفسھ یلفظ كلمة ». یتیسر لي ذلك
صول على نسخة منھ وقد ال أتمكن من الح«كتاب بنبرة ممیزة. 

إال بعد أیام، فالنسخ المتوفرة لیست بالكثرة التي تتصورھا، 
فشرطة الفكر تتعقب النسخ وتتلفھا فوراً، لكن ذلك لن یؤثر فینا، 

فالكتاب ال یمكن أن یفنى، فحتى إذا ما أتلفت النسخة األخیرة منھ 
 ً  ھل تحمل«، ثم أضاف: »فإن في وسعنا أن نعید كتابتھ حرفاً حرفا

»حقیبة ید معك عادة إلى العمل؟  
».نعم... في العادة«أجاب ونستون:   

وما شكلھا؟ -  
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سوداء وقدیمة جداً وذات حزامین. -  
حسناً... ذات صباح في المستقبل القریب، إذ ال یمكنني التحدید،  -

ستجد بین رسائل عملك الصباحي رسالة تحتوي على أخطاء 
ا، وفي الیوم التالي سیتعین مطبعیة، وعلیك أن تطلب إعادة إرسالھ

علیك أن تتوجھ إلى عملك دون أن تحمل حقیبتك معك، وفي وقت 
الطریق، سیستوقفك رجل وھو ما من النھار وأثناء سیرك في 

وسیعطیك محفظة، » أظن أن حقیبتك قد سقطت منك«یقول: 
تحتوي على نسخة من كتاب غولدشتاین یتعین علیك قراءتھا 

ین.ورّدھا في غضون أسبوع  
 وساد الصمت لحظة قبل أن یكسره أوبراین بقولھ:

َر  - أمامك دقیقتان ویحین موعد انصرافك، سوف نلتقى ثانیة إذا قُّدِ
 لنا أن نلتقي...

في المكان الذي ال ظالم «ونظر ونستون إلیھ قائالً بنبرة توّدد: 
».فیھ  

فأومأ أوبراین برأسھ دون أن یبدو علیھ أي أثر للدھشة. وقال كما 
نعم في المكان الذي ال ظالم «لو أنھ أدرك ما یلّمح إلیھ ونستون: 

واآلن ھل لدیك ما تود قولھ قبل «ثم أردف قائالً: ». فیھ
»انصرافك؟ أي رسالة؟ أي تساؤل؟  

أطرق ونستون ھنیھة. لم تكن لدیھ أي تساؤالت أخرى، كما لم 
ن یكن لدیھ أدنى رغبة في أن یتحدث عن شؤون عامة. وبدالً من أ
یخطر ببالھ شيء ذو صلة بأوبراین أو بحركة األخوة، طرقت 

ذھنھ صورة مركبة من كل من الغرفة المعتمة التي أمضت فیھا 
أمھ أیامھا األخیرة والغرفة الضیقة الكائنة فوق حانوت السید 
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شارنغتون والثقل الزجاجي وصورة القضبان المحفورة في إطار 
بصورة عفویة: اللوحة المصنوع من خشب الورد، فقال  

ھل سبق أن تناھى إلى سمعك قصیدة قدیمة یقول مطلعھا:  -
»تقول أجراس سانت كلیمنت: برتقال ولیمون؟«  

 فأومأ أوبراین برأسھ ثانیة، وقال بنبرة رزینة مكمالً المقطع:
تقول أجراس سانت كلیمنت، برتقال ولیمون«  

 فتقول أجراس سانت مارتن، أنت مدینة لي بثالث فارذن
 فتقول أجراس أولد بایلي، متى ستدفع لي؟

»فتقول أجراس شوردیتش، حینما أصبح ثریا  
»إنك تعرف البیت األخیر!«فقال ونستون متعجباً:   

نعم أعرفھ، واآلن حان وقت انصرافك. ولكن مھالً حتى أعطیك  -
 قرصاً لتزیل رائحة الفم.

ما نھض ونستون مّد لھ أوبراین یده مصافحاً بقوة حتى كادت وعند
قبضتھ القویة تسحق عظام كف ونستون. وعند الباب تطلع 

ونستون وراءه لیلقي نظرة أخیرة، لكن بدا لھ أن أوبراین كان قد 
وضعھ بالفعل خارج دائرة تفكیره، إذ كان أوبراین ینتظر انصرافھ 

یل شاشة الرصد. ونظر ویده فوق الزر الذي یتحكم في تشغ
ونستون وراء أوبراین فوجد طاولة الكتابة وفوقھا المصباح ذو 

الظالل الخضراء وآلة التسجیل واألوراق. وانتھى اللقاء. وخطر 
لونستون أنھ في غضون ثوان معدودات سیعود أوبراین إلى عملھ 

 الھام الذي یقوم بھ لصالح الحزب والذي قطعتھ الزیارة.
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 الفصل التاسع
أصبح ونستون أشبھ بجسم ھالمي جراء ما أصابھ من كلل، ویبدو 
أن كلمة (ھالمي) ھي األبلغ واألدق وصفاً لحالھ حتى أنھا خطرت 
ببالھ تلقائیاً، بل لقد خیّل إلیھ أن جسمھ لیس بضعف الھالم فحسب 

بل بشفافیتھ أیضاً، وتملّكھ إحساس بأنھ إذا ما رفع راحتھ أمام 
كنھ رؤیة الضوء من خاللھا لرقتھا. كما بدا عینیھ ونظر فیھا ألم

وكأن كل ما في عروقھ من دماء قد استنزف وخالیاه اللمفاویة قد 
ضمرت في حمأة األعمال الضخمة التي احتملھا والتي لم تخلف 

وراءھا منھ غیر ھیكل ھش من عظام وأعصاب وجلد. وبدا لھ أن 
قع حتى أن كل شيء بات ینتج أثراً أضخم مما ھو علیھ في الوا

رداءه صار یقّرح كتفیھ والرصیف یؤلم قدمیھ، بل إن مجرد بسط 
قبضة یده وطیھا قد غدا أمرآ یحتاج منھ إلى جھد جھید تكاد 

 مفاصلھ تئن لھ أنینا.
ظل ونستون یعمل ألكثر من تسع عشرة ساعة في الیوم وعلى 

امتداد خمسة أیام وكان ھذا شأن كل فرد آخر في الوزارة. واآلن 
كل شيء ولم یعد لدیھ أي مھام من أي نوع، حزبیة أو غیر  تم

حزبیة حتى صباح الغد، ومن ثم یمكنھ أن یمضي ست ساعات في 
مالذه اآلمن وتسعاً في فراشھ. تحت شمس األصیل اللطیفة مشى 
ونستون على مھل في شارع قذر باتجاه حانوت السید شارنتون 

دوریات وعین ینظر وكان ینظر بعینین، عین یترقب بھا ظھور ال
بھا أمامھ رغم أنھ كان یثق ثقة عمیاء في أنھ لن یتعرض ألي 
خطر في ھذا الیوم. وكانت الحقیبة الثقیلة التي یحملھا ترتطم 

بركبتھ مع كل خطوة یخطوھا فتسبب لھ ألماً تسري وخزاتھ في 
كل ساقھ، كانت تضم بداخلھا الكتاب الذي أصبح في حوزتھ منذ 

فتحھ بعد أو حتى یلقي علیھ نظرة.ستة أیام ولم ی  
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وفي الیوم السادس من أسبوع الكراھیة وبعد كل ما أقیم من 
فعالیات تمثلت في المواكب والخطب والھتافات واألناشید 

والرایات والملصقات واألفالم وتماثیل الشمع ودق الطبول ونفخ 
األبواق ووقع أقدام الجنود وضجیج جنازیر الدبابات وأزیز 

بعد ستة أیام حافلة بھذه  -الطائرات ودوي المدافع أسراب 
المشاھد، وبعد أن كانت نشوة الكراھیة قد بلغت ذروتھا والكراھیة 

العامة ألوراسیا قد بلغت بالجماھیر المحتشدة درجة الغلیان 
واالھتیاج حتى أنھم لو ظفروا باأللفي أوراسي من مجرمي 

المأل في الیوم  الحرب الذین كان سیجري إعدامھم شنقاً على
السابع واألخیر من االحتفاالت، لمزقوھم إرباً إرباً، في ھذه 

اللحظة من الھیجان أُْعِلن أن أوقیانیا لم نكن بأي حال في حرب 
مع أوراسیا بل كانت في حرب مع إیستاسیا، أما أوراسیا فكانت 

 حلیفتھا.
أنھ تم  وطبعاً لم یعتبر الحزب أن تغییراً ما قد حدث، فكل ما ھنالك

اإلعالن على نحو مفاجئ وفي كل صقع من أصقاع البالد بأن 
إیستاسیا ال أوراسیا ھي العدو. وكان ونستون، في تلك اللحظة 
التي أعلن فیھا ھذا البیان، یشارك في تظاھرة بإحدى ساحات 

وسط لندن، كان ذلك خالل اللیل ما جعل الوجوه البیضاء 
وار المضیئة وكانت الساحة تعج والرایات القرمزیة تتألأل في األن

بآالف من الناس، بینھم ألف من أطفال المدارس یلبسون زي 
الجواسیس، وعلى منصة موشاة باللون القرمزي وقف عضو من 

الحزب الداخلي یخطب ویھیّج الجماھیر: رجل نحیل ضئیل الجسم 
ذو ذراعین طویلتین ال تتناسبان مع جسمھ، وجمجمة صلعاء 

ورة مبعثرة بضع خصالت ھزیلة من الشعر، تنتشر فوقھا بص
وقف بقامتھ القصیرة وھو یقبض على عنق المیكروفون بكف فیما 
بكفھ األخرى، التي تنتھي بھا ذراعھ ذات العظام الناتئة، یلّوح في 
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الھواء مھدداً ومتوعداً. كان صوتھ یبدو رنانا بفعل المكبر وھو 
رحیل واإلبعاد والسلب یدوي مندداً بالفظائع والمذابح وأعمال الت

والنھب واالغتصاب وتعذیب األسرى وقصف المدنیین العزل 
وإلقاء المنشورات والدعایات الزائفة واالعتداءات وخرق 

المعاھدات، ولم یكن باستطاعة المرء وھو یصغي إلیھ إال أن 
یصدقھ أو یقتنع بكالمھ أو ینتابھ سعار من الغضب من ھول ما 

غاضبة تتعالى ھادرة بین الفینة یسمع. كانت الصرخات ال
واألخرى من آالف الحناجر بال قدرة على كبحھا حتى تغدو مثل 

زئیر الوحوش فتطغى على صوت الخطیب، وعن أطفال المدارس 
كانت تصدر أعلى الصیحات وأكثرھا وحشیة. كان قد مضى زھاء 

عشرین دقیقة من الخطاب عندما شوھد رسول یشق طریقھ إلى 
قصاصة من الورق في ید الخطیب الذي قرأھا المنصة ویدس 

بدوره على الفور، ودون أن یتوقف عن الخطابة، ورغم انھ لم 
یطرأ أدنى تغییر على نبرة صوتھ أو طریقة إلقائھ أو على 

مضمون خطابھ، فقد وقع تغییر مفاجئ في المسمیات، وسرعان ما 
ن فطنت الجماھیر وأدركت حقیقة ما جرى؛ وھي حقیقة مفادھا أ

أوقیانیا إنما كانت في حرب مع إیستاسیا! وفي اللحظة التالیة ساد 
المكان حالة من الھرج والمرج بعدما أدركوا أن كل الرایات 

والملصقات التي زینت بھا الساحة كانت خاطئة! وكان نصفھا 
یحمل صوراً مغلوطة. وصاح بعضھم بأن ذلك ضرب من 

الذین یقفون وراء ضروب التخریب! وبأن عمالء غولدشتاین ھم 
ھذا العمل! وإثر ذلك ساد جو من الفوضى والشغب حیث نزعت 
الملصقات عن الجدران ومزقت الرایات ودیست باألقدام، وبذل 

الجواسیس جھداً مضنیاً لتسلّق أسطح المنازل لتقطیع األعالم التي 
كانت ترفرف فوق األسطح متدلیة من المداخن. ولكن في غضون 

كان كل شيء قد انتھى، وراح الخطیب یواصل  دقیقتین أو ثالث
خطابھ وھو لم یزل یقبض على عنق المیكروفون وكتفاه 
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محدودبتان إلى األمام ویده الخالیة تلّوح في الھواء. وبعد دقیقة 
أخرى كانت الجماھیر قد انخرطت من جدید في صرخات غاضبة 

اً وحشیة، وتواصل سعار الكراھیة تماماً كما كان، عدا أن شیئ
 واحداً تغیر وھو الھدف الذي یصبّون علیھ جام كراھیتھم.

لكن األمر الذي ترك أثراً واضحاً في ونستون ھو أن الخطیب كان 
ینتقل من سطر إلى آخر دون أن یكمل جمل خطبتھ، ولیس ھذا 

فحسب بل ودون توقف أو حتى خرق قواعد النحو. ولكنھ تنبھ إلى 
ه اللحظة، ففي اللحظة التي عم أن لدیھ أموراً أخرى تشغلھ في ھذ

فیھا االضطراب وبینما كانت الجماھیر تمزق الملصقات إذا برجل 
عفوا، أظن أن «لم یر ونستون وجھھ یربت على كتفھ قائالً: 

، فتناول ونستون الحقیبة منھ وھو شارد »حقیبتك قد سقطت منك
الذھن من دون أن ینبس ببنت شفة، وكان یدرك أنھ سوف تنقضي 

قبل أن تتاح لھ فرصة النظر إلى ما في داخلھا. وما إن انتھت  أیام
التظاھرة حتى عاد رأساً إلى وزارة الحقیقة رغم أن الساعة كانت 
قد قاربت الحادیة عشرة لیالً، وكذلك فعل جمیع موظفي الوزارة 

امتثاالً لألوامر الصادرة من شاشة الرصد رغم أن مثل ھذه 
 األوامر لم تكن ضروریة.

السبب الذي استُدعي من أجلھ جمیع الموظفین في ھذه الساعة  كان
المتأخرة من اللیل ھو أن أوقیانیا قد باتت في حالة حرب مع 
إیستاسیا، بل إن أوقیانیا كانت دائًما، ولم تزل، في حرب مع 

إیستاسیا. وكان ذلك یعني أن جزءاً ھائالً من األدبیات السیاسیة 
ت قد أصبحت باطلة ویتعین التي صدرت على مدى خمس سنوا

القیام بعملیة تنقیح سریعة لكل التقاریر والسجالت على اختالف 
أنواعھا، والجرائد والكتب والكتیبات واألفالم واألشرطة الصوتیة 

والصور. ورغم أنھ لم تصدر أي توجیھات، فقد كان معلوماً أن 
 رؤساء األقسام یعتزمون عدم اإلبقاء على أي إشارة إلى الحرب
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مع أوراسیا أو التحالف مع إیستاسیا في غضون أسبوع واحد. لقد 
كانت المھمة جسیمة للغایة، لكن ما زاد الطین بلة ھو أن ھذه 

العملیات لم تكن تسمى بأسمائھا الحقیقیة، وكان كل شخص في 
قسم السجالت یعمل على مدار ثماني عشرة ساعة في الیوم 

و ثالث. وقد جيء باألغطیة واللیلة، وال ینعم سوى بساعتي نوم أ
والفرش من األقبیة وبسطت في جمیع الممرات كما أعدت وجبات 

سریعة تتألف من سندویشات وقھوة النصر یدور بھا الخدم على 
عربات لتقدیمھا إلى الموظفین دون أن یبرحوا مكاتبھم. كان 

ونستون قبل كل مرة یذھب فیھا ألخذ نوبة نوم یحاول جاھداً أن 
العمل المكّدس فوق مكتبھ، لكنھ كان في كل مرة یعود  ینتھي من

مجھد الجسد والعینین لیجد مكتبھ وقد تكدس مرة أخرى بلفافات 
الورق التي كانت تغطي مكتبھ مثل ندف الثلج وتطمر جھاز 

الحاكي الكاتب حتى نصفھ وتفیض على األرض، مما یجعل مھمتھ 
یزاً لیعمل. إال األولى رصھا في كومة مرتبة حتى یعطي لنفسھ ح

أن أسوأ ما في األمر ھو أن العمل كان میكانیكیاً محضاً إذ غالباً 
ما كان یكفي أن تستبدل اسماً باسم آخر، أما حینما یتعلق األمر 
بتقاریر مفصلة لألحداث فإنھ كان یتطلب عنایة وخیاالً، وحتى 

 المعلومات الجغرافیة التي یحتاج إلیھا المرء لنقل الحرب من جزء
 من العالم إلى جزء آخر تتطلب جھداً جبارا.

في الیوم الثالث راحت عیناه تؤلمانھ أشد األلم، وبات مضطرا 
لمسح نظارتھ كل بضع دقائق، لقد كان العمل أشبھ بصراع مضن 

ال بد أن یحسمھ. وحسبما یتذكر ونستون، لم یكن یؤرقھ أن كل 
ن بمثابة كذبة كلمة یملیھا إلى الحاكي الكاتب، وكل حرف یخطھ كا

متعمدة، بل كان ھمھ منصبّاً، شأنھ شأن بقیة الموظفین، على أن 
تخرج عملیات التزویر متقنة. وفى صبیحة الیوم السادس انخفض 
تدفق األوراق إلیھ وأصبح یفصل بین كل لفافة وأخرى من الورق 
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حوالي النصف ساعة. وكانت حدة العمل قد خفت في كل مكان في 
نفس جمیع موظفي القسم الصعداء خفیة، لما ال التوقیت نفسھ وت

وقد تم إنجاز عمل جبار لم یكن أحد یتصوره، وأصبح في حكم 
المستحیل على أي إنسان أن یأتي بدلیل وثائقي یثبت أن حرباً ما 

وقدت بین أوقیانیا وأوراسیا. وفي الساعة الثانیة عشرة أعلن على 
ي ِحّل من أمرھم نحو مفاجئ أن جمیع الموظفین في الوزارة ف

 حتى صباح الیوم التالي.
كان ونستون، الذي ما یزال یحمل الحقیبة المحتویة على الكتاب 
فیضعھا بین قدمیھ أثناء ساعات العمل وتحت جسمھ أثناء نومھ، 

قد مضى إلى البیت، وھناك حلق ذقنھ وكاد ینام في الحمام رغم أن 
أ.الماء لم یكن ساخناً، وقرر الذھاب إلى المخب  

بشيء من الصریر المثیر للرغبة في مفاصلھ راح ونستون یصعد 
السلم المؤدي إلى غرفتھ الكائنة فوق حانوت السید شارنغتون. 
وحینما دلف إلى الغرفة أحس بإعیاء شدید ولكنھ لم یشعر بأیة 

رغبة في النوم. فتح النافذة وأشعل موقد الزیت ووضع غالیة الماء 
وم جولیا. وفي أثناء ذلك تذكر الكتاب على النار وراح ینتظر قد

 فجلس في مقعد بائس ذي ذراعین وفك حزامي الحقیبة.
أخرج منھا مجلداً أسود ثقیالً، ملفوفاً بعنایة، وال یحمل اسماً أو 

عنواناً، وبدت طباعتھ أیضاً غیر عادیة. وكانت الصفحات مھترئة 
لو أن أید  عند أطرافھا لكن تقلیبھا لم یكن یحتاج إلى عناء كلما

 كثیرة قد تداولتھ. وكان عنوان الصفحة األولى یقول ما یلي:
 حكم األقلیة الطاغیة

 نظریة وتطبیقا
 بقلم إیمانویل غولدشتاین
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 وراح ونستون یقرأ:
 الفصل األول

 الجھل ھو القوة
عبر التاریخ المعروف لإلنسان، بل وربما منذ نھایة العصر 

الحجري، كان ھنالك ثالث فئات من البشر أو باألحرى ثالث 
طبقات في العالم: العلیا والوسطى والدنیا، وقد قسمت ھذه الطبقات 

فیما بینھا طبقات أخرى فرعیة، وحملت أسماء مختلفة ال حصر 
ا وكذا مواقفھا إزاء بعضھا لھا وال عد، أما النسب التي تمثلھ

البعض فقد تباینت من عضو آلخر، غیر أن التركیبة األساسیة 
للمجتمع ظلت كما ھي لم تتغیر أبداً، بل حتى بعد اندالع الثورات 
العارمة وما أحدثتھ من تغیرات تبدو ال رجعة عنھا، فان في ذلك 

عاود النموذج یعود فیؤكد نفسھ مثلما تفعل مروحة السفینة التي ت
توازنھا سواء أدرتھا في ھذا االتجاه أو في ذاك. وأما أھداف ھذه 
 الطبقات فكانت متضاربة وال یمكن التوفیق بینھا على اإلطالق ...
وتوقف ونستون عن القراءة ریثما یستوعب حقیقة أنھ أضحى یقرأ 

مرتاح البال وآمنا على نفسھ، وأن خصوصیتھ محفوظة، فلیس 
ة علیھ وال أذن تسترق السمع من وراء ھنالك شاشة رصد مسلط

حجاب، وال ھاجس عصبي یجعلھ ینظر وراءه ولغطي بیده صفحة 
یقرأھا. كانت نسمات الصیف العلیلة تداعب وجنتیھ، ومن مكان 

بعید كانت تتناھى لسمعھ أصوات خافتة ألطفال في الشوارع، وأما 
ذا فقد في الغرفة نفسھا فلم یكن ھنالك غیر صوت دقات الساعة، ول

استرخى في مقعده واضعاً رجلھ على حاجز المدفأة وأحس كما لو 
أنھ في جنة الخلد. وفجأة وكما یفعل المرء بكتاب یدرك أنھ ال بد 
أن یقرأه مرات ومرات، فقد راح ونستون یتصفح الكتاب سریعاً 

 حتى بلغ الفصل الثالث منھ فاخذ یقرأ:
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 الفصل الثالث
 الحرب ھي السالم

إن انقسام العالم إلى ثالث دول عظمى حدٌث كان یمكن التكھن بھ 
قبل منتصف القرن العشرین؛ فمع ابتالع روسیا ألوروبا، وابتالع 
الوالیات المتحدة لإلمبراطوریة البریطانیة، فإن اثنتین من القوى 

العظمى الثالث، ھما أوراسیا وأوقیانیا، قد برزتا فعلیا إلى 
لثالثة وھي إیستاسیا فلم تظھر كوحدة مستقلة الوجود، أما القوة ا

واضحة المعالم إال بعد عقد من الزمن تخللھ اقتتال فوضوي، 
وكانت الحدود القاصلة بین الدول العظمى الثالث في بعض البقاع 

عشوائیة بینما كانت في البعض اآلخر تتباین حسب رجحان كفة 
ان تتبع خطوًطا كل دولة أثناء التحارب، وإن كانت في أغلب األحی

جغرافیة. وتتألف أوراسیا من تلك األراضي الشاسعة شمال 
أوروبا وآسیا والتي تمتد من البرتغال إلى مضیق بیرینغ، أما 
أوقیانیا فتضم األمیریكتین وجزر المحیط األطلنطي بما فیھا 

الجزر البریطانیة وأسترالیا والجزء الجنوبي من أفریقیا، في حین 
صغر مساحة من الدولتین األخریین وذات حدود كانت إیستاسیا أ

غربیة اقل تحدیًدا، وتتألف من الصین واألقطار الواقعة جنوبھا 
ومن الجزر الیابانیة وشطر كبیر من منشوریا ومنغولیا وھضبة 

 التبت وكانت تتغیر مساحتھا حسب سیر العملیات الحربیة.
مع تغیر  وكانت ھده الدول العظمى الثالث في حالة حرب مستمرة

في التحالفات والعداءات، وعلى مدى الخمس والعشرین سنة 
الماضیة لم تتوقف رحى الحرب التي لم تعد ذلك الصراع المتھور 

الذي یھدد بقاء الجنس البشري كما كان علیھ الحال في العقود 
األولى من القرن العشرین، وإنما كانت حربًا ذات أھداف محدودة 

ال تملك أي منھما القدرة على تدمیر بین دولتین متحاربتین 
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غریمتھا ودون أن یكون لدى أي منھما سبب واضح لالقتتال، كما 
لم تكن بینھما خالفات أیدیولوجیة حقیقیة. لكن ھذا ال یعني أن سیر 
الحرب أو الموقف منھا قد أصبع أقل تعطًشا للدماء أو أكثر شھامة 

أشبھ بھستیریا  ونبًال، بل على النقیض من ذلك، أصبحت الحرب
متواصلة استشرت في جمیع البالد، وأصبع الشعب ینظر إلى 

جرائم االغتصاب والسلب والنھب وذبح األطفال وتحویل سكان 
الطرف المھزوم عن بكرة أبیھم إلى عبید، واالنتقام من األسرى 
بشتى الوسائل التي قد تبلغ حد حرقھم أحیاء أو غلیھم في الماء، 

یعیًا ویستحق الثناء ما دام مرتكبوھا ھم الطرف باعتبارھا حقًا طب
الذي یؤیده الشعب ولیس العدو. ولكن الحرب من ناحیة أخرى لم 

تعد تشمل على أعداد محدودة للغایة من قوات خاصة جیدة 
التدریب ال تتسبب في خسائر فادحة مقارنة بالحروب السابقة. 

حدودیة وكانت رحى الحرب حینما تدور فإنھا تدور في مناطق 
غامضة ال یعرف المواطن العادي عنھا غیر تكھنات وتخمینات، 

أو حول القالع العائمة التي تحرس نقاطاً استراتیجیة في المضائق 
والموانئ البحریة. أما في المدق الكبرى فالحرب ال تعني أكثر من 
تناقص مستمر في السلع االستھالكیة وسقوط القذائف الصاروخیة 

یاة العشرات من األشخاص من حین آلخر. وفي التي قد تودي بح
واقع األمر یمكن القول إن طبیعة الحرب قد تغیرت، أو إذا شئنا 
الدقة فإن األسباب التي من أجلھا تُشن الحروب قد تغیر ترتیبھا 
على سلم األولویات، فالدوافع التي كانت حاضرة حضوًرا خافتاً 

لقرن العشرین باتت في الحروب العظمى التي اندلعت في أوائل ا
 الیوم ھي الدوافع األبرز والمحركة لرحى الحروب.

والتي ورغم أن خریطة  -ولكي نفھم طبیعة حروب الیوم 
 -التحالفات ال تفتأ تتغیر كل بضع سنوات، فإنھا جمیعاً متشابھة 

فعلى المرء أن یقّر أوًال بأن الحرب لم تعد تحسم أي صراع، فما 
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ول العظمى الثالث یمكن قھرھا تماماً من دولة من بین ھده الد
حتى لو اجتمعت الدولتان األخریان معاً، فھنالك توازن قوى بین 

ثالثتھم فضًال عن أن لكل واحدة منھا دفاعاتھا المنیعة؛ فبینما 
تحتمي أوراسیا بأراضیھا البریة الشاسعة وتحتمي أوقیانیا 

كثرة سكانھا بالمحیطین األطلنطي والھادئ، فإن إیستاسیا تحتمي ب
وتفانیھم في العمل، ثم ثانیاً لم یعد ھنالك ذلك الشيء المحسوس 
الذي یستحق االقتتال حولھ. وفي ظل اقتصادات االكتفاء الذاتي 
والتي یتوازن فیھا اإلنتاج واالستھالك فقد توقف التسابق على 

األسواق والذي كان سبباً أساسیًا في نشوب الحروب في الماضي 
التنافس على المواد الخام مسألة حیاة أو موت، فكل كما لم یعد 

دولة من ھذه الدول العظمى الثالث ھي من االتساع بحیط یمكنھا 
تدبیر احتیاجاتھا من ھذه المواد من أراضیھا ذاتھا. وإذا كان ال بد 
للحرب من دوافع اقتصادیة مباشرة، فقد أضحى ذلك ینحصر في 

العاملة. وفیما بین ھذه الصراع من أجل الحصول على األیدي 
الدول ھنالك تخوم ال تخضع لسیطرة واحدة منھا دون األخریین 

بشكل دائم وھي بمثابة مناطق بینیة رباعیة األضالع تنتھي 
زوایاھا عند طنجة وبرازافیل وداروین وھونغ كونغ والتي تضم 
فیما بینھا خمس سكان األرض، وتدور رحى صراع ال یتوقف 

من أجل السیطرة على ھذه المناطق ذات الكثافة  بین القوى الثالث
السكانیة إضافة إلى منطقة القطب الشمالي. ولم تستطع أي من ھذه 

القوى فرض سیطرتھا على كامل المنطقة المتنازع علیھا، إذ 
تتقاسمھا الدول فیما بینھا على نحو مستمر، وكانت فرصة اقتطاع 

إال بلجوء ھده الدولة  ھذا الشطر أو ذاك لصالح دولة ما، ال تسنح
الستخدام الھجمات الخاطفة والمباغتة وھو األمر الذي یفرض 

 التغیرات الدائمة في التحالفات بین ھذه الدول.
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وتعتبر جمیع المناطق المتنازع علیھا غنیة بالثروات، فمنھا ما ھو 
غني بالثروة المعدنیة ومنھا ما ھو غني بالمنتجات الزراعیة 

الذي تضطر الدول ذات المناخات الباردة إلى الھامة كالمطاط و
إنتاجھ صناعیًا بطرق باھظة التكالیف. وفضًال عن ذلك كلھ فإن 

ھذه المناطق تمتلك احتیاطیاً ال ینفد من العمالة الرخیصة، ومن ثم 
فإن أي قوة تسیطر على أفریقیا االستوائیة أو بلدان الشرق األوسط 

ضا حق التصرف في مئات أو األرخبیل اإلندونیسي، تمتلك أی
المالیین من العمالة الماھرة الرخیصة، وكان الحال یسوء بسكان 
ھذه المناطق بحیث یصبحون أقرب إلى العبید، إذ كانوا ینتقلون 

على نحو دائم من ید قوة غازیة لید قوة أخرى، كما كانوا 
یُستنفدون كالفحم والزیت في سباقات التسلح وفي التنافس من أجل 

المزید من األراضي وامتالك المزید من األیدي العاملة  حیازة
وإنتاج المزید من السالح وھكذا دوالیك. وجدیر بالمالحظة أن 
االقتتال لم یكن یتعدى أطراف المناطق المتنازع علیھا، ولذلك 

كانت حدود أوراسیا تمتد وتنحسر فیما بین حوض نھر الكونغو 
سط. وأما جزر المحیط والساحل الشمالي للبحر األبیض المتو

الھندي فھي محور نزاع دائم ما بین أوقیانیا وإیستاسیا، تارة تؤول 
لھذه وتارة تؤول لتلك. وفي منغولیا لم یكن خط التقسیم بین 

أوراسیا وإیستاسیا مستقًرا أبًدا، كما كانت القوى الثالث تّدعي 
مر ملكیة أراض شاسعة في المنطقة القطبیة والتي ھي في واقع األ
غیر مأھولة ولم تستكشف بعد، ومع ذلك كلھ فقد كانت موازین 

القوى تظل متعادلة دائماً كما تظل األراضي التي تشكل قلب كل 
من القوى الثالث حرًما ال ینتھك. وعالوة على ذلك فإن األیدي 

العاملة للشعوب المستغلة حول خط االستواء لیست ضروریة حقاً 
ألنھا ال تضیف شیئاً إلى ثروة العالم في االقتصاد العالمي وذلك 

طالما أن كل ما تنتجھ تبتلعھ آلة الحرب، وما دام الھدف من وراء 
كل حرب أن تصبح الدولة في وضعیة أفضل لشن حرب أخرى. 
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ویعتبر ما ینتجھ ھؤالء السكان المغلوبون على أمرھم بمثابة 
ملة، الوقود للحرب. غیر أنھ لو فرض عدم وجود ھده األیدي العا
فإن ذلك لن یحدث تغییًرا جوھریاً في تركیبة المجتمع الدولي 

 ومسألة حفاظھ على وجوده.
إن الھدف األساسي للحرب الحدیثة (وفقاً لمبادئ ازدواجیة 
التفكیر، وھو ھدف تعترف بھ األدمغة الموجّھة في الحزب 

الداخلي وتنكره في آن واحد) ھو اإلفادة مما تنتجھ اآللة دون رفع 
مستوى العام للمعیشة. ومنذ نھایة القرن التاسع عشر ظل ال

التخلص من فائض السلع االستھالكیة یمثل مشكلة كامنة في 
المجتمعات الصناعیة، أما في الوقت الحاضر حیث ال ینال إال قلة 

من الناس كفایتھم من الغذاء، فإن ھذه المشكلة تصبح غیر ملّحة 
لم تكن عملیات التدمیر العمدي وربما لم تكن لتصبح ملّحة حتى لو 

قائمة على قدم وساق. إن عالم الیوم عالم متھاٍو جائع عاٍر مقارنة 
، بل وتصبح صورتھ أكثر قتامة إذا ما قورنت 1914بعالم ماً قبل 

بصورة المستقبل الذي كانت تصبو إلیھ الشعوب في تلك الحقبة. 
لمجتمع ففي مطلع القرن العشرین كانت رؤیة ومخیلة كل مثقف 

المستقبل تشیران إلى أن العالم سیبلغ مستوى ال یصدق من الترف 
عالم متأللئ من الزجاج والفوالذ  -والثراء والنظام والكفاءة 

واألسمنت األبیض ذي المناعة ضد الجراثیم. كان العلم 
والتكنولوجیا یتقدمان بسرعة مذھلة وكان من الطبیعي أن یظن 

ل، ولكن خابت ظنونھم بسبب حالة الناس أن ذلك التقدم سیتواص
اإلفقار التي جلبتھا على العالم سلسلة طویلة من الحروب 

والثورات من ناحیة، وألن التقدم العلمي والتقني یعتمد على الفكر 
التجریبي والذي ال مجال في مجتمع یسیر وفق نسق صارم ألن 

ة یخرج عنھ. وبصفة عامة یمكن القول بأن عالم الیوم أكثر بدائی
مما كان علیھ قبل خمسین سنة. صحیح أن تقدماً قد حصل في 
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بعض المجاالت المتأخرة وأنھ قد جرى اختراع بعض اآلالت التي 
كانت دائماً ذات صلة بالحروب وبعملیات التجسس، لكن الصحیح 
أیًضا أن التجارب واالختراعات قد أوقفت على نطاق واسع، كما 

ت التي خلفتھا الحرب الذریة التي أن العالم لم یبرأ بعد من الویال
نشبت في خمسینیات القرن العشرین، وما زالت المخاطر التي 
رافقت طھور اآللة قائمة. فمنذ اللحظة التي ظھرت فیھا اآللة 
للمرة األولى بدا جلیاً لكل ذي عقل أنھ لم تعد ثمة حاجة إلى 

ولو استعباد الناس ومن ثم إلى فرض نظام طبقي ال یساوي بینھم. 
أن اآللة كانت قد ُوظفت بعنایة إلنجاز ھذه الغایة، ألمكن استئصال 

شأفة الفقر والجھل والمرض خالل أجیال قلیلة. وفي الواقع إن 
اآللة ورغم أنھا لم تستخدم لھذه الغایة وإنما استخدمت في إنتاج 

ثروات یستحیل عدم توزیعھا، قد أدت إلى رفع المستویات 
العادي بدرجات ھائلة على مدى خمسین  المعیشیة لدى اإلنسان

 سنة تمتد من أواخر القرن التاسع عشر إلى أوائل القرن العشرین.
بید أنھ كان من الجلي أیضاً أن ھذه الزیادة الھائلة في الثروة تمثل 
تھدیداً، أو باألحرى تؤّدي إلى تقویض المجتمع الطبقي، وفي عالم 

لدیھ ما یكفیھ من الطعام أصبح كل فرد فیھ یعمل سویعات قالئل و
ویسكن بیتاً مجھزاً بالسخان والثالجة ویملك سیارة فارھة أو حتى 
طائرة، فإن أوضح بل وربما أھم أشكال عدم المساواة بین الناس 

تزول وتختفي. وإذا ما عمت تلك الثروة بین الناس فإنھا لن تصبح 
تخیل وسیلة للتمییز بین الناس. ومما ال شك فیھ أنھ باإلمكان 

مجتمع تكون فیھ الثروة، المتمثّلة في حیازة الممتلكات الشخصیة 
والكمالیات، موزعة توزیعاً عادًال بینما تظل السلطة محصورة في 

أیدي طبقة قلیلة صغیرة العدد تحظى بامتیازات. ولكن مجتمعاً 
مثل ھذا المجتمع ال یُكتب لھ أن ینعم باالستقرار طویال على أرض 

نھ إذا حظي جمیع أفراد المجتمع وعلى السواء الواقع، ذلك أ
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باألمن والرفاه فإن العدد األكبر من البشر الذین یخدرھم الفقر 
سیغدون مثقفین وسیتعلمون أن یفكروا لذواتھم، وعندما یتم لھم 

ذلك فإنھم، إن عاجًال أو آجًال، سیفطنون إلى أنھ ال فائدة ترجى من 
ن على إزاحتھا عن سدة األقلیة صاحبة االمتیازات وسیعملو

السلطة. وبالتالي فإن المجتمع الطبقي ال یمكن أن یستمر إال مع 
الفقر والجھل. وأما العودة إلى المجتمع الزراعي، حسبما حلم بھ 

بعض المفكرین في بدایات القرن العشرین، فلیس حًال یمكن 
تطبیقھ، إذ یتعارض ذلك مع االتجاه نحو االستخدام واسع النطاق 

لة والذي أصبح أمًرا شبھ غریزي في جمیع أنحاء العالم تقریباً، لآل
وفضًال عن ذلك فإن أي بلد یتخلف من الناحیة الصناعیة یصبح 

بالتالي عاجًزا من الناحیة العسكریة وعرضة لعملیات الھیمنة 
 المباشرة أو غیر المباشرة من قبل منافسیھ األكثر تقدًما.

أن نبقي الجماھیر تحت وطأة الفقر كما أنھ لم یكن بالحل المرضي 
بتقلیص ما ینتج من السلع، وھو ما حدث بصورة واضحة في آخر 

، حیث انھارت 1940و 1920أطوار الرأسمالیة ما بین 
اقتصادات العدید من البلدان كما تركت مساحات من األرض بغیر 
استغالل، ولم یتراكم رأس المال وحیل بین أعداد غفیرة من الناس 

العمل وتركوا لیعتمدوا على معونات الدولة التي كانت بالكاد وبین 
تقیم أودھم، ولكن ذلك أیضاً قد أفضى إلى حالة من الوھن 

العسكري، وألن حالة العوز التي نزلت بھم إثر ذلك لم یكن لھا ما 
یبررھا مما جعل ظھور المعارضة أمًرا محتوًما. وكانت المشكلة 

اعة تدور دون أن ینعكس ذلك تكمن في كیفیة جعل عجلة الصن
زیادة على الثروة الحقیقیة للعالم، ما یعني أنھ یتعین االستمرار في 

إنتاج السلع ولكن دون توزیعھا، وال سبیل لتحقیق ھذه المعادلة 
 على أرض الواقع إال بالحرب المستمرة.
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إن ھدف الحرب األساسي ھو إنزال الدمار، لیس بالضرورة بحیاة 
اج العمل اإلنساني، فالحرب ھي السبیل لتبدید الناس، بل بنت

وإھدار موارد كان من شأنھا لو استخدمت فیما ینفع الجماھیر 
العریضة أن ترتد علیھم بالخیر والرفاھیة، وأن تجعلھم على 

المدى الطویل أكثر وعیاً وإدراًكا لألمور من حولھم. وحتى إذا لم 
فإن عملیة تصنیعھا  یتم تدمیر ما أنتج من أسلحة في حرب فعلیة،

تبقى في حد ذاتھا طریقة الستنفاد الجھد البشري دون إنتاج أي 
شيء یمكن أن یعود بالنفع على الناس؛ فبناء قلعة عائمة مثال 

یستلزم عمًال كان یكفي لبناء المئات من سفن الشحن، وفي نھایة 
المطاف تتّم إحالة القلعة إلى التقاعد وتصبع غیر صالحة 

دون أن تعود بأي نفع مادي على اإلنسان، فیتم تجنید لالستعمال 
طاقات ھائلة أخرى لبناء قلعة أخرى. ومن حیث المبدأ فإن 

المجھود الحربي یتم التخطیط لھ دائماً بحیث تلتھم الحرب كل 
فائض قد یتبقى بعد تلبیة االحتیاجات األولیة للسكان. وفي واقع 

بأقل مما ھي علیھ، األمر األمر فإن ھذه االحتیاجات یتم تقدیرھا 
الذي لیؤدي إلى وجود نقص حاد في ضروریات الحیاة، ومع ذلك 

یُنظر إلى ھذا األمر على أنھ ذو فائدة كبیرة. ومن السیاسات 
المرسومة بعنایة أیضاً سیاسة اإلبقاء حتى على الفئات الُمرضى 
عنھا على شفا العوز والحاجة، ذلك أن ندرة السلع بصفة عامة 

من أھمیة االمتیازات الصغیرة التي یحظى بھا ھؤالء تزید 
وبالتالي توسع الفروق بین فئة وأخرى. ومقارنة بالمعاییر التي 
كانت سائدة في أوائل القرن العشرین فإنھ یتبین أن حیاة عضو 
الحزب الداخلي قد أصبحت حیاة شظف وعناء، ومع ذلك فإن 

ثل الشقة الفاخرة القلیل من كمالیات الحیاة التي یتمتع بھا م
والنوعیة الجیدة لثیابھ وطعامھ وتبغھ فضًال عن خدمھ وسیارتھ 
الخاصة أو الطائرة الموضوعة تحت تصرفھ، كل ھذا لیجعلھ 

وكأنھ یعیش في عالم مختلف عن العالم الذي یعیش فیھ أعضاء 
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الحزب الخارجي، والذین یتبین أنھم یتمتعون بامتیازات إذا ما 
». العامة«المسحوقة التي نطلق علسھا اسم  قورنوا بالجماھیر

ومن ثم یغدو الجو االجتماعي أشبھ بجو مدینة ُضرب علیھا 
حصار جعل حیازة قطعة من لحم الخیل بمثابة الخط الفاصل بین 
الثراء والفقر. وفي الوقت نفسھ فإن إدراك المرء لكونھ في حالة 

لطات لحفنة حرب ومن ثم تتھّدده األخطار یجعل من تسلیم كل الس
صغیرة من الناس أمراً طبیعیاً وشرطاً محتوماً للبقاء على قید 

 الحیاة.
كدلك سنرى أن الحرب ال یُحدث الدمار المطلوب فحسب، بل 

تحدثھ مصحوباً بأثر نفسي. فمن حیث المبدأ یمكن بسھولة استنفاد 
الفائض في العالم ببناء المعابد واألھرامات أو بحفر خنادق ثم 

رة ثانیة، أو حتى بإنتاج كمیات ھائلة من السلع ثم إضرام ردمھا م
النار فیھا، ولكن ھذه الطریقة یمكن أن توفر األساس االقتصادي 
دون العاطفي للمجتمع الطبقي. وما یھّم ھنا لیست الحالة المعنویة 

شة التي ال وزن لمواقفھا ما دامت تعمل بال  للجماھیر المھمَّ
عنویة للحزب نفسھ، إذ من المفترض أن انقطاع، وإنما الحالة الم

یكون أدنى أعضاء الحزب مرتبة كفًؤا ومجًدا في العمل ویتمتع 
بقدر محدود من الوعي، ولكن من الالزم أیضاً أن یكون شخصاً 

سریع التصدیق ومتعصباً عن جھل لعقیدتھ وتتملكھ مشاعر 
 الخوف والكراھیة والتملق واالنتصارات الزائفة، وبعبارة أخرى
یتعین أن تتوفر لھ عقلیة تتالءم مع حالة الحرب، ولیس مھماً أن 

تكون ثمة حرب تدور رحاھا فعًال. وألن تحقیق النصر الحاسم ھو 
من باب المستحیل، فال یھم أیضاً ما إذا كانت العملیات الحربیة 
تسیر على ما یرام أم ال، فالمھم ھو أن تظل حالة الحرب قائمة 

د العقل التي یطالب الحزب أعضاءه بھا وحسب. إن عملیة إجھا
والتي یمكن أن تتحقق بسھولة في أجواء الحرب قد أصبحت اآلن 
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سمة عالمیة، وكلما ارتفع المرء مرتبة في الحزب غدت ھده 
الصفة أكثر وضوًحا. ومما ال شك فیھ أن ھستیریا الحرب 

وكراھیة العدو ومقتھ ھي أمور تغدو أكثر قوة لدى أعضاء الحزب 
داخلي منھا لدى اآلخرین، وبصفتھ یضطلع بمسؤولیات إداریة ال

فإنھ یتعین على عضو الحزب الداخلي أن یكون على بینة دائماً 
مما إذا كان ھدا النبأ أو ذاك من أنباء الحرب كاذبًا أم حقیقیاً، كما 
أنھ غالباً ما یدرك ما إذا كانت الحرب برمتھا زائفة أو أنھا غیر 

نھا تشن لغایات تختلف جذریاً عن األھداف قائمة أصًال أو أ
المعلنة: ولكن ھده المعرفة تغدو عدیمة األثر بتطبیق منھج التفكیر 

المزدوج. وفي الوقت نفسھ ال یمكن لعضو الحزب الداخلي أن 
یتزعزع إیمانھ الغامض ولو للحظة بان الحرب حقیقیة وأنھا 

العالم أجمع وبال ستنتھي حتًما بانتصار أوقیانیا التي ستغدو سیدة 
 منازع.

إن أعضاء الحزب الداخلي جمیعھم یؤمنون بھذا الفتح المنتظر 
إیماناً راسخاً ال یتزعزع، ویعتقدون بأن تلك الغایة ستتحقق إما 

تدریًجا باحتالل المزید من األقطار، وما ینتج عنھ من تراكم القوة 
ك یتواصل وزیادة النفوذ، أو باكتشاف سالح جدید ال رادع لھ. ولذل

السباق نحو حیازة أسلحة جدیدة دون ھوادة، وھو ما یعتبر واحداً 
من النشاطات القلیلة التي یمكن أن یجد فیھا صاحب العقل المبدع 
متنفساً لطاقتھ. وفي الوقت الراھن لم یعد للعلم بمعناه القدیم وجود 

 ، ناھیك»العلم«في أوقیانیا، فمثًال ال تتضمن اللغة الجدیدة كلمة 
عن أن منھج التفكیر التجریبي الذي ارتكزت علیھ كل المنجزات 

العلمیة في الماضي یتعارض مع أھم مبادى االشتراكیة 
اإلنجلیزیة. بل حتى أن التقدم التقني ال یحدث إال حینما یمكن 

توظیف منجزاتھ بطریقة أو أخرى لتقلیص مساحة الحریة 
لمفیدة، فالعالم إما أنھ اإلنسانیة. أما فیما یخص المجاالت األخرى ا
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ال یزال یراوح مكانھ وإما أنھ یتراجع، فما زالت الحقول تُحرث 
بمحاریث تجرھا الماشیة والكتب تؤلّف بواسطة االلة. أما في 

المجاالت الحیویة ذات األھمیة مثل شؤون الحرب وشرطة 
التجسس، فإن المنھج التجریبي ما زال یلقى تشجیعًا أو على األقل 

مقبوًال. وھنالك ھدفان یضعھما الحزب نصب عینیھ ھما  ما زال
الھیمنة على العالم كلھ بغزوه، والقضاء قضاء مبرماً على كل 

إمكانیة للتفكیر المستقل، ولذلك ھنالك مسألتان ھامتان یوجھ 
الحزب جل اھتمامھ لحلھما: األولى ھي كیف یمكنھ اكتشاف ما 

والثانیة كیف یمكنھ إبادة  یدور من أفكار في ذھن الفرد رغماً عنھ،
مئات المالیین من الناس في غضون ثوان ودون سابق إنذار. وفي 

ھاتین المسألتین ینحصر نطاق البحث العلمي وال یتعداھما. وفي 
ھذه األیام نجد العاِلم إما أن یكون مزیًجا من الباحث المحقق وعالم 

اإلیماءات النفس الذي یدرس بدقة المتناھیة معنى تعابیر الوجھ و
ونبرات الصوت كما یفحص آثار العقاقیر التي تستل الحقیقة من 
أفواه المجرمین والعالج بالصدمة والتنویم المغناطیسي والتعذیب 

الجسدي، أو أنھ كیمیائي أو فیزیائي أو بیولوجي یعنى فقط بفروع 
العلم ذات الصلة بإزھاق حیاة اإلنسان. ففي المختبرات الضخمة 

م وفي محطات التجارب السریة في مجاھل أدغال بوزارة السال
الغابات البرازیلیة وفي صحراء أسترالیا، وفي الجزر المجھولة 
في منطقة القطب الجنوبي ھنالك فَِرق من الخبراء یعملون دون 
كلل أو ملل. ففریق منھم یعنى فقط بوضع خطط تمویل حروب 

ة أكبر المستقبل وفریق آخر یعمل على تصمیم قذائف صاروخی
حجماً ومتفجرات أقوى ودروعاً ال یمكن للقنابل اختراقھا، بینما 
الفریق الثالث یعمل على إنتاج غازات جدیدة أشد فتكاً أو سموم 

قابلة للذوبان في ماء األنھار ویمكن إنتاجھا بكمیات تكفي للقضاء 
على الحیاة النباتیة في كل القارات، أو سالالت من جراثیم لدیھا 

د كافة األجسام المضادة، وفریق آخر یسعى إلى صنع مناعة ض
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مركبة تشق لھا نفقا تحت األرض مثلما تشق الغواصة لھا طریقاً 
تحت الماء، أو طائرة ال تحتاج إلى قاعدة كسفینة شراعیة. وفریق 

یستكشف إمكانیات أبعد مثل تجمیع أشعة الشمس عبر عدسات 
الفضاء، أو إحداث ضخمة معلقة على بعد آالف الكیلومترات في 

ھزات أرضیة اصطناعیة، أو رفع درجات مد البحر بزیادة درجة 
 حرارة مركز األرض.

ولكن ما من مشروع من ھذه المشاریع قد أصبح وشیك التحقق، 
كما أن أیاً من القوى العظمى الثالث لم تحرز تقدما ملحوظا على 

رة إلى أن القوتین األخریین في مضمار التسلح. إال أنھ تجدر اإلشا
كال من القوى الثالث بحیازتھا القنبلة الذریة قد أصبحت تمتلك 

سالحاً أشد فتكاً من أي سالح آخر یمكن اختراعھ من خالل 
األبحاث الجاریة. وبالرغم من أن الحزب یدعي، كعادتھ، أن 

الفضل في صنع القنبلة الذریة یرجع إلیھ، فإن القنابل الذریة كانت 
لھا في أربعینات القرن العشرین واستخدمت قد سجلت أول ظھور 

على نطاق واسع بعد عشر سنین من ذلك تقریباً. وفي ذلك الوقت 
ألقیت مئات القنابل على المدن الصناعیة الواقعة في كل من الجزء 

األوروبي من روسیا وأوروبا الغربیة وأمریكا الشمالیة. وكان 
جمیع البلدان بأن القصد من وراء ذلك إقناع الفئات الحاكمة في 

إلقاء بضع قنابل أخرى یعني نھایة المجتمع المنظم ومن ثم زوال 
سلطانھم. ولذلك ورغم أنھ لم تبرم أي اتفاقیات رسمیة، أو حتى 

ح إلى ھذا األمر، فقد أحجمت ھذه القوى عن استخدام ھذه  یُلمَّ
القنابل. بید أن ھده القوى الثالث تابعت إنتاجھا للقنابل الذریة 

خزینھا انتظاراً للحظة الحاسمة التي یؤمن الجمیع بأنھا آتیة وت
عاجًال أو آجًال. وفي الوقت نفسھ ظلت فنون الحرب لمدة ما بین 
ثالثین وأربعین سنة تراوح مكانھا، فكل ما ھنالك ھو أنھ أصبح 
یعول على الحوامات أكثر مما سبق، كما أن الطائرات القاذفة تم 
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التوجیھ (ذكیة)، كما حلت القالع العائمة  استبدالھا بقذائف ذاتیة
غیر القابلة للغرق محل البوارج الحربیة الضعیفة، وعدا ذلك ال 

یوجد تطور یذكر، فما زالت الدبابات والغواصات والزوارق 
والمدافع الرشاشة بل وحتى البندقیة العادیة والقنابل الیدویة قید 

الحروب القدیمة من االستخدام. لكن وعلى الرغم مما كانت تشھده 
معارك طاحنة ال نھایة لھا تزھق فیھا أرواح مئات األلوف أو 

المالیین من األشخاص خالل بضعة أسابیع وھو ما كانت تتناقلھ 
الصحف وتعرضھ شاشات الرصد، فإن مثل ھذه المعارك الیائسة 

 لم تعد تتكرر إطالقًا.
على  ولم یحدث أبداً أن أقدمت أي من الدول العظمى الثالث

الدخول في مغامرة عسكریة قد تجلب علیھا ھزیمة ماحقة. وحینما 
تُشن أي عملیات حربیة واسعة النطاق فإن ذلك ال یأتي إال على 

شكل ھجمات مباغتة تشن ضد الدولة الحلیفة، فاالستراتیجیة التي 
تتبعھا القوى الثالث أو تدعي أنھا تتبعھا، واحدة. إذ ترتكز الخطة 

لقتال والمساومة لشن ضربات غادرة في الوقت على مزیج من ا
المناسب من أجل السیطرة على مجموعة من القواعد االستراتیجیة 

التي تحیط بواحدة أو أخرى من الدولتین المتنافستین، ثم توقیع 
معاھدة صداقة مع تلك الدولة وااللتزام بالسالم معھا لسنوات 

خالل ھذه السنوات عدیدة تكفي إلزالة ما لدیھا من شك وریبة. و
یتم تحمیل الصواریخ بالرؤوس النوویة وتوجیھھا نحو جمیع 

القواعد االستراتیجیة حتى إذا ما سنحت الفرصة المنتظرة یتم 
إطالقھا جمیعاً في آن واحد بحیث تترك آثاراً تدمیریة ھائلة تجعل 
الرد االنتقامي أمراً مستحیًال، وبُعید ذلك یحین الوقت لعقد معاھدة 

اقة مع الدولة األخرى استعداًدا لشن ھجوم مماثل علیھا. ولسنا صد
في حاجة للقول بأن ھدا المخطط ما ھو إال حلم یقظة یتعذر تحقیقھ 
على أرض الواقع، ناھیك عن أن القتال لم یكن یقع إال في المناطق 
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المتنازع علیھا حول خط االستواء والقطب: ولم تجرؤ أي من 
أراضي الدولتین األخریین. وھذا ما یفسر الدول الثالث على غزو 

لنا السبب في أن الحدود بین الدول العظمى تكون في بعض 
األماكن عشوائیة تعسفیة، فأوراسیا على سبیل المثال تستطیع 
بسھولة غزو الجزر البریطانیة التي تعتبر جغرافیاً جزًءا من 
ودھا أوروبا، كما أن أوقیانیا تستطیع من ناحیة أخرى زحزحة حد

ناحیة نھر الراین أو حتى الفستوال. بید أن مثل ھذا العمل سیعتبر 
انتھاكاً للمبدأ الذي تسیر علیھ جمیع األطراف، وإن كان مبدأً غیر 

مكتوب، وھو مبدأ الوحدة الثقافیة. وإذا فرضنا أن أوقیانیا قد 
استولت على تلك المناطق التي كانت تُعرف في وقت من األوقات 

مانیا، الستوجب ذلك منھا إما أن تبید سكان ھذه بفرنسا وأل
المناطق، وھي مھمة تعترضھا صعاب جمة، أو أن تستوعب 

ھؤالء السكان البالغ تعدادھم مائة ملیون نسمة والذین یقفون في 
نفس مستوى التطور التقني تقریبًا، وھذه ھي المشكلة التي تواجھ 

لنسبة لھذه الدول الدول العظمى الثالث. ومن الضروري للغایة با
أال یوجد أي اتصال ما بین سكانھا وبین األجانب، فیما عدا، وإلى 

حد معین، أسرى الحرب والعبید الملونین، ولم تكن حتى الدولة 
الحلیف الرسمي في اللحظة الراھنة، تنجو من نظرة الشك والریبة 

القاتمتین. وباستثناء أسرى الحرب فإن المواطن العادي من 
وقیانیا ال یرى مطلقاً أیاً من مواطني أوراسیا أو مواطني أ

إیستاسیا، كما یحظر علیھ تعلّم اللغات األجنبیة، فلو أنھ سمح لھ 
باالتصال باألجانب لتبین لھ أنھم مخلوقات بشریة مثلھ وأن معظم 

ما قیل لھ عنھم ال یعدو كونھ أكاذیب وافتراءات. وحینئذ ینكسر 
فیھ، ویتبدد جو الخوف والكراھیة  طوق العالم المغلق الذي یعیش

والتعصب للذات وھي ما ترتكز علیھا روحھ المعنویة، ولذلك 
اتفقت األطراف الثالثة على أنھ مھما تناوبت القوى بالداً مثل 
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إیران أو مصر أو جاوة أو سیالن، فإن الحدود الرئیسیة یجب أال 
 یخترقھا شيء غیر القنابل.

لم لیجھر بھا أحد وإن كانت مفھومة لكن وراء كل ھذا تكمن حقیقة 
ضمناً ویُعمل بموجبھا: وھي أن ظروف الحیاة في الدول العظمى 
الثالث متشابھة إلى حد كبیر، ففي أوقیانیا تسمى الفلسفة السائدة 

البلشفیة «، وفي أوراسیا تسمى »االشتراكیة اإلنجلیزیة«
نى ، وفي إیستاسیا تسمى باسم صیني یترجم عادة بمع»الجدیدة

محو «، وربما كان من األفضل ترجمتھ بعبارة »عبادة الموت«
، ومن غیر المسموح بھ لمواطني أوقیانیا أن یعرفوا أي »الذات

شيء عن عقائد الفلسفتین األخریین، غیر أنھم یلقنون أن ھاتین 
الفلسفتین لیستا إال عدواناً وحشیًا على األخالق والذوق العام. 

الثالث تتمایز نظریاً فقط أما النظم  والواقع أن ھذه الفلسفات
االجتماعیة القائمة علیھا فھي متماثلة ال یمكن التمییز بینھا على 
اإلطالق، ففي كل منھا یوجد البناء الھرمي ذاتھ وعبادة الزعیم 

الملھم واالقتصاد الذي یقوم على الحرب ومن أجل الحرب. ومن 
أن تقھر بعضھا ثم یتبین أن الدول العظمى الثالث ال تستطیع 

بعضاً فحسب، وإنما إن فعلت ذلك فلن تجني أي نتیجة أو ربح. بل 
بالعكس فما دامت ھذه الدول في حالة صراع، فإن بعضھا یشد 

إزر بعض مثل ثالث حزم من القمح، وكما ھي العادة فإن الفئات 
الحاكمة في كل من القوى الثالث تدرك وال تدرك في الوقت 

ھ، فحیاتھم مكرسة لالستیالء على العالم، لكن نفسھ، حقیقة ما تفعل
ھؤالء یعلمون أیضاً أن من الضروري أن یظل أوار الحرب 

مشتعال إلى أجل غیر مسمى دون أن تضع أوزارھا ودون أن 
تحرز إحدى الدول نصراً على دولة أخرى. وفي الوقت ذاتھ وبما 

كار أنھ لیس ثمة خطر من استیالء دولة على أخرى، فإنھ یمكن إن
وجود أیة حقیقة وھو عین ما ترتكز علیھ النظم الفكریة لالشتراكیة 
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اإلنجلیزیة وغریمتیھا األخریین. وھنا یتعین علینا أن نكرر ما قلناه 
آنفاً من أن الحرب بعدما أصبحت مستمرة، فقد طرأت علیھا 

 تغیرات جوھریة.
ففي العصور الماضیة كانت الحرب حدثاً ال بد أن ینتھي إن 

ًال أو آجًال وبنصر حاسم أو بھزیمة واندحار، وكانت الحرب عاج
إحدى القنوات الرئیسیة التي تظل المجتمعات اإلنسانیة من خاللھا 

على صلة بالواقع الخارجي. وفي جمیع العصور كان الحكام 
یسعون إلى فرض رویة زائفة عن العالم على رعایاھم، إال أنھم لم 

ف الكفاءة العسكریة. وما دامت یشجعوا أیة أوھام یمكن أن تضع
الھزیمة تعني فقدان االستقالل أو تفضي إلى نتیجة غیر مرغوب 

فیھا، فیجب االحتراز احترازاً جدیاً من الوقوع في شراك الھزیمة. 
ومن الثابت أن الحقائق المادیة ال یمكن تجاھلھا، ففي الفلسفة أو 

ون حاصل اثنین الدین أو علم األخالق أو علم السیاسة یمكن أن یك
واثنین ھو خمسة ولكن حینما یتعلق األمر بتصمیم مدفع أو طائرة 
فال بد أن یكنون حاصل اثنین واثنین أربعة. ولقد كانت األمم التي 
تفتقر إلى الكفاءة دائماً تلحق بھا الھزیمة إن عاجًال أو آجًال وكان 

النضال لبلوغ ھذه الكفاءة غایة تتعارض مع وجود األوھام. 
فضًال عن ذلك، فلكي تبلغ ھده الكفاءة من الضروري أن تكون و

قادراً على االستفادة من الماضي والتعلم منھ، وھذا یعني أن تكون 
لدیك فكرة دقیقة عما حدث في الماضي. صحیح أن الصحف 

وكتب التاریخ عرضة للتحریف وتفتقد المصداقیة عبر التاریخ، إال 
ن یستحیل وقوعھ في الماضي. أن التزویر الذي یمارس الیوم كا

فقد غدت الحرب ضمانًا أكیًدا للسالمة، وھي بالنسبة للفئات 
الحاكمة أھم الضمانات على اإلطالق. وألن الحرب عرضة 

للخسارة والمكسب، فال یمكن أن تظل فئة حاكمة في ِحّل من أي 
 مسؤولیة.
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أما عندما تصبح الحرب سجاًال مستمًرا، فإن خطورتھا تنعدم، 
ستمرار الحرب یقضي على ما یسمى بالضرورة الحربیة. فا

ویمكن أن تتوقف عجلة التقدم التقني كما یمكن نكران أكثر الحقائق 
وضوًحا و تجاھلھا. وكما رأینا فإن األبحاث التي یمكن نعتھا بأنھا 

علمیة ما زالت تجرى خدمة ألغراض الحرب وھي نوع من 
ئجھا لیس أمًرا ذا أھمیة. بل أحالم الیقظة، واإلخفاق في تحقیق نتا

وحتى ما یسمى بالكفاءة العسكریة لم تعد الحاجة ماسة إلیھا، ففي 
أوقیانیا ال یتصف بالكفاءة والفاعلیة غیر شرطة الفكر. ولما كان 

اندحار أي من الدول العظمى الثالث أمًرا عزیز المنال، فقد غدت 
مكن أن ینمو فیھ كل دولة في واقع األمر بمثابة عالم قائم بذاتھ ی

الفكر المشوه والفاسد في أمان. وأما الواقع فإنھ یمارس ضغوطاتھ 
من خالل متطلبات الحیاة الیومیة كالحاجة إلى المأكل والمشرب 
والمأوى والملبس، والحاجة إلى حفظ الحیاة عن طریق اجتناب 

ابتالع السم أو القفز من النوافذ العالیة وما سابھ ذلك من حاجات. 
ن الحیاة والموت، وبین اللذة واأللم، ما زالت ھنالك فروقات، وبی

لكن ھذه الفروقات ھي كل شيء. إن حالة االنعزال عن العالم 
والقطیعة مع الماضي التي یعیشھا المواطن في أوقیانیا تجعلھ أشبھ 

برجل معلق في الفضاء بین النجوم وقد ُسلب القدرة على تمییز 
مثل ھذه الدول فإنھم یتمتعون بسلطات  االتجاھات. أما الحكام في

مطلقة لم یبلغھا أكثر الفراعنة أو القیاصرة استبداًدا. وھم وإن 
كانوا یسعون مضطرین إلى الحیلولة دون موت رعایاھم بأعداد 

كبیرة تندر بالخطر، كما أنھم مضطرین إلى البقاء على المستوى 
ن یبلغوا الحد نفسھ من التقنیة العسكریة لمنافسیھم، فإنھم ما إ

األدنى من أھدافھم حتى یشرعوا في لَّي عنق الحقیقة وصوغھا في 
 القالب الذي یشاؤونھ.
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لذلك فإن الحرب، إذا ما قیست بمعاییر الحروب القدیمة، ھي 
مجرد خداع ودجل، بل ھي أشبھ بالمعارك التي تنشب بین 

اویة حیوانین من الحیوانات المجترة تأخذ قرونھما أثناء نطاحھما ز
تجعل واحدھما عاجزاً عن إلحاق األذى باآلخر. لكن بالرغم من 
ھذا الزیف فإنھا لیست خلواً من المغزى، فھي تلتھم الفائض من 

السلع االستھالكیة كما تسھم في الحفاظ على المناخ الفكري 
الخاص الذي یحتاج إلیھ المجتمع الطبقي. وكما سیتضع فیما بعد 

اً داخلیاً محًضا، ففي الماضي كانت فإن الحرب قد أصبحت شعان
الفئات الحاكمة في جمیع األقطار، ورغم إدراكھم لمصالحھم 
المشتركة ومن ثم سعیھم إلى تحجیم مدى الخراب الذي تسببھ 

الحروب، یقاتل بعضھم بعًضا وكان الغالب دائماً ینھب المغلوب، 
وإنما  أما في وقتنا الراھن فلم یعد االقتتال ینشب بینھم مطلقاً،

أصبحت كل فئة حاكمة تشن الحرب على رعایاھا ولم یعد ھدف 
الحرب ھو االستیالء على األراضي أو الحیلولة دون ذلك، وإنما 
الحفاظ صلى بنیة المجتمع سلیمة على ما ھي علیھ. ومن ثم فإن 

ذاتھا باتت مضللة وال تؤدي المعنى، وإذا شئنا » الحرب«كلمة 
لحرب لم تعد حرباً بعدما صارت إلیھ من الدقة یمكننا القول بأن ا

دیمومة واستمرار. أما ذلك التأثیر الذي ظلت تمارسھ على 
البشریة فیما بین العصر الحجري وأوائل القرن العشرین فقد 
تالشى لیحل محلھ شيء مختلف تماماً، ولو أن الدول العظمى 
لعیش الثالث كانت قد تواضعت، بدًال من التناحر فیما بینھا، على ا

في ظل سالم دائم وحدود آمنة ال تتعرض لخروقات من ھذه أو 
تلك لتحققت الغایة والمراد نفسیھما من حرب ھذه األیام، ففي ھذه 

الحالة، كان كل طرف من األطراف المتحاربة سیغدو عالماً مكتفیًا 
بذاتھ ومتحرًرا إلى األبد من التأثیر القوي لألخطار الخارجیة، 

حقیقي الدائم األثر نفسھ الذي تنتجھ الحرب الدائمة. ولكان للسالم ال
وھذا ھو المعنى الحقیقي لشعار الحزب. الحرب ھي السالم، 



~ 247 ~ 

 

بالرغم من أن األغلبیة الساحقة من أعضاء الحزب ال یفھمونھ إال 
 فھماً سطحیًا.

 

وقد توقف ونستون عن القراءة حینما تناھى إلى سمعھ دوي قذیفة 
وقد سقطت في مكان بعید. بید أن شعور صاروخیة أشبھ بالرعد 

ونستون البھیج بأن الكتاب المحظور بین یدیھ یؤنس وحدتھ وفي 
غرفة ال یوجد فیھا شاشة رصد، ظل كما ھو ولم یتأثر بذلك. حیث 

امتزج لدیھ اإلحساس بالعزلة واألمان، وھي إحساسات جسدیة، 
جلس مع التعب الذي أصاب جسمھ النحیل ونعومة الكرسي الذي ی

علیھ والنسیم الخفیف القادم من النافذة الذي كان یداعب وجنتیھ. 
وأما الكتاب نفسھ فقد خلب لبھ، أو بعبارة أدق أعاد إلیھ الطمأنینة 

المفقودة. وبالرغم من أن الكتاب لم یأت بجدید وھو ما یعتبر جزءاً 
من جاذبیتھ، فقد قال الكتاب ما كان ونستون سیقولھ لو تسنى لھ أن 

ِظم شتات أفكاره معاً، إنھ نتاج لعقل شبیھ بعقلھ وإن كان یفوق ین
عقلھ قوة وتنظیماً وال یسیطر علیھ الخوف. وكان ونستون یتصور 

أن أفضل الكتب ھي تلك التي تقول لك ما تعرفھ بالفعل. ولم یكد 
ونستون یعود إلى الفصل األول حتى تناھى إلى سمعھ وقع خطى 

ّب من مقعده واقفاً الستقبالھا. وما إن جولیا على درجات السلم فھ
دلفت إلى الغرفة حتى ألقت بحقیبتھا البنّیة فوق األرض وألقت 
بنفسھا بین ذراعیھ، إذ كان قد انقضى على آخر لقاء ضّمھما 

 أسبوع أو أكثر.
». لقد حصلت على الكتاب«وقال ونستون بعدما انفّكا من العناق: 

ثم » آه ھل حصلت علیھ فعالً؟«فقالت دون أن تبدي كثیر اھتمام: 
 جثت على ركبتیھا بجانب الموقد لتعّد القھوة.
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ولم یعودا لموضوع الكتاب إال بعد أن أمضیا نصف ساعة في 
الفراش معاً. كان المساء بارداً مما دفعھما لسحب الغطاء علیھما 

وكانت تُسمع أصوات غناء مألوفة وأصوات احتكاك األحذیة 
كانت المرأة ذات الذراعین المفتولین والتي بحجارة الرصیف فیما 

رآھا ونستون ھناك في أول زیارة لھ للغرفة واقفة متسمرة في 
الباحة. إذ ال تمر ساعة دون أن یراھا المرء تغدو وتجيء بین 

حوض الغسیل وحبل الغسیل، وتعض أحیاناً على مشاجب الغسیل 
حیویة. حتى إذا انتھت منھا انخرطت في أغنیتھا المفعمة بال

وتمددت جولیا على جنبھا وبدت على وشك االستغراق في النوم، 
أما ونستون فقد مد یده اللتقاط الكتاب الملقى فوق ارض الغرفة ثم 

 جلس متكئاً إلى رأس السریر.
یجب أن نقرأه، وأنت أیضاً، بل یجب أن یقرأه جمیع «وقال: 

».األخوة«أعضاء   
، اقرأه بصوت عال، فھذه اقرأه أنت«فقالت وھي مغمضة عینیھا: 

».أفضل طریقة، ثم اشرح لي ما تقرأه  
كانت عقارب الساعة تشیر إلى السادسة مساء، وھكذا كان ال یزال 

لدیھما ثالث أو أربع ساعات، ولذا فقد وضع الكتاب فوق ركبتیھ 
 وراح یقرأ:

 الفصل األول
 الجھل ھو القوة

العصر الحجري،  عبر التاریخ المعروف لإلنسان، وربما مند نھایة
كان ھنالك ثالث فئات من البشر أو ثالث طبقات في العالم: الطبقة 
العلیا والوسطى والدنیا، وقد قسمت ھذه الطبقات فیما بینھا طبقات 

أخرى فرعیة، وحملت أسماء مختلفة ال حصر لھا وال عد، أما 
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النسب التي تمثلھا وكذا مواقفھا إزاء بعضھا بعضاً فقد تباینت من 
ر آلخر، غیر أن التركیبة األساسیة للمجتمع ظلت كما ھي لم عص

تتغیر أبداً. بل حتى بعد اندالع الثورات العارمة وما أحدثتھ من 
تفسیرات ال رجعة عنھا، فإن ذلك النموذج یعود فیؤكد نفسھ تماماً 

مثلما تفعل مروحة السفینة التي تعاود توازنھا سواء أدرتھا في ھذا 
 االتجاه أو ذاك.

»ھل أنت مستیقظة یا جولیا؟«التفت ونستون وھو یقول:   
نعم یا حبیبي، إني مصغیة لما تقول. استمر، إنھ «فأجابت جولیا: 

».رائع  
 فعاد إلى القراءة:

وأما أھداف ھذه الطبقات فكانت متضاربة وال یمكن التوفیق بینھا 
على اإلطالق، فھدف الطبقة العلیا ھو البقاء حیث ھي، وھدف 

الوسطى ھو الحلول محل الطبقة العلیا، أما ھدف الطبقة  الطبقة
الدنیا، إن كان لھا ھدف، ذلك أن من الخصائص الثابتة لدى ھذه 
الطبقة ھي أنھا تعیش مسحوقة تحت وطأة مطالب الحیاة الیومیة 

فال تعي شیئاً خارجھا، ھو إزالة كل الفوارق الطبقیة وإنشاء 
. وھكذا یتكرر عبر التاریخ مجتمع یكون فیھ جمیع الناس سواسیة

ذلك النضال الذي یتشابھ في خطوطھ العریضة الرئیسیة. وآلجال 
طویلة كانت الطبقة العلیا تبدو ممسكة بزمام السلطة، ولكن إن 
عاجال أو آجال كان ال بد أن تأتي علیھم لحظة یفقدون فیھا إما 

معاً. إیمانھم بأنفسھم وإما قدرتھم على الحكم بكفاءة أو االثنین 
وحینئذ كان یطاح بھم من قبل الطبقة الوسطى التي تأخذ الطبقة 

الدنیا إلى صفھا تحت دعاوى النضال من أجل تحقیق الحریة 
والعدل. ولكن ما إن تبلغ الطبقة الوسطى ھدفھا وھو السلطة، فإنھا 

تزج بالطبقة الدنیا إلى وضعھا القدیم حیث االسترقاق، وتصبح 
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تكون طبقة وسطى جدیدة من إحدى الطبقتین ھي الطبقة العلیا. وت
األخریین أو كلیھما معاً لیبدأ الصراع من جدید. ومن بین الطبقات 
الثالث فإن الطبقة الدنیا ھي الوحیدة التي ال تفلح أبداً ولو مؤقتًا في 

بلوغ أھدافھا، ولعلھ من فبیل المبالغة أن نقول انھ عبر التاریخ لم 
ذكر. وحتى في أیامنا ھذه، في فترة یحدث لھا أي تقدم مادي ی

االنحطاط فإن اإلنسان العادي یعتبر من الناحیة المادیة أحسن حاًال 
مما كالن علیھ قبل بضعة قرون مضت. غیر أنھ ال ازدیاد الثروة 

وال رقي السلوكیات وال حركة اإلصالح أو الثورة حملت حلم 
لة، ومن وجھة المساواة بین بني اإلنسان إلى األمام ولو قید أنم

نظر الطبقة الدنیا فإن أي تغییر تاریخي ال یعدو أن یكون مجرد 
 تغییر في أسماء سادتھا.

وفي أواخر القرن التاسع عشر بات تكرار ھذا النھج جلیاً لكثیر 
من المراقبین، حتى أنھ ظھرت مدارس فكریة تفسر التاریخ 

ساواة ھو كمسارات دائریة، وحاولت الترویج لفكرة أن انعدام الم
قانون من قوانین الحیاة البشریة الذي ال یقبل التغیر. وبالطبع كان 

لھذا المذھب دائماً أنصاره عبر التاریخ، وإن كان ثمة تغییر 
ملموس قد طرأ على الطریقة التي یقدم بھا للناس في ھذه األیام، 

ففي الماضي كانت الحاجة إلى مجتمع طبقي معتقداً محصوًرا في 
علیا حیث كان یرّوج لھا الملوك والنبالء والكھنة الطبقة ال

والمحامون ومن شاكلھم ممن یعیشون عالة علیھم، وكانوا، 
للتخفیف من وطأة ھدا المعتقد، یطلقون وعوداً بالتعویض عن 
مآسي الحیاة الدنیا في عالم خیالي یأتي بعد الموت. أما الطبقة 

دائماً ترفع  الوسطى فكانت، إبان نضالھا لبلوغ سدة الحكم،
شعارات مثل الحریة والعدل واإلخاء طالما أنھا لم تنتھ من نضالھا 

في سبیل بلوغ السلطة. وأما األن فإن مفھوم األخوة اإلنسانیة 
یتعرض لھجمات من قبل أناس لم یبلغوا بعد سدة الحكم ولكنھم 
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یأملون بلوغھ في عھد قریب. وفي الماضي كانت الطبقة الوسطى 
ت تحت ستار المساواة، لكنھا لم تلبث بعد بلوغ ماً تشعل الثورا

ربھا أن دشنت لطغیان جدید تقیمھ على أنقاض الطغیان القدیم 
الذي أطاحت بھ، ولذلك كانت المجموعات الجدیدة التي ستحل 
محل الطبقة الوسطى تعلن سلفاً عن طغیانھا. وأما االشتراكیة 

والتي كانت  وھي نظریة ظھرت في أوائل القرن التاسع عشر،
بمثابة الحلقة األخیرة من سلسلة فكریة تعود بتاریخھا إلى ثورات 

العبید في العصور القدیمة، فقد كانت ال تزال مخدوعة إلى حد 
بعید بطوباویة العصور الغابرة. ولكن في كل شكل من أشكال 

وحتى وقتنا  1900االشتراكیة التي بدأت تظھر للوجود منذ 
كر صراحة لھدف إرساء دعائم مجتمع الحریة الراھن كان یتم التن

والمساواة أكثر فأكثر. وأما الحركات الجدیدة التي ظھرت في 
منتصف القرن، كاالنجسوك في أوقیانیا، والبلشفیة الجدیدة في 
أوراسیا، وعبادة الموت كما كانت تسمى في إیستاسیا، فكانت 

كات تستھدف ترسیخ حالة الالحریة والالمساواة. وھذه الحر
الجدیدة خرجت من عباءة حركات قدیمة واحتفظت بأسمائھا 

وادعت زیفاً اعتناقھا ألیدیولوجیتھا. وقد اجتمعت ھذه الحركات 
على غایة واحدة وھي وقف كل تقدم وتجمید التاریخ عند لحظة 

تختارھا، وھكذا أرادوا لبندول الساعة أن یھتز اھتزازتھ المألوفة 
بد. وكالعادة كان على الطبقة الوسطى مرة أخرى لیتوقف بعدھا لأل

أن تزیح الطبقة العلیا وتحل محلھا ولكن ھذه المرة باستراتیجیة 
واعیة بحیث تتمكن الطبقة العلیا الجدیدة من االحتفاظ بمركزھا 

 بصفة دائمة.
ویرجع ظھور ھذه المذاھب الجدیدة إلى تراكم المعرفة التاریخیة 

م یكن لھما وجود تقریباً قبل ونمو الحس التاریخي وھما أمران ل
القرن التاسع عشر، وھو ما جعل الحركة الدائریة للتاریخ مفھومة 
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في الوقت الحاضر، أو بدا أنھا كذلك، وبما أنھا قد باتت مفھومة 
فھذا یعني أنھ بات باإلمكان تغییرھا. ولكن السبب الرئیس الكامن 

عشرین غدت وراء ظھور ھذه المذاھب ھو أنھ منذ أوائل القرن ال
المساواة بین الناس أمراً ممكناً من الناحیة العملیة. صحیح أن 

الناس لم یكونوا متساوین في مواھبھم الطبیعیة وصحیح أن المھام 
یجب توزیعھا بطریقة یحابى فیھا بعض األفراد على حساب 

البعض، لكنھ لم تعد ثمة حاجة فعلیة إلى وجود الفروق الطبقیة أو 
یرة من ناحیة الثروة. وفي العصور األولى لم تكن التفاوتات الكب

الفوارق الطبقیة أمراً محتوًما فحسب، بل مرغوباً فیھ أیضاً، ذلك 
أن عدم المساواة كان ھو ما تكبده الناس ثمنا للمدنیة. ولكن مع 

تطور اإلنتاج اآللي تبدلت الحال، إذ حتى لو أنھ ما زال من 
تباینة من األعمال، فإنھ لم یعد الضروري للبشر أن یؤدوا أنواعاً م

من الضروري لھم أن یعیشوا عند مستویات اجتماعیة واقتصادیة 
متباینة، ومن ثم فإنھ ومن وجھة نظر الطبقات الجدیدة التي كانت 

قاب قویین أو أدنى من القبض على زمام السلطة، فإن المساواة 
إنما بین البشر لم تعد غایة سامیة تستحق النضال من أجلھا، و

خطراً یجب تفادیھ. وفي العصور األكثر بدائیة حینما كانت إقامة 
مجتمع العدل والسالم أمرا غیر ممكن، كان من الیسیر على المرء 

أن یصدق مثل ھذه األفكار. إن فكرة الفردوس األرضي الذي 
یعیش فیھ كل الناس معاً كإخوة دون اللجوء إلى قوانین أو دون 

ة، كانت تشغل الخیال البشري منذ آالف حاجة إلى التعب والمشق
السنین، وكان لھذه الرؤیة الخیالیة سلطان حتى على تلك الفئات 

التي كانت تفید فعًال من كل تغیر تاریخي. ومن ھذا أن أبناء 
الثورات الفرنسیة واإلنجلیزیة واألمریكیة كانوا یؤمنون إلى حد ما 

التعبیر  بما صاغوه من شعارات عن حقوق األنسان وحریة
والمساواة أمام القانون وما شابھ ذلك، بل وكانت ذات تأثیر على 
سلوكھم، ولكن لم یكد العقد الرابع من القرن العشرین یحل حتى 
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كانت كل التیارات الرئیسیة للفكر السیاسي قد أضحت سلطویة 
المنحى أو فاشیة، كما أصبع الفردوس األرضي عرضة لحمالت 

من الممكن تحقیقھ. وباتت كل نظریة  التشویھ بمجرد أن أصبح
سیاسیة جدیدة، أیًا كان االسم الذي یطلق علیھا، ترتد بالناس نحو 
التمییز والتصنیف إلى مراتب ودرجات. وفي ظل أجواء التشدد 

العام التي سیطرت على وجھات النظر في ثالثینیات القرن 
ل العشرین، عادت الممارسات التي ُھجرت مند مئات السنین مث
السجن بغیر محاكمة، واسترقاق أسرى الحرب، وتنفیذ أحكام 

اإلعدام علناً، والتعذیب النتزاع االعترافات، واستخدام الرھائن، 
والتھجیر القسري لشعوب بكاملھا. ولم تغُد كل ھذه الممارسات 

شائعة الحدوث مرة أخرى فحسب، بل أصبحت أموراً جائزة یدافع 
ن وتقدمیین.عنھا من یدعون انھم تنویریی  

ولم تظھر االنجسوك وما ینافسھا من نظم أیدیولوجیة كنظریات 
سیاسیة مكتملة النضج إال بعد عقد من الزمان سادتھ حروب 

خارجیة وحروب أھلیة، وثورات وثورات مضادة في جمیع أرجاء 
العالم. ولكن ھذه المذاھب سبقتھا أنظمة متنوعة یطلق علیھا في 

لیانیة التي ظھرت في أوائل القرن مجملھا اسم األنظمة الك
العشرین، وكانت الخطوط العریضة للعالم الذي سینبثق من 

الفوضى السائدة واضحة وجلیة منذ وقت طویل. وبالوضوح نفسھ 
كان معروفًا أي نوع من الناس سیحكمون قبضتھم على العالم. ولم 

یعد خافیاً أن األرستقراطیة الجدیدة تتألف في أغلبھا من 
قراطیین وعلماء وفنیین وقادة نقابات عمالیة وخبراء دعایة بیرو

وعلماء اجتماع ومعلمین وصحافیین وسیاسیین محترفین، وھؤالء 
الناس الذین یعودون بأصولھم إلى الطبقة الوسطى التي یعتمد 

أفرادھا على الرواتب، وكذلك إلى الفئة العلیا من الطبقة العاملة، 
الصناعة والحكومة المركزیة،  قد صھرھم معاً ووّحدھم عالم



~ 254 ~ 

 

وھؤالء إذا ما قورنوا بنظرائھم في العصور الغابرة لوجدناھم أقل 
جشعاً وأقل میًال للترف، وأكثر تعطشاً لبلوغ السلطة المطلقة، 

ولكن فوق كل ذلك أكثر إدراًكا لما یقومون بھ وأشد تصمیما على 
نھ سحق معارضیھم وھذا الفرق األخیر كان أساسیاً. ذلك أ

بالمقارنة مع ما یوجد الیوم، فإن أنظمة الطغیان في الماضي كانت 
أقل كفاءة في استبدادھا وتفتقر إلى التصمیم على الفتك بالخصوم، 
كما أن الفئات الحاكمة كانت دائما واقعة تحت تأثیر أفكار لیبرالیة 
وتترك عن طیب خاطر ھوامش للحریة في كل مكان، وال تھتم إال 

ھر غیر مبالیة بما یدور في خواطر رعایاھا. بل حتى بالعمل الظا
الكنیسة الكاثولیكیة في العصور الوسطى تعتبر متسامحة إذا ما 

قورنت بمعاییر ھذه األیام، ومن بین أسباب ذلك أنھ لم یكن تتوفر 
ألیة حكومة في الماضي سلطة تمكنھا من إبقاء مواطنیھا تحت 

عة أصبح من األیسر مراقبة دائمة. ولكن مع اختراع الطبا
التالعب بالرأي العام، كما أن ظھور السینما والرادیو قد دفعا بھذه 

العملیة قدماً، ومع اختراع التلفزیون وحصول ذلك التقدم التقني 
الذي جعل من الممكن اإلرسال واالستقبال في آن واحد وعلى 

جھاز واحد فإن ذلك كان إیذانا بنھایة ما یسمى بالحیاة الخاصة، 
حیث بات بإمكان كل حكومة أن تضع كل مواطن، اً وعلى األقل 
كل مواطن لھ من األھمیة ما یجعلھ جدیًرا بالمالحظة، تحت عین 
الشرطة لمدة أربع وعشرین ساعة في الیوم وتحت طائلة الدعایة 
الرسمیة الموجھة مع عزلھ عن جمیع قنوات االتصال األخرى. 

اإلمكان فرض حالة من اإلذعان وللمّرة األولى في التاریخ یصبح ب
المطلق إلرادة الدولة ومن االتساق التام في الرأي حول جمیع 

 الموضوعات.
وعقب المد الثوري الذي شھدتھ الخمسینات والستینات من القرن 

العشرین، أعاد المجتمع تشكیل نفسھ كما ھي العادة في طبقات 
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لیا الجدیدة وخالفاً ثالث ھي العلیاً والوسطى والدنیا. لكن الطبقة الع
لكل نظیراتھا السابقات لم تعد تعمل بوحي من الغریزة بعدما 

عرفت ماذا یتعین علیھا القیام بھ لحمایة مركزھا، كما أنھا أدركت 
أن الركیزة الوحیدة اآلمنة لحكم األقلیة ھي فكرة الجماعیة، فمثًال 

یتھما یسھل الدفاع عن كل من الثروة واالمتیازات حینما تكون ملك
مشاعاً، وما سمي بإلغاء الملكیة الخاصة الذي حدث في منتصف 

القرن العشرین لم یكن یعني في واقع األمر إال تركیز الملكیة 
وتجمیعھا في أیدي عدد أقل من ذي قبل، ولكن مع وجود فارق 

واحد بسیط أال وھو أن المالكین الجدد قد أصبحوا مجموعة موحدة 
الصعید الفردي ال یمتلك أي من أعضاء  ال أفرادا متفرقین، فعلى

الحزب شیئاً، ما عدا بعض الممتلكات الشخصیة التافھة. أما على 
الصعید الجماعي فإن الحزب یملك كل شيء في أوقیانیا ألنھ 

یھیمن على كل شيء ویتصرف في اإلنتاج حسبما یراه مناسباً 
 لمصلحتھ. وقد تمكن الحزب في السنوات التي تلت الثورة من

القفز إلى ھذا المركز القیادي، وأصبح بال منازع تقریباً، وذلك ألن 
العملیة برمتھا قد قدمت باعتبارھا عمل جماعي. لقد كان یفترض 

دائماً أنھ إذا انتزعت أمالك الرأسمالیین فإن االشتراكیة ستعقب 
د الرأسمالیون من ممتلكاتھم، فانتُِزعت  ذلك: وقد حدث فعًال أن ُجّرِ

مصانع والمناجم واألراضي الزراعیة والعقارات ووسائل منھم ال
النقل، وألن ھذه األشیاء لم تعد ممتلكات فردیة، فقد كان من 

الواجب أن تصبع ممتلكات عامة. أما االنجسوك والتي خرجت من 
عباءة الحركة االشتراكیة القدیمة وورثت عنھا خطابھا 

نامج االشتراكي األیدیولوجي، فإنھا نفذت في الواقع جوھر البر
وھو ما أدى إلى ما خطط لھ الحزب مسبقًا أال وھو أن انعدام 

 المساواة أصبح واقعاً مكرًسا.
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لكن مشكلة تكریس المجتمع الطبقي تظل أعمق وأشد تعقیدا، إذ 
لیس ھنالك غیر أربع طرق إلزاحة فئة حاكمة عن سدة الحكم، 

بطریقة  فإما أن یتم قھرھا من قبل عدو خارجي، أو أن تحكم
تعوزھا الكفاءة وھو ما یدفع الجماھیر للثورة، أو تسمح لمجموعة 

من الطبقة الوسطى القویة والساخطة بالتشكل والظھور، أو 
تتزعزع ثقتھا بذاتھا وتفقد اإلرادة في الحكم. وال تعمل ھده 

األسباب منفصلة بعضھا عن بعض، فغالباً ما تجتمع معاً بدرجة أو 
لطبقة الحاكمة التي تستطیع حمایة نفسھا من أخرى. ومن ثم فإن ا

ھذه األسباب جمیعھا فإنھا تضمن التربع على سدة الحكم مدى 
الحیاة. ولذلك یظل العامل الحاسم في نھایة المطاف ھو الحالة 

 الفكریة والعقلیة وكیفیة تصّرف الطبقة الحاكمة ذاتھا.
وبعد منتصف القرن العشرین زال الخطر وبات یتعذر قھر أي من 
القوى الثالث التي تتقاسم العالم اآلن والتي لم یعد باإلمكان قھرھا 
إال عبر ما یسمى بالتغیرات الدیموغرافیة والتي بوسع أي حكومة 
تتمتع بسلطات واسعة أن تتالفاھا بسھولة. أما الخطر الثاني فھو 

ھیر ال تثور من تلقاء ذاتھا مطلقاً، كما أنھا ال نظري فقط، فالجما
تثور لمجرد تعرضھا لالضطھاد، وما لم تتع لھا إمكانیة المقارنة 

بین أوضاعھا الراھنة وبین أوضاع أخرى، فإنھا لن تدرك أبداً 
حقیقة كونھا مضطھدة. إن األزمات االقتصادیة التي كانت تتكرر 

ررھا على اإلطالق، أما في في العصور القدیمة لم یكن لھا ما یب
أیامنا ھذه فال یسمح لھا بالحدوث أصًال، بید أن ھنالك أشكال خلل 
أخرى ال تقل عن ذلك خطراً وإن كانت ال تصحبھا نتائج سیاسیة 

وذلك ألنھ ال سبیل أماًم الناس للتعبیر عن استیائھم. أما فیما یخص 
اع اآللة مشكلة فائض اإلنتاج التي ظھرت في مجتمعنا منذ اختر

فقد أمكن عالجھا من خالل الحروب الدائمة (انظر الفصل 
الثالث)، والتي تفید أیضاً في اإلبقاء على الروح المعنویة العامة 
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عند الحد المطلوب. وھكذا فإن الخطر الحقیقي والوحید من وجھة 
نظر حكامنا الحالیین یكمن في إمكانیة انشطار فئة جدیدة من أناس 

الالزمة وطاقة فائضة ومتعطشین إلى السلطة لدیھم الكفاءة 
وانتشار روح لیبرالیة تحرریة ونمو نوازع شكوكیة بین صفوفھم، 

ومن ھنا یتبین أن اإلشكالیة إشكالیة تثقیفیة الطابع. إنھا مشكلة 
صیاغة وعي كل من الفئة المسیطرة والفئة األخرى األكبر التي 

یذ ما تعھد إلیھ بھا الفئة تلیھا مباشرة في األھمیة والتي تتولى تنف
 المسیطرة. أما وعي الجماھیر فیجب التأثیر علیھ بشكل سلبي.
ومما تقدم یستطیع المرء أن یستكنھ، إن لم یكن یعرف بالفعل، 

التركیبة العامة لمجتمع أوقیانیا، فعلى قمة الھرم یأتي األخ الكبیر 
وھو معصوم عن الخطأ ویتمتع بقدرة مطلقة، وكل نجاح وكل 
إنجاز وكل انتصار وكل اكتشاف علمي ینسب إلیھ، كما أن كل 
معرفة وكل حكمة وكل سعادة وفضیلة إنما یعزى الفضل فیھا 

مباسرة إلى قیادتھ الرشیدة الملھمة. ولم یحدث أن رأى أحد األخ 
الكبیر، فھو وجھ مطبوع على لوحة أو صوت یصدر عن شاشة 

ن الیقین بأنھ لن الرصد، ویمكننا أن نكون على درجة قویة م
یموت كما أن ھنالك حالة من الشك تحوم بالفعل حول تاریخ 
مولده، إنھ الشكل الذي اختار الحزب أن یظھر بھ أمام أعین 

العالم. وأما دوره فھو أن یكون جماع الحب والخوف والتبجیل، 
وھي مشاعر یسھل على الفرد أن یحسھا نحو فرد آخر ال نحو 

لكبیر یأتي الحزب الداخلي الذي ال یزید منظمة ما. وبعد األخ ا
% من سكان أوقیانیا. 2عدد أعضائھ على ستة مالیین أو أقل من 

ثم بعد ذلك یأتي الحزب الخارجي والذي إذا جاز لفا وصف 
الحزب الداخلي بأنھ العقل المفكر للدولة، فإن الحزب الخارجي ھو 

ر الصماء التي األیدي العاملة فیھا. وفي أسفل الھرم تأتي الجماھی
% من 85والتي تمثل ما نسبتھ » البرولیتاریا«ألفنا أن نسمیھا 
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مجموع سكان أوقیانیا. وحسب تصنیفاتنا السابقة، فإن العامة ھم 
الطبقة الدنیا ألن سكان المناطق االستوائیة المستعبدین، الذین 
تتداولھم أیدي الغزاة، ال یمثلون مكوناً أساسیًا وضروریاً في 

المجتمع. تركیبة  
وبصفة عامة فإن عضویة ھذه الطبقات الثالث لیست وراثیة، 

فالطفل الذي یولد ألبوین من أعضاء الحزب الداخلي ال یكتسب 
ھذه العضویة تلقائیاً، ذلك أن القبول في أي من أجنحة الحزب 

الثالثة یتحدد عبر اختبار یُجرى للمرء وھو في السادسة عشرة، 
أي تمییز عنصري أو بھیمنة مقاطعة كما انھ ال یسمح بحصول 

على أخرى، ولذلك ترى الیھود والزنوج وسكان أمریكا الجنوبیة 
ذوي األصول الھندیة یشغلون أرفع المناصب بالحزب، ومن بین 
ھؤالء یجري دائًما اختیار حكام األقالیم. وال یشعر سكان أي إقلیم 

بل عاصمة في أوقیانا بأنھم مستعَمرون أو أن شؤونھم تدار من ق
بعیدة، فأوقیانیا بال عاصمة، ورئیسھا الفخري ال یعرف أحد 

مكانھ. ولیس في أوقیانیا أي شكل من أشكال المركزیة باستثناء أن 
اإلنجلیزیة ھي اللغة الرئیسیة واللغة الجدیدة ھي اللغة الرسمیة. أما 

حكامھا فال تجمعھم آصرة دم بل یجمعھم الوالء لعقیدة مشتركة. 
مجتمعنا ینتظم طبقة فوق طبقة بشكل صارم فیما یبدو نعم إن 

للوھلة األولى وكأنھ یرتكز على أسس وراثیة، وأضحى نادراً في 
مجتمعنا أن یحدث حراك بین الطبقات مثلما كان الحال في ظل 

الرأسمالیة أو حتى في عصر ما قبل التصنیع. وفیما بین جناحي 
ین األعضاء ولكن بما الحزب یوجد قدر معین من تبادل المقاعد ب

یضمن استبعاد العناصر الضعیفة من الحزب الداخلي واستقطاب 
الطموحین من أعضاء الحزب الخارجي بترفیعھم إلى الحزب 

الداخلي. أما أفراد طبقة العامة فال یسمع لھم في الواقع بنیل 
عضویة الحزب، وإذا خرج من بینھم أشخاص من ذوي المواھب 
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ن یكونوا نواة إلثارة القالقل، فإن شرطة الفكر الفذة والذین یمكن أ
تترصدھم تمھیًدا الستئصال شأفتھم. ولكن ھذه الحالة لیست 

بالضرورة دائمة كما أنھا لیست مسألة مبدأ، فالحزب لیس طبقة 
بالمعنى القدیم لھذه الكلمة، وال یھدف إلى نقل السلطة إلى أبنائھ، 

فوق قمة الھرم فإنھ یصبح وإذا تعدر علیھ إبقاء األشخاص األقدر 
على أتم االستعداد ألن یجند جیًال كامًال وجدیداً من بین صفوف 

العامة. وفي السنوات العصیبة التي مر بھا الحزب كان لفكرة أن 
الحزب لیس بھیثة وراثیة دور كبیر في إبطال حجج المعارضة، 
فاالشتراكي القدیم الذي درب على النضال ضد كل ما تفوح منھ 

كان یظن أن كل ما لیس وراثیاً ال دوام » التمایز الطبقي«ئحة را
لھ، كما لم یفطن ھذا الصنف من االشتراكین إلى أن استمرار حكم 
األقلیة ال یستلزم أن یكون مادیًا، وال ھو استوقف نفسھ للتفكیر في 
أن األرستقراطیات الوراثیة كانت دائماً قصیرة العمر، بینما بقیت 

مثل الكنیسة الكاثولیكیة مثًال لمئات أو آالف منظمات رعویة 
السنین. إن جوھر حكم القلة لیس وراثة االبن ألبیھ، وإنما ھو 
استمراریة رؤیة للعالم وأسلوب حیاة یفرضھما الموتى على 

األحیاء، وتظل الفئة الحاكمة حاكمة ما دامت قادرة على تعیین 
وإنما یھتم بتخلید  خلفائھا. وال یھتم الحزب بإبقاء ساللة بعینھا

مبادئھ، فلیس مھماً َمن یتولى السلطة طالما أن التركیب الھرمي 
 للمجتمع لن یمس وسیظل على ما ھو علیھ.

ومن ھنا فإن جمیع المعتقدات والعادات واألذواق واالتجاھات 
العقلیة التي تمیز عصرنا الحاضر قد حیكت بطریقة تبقي على 

كما تحول دون انكشاف الطبیعة ھالة الغموض التي تظلل الحزب، 
الحقیقة لمجتمع الیوم، وھو ما یجعل التمرد أو أي خطوات تمھد لھ 

في الوقت الراھن أمًرا مستحیًال. وأما عن البرولیتاریا فال خوف 
من ناحیتھم، فأفرادھا، إذا ما تُركوا وشأنھم، فإنھم سیستمرون من 
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ویموتون،  جیل إلى جیل ومن قرن إلى قرن یعملون ویتناسلون
لیس دون أن یكون لدیھم أدنى دافع للتمرد فحسب، بل ودون أن 

تكون لدیھم القدرة على إداك أن العالم یمكن أن یكون على غیر ما 
ھو علیھ اآلن. وھم ال یصبحون مصدر خطر إال إذا بات التقدم 

الصناعي مرھوناً بتثقیفھم ثقافة عالیة، ولكن ألن التنافس 
لم یعد ذا أھمیة، فإن مستوى التثقیف  العسكري واالقتصادي

الشعبي آخذ فعًال في التدھور، بل لقد أصبع الحزب ینظر نظرة 
المبالیة إلى ما تعتنقھ أو ترفضھ العامة من أفكار، وال یمانع في 
منحھم حریة فكریة طالما أنھم مجّردون من القدرة على التفكیر. 

االنحرافات في وأما عضو الحزب فال یمكن التسامح حیال أبسط 
 رأیھ حول أتفھ الموضوعات.

إن عضو الحزب یعیش من یوم مولده حتى یوم مماتھ تحت بصر 
وسمع شرطة الفكر، فحتى حینما یكون في خلوة مع نفسھ ال 

یستطیع الجزم بانھ كذلك، فأینما یكون: نائما أو مستیقظا، في عملھ 
مراقبة أو استراحتھ، في حمامھ أو فراشھ، فإنھ موضوع تحت ال

دون أن ینبھھ أحد إلى ذلك ودون أن یفطن إلى أنھ تحت رقابة 
دقیقة. فال شيء مما یفعل غیر ھام لدى شرطة الفكر التي یرقبھ 

عمالؤھا لیل نھار، فیراقبون سلوكھ إزاء زوجتھ وأطفالھ، 
ویرصدون حتى الكلمات التي یتلفظ بھا في نومھ، وتعبیرات وجھھ 

تھ المعھودة، بل وال یفوتھم أن حینما یكون بمفرده، وحركا
یفحصوا صداقاتھ ویراقبوه في أوقات نومھ. ولیس بوسع شرطة 
الفكر أن تكتشف أعمالھ السیئة فحسب، بل یمكنھا أن تكشف عن 
أي غرابة في أطواره مھما كانت بسیطة، أو تغیر في عاداتھ، أو 
أي الزمة عصبیة قد تكون عرضاً من أعراض صراع داخلي. 

ال یملك حریة االختیار في أي شيء، ومن ناحیة أخرى كما أنھ 
فإن تصرفاتھ لیست محكومة بقانون أو باي قواعد سلوكیة محددة 
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المعالم، فلیس ھنالك قانون في أوقیانیا، فاألفكار والتصرفات التي، 
حینما تكتشف، تعني موتاً محققاً لفاعلھا لیست ممنوعة رسمیًا، 

االعتقاالت والتعذیب وأحكام ولیست كل التصفیات الجسدیة، و
السجن وعملیات التبخیر عقاباً على جرائم ارتكبت فعًال، بل ھي 

مجرد استئصال ألشخاص فد یقترفون جرماً في المستقبل. وال 
یكفي أن یكون عضو الحزب ذا رأي سلیم فحسب، بل یجب أن 
تكون غرائزه سلیمة أیضاً. وكثیر من المعتقدات التي یطلب منھ 

قھا والمواقف التي یتبناھا لیست معلنة بوضوح، وال یمكن أن یعتن
إعالنھا بغیر فضح للمتناقضات الكامنة في االشتراكیة اإلنجلیزیة. 
وإذا كان الشخص بالفعل مخلصاً للحزب، ویسمى في اللغة الحدیثة 

، فإنھ یعرف، في شتى الظروف وبدون حاجة إلى »حسن التفكیر«
یح أو ما ھي العاطفة المرغوبة. التفكیر، ما ھو المعتقد الصح

وعلى أي حال فإن التدریب الذھني المدروس الذي یخضع لھ 
العضو في طفولتھ والذي یمكن اختصاره في مفردات اللفة الجدیدة 

، یجعلھ یعزف »إیقاف الجریمة، بیاض السواد، ازدواجیة التفكیر«
 بل ویعجز عن إمعان التفكیر في أي موضوع.

زب أال یكون صاحب عواطف خاصة واال ویفترض في عضو الح
یعتري حماسھ أي فتور، كما یفترض أن لتستحوذ علیھ كراھیة ال 

یفتر لھا سعار إزاء أعداء الخارج وعمالء الداخل، وأن یشعر 
بنشوة النصر وأن یحقّر ذاتھ أمام سلطان الحزب وحكمتھ. وأما ما 

لشظف یعتمل داخلھ من مشاعر استیاء تتولد لدیھ بسبب حیاة ا
والعناء التي یعیشھا فیتم توجیھھا عمًدا نحو الخارج وتبدیدھا بتلك 

، كما أن التأمالت التي »دقیقتي الكراھیة«الحیل المبتكرة خالل 
ربما تولّد لدى العضو موقفًا ینزع للشك أو التمرد یتم وأدھا سلفاً 

بنظام االنضباط الداخلي الذي اكتسبھ في طفولتھ وتسمى أولى 
ذا االنضباط وابسطھا، والتي یمكن حتى تلقینھا لصغار مراحل ھ
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وھي تعني ». إیقاف الجریمة«األطفال، في اللغة الجدیدة، ب 
القدرة على وأد، كما لو كان بالغریزة، أي فكرة تنطوي على 

خطر، وتتضمن أیضاً عدم القدرة على فھم المتشابھات، وعدم 
فھم أبسط الحجج إذا القدرة على إدراك األغالط المنطقیة، وإساءة 

كانت مناوئة لالشتراكیة اإلنجلیزیة، والتبّرم واالنزعاج من أي 
أفكار قد تؤدي إلى اتجاھات انحرافیة عن مبادئ الحزب. جملة 

تعني غباًء وقائیًا، وإن كانت » إیقاف الجریمة«القول، إن كلمة 
كلمة غباء غیر كافیة في ھذا الصدد. وعلى النقیض فإن الوالء 

ب بكل ما تحمل الكلمة من معان یتطلب من المرء إن یتحكم للحز
تحكًما تاًما في العملیات الفكریة التي تدور في ذھنھ تماًما مثلما 

یتحكم العب األكروبات في جسمھ. ویتفق المجتمع األوقیاني في 
نھایة األمر على اإلیمان بأن األخ الكبیر قادر على كل شيء وأن 

ولكن لّما كان واقع األمر یقول إن الحزب معصوم عن الخطأ، 
األخ الكبیر لیس قادراً على كل شيء وأن الحزب لیس معصوماً 
عن الخطأ، فان ثمة حاجة إلى مرونة دائمة في معالجة الحقائق. 

، وھي مثلھا »بیاض السواد«والكلمة الرئیسیة في ھذا الصدد ھي 
، فإذا مثل كثیر من كلمات اللغة الجدیدة ذات معنیین متناقضین

استعملت لوصف خصم، فإنھا تعني عادةً االدعاء في صفافة بأن 
األسود أبیض بما یتناقض مع أبسط الحقائق، أما إذا استعملت مع 
عضو الحزب فھي تعني الرغبة الصادقة للقول بأن األسود أبیض 

حینما یتطلب نظام الحزب ذلك. لكنھا تعني أیًضا لقدرة على 
ض، وأكثر من ذلك أن یعرف المرء أن االعتقاد بأن األسود أبی

األسود أبیض وینسى تماًما أنھ كان یعتقد عكس ذلك من قبل، وھذا 
یتطلب تغییًرا مستمًرا للماضي من خالل نھج في التفكیر یحتوي 

ازدواجیة «الضدین معًا والذي یطلق علیھ في اللغة الجدیدة 
».التفكیر  



~ 263 ~ 

 

ثانوي أو لنقل  إن تغییر الماضي ضروري لسببین، أولھما وھو
احترازي، أن عضو الحزب مثلھ مثل أي فرد من طبقة 

البرولیتاریا یحتمل ظروف حیاتھ الراھنة ألنھ ال یملك معاییر 
للمقارنة، إذ یجب أن ینقطع انقطاعاً كلیاً عن الماضي تماماً كما 
یجب أن ینقطع عن األقطار األجنبیة ألن من الضروري بالنسبة 

فضل حاًال من أسالفھ وأن مستوى معیشتھ إلیھ أن یؤمن بأنھ أ
ورفاھیتھ في ارتفاع دائم، وأما السبب األكثر أھمیة إلعادة رسم 
الماضي فیكمن في الحاجة إلى حمایة فكرة عصمة الحزب. وال 

یتوقف ذلك عند مجرد تحدیث وتعدیل جمیع الخطب واإلحصائیات 
حزب كانت والسجالت بصفة دائمة ومتواصلة إثباتاً ألن تنبؤات ال

في جمیع األحوال صائبة فحسب، وإنما یمتد إلى اعتبار أي تغییر 
في مبادئ الحزب أو في الوالءات السیاسیة أمراً غیر مقبول 

إطالقاً وذلك ألن تغییر المرء لرأیھ أو حتى لسیاستھ ھو بمثابة 
إقرار بالضعف. فإذا كانت أوراسیا أو إیستاسیا مثًال حسبما 

دو الیوم، فإن ھذه الدولة یجب أن تظل دائماً یصادف األمر، ھي ع
ھي العدو. أما إذا كانت حقائق الواقع تقول بغیر ذلك، فحینئذ یجب 
تغییر ھذه الحقائق، وھكذا تتواصل عملیة إعادة كتابة التاریخ مرة 

بعد مرة وبال توقف. وال یقل ھذا التزییف المتواصل للماضي، 
یة، عن الممارسات القمعیة والذي تقوم علیھ وزارة الحقیقة أھم

وأعمال الجاسوسیة التي تقوم علیھا وزارة الحب بالنسبة الستقرار 
 النظام.

إن قابلیة تبدیل الماضي ھي العقیدة الرئیسیة في االشتراكیة 
اإلنجلیزیة، إذ یعتبر الحزب أن أحداث الماضي لیست بذات وجود 

توبة وفي موضوعي ألنھا ال تعیش إال بین صفحات السجالت المك
ذاكرة اإلنسان، فالماضي ھو ما تتفق علیھ كل من السجالت 

والذاكرات، ولما كان الحزب یسیطر سیطرة تامة على السجالت 
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كما على عقول أعضائھ، فإن الماضي، تبعاً لذلك، ھو ما یریده 
الحزب وما یشاء أن یصنع منھ. وتبعاً لذلك أیًضا وبالرغم من 

نھ لم یتبدل قط في لحظة من اللحظات قابلیة الماضي للتبدیل، فإ
ذلك أنھ عندما تعاد صیاغتھ في القالب الذي تستلزمھ متطلبات 

المرحلة الراھنة، فإن ھذه الصیاغة الجدیدة تصبح ھي الماضي 
وال ماض سواه قد وجد. ویظل ھذا مقبوًال حتى حینما یتعین تغییر 

سنة  حادث بذاتھ، وھو غالباً ما یحدث مرات عدیدة في غضون
واحدة، وفي جمیع ھده األحوال یظل الحزب ھو من یملك ناصیة 

الحقیقة المطلقة، والحقیقة المطلقة في نظره لم تختلف یوماً عما 
ھو علیھ واقع الحال. ومن الواضح أن السیطرة على الماضي 

تتوقف قبل كل شيء على تدریب الذاكرة، وعملیة التأكد من أن 
مع االعتقاد الصحیح المعتمد ال  جمیع السجالت المكتوبة تتفق

تعدو كونھا مجرد عمل آلي. لكن من الضروري أن یتذكر المرء 
أن األحداث وقعت بالطریقة المرغوبة. ولئن كان ضروریاً للمرء 

أن یعید تشكیل ذكریاتھ أو یعبث بالسجالت المكتوبة، فمن 
 الضروري أیضاً أن ینسى أنھ قد فعل ھذا. وھذا االحتیال یمكن أن
یتعلمھ المرء مثلما یتعلم أي طریقة ذھنیة، وھو األمر الذي یتعلمھ 

غالبیة أعضاء الحزب وباألخص األذكیاء منھم والمخلصین 
السیطرة على «للحزب، وكان یطلق على ذلك في اللغة القدیمة 

» ازدواجیة التفكیر«بینما یطلق علیھ في اللغة الجدیدة » الحقیقة
التفكیر تعني كثیًرا من األشیاء على الرغم من أن ازدواجیة 

 األخرى أیًضا.
فازدواجیة التفكیر تعني القدرة على اعتناق معتقدین متناقضین في 
آن واحد وقبولھما معاً. فالمفكر الحزبي یعرف الوجھة التي یجب 

أن تأخذھا ذكریاتھ عند تغاییرھا، ویعرف بناء على ذلك أنھ 
جیة التفكیر یُقنع نفسھ بأنھ یتالعب بالحقیقة، ولكنھ بممارسة ازدوا
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لم یدنّس الحقیقة. ویتعین أن تجري ھذه العملیة عن وعي وإدراك 
وإال تعذّر تنفیذھا بالدقة المطلوبة، كما ینبغي أن تتم بدون وعي 

أیضاً وإال فإنھا ستولّد شعوًرا بالزیف ومن ثم باإلثم. إن ازدواجیة 
لیزیة باعتبار أن التفكیر تقع في صمیم مبادئ االشتراكیة اإلنج

المنھج الرئیسي للحزب ھو استخدام الخداع الواعي مع االحتفاظ 
بثبات الغایة التي تظل محاطة بالصدق. ولذلك البد لعضو الحزب 
أن یكذب متعّمداً وھو یؤمن في قرارة نفسھ بكذبھ، وان لینسى أي 

حقیقة باتت غیر مالئمة، ثم عندما تمس الحاجة إلیھا مرة ثانیة 
م یستدعونھا من غیاھب النسیان، وأن ینكروا وجود الحقیقة فإنھ

الموضوعیة وان یأخذوا بالحسبان ذلك الواقع الذي أنكروه. بل 
وحتى عند استعمال عبارة ازدواجیة التفكیر من الضروري أن 
یمارس المرء ازدواجیة التفكیر، ذلك أن المرء باستعمالھ ھذه 

ب بالحقائق، فمع كل مرة یلجأ العبارة إنما یعترف بأنھ إنما یتالع
فیھا المرء الزدواجیة التفكیر فإنھ یطمس معرفة ما وھكذا دوالیك 
حتى تتراكم األكاذیب وتجثم فوق الحقیقة. وفي النھایة فقد استطاع 

الحزب من خالل ازدواجیة التفكیر أن یظل وربما سیطل آلالف 
 السنین ممسكاً بناصیة التاریخ.

ت الحاكمة إما ألنھا تحجرت أو ألنھا باتت لقد ھوت جمیع األقلیا
ھشة. فإما أنھا أصیبت بالبالدة والغطرسة وعجزت عن مواكبة 
الطروف المتغیرة مما أفضى بھا إلى السقوط، أو أنھا أصبحت 
لیبرالیة جبانة وقدمت تنازالت عندما كان ینبغي علیھا اللجوء 

ذه األقلیات للقوة ومن ثم سقطت أیضاً. بعبارة أخرى، لقد سقطت ھ
إما بوعي أو بدون وعي. وإنھ لمما یَُسّجل للحزب انھ أوجد نظاًما 
فكریاً یمكن لھاتین الحالتین أن تتواجدا معًا في آن واحد. وال یمكن 

أن تدوم للحزب ھیمنة على أي أساس فكري غیر ھذا األساس، 
فإذا أراد المرء أن یحكم وأن یستمر في الحكم فعلیھ أن یكون قادراً 
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على زعزعة اإلحساس بالواقع. وذلك ألن سر أسرار الحكم ھو 
جمع المرء بین إیمانھ بأنھ ال یخطئ وقدرتھ على التعلم من أخطاء 

 الماضي.
ولیست ھنالك حاجة تدعو للقول بأن أكثر ممارسي ازدواجیة 

التفكیر دھاء ھم أولئك الذین ابتدعوه ویدركون أنھ منظومة فعالة 
مجتمعنا فإن أولئك األكثر إدراكاً لما یحدث للخداع العقلي. وفي 

ھم نفسھم األكثر عجًزا عن رؤیة العالم كما ھو فعًال. مجمل القول 
انھ كلما ازداد المرء فھًما تسعت ھوة الوھم، وكلما اتقد ذكاؤه كان 

أقل حكمة. والمثال األوضح على ذلك ھو حقیقة أن ھستیریا 
لم االجتماعي، إذ ال یقف الحرب تتأجج كلما ارتقى المرء في الس

من الحرب موقفًا عقالنیًا إال رعایا األراضي المتنازع علیھا، 
فالحرب لدى ھؤالء ما ھي إال إعصار یجتاحھم جیئة وذھابًا، وھم 

ال یبالون البتة بأي األطراف سینتصر في الحرب ألنھم یدركون 
أن تغییر سادتھم ال یعني أكثر من أنھم سیؤدون نفس فروض 

عة للسادة الجدد والدین سیسومونھم العذاب ذاتھ الذي كان الطا
سادتھم القدامى یسومونھم إیاه. وأما العمال األفضل حاًال من 

فال یشعرون بالحرب » العامة«ھؤالء بقلیل والذین نطلق علیھم 
إال على نحو متقطع. ویمكن لھؤالء حینما تدعو الضرورة أن 

لكراھیة، غیر أنھم إذا ینخرطوا في نوبات من الخوف وسعار ا
تُركوا وسأنھم فإنھم یصبحون قادرین على النسیان ولفترات طویلة 

أن ثمة حرباً تدور رحاھا. أما الحماس الحقیقي للحرب فال یوجد 
إال في صفوف الحزب، وباألخص في صفوف الحزب الداخلي 
حیث توجد تلك الفئة األرسخ إیمانًا بغزو العالم واحتاللھ رغم 

أن تحقق ذلك إن ھو إال وھم. ویعتبر مثل ھذا الجمع  معرفتھم
المعرفة مع الجھل، والسخریة مع التعصب  -الغریب بین األضداد 

ھو من أخص الخصائص الممیزة للمجتمع األوقیاني. وتزخر  -
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األیدیولوجیة الرسمیة بالمتناقضات حتى حینما ال یكون ثمة سبب 
كل مبدأ أیدتھ  فعلي یستدعي ذلك، وھكذا فإن الحزب یرفض

الحركة االشتراكیة في األصل، بل ویحط من قدره وھو حینما 
یفعل ذلك فإنما یفعلھ باسم االشتراكیة، ویدعو الحزب الزدراء 

الطبقة العاملة ازدراء لم یسبق لھ مثیل في القرون الماضیة وفي 
الوقت نفسھ یلبس أعضاءه زیاً موحداً كان في یوم من األیام لیمیز 

الیدویین، ولھذا السبب اختاره الحزب. ویعمل الحزب العمال 
بصورة منھجیة على تقویض دعائم التماسك األسري، ویطلق على 

وھو رمز مباشر للوالء األسري، بل » األخ الكبیر«زعیمھ اسم 
وحتى أسماء الوزارات األربع التي تحكمنا تبدي شیئاً من الصفاقة 

زارة السالم تعنى بشؤون فیما تمارسھ من قلب متعمد للحقائق، فو
الحرب، ووزارة الحقیقة مھّمتھا التزویر وخلق األكاذیب، ووزارة 
الحب تسوم الناس العذاب، أما وزارة الوفرة فتعنى بتجویع الناس 

حتى الموت. ولیست مثل ھذه المتناقضات عرضیة كما أنھا لیست 
نتاجاً لریاء عادي، بل ھي ممارسات مدروسة ومخططة 

التفكیر، ذلك أنھ ال یمكن االحتفاظ بالسلطة إلى األبد إال الزدواجیة 
عبر التوفیق بین المتناقضات، ولیس ثمة طریق آخر لكسر الحلقة 

القدیمة. وإذا كان ینبغي تجنب المساواة بین البشر إلى األبد، أي 
إذا كان على الطبقة العلیا كما أسمیناھا أن تحتفظ بموقعھا بصفة 

سیطرة على الحالة الفكریة السائدة التي ھي دائمة، فإن علیھا ال
 الجنون.

ولكن ثمة سؤال واحد تغاضینا عنھ حتى اآلن وھو: لماذا یجب 
تجنب المساواة بین البشر؟ وإذا افترضنا أن آلیات العملیة قد 
وصفت وصفاً دقیقًا، فما ھو الدافع وراء ھدا الجھد الضخم 

عند لحظة معینة في  والمنظم بدقة وعنایة من أجل تجمید التاریخ
 الزمن؟
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وھنا نصل إلى سر األسرار، فكما رأینا فإن ھالة الغموض التي 
تحیط بالحزب وعلى األخص بالحزب الداخلي تعتمد على 

ازدواجیة التفكیر، ولكن األعمق من ذلك ھو الدافع األصلي 
والغریزة التي لم تكن مثار شك أبداً والتي كانت الحافز األول 

سلطة وجاءت بازدواجیة التفكیر ثم شرطة الفكر للقفز على ال
وحالة الحرب الدائمة وجمیع المظاھر األخرى الضروریة التي 

 ظھرت للوجود فیما بعد. ویتضمن ھذا الدافع فعًال من ...
وھنا أصبح ونستود یشعر بالصمت كما یشعر المرء بصوت جدید 

ترة انبعث حولھ، وخیل إلیھ أن جولیا كانت ساكنة الحركة لف
طویلة، وكانت ترقد على جنبھا وعاریة من الخصر فما فوق وقد 

توسدت راحة یدھا وتدلت خصلة شعر بین عینیھا بینما كان 
 صدرھا یعلو ویھبط على نحو بطيء ومنتظم، فناداھا:

جولیا. -  
 فلم تحر جوابا.

جولیا ھل أنت مستیقظة؟ -  
ق، فأغلق ولكنھا لم تجب أیضاً ألنھا كانت قد راحت في نوم عمی

الكتاب ثم وضعھ بعنایة على األرض، ثم اضطجع ساحبًا لغطاء 
 لیغطي جولیا ویندس إلى جانبھا.

لكنھ راح یفكر في أنھ لم یعرف بعد السر النھائي، لقد فھم 
، فالفصل األول شأنھ شأن الفصل »لماذا«ولكنھ لم یفھم » كیف«

لھ ھو أنھ الثالث لم یأت بجدید لم یكن یعرفھ من قبل، فكل ما فع
رتب لھ ما كان یعرفھ بالفعل. لكنھ بعد قراءتھ للفصلین بات واثقاً 

أكثر من ذي قبل أنھ لم یكن مجنوناً، وأن وجود المرء بین أقلیة 
حتى لو كانت ھذه األقلیة تتألف من فرد واحد فحسب ال یجعلھ 
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مجنوناً، إذ ھنالك حقیقة وكذب وإذا ما تمسكت بالحقیقة حتى لو 
لك مواجھة للعالم أجمع، فإن ھذا یعني أنك لست مجنوناً. كان في ذ

وكانت صفرة الشمس الغاربة تنسل عبر النافذة وتسقط على 
الوسادة، فأغمض ونستون عینیھ، وكان شعاع الشمس على وجھھ 

فضال عن جسد الفتاة الناعم الذي یالمس جسده قد ولّدا لدیھ 
األمان وبأن كل شيء إحساساً بالثقة ورغبة في النوم. كان یشعر ب

على ما یرام، ولذلك فقد راح في نوم عمیق وھو یتمتم بعبارة 
والتي كان یشعر بأنھا » سالمة العقل لیست مسألة إحصائیة«

 تنطوي على حكمة بالغة وعمیقة.
وحینما استیقظ كان یحس وكأنھ قد نام وقتاً طویالً، ولكن نظرة 

دت لھ أن الساعة لم واحدة ألقاھا على الساعة عتیقة الطراز أك
تتجاوز الثامنة والنصف بعد. ولذلك فقد أخذتھ سنة من النوم ثم 

أفاق على ذاك الغناء المألوف المنبعث من الساحة التي تطل علیھا 
 الغرفة:

 كان حلماً مقطوع الرجاء
 مّر كیوم من نیسان

 ولكن بنظرة وكلمة وأحالم أثاروھا
 استُلب مني فؤادي
األغنیة التافھة قد حافظت على شعبیتھا كان یبدو أن ھذه 

وانتشارھا، لقد كان المرء أینما ذھب یسمعھا، بل لقد فاقت أغنیة 
الكراھیة نفسھا. استیقظت جولیا على الصوت وتمطت بتلذذ ثم 

 نھضت من الفراش.
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إنني جائعة، دعنا نعّد بعض القھوة. یا للعنة! لقد انطفأ «وقالت: 
لقد نفد «الموقد وھزتھ بیدھا وقالت:  ورفعت». الموقد وبرد الماء

».منھ الزیت  
أظن أنھ یمكننا الحصول على بعض الزیت من شارنغتون  -

 العجوز.
الشيء المضحك أنني تأكدت من أنھ كان مآلن، «ثم أضافت قائلة: 

».سألبس ثیابي، إذ یبدو أن الطقس قد ازداد برودة  
لذي ال ونھض ونستون أیضا ولبس ثیابھ، وكان ذلك الصوت ا

 یلحق بھ الكلل أو الملل یواصل الغناء:
 یقولون إن الزمن یداوي كل الجراح

 ً  یقولون إن المرء بوسعھ أن ینسى دائما
 بید أن االبتسامات والدموع عبر السنین

 ما تزال إلى اآلن تقطع نیاط قلبي!
اتجھ ونستون نحو النافذة بینما كان یشد حزامھ. ال بد أن الشمس 

البیوت إذ كان ضوؤھا قد انحسر عن الساحة، قد توارت خلف 
وكانت الحجارة مبتلة كلما لو كانت قد ُغسلت لتوھا، بل لقد خامره 
شعور بأن السماء نفسھا قد غسلت أیضاً فقد كانت زرقتھا التي بین 
أعمدة المداخن نضرة وشاحبة. وكانت المرأة صاحبة ھذا الصوت 

لل، فتارة تغني وأخرى تذرع الساحة جیئة وذھاباً بال كلل أو م
تلزم الصمت لكنھا كانت دائماً تعلق مزیداً من حفاضات األطفال. 
وتساءل ونستون في نفسھ عما إذا كانت تزاول الغسیل كمھنة من 

أجل كسب قوتھا، أو أنھا كانت مجرد خادمة لعشرین أو ثالثین 
حفیداً. كانت جولیا قد جاءت لتقف إلى جانبھ، وراحا معاً یحملقان 
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إلى األسفل وقد خلب لبھما القوام القوي لھذه المرأة. وعندما تطلع 
إلى المرأة بھیئتھا الممیزة وذراعیھا الغلیظتین وھما تمتدان حتى 

تطاال حبل الغسیل، وردفیھا البارزین ككفل حصان، أدرك وللمّرة 
األولى أن ھذه المرأة جمیلة. ولم یكن قد خطر ببالھ من قبل أن 

سین أخذ جسمھا أبعادا ھائلة جراء حمل األطفال، ثم امرأة في الخم
تصلّب بعدئذ واخشوشن بالعمل حتى قسى مثل لفتة شائخة، یمكن 

أن تكون جمیلة. لكنھا كانت جمیلة. ولم ال؟ إن بین جسمھا الصلب 
الذي ضاعت خطوطھ مثل صخرة من الجرانیت وجلدھا األحمر 

وكأسھا. فلماذا ینبغي  الخشن، عالقة تشبھ تلك التي بین تاج الوردة
 أن تكون الثمرة في مرتبة أدنى من مرتبة الزھرة؟

».إنھا جمیلة«وحینئذ غمغم ونستون:   
».إن عرض ردفیھا یبلغ متراً كامالً «وأضافت جولیا:   

».ھذا ھو سر جمالھا«فقال ونستون:   
وأمسك بخصر جولیا اللدن ثم أحاطھ بذراعھ، والتصق بھ جسمھا 

بتیھا. لكن ونستون كان یعلم أن ما یقومان بھ من ردفیھا حتى رك
ال یمكن أن یثمر طفالً، فھذا ھو الشيء الوحید الذي ال یمكنھما 
فعلھ. ولم یكن بإمكانھما اإلفصاح عن ھذا السر ألحد إال بكلمة 

یتلفظ بھا من عقل إلى عقل. أما المرأة التي كانت في الساحة فال 
فتولتین وقلب حار ورحم عقل لھا، فھي ال تملك سوى ذراعین م

خصب. وتساءل ونستون عن عدد األطفال الذین أنجبتھم، ربما 
أنجبت خمسة عشر طفالً، ال شك أنھا مّرت بازدھار عابر 

وسریع، ربما لسنة من الزمن، ازدھار وجمال وردة بریة، ثم 
انتفخت فجأة مثل ثمرة جیدة فأصبحت صلبة حمراء خشنة، بعدئذ 

أشواط متواصلة من الغسیل والتنظیف  غدت حیاتھا عبارة عن
والرتق والطھو والكنس والتلمیع ألطفالھا أوالً ثم ألحفادھا فیما 
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بعد وعلى مدى ثالثین سنة متصلة ومع ذلك فھي ال تزال تغني. 
ولقد امتزجت مشاعر التبجیل الغامض التي أحسھا ونستون نحوھا 

تدة لما وراء مع المشھد الشاحب للسماء الخالیة من الغیوم والمم
أعمدة المداخن إلى مسافات ال نھایة لھا. وقد لفت نظره أن السماء 
التي تظلل الجمیع واحدة سواء كان ذلك في أوراسیا أو إیستاسیا أو 
حتى ھنا في أوقیانیا، كما أن الناس الذین تظلّلھم السماء یتشابھون 

ت ألوف إلى حد كبیر أینما كانوا، ففي جمیع أنحاء العالم یعیش مئا
من مالیین األشخاص على ھذا المنوال، حیث یجھل بعضھم وجود 

بعض، وتفصل بینھم جدران من الكراھیة واألكاذیب ومع ذلك 
فإنھم متماثلین. أناس لم یتعلموا أبداً كیف یفكرون ولكنھم یختزنون 
في قلوبھم وبطونھم وعضالتھم القدرة التي یمكن في یوم من األیام 

الم. فإذا كان ھناك أمل فإنھ یكمن في العامة! أن تقلب نظام الع
ومن دون أن یكمل قراءة الكتاب أدرك أن تلك ال بد أن تكون 
رسالة غولدشتاین األخیرة. إن المستقبل ملك العامة، وتساءل 

ونستون: ھل یمكنني أن أضمن أنھم عندما یحین وقتھم ویمسكون 
یكون غریباً علّي  بزمام أمور العالم فإن العالم الذي سینشئونھ لن

كھذا العالم الذي یھیمن علیھ الحزب؟ أجل سیكون كذلك ألنھ، على 
األقل، سیكون عالم العقل. فحیثما توجد المساواة یوجد العقل، 

ولسوف یحدث ذلك إن عاجالً أو آجالً. سوف تتحول القوة إلى 
وعي. إن العامة خالدون، وھذه حقیقة ال یمكن أن یرقى إلیھا شك 

ینظر المرء إلى القوام الراسخ للمرأة التي في الساحة. ال بد حینما 
أنھم سیستیقظون في نھایة األمر، وإلى أن یحدث ذلك، وبالرغم 
من أنھ قد ال یحدث إال بعد مضي ألف سنة، فإنھم سیبقون أحیاء 
رغم كل الظروف مثل الطیور تنقل الحیویة من جسم إلى جسم 

معھم أو حتى قتلھا.دون أن یتمكن الحزب من تقاسمھا   
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ھل تذكرین العصفور الذي كان یغنّي لنا یوم «وقال ونستون: 
»التقینا عند طرف الغابة؟  

إنھ لم یكن یغني لنا بل كان یغّنِ لنفسھ، وربما لیس «فقالت جولیا: 
».لھذا السبب أیضاً، بل لقد كان یغني لمجرد الغناء  
یغنّي. وفي جمیع إن الطیور تغني والعامة تغني بید أن الحزب لم 

أنحاء العالم، في لندن ونیویورك وأفریقیا والبرازیل وفي 
األراضي المحرمة الواقعة وراء الحدود والتي یلفھا الغموض وفي 

شوارع باریس وبرلین وفي قرى السھول الروسیة الشاسعة وفي 
في كل مكان تنتصب شبیھات ھذه المرأة  -أسواق الیابان والصین 

ب الذي ال یكل أو یمل والالئي تضخمت ذات القوام الصل
أجسامھن من جراء العمل وإنجاب األطفال والكدح من المھد إلى 

اللحد ومع ذلك یغنین. ومن أصالب ھؤالء سیخرج حتًما جیل 
واع. فإذا كنا من األموات، فإن المستقبل لھم، إّال أنھ من الممكن 

لعقل منّا حیاً كما لنا المشاركة في ذلك المستقبل إذا استطعنا إبقاء ا
یبقون ھم أجسادھم حیة، ونقلنا العقیدة السریة التي مفادھا أن اثنین 

 واثنین یساویان أربعة إلى القادم من األجیال.
».إننا نحن األموات«وقال ونستون:   

».إننا نحن األموات«فردت جولیا بصوت كأنھ الصدى:   
»یّتان!إنكما أنتما لم«فقال صوت حدیدي ینبعث من خلفھما:   

فانتفضا وانفصل واحدھما عن اآلخر، وشعر ونستون أن الدم 
تجمد في عروقھ، ورأى البیاض حول حدقتي عیني جولیا وشحب 

وجھھا كلھ حتى أن بقایا الصباغ األحمر التي على وجنتیھا قد 
 برزتا وكأنھما غیر متصلتین بالبشرة التي تحتھما.

».إنكما لمیّتان«وكرر الصوت الحدیدي:   
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».إن الصوت یأتي من وراء اللوحة«ھمست جولیا: و  
أجل إنھ یأتي من وراء اللوحة، اثبتا مكانكما وال «فقال الصوت: 

».تتحركا حتى یصدر لكما أمر آخر  
إنھا بدایة النھایة، إنھا بدایة النھایة! لم یكن باستطاعتھما أن یفعال 

أي شيء غیر أن یحدق أحدھما في اآلخر، ولم تخطر ببالھما فكرة 
أن ینجوا بحیاتھما ولغادرا المنزل قبل فوات األوان، فال یعقل أن 

یتصورا أن بوسعھما عصیان الصوت الحدیدي الصادر من 
فرقعة تاله صوت زجاج یتھشم، لقد الجدار. ثم سمعا صوت 

 سقطت اللوحة على األرض كاشفة شاشة الرصد المخبأة وراءھا.
».إنھم یروننا اآلن«قالت جولیا:   

إننا نراكما اآلن. قفا في منتصف الغرفة ولیدر كل «فقال الصوت: 
منكما ظھره لألخر، ولیضع یدیھ خلف رأسھ وال یمسس أحدكما 

».اآلخر  
اآلخر ومع ذلك ظل ونستون یشعر وكأن جسد ولم یمسس أحدھما 

جولیا یرتجف أو ربما كان جسده ھو الذي یرتجف. وقد استطاع 
بشق األنفس أن یمنع أسنانھ من أن تصر صریراً، لكن ركبتیھ 
كانتا خارجتین عن سیطرتھ، ثم سمعا وقع أقدام قویة في داخل 

یئاً ما المنزل وخارجھ، وبدا أن الساحة قد اكتظت بالرجال وأن ش
یتم جره على األحجار وتوقفت المرأة عن الغناء فجأة. وسمع 
صوت طقطقة وكأن حوض الغسیل قد قذف بھ عبر الساحة 

 وأعقب ذلك جلبة من الھتافات الغاضبة التي انتھت بصرخات ألم.
».إن البیت محاصر«وقال ونستون:   
».إن البیت محاصر«فقال الصوت:   
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أعتقد أنھ یحسن «سنانھا وتقول: وسمع ونستون جولیا تصر على أ
».بنا أن یودع كل منا اآلخر  

».یحسن بكما أن یودع كل منكما اآلخر«فقال الصوت:   
ثم سمعا صوتاً آخر یختلف تماماً عن الصوت الحدیدي، وكان 
صوتاً رقیقاً مھذباً وبدا لونستون أنھ سمعھ من قبل ھو یقول: 

فھا ھي شمعة  وبالمناسبة، وما دمنا بصدد ھذا الموضوع،«
»تستنیر بھا في الطریق إلى الفراش، وھا ھي مقصلة تحّز عنقك!  
وسمع ونستون صوت شيء یتھشم خلفھ ویقع على الفراش، لقد 
برز رأس سلم من النافذة وبدا أن شخصاً ما یتسلقھ للدخول عبر 

النافذة. وارتفع وقع أقدام على درج المنزل ولم تمر لحظات حتى 
ة برجال أشداء یرتدون بزات سوداء وأحذیة أصبحت الغرفة غاص

 ذات نعال حدیدیة ویلوحون بھراوات في أیدیھم.
ولم یعد ونستون یرتجف، بل حتى لم یكن یحرك عینیھ. كان 

الشيء الوحید الذي یھمھ ھو أن یحتفظ بسكونھ لئال یعطي أحدھم 
حجة لضربھ! وتوقف قبالتھ رجل ذو فّكٍ یشبھ فك مصارع حیث 

ق مفتوح، وراح یلوح بھراوتھ واضعا إیاھا بین كان فمھ كش
إبھامھ وسبابتھ. والتقت عینا ونستون عیني ھذا الرجل وكان 

شعور ونستون بالعري، وبیدیھ المرفوعتین خلف رأسھ وبوجھھ 
وجسده المكشوفین شعوراً ال یحتمل. ولعق الرجل شفتیھ بلسانھ ثم 

جاجي من فوق سمع صوت فرقعة آخر، لقد تناول أحدھم الثقل الز
 المنضدة ثم ألقى بھ فوق حجر المدفأة فتھشم.

وتدحرجت قطعة المرجان على األرض، وكانت ضئیلة جدا. 
بعدئذ سمع شھقة وخبطة خلفھ، ثم وعلى الفور تلقى ضربة عنیفة 

على كاحلھ كادت تُفقده توازنھ، بینما كان رجل آخر یلكم جولیا في 
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ن اولة تنشق للھواء، لكبطنھا فارتمت على األرض وھي تلھث مح
ونستون لم یجسر على االلتفات قید أنملة، وإن كان وجھھا المزرق 
الشاحب والالھث یأتي أحیاناً في نطاق رؤیتھ. ورغم حالة الذعر 
التي استولت علیھ فقد كان األلم الذي یشعر بھ أقل حدة من ذلك 
الذي كانت تحسھ وھي تحاول استعادة أنفاسھا. كان یدرك مدى 

أللم المضني الذي تتعرض لھ ولكنھ ذلك األلم الذي ال یشعر بھ ا
المرء ما دام عاجزا عن التقاط أنفاسھ. بعدئذ انكب رجالن على 

جولیا ثم رفعاھا من ركبتیھا وكتفیھا وحمالھا خارج الغرفة كأنھا 
كیس من الخیش. واستطاع ونستون أن یرى وجھھا بلمحة خاطفة، 

لون مغلق العینین بینما كانت آثار كان وجھھا منكفئا شاحب ال
الصباغ األحمر ال زالت عالقة بوجنتیھا وكان ھذا ھو آخر ما رآه 

منھا. أما ھو فقد بقي واقفاً وكأن على رأسھ الطیر، ولم یكن قد 
ضربھ أحد بعد. لكن ثمة أفكار أخرى كانت تنبجس بسرعة في 

ید خاطره، فتساءل عما إذا كانوا قد ألقوا القبض على الس
شارنغتون، وعما فعلوه بالمرأة التي كانت في الساحة. ودھش 

إلحساسھ بالحاجة الماسة إلى التبول مع أنھ لم یكن قد انقضى غیر 
ساعتین أو ثالث على تبولھ آخر مرة، كما ھالھ أن الساعة كانت 
تشیر إلى التاسعة مساء بینما كانت األنوار ما زالت مضاءة على 

وقت من أغسطس، وتساءل عما إذا كان ھو غیر العادة في ذلك ال
وجولیا قد أخطآ تقدیر الوقت وناما حتى التاسعة من صباح الیوم 

 التالي، لكنھ لم یتابع ھذه الفكرة ألنھا لم تكن ذات فائدة.
وبعدئذ سمع ونستون وقع خطى أخف على األرض، إنھ السید 
شارنغتون وقد دلف إلى الغرفة، وللتو بدت عالمات الخضوع 

على وجوه الرجال ذوي الزي األسود، كما بدا أن ثمة تغیراً قد 
طرأ على ھیئة السید شارنغتون الذي وقعت عیناه على شظایا 

 الثقل الزجاجي، فقال بحدة:
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اجمعوا ھذه الشظایا. -  
وانحنى أحد الرجال منفذاً األمر. وكانت لھجة أحیاء لندن الفقیرة 

ون من ھو صاحب الصوت قد اختفت لدیھ، وفي الحال أدرك ونست
الذي كان یصدر عن الشاشة منذ دقائق. كان السید شارنغتون ال 
یزال یرتدي معطفھ المخملي العتیق ولكن شعره األبیض كان قد 
صار أسود، كما لم یكن یرتدي نظارتھ. وحدج ونستون بنظرة 

حادة كما لو أنھ یتحقق من ھویتھ، ثم لم یعره باالً بعد ذلك. وفطن 
إلى أن ثمة تغییرا قد طرأ على السید شارنغتون، فقد غدا ونستون 

منتصب القامة وبدا أن جسمھ قد أصبح أكثر امتالء. أما وجھھ فلم 
تطرأ علیھ غیر تغییرات طفیفة لكنھا مع ذلك غیرت مالمحھ 
تغییرا كامال، فقد بدا حاجباه أقل كثافة، واختفت التجاعید من 

بل حتى أنفھ قد بدا أقصر مما وجھھ، لقد تغیرت كل تقاسیم وجھھ 
كان علیھ. إنھ وجھ بارد یوحي بأن صاحبھ ال یتجاوز الخامسة 

والثالثین من عمره، وسرعان ما تنبھ ونستون أنھ وألول مرة في 
 حیاتھ یرى رأي العین عنصرا من عناصر شرطة الفكر.

 الجزء الثالث
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 الفصل األول
في وزارة الحب، لم یكن ونستون یدري أین ھو! كان یُفترض أنھ 

 لكن كیف السبیل للتحقق من ذلك.
كان قابعًا في زنزانة عالیة السقف ال نوافذ لھا، وكانت جدرانھا 

مخفیة  مغطاة بالخزف األبیض الالمع، وكانت كانت مصابیح
تغمرھا بفیض من الضوء الباھر، كما كان ھناك طنین مستمر ظن 

ة. وبمحاذاة جدران ونستون أن لھ عالقة بفتحات التھوئة بالزنزان
الزنزانة امتد مقعد خشبي مستطیل ال یتسع عرضھ للجلوس علیھ 
إال بصعوبة، وفي الجانب المقابل للباب كان ھنالك مرحاض بال 

كرسي یستعمل لقضاء الحاجة، وفي كل جدار من جدران الزنزانة 
 األربعة ثبتت شاشة رصد.

قھ منذ أن وكان ونستون یشعر بألم مبرح ومتواصل في بطنھ راف
اقتادوه وقذفوا بھ في الشاحنة المغلقة التي نقلتھ. ولكنھ كان یشعر 
أیضا بجوع قارص وشدید، فلربما مضى على آخر مرة ذاق فیھا 

طعاماً أربع وعشرون أو ست وثالثون ساعة. ولم یستطع، كما لن 
یتسنى لھ، أن یعرف إن كانوا قد ألقوا القبض علیھ في الصباح أو 

 المساء.
ونستون فوق المقعد ال یحرك ساكناً وقد عقد ذراعیھ حول  جلس

ركبتیھ، وكان قد تعلّم أن یجلس بال حراك بعدما أدرك أن أي 
حركة غیر متوقعة یأتي بھا تجعل صوتاً ینبعث من شاشة الرصد 

ینھره عن ذلك. واشتدت وطأة الجوع علیھ، ومع ذلك لم یشتھ أكثر 
نھا في جیب معطفھ كان من كسرة خبز تذكر أن لدیھ بعضاً م

یشعر بھا من حین آلخر تخز ساقھ. وبعد طول تردد، تغلب 
 إحساسھ بالجوع على خوفھ فدس یده في جیبھ.
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ولم یكد یفعل حتى استوقفھ صوت صارخ من شاشة الرصد: 
، أخرج یدك من جیبك، ھذا 6079سمیث! سمیث ونستون رقم «

»غیر مسموح بھ في الزنزانة!  
ذي كان علیھ وعقد ذراعیھ حول ركبتیھ. وتذكر فعاد إلى سكونھ ال

كیف أنھم قبل أن یجیئوا بھ إلى ھنا قد ذھبوا بھ إلى مكان آخر 
یرجح أنھ سجن عادي أو مركز توقیف تستخدمھ الدوریات، لكنھ 

لم یستطع أن یعرف كم من الوقت أمضى ھناك فقد كان یتعذر 
ئح كریھة. علیھ قیاس الوقت، كان مكانا صاخبا تتصاعد منھ روا

كانت زنزانة أشبھ بتلك التي یقبع فیھا اآلن وان كانت أشد قذارة 
وتكتظ بعشرة أو خمسة عشر سجیناً أغلبھم من المجرمین العادیین 

وقلیلھم من السجناء السیاسیین. وھناك جلس صامتاً وقد أسند 
ظھره للحائط فیما كانت تزاحمھ أجساد قذره، ورغم أن الخوف 

ذا علیھ وصرفاه عن كل ما حولھ، فقد استطاع واأللم قد استحو
مالحظة الفارق الواضح بین تصرفات السجناء من أعضاء 

الحزب وتصرفات السجناء العادیین، فالسجناء الحزبیون كانوا 
دائماً یلزمون الصمت وتبدو علیھم عالمات الخوف والرعب، أما 

ى أنھم المجرمون العادیون فكانوا ال یأبھون وال یبالون بأحد حت
كانوا یكیلون السباب للحراس، ویدافعون عن أمتعتھم بشراسة 

ویكتبون الكلمات البذیئة على األرض ویأكلون الطعام المھرب من 
خارج السجن بل وكانوا یصرخون في وجھ شاشة الرصد حینما 
توجھ إلیھم عبرھا األوامر بالتزام الھدوء. ومن جھة أخرى كان 

ة تفاھم مع الحراس فینادونھم بعضھم یبدو وكأنھ على عالق
بأسمائھم رافعین الكلفة فیما بینھم ویحصلون على السجائر عبر 

ثقوب التجسس التي في الباب، كما كان الحراس یعاملون 
المجرمین العادیین بشيء من الصبر واألناة حتى حینما كانت 

الظروف تقتصي الغلظة معھم. وكانت تدور بینھم أحادیث كثیرة 
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ات األشغال الشاقة وھي المكان الذي یساق إلیھ حول معسكر
غالبیة السجناء، ومن ھذه األحادیث استشف ونستون أن الحیاة في 
ھذه المعسكرات ال بأس بھا إذا استطاع السجین أن یكّون عالقات 

جیدة وأن یعرف كیف یصّرف أموره داخل المعسكر. وكانت 
وانھا، والشذوذ ممارسات مثل الرشوة والمحاباة والعربدة بكل أل

الجنسي والدعارة تتفشى داخل ھذه المعسكرات، بل كان یتم 
الحصول على المشروبات الروحیة عبر تقطیرھا من البطاطس. 

ولم یكن أحد یحظى بثقة الحراس إال المجرمون العادیون 
وباألخص القتلة وأفراد العصابات منھم والذین كانوا یمثلون شكال 

وأما المجرمون السیاسیون فقد كان یعھد من أشكال األرستقراطیة. 
 إلیھم بجمیع األعمال القذرة.

ورأى ونستون أن سجناء من شتى األلوان یفدون إلى السجن أو 
یخرجون منھ في حركة ال تتوقف، فمنھم تجار المخدرات 

واللصوص وقطاع الطرق وتجار السوق السوداء ومدمنو الخمر 
لون إلى حالة من والعاھرات. وكان بعض مدمني الخمر یص

االنفالت تضطر بقیة زمالئھم للتكتل ضدھم والسیطرة على ھذا 
العنف، كما یذكر أن أربعة حراس قد جاؤوا بامرأة ضخمة الجسم 

یناھز عمرھا الستین وذات شعر أشیب ونھدین كبیرین وكانت 
تقاومھم بعنف وتصرخ فیھم وھم یجرونھا إلى الزنزانة من 

لنھایة جردوھا من حذائھا الذي كانت أطرافھا األربعة، وفي ا
تركلھم بھ ثم دفعوھا بعنف فسقطت فوق حجر ونستون وكادت 
تكسر عظامھ، لكنھا نھضت واندفعت نحو باب الزنزانة وھي 
تلعن الحراس وتسبھم بأقذع الكلمات، وحینما انتبھت إلى أنھا 

كانت تجلس على شيء غیر مستو انزلقت عن ركبة ونستون إلى 
ائلة:المقعد ق  
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معذرة یا عزیزي، ما كان یجب أن أجلس فوق ركبتیك، ولكن «
ھؤالء األوغاد ھم الذین دفعوني. إنھم ال یعرفون كیف ینبغي أن 

، ثم توقفت عن الكالم وضربت بیدھا على صدرھا »یعاملوا سیدة
».معذرة فلست في حالة طبیعیة«وھي تقول:   

 وانحنت إلى األمام وتقیأت على األرض.
ھذا «ك أسندت ظھرھا إلى الحائط مغمضة عینیھا وقالت: وبعد ذل

أفضل، إیاك أن تبقیھ في معدتك، یحسن بك أن تتخلص منھ وھو 
 ً ».طریا  

وحینما ھدأت قلیالً، التفتت لتلقي نظرة أخرى على ونستون، وبدا 
أن آصرة من نوع ما قد جعلتھا تمیل إلیھ فأحاطت كتفیھ بذراعھا 
وجذبتھ نحوھا وھي تنفث في وجھھ بأنفاس مشبعة برائحة الجعة 

 وحموضة القيء.
»ما اسمك عزیزي؟«وسألتھ:   
».سمیث«فأجاب:   
ً  سمیث؟ ھذا أمر عجیب،«فقالت:  ، ثم »إن اسمي سمیث أیضا

»ربما كنت أمك!«أضافت بنبرة حانیة:   
وجال بخاطر ونستون أنھ من المحتمل فعالً أن تكون أمھ، فقد 
كانت في مثل عمرھا وجسمھا وإن كان من الوارد أن بعض 

التغییر قد طرأ علیھا بعد عشرین سنة أمضتھا في معسكر 
 األشغال الشاقة.

ونستون، إذ كان المجرمون العادیون وما من أحد آخر تحدث مع 
یتجاھلون السجناء السیاسیین تجاھالً یثیر الدھشة، بل وینظرون 

إلیھم نظرة ازدراء. وأما السجناء السیاسیون فكانوا دائمي الصمت 
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فھم یخشون الكالم مع أي من المجرمین العادیین، كما أنھم أشد 
واحدة  خشیة من الكالم بعضھم مع بعض. ولم یحدث سوى مرة

أن استرق السمع لحدیث ھامس دار بین سجینتین من سجینات 
الحزب ولم یفھم منھ سوى أنھ كان یدور حول ما یدعى بالغرفة 

) لكنھ لم یدرك المغزى.101(  
لعلھم قد جاؤوا بھ إلى ھنا قبل ساعتین أو ثالث ومع ذلك لم یفارقھ 

ناً آخر، ألم معدتھ لحظة من الزمن، وإن اشتد علیھ حیناً وخف حی
وكان نطاق تفكیره یتسع أو یضیق تبعاً لذلك، فحینما كان یشتد 

علیھ األلم كان ال یفكر إال في األلم ذاتھ وفي رغبتھ في الطعام، 
أما حینما یخف فكان الرعب یمسك بتالبیبھ، كما مرت بھ لحظات 
كان یتراءى لھ خاللھا المصیر الذي ینتظره وھو ما كان یرتجف 

ف أنفاسھ. فقد كان یتخیل وطأة الھراوات وھي تحطم لھ قلبھ وتتوق
مرفقیھ واألحذیة ذات النعال الحدیدیة وھي تھشم ساقیھ، كما 

تراءى لھ وھو یُسحل فوق األرض ویصرخ طلباً للرحمة بعد أن 
تھشمت أسنانھ. وقلما كانت ترد جولیا على خاطره ألنھ كان ال 

ا ولن یخونھا، (ولكن یستطیع أن یركز تفكیره علیھا، نعم لقد أحبھ
ھذا الحب كان مجرد حقیقة یعرفھا معرفتھ لمبادئ الریاضیات) 

ولذلك لم یعد اآلن یجد أثراً ألي حب نحوھا، بل لم یعد حتى یشغل 
بالھ بما عساه ألمَّ بھا. ولكن أوبراین كان ھو الذي یخطر ببالھ 

براین كثیراً فیعید إلیھ بصیصاً من األمل، فیقول لنفسھ ال بد أن أو
ال تحاول أبداً » األخوة«قد علم بأمر اعتقالھ، لكنھ تذكر أن حركة 

إنقاذ أعضائھا، إال أنھ تبقى أمامھم دائماً شفرة الحالقة التي یمكنھم 
أن یھربوھا إلیھ لیضع بھا حداً آلالمھ. وتصور أن خمس ثوان 
تكفي ألن یمزق نفسھ بالشفرة وببرودة حارقة، بل إن األصابع 

بالشفرة ستتقطع حتى العظام ھي األخرى قبل أن یندفع الممسكة 
إلیھ الحراس لمنعھ من ذلك. وكان كل شيء یرتد على جسمھ 
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العلیل الذي كان یرتجف من أقل ألم، ومع ذلك لم یكن واثقاً بأنھ 
سیستخدم الشفرة حتى إذا أتیحت لھ الفرصة، فقد كان من الطبیعي 

اة على الموت حتى لو لدیھ أن یعیش لحظة بلحظة مفضًال الحی
كان على یقین من أن تلك الحیاة لن تتجاوز عشر دقائق وستكون 

 كلھا عذاباً في عذاب.
وكان ینصرف أحیاناً إلى إحصاء عدد بالطات الخزف األبیض 
على جدران الزنزانة، ومع أن األمر كان یبدو ھیناً فانھ لم یوفق 

وعن الوقت أھو  إلى ذلك. وكثیراً ما كان یتساءل عن مكان وجوده
لیل أم نھار. فتارة یشعر بأنھ من المؤكد أن ضوء النھار یمأل 

الكون خارج الزنزانة، وتارة أخرى وفي الوقت نفسھ تقریباً یشعر 
أن ظالماً دامساً یخیم على العالم بالخارج. كان ونستون یعلم 
بالغریزة أن األنوار في ھذا المكان ال یمكن أن تطفأ، إنھ ذلك 

الذي ال ظلمة فیھ، األن فطن إلى السبب الذي جعلھ یظن  المكان
أن أوبراین فھم إشارتھ عندما حدثھ عن المكان الذي ال ظالم فیھ، 

ففي وزارة الحب لیس ثمة نوافذ وزنزانتھ ربما تكون في قلب 
البنایة أو عند الحائط الخارجي، وقد تكون في الطابق العاشر تحت 

فوق األرض. وقد راح ونستون  األرض أو في الطابق الثالثین
ینتقل بمخیلتھ من مكان آلخر محاوالً أن یقرر بحسھ العام ما إذا 

 كانت زنزانتھ معلقة في الھواء أم مدفونة في أعماق سحیقة.
سمع ونستون وقع أقدام خارج الزنزانة، بعدئذ فُتح الباب الفوالذي 

داء محدثاً صریراً عالیًا ودخل منھ ضابط شاب یرتدي بزة سو
یلمع جلدھا المصقول وكان ذا وجھ شاحب یشبھ قناعاً من الشمع، 

وما إن دخل الزنزانة حتى أشار إلى الحرس أن یُدِخلوا السجین 
الذي كانوا یقتادونھ والذي لم یكن غیر الشاعر أمبلفورث. أدخلوه 

 الزنزانة وھو یجرجر قدمیھ ثم غادروا وأغلقوا الباب خلفھم.
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داخل الزنزانة من طرف إلى طرف كما لو راح أمبلفورث یتحرك 
أنھ یبحث عن باب للخروج، وبعدئذ أخذ یذرع الزنزانة جیئة 

وذھاباً، ولم یكن قد انتبھ إلى وجود ونستون بعد رغم أن عینیھ 
الزائغتین كانتا تحدقان في الجدار الذي یتكئ إلیھ ونستون. كان 

القذرة تبرز  أمبلفورث حافي القدمین وكانت أصابع رجلیھ الكبیرة
من ثقوب جوربھ المھترئ ولحیتھ الكثة تغطي وجھھ حتى عظم 

وجنتیھ مضفیة علیھ ھیئة وحشیة كانت تتالءم على نحو غریب مع 
 ھیكلھ الضخم وحركاتھ العصبیة.

حّرك ونستون نفسھ من سباتھ عازماً على الحدیث مع أمبلفورث 
حالقة إلیھ.مھما كانت العواقب، فربّما كان ھو من یحمل شفرة ال  

».أمبلفورث«فناداه:   
لم یصدر أي صوت عن شاشة الرصد، في حین توقف أمبلفورث 

 وقد جفل جفلة خفیفة، ثم ركز عینیھ على ونستون وقال:
آه! ونستون! أأنت ھنا أیضاً؟ -  
لماذا جيء بك إلى ھنا؟ -  
الحق أقول لك ...، قال ذلك وھو یجلس قلقاً على المقعد قبالة  -

نھ جرم واحد ال غیر.ونستون، إ  
لكن ھل اقترفتھ فعالً؟ -  
یبدو لي أنني فعلت ذلك. -  

وفرك أمبلفورث جبینھ بیده وضغط علیھا للحظة كأنما یحاول أن 
 یتذكر شیئاً ما.
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إن مثل ھذه األشیاء ممكنة الحدوث، «ثم قال على نحو غامض: 
فیمكنني أن أحدد لك حادثاً لعلھ ھو السبب في مجیئي إلى ھنا، إنھ 

وال ریب حماقة من جانبي. فقد كنا نعمل في إنتاج طبعة من 
في نھایة أحد األبیات وكان » هللا«قصائد كبلنج وأبقیت على كلمة 

وأضاف وقد علت ». مالءمة القافیةال بد من اإلبقاء علیھا ل
لقد كان من المستحیل تغییر البیت «عالمات السخط على وجھھ: 

الشعري، وقد حاولت على مدى أیام التفكیر في بدیل لكن دون 
».جدوى  

وتغیرت أساریر وجھھ وذھب عنھ الغضب وبدا للحظة راضیاً 
 حیث شاع في وجھھ شيء من دفء الثقافة، إنھ ابتھاج المتحذلق

 الذي اكتشف حقیقة ال قیمة لھا.
ھل خطر ببالك أن تاریخ الشعر اإلنجلیزي كان «وأردف قائالً: 

»محكوًما بحقیقة أن اللغة اإلنجلیزیة فقیرة في األوزان؟  
ولم یكن ذلك السؤال قد خطر ببال ونستون مطلقا، فضال عن أن 

 َمْن في مثل ظروفھ ال یأبھ أو یھتم بذلك.
»تعرف في أي وقت من الیوم نحن اآلن؟ھل «فسألھ ونستون:   

قلّما فكرت في ذلك، إنني «وبدا أن أمبلفورث جفل ثانیة وقال: 
» حتى ال أذكر مذ كم یوم أُلقي القبض علي؟ مذ یومین أم ثالثة؟

وراح یقلب عینیھ في جوانب الغرفة كمن یأمل أن یجد نافذة، ثم 
ولست أدري في ھذا المكان ال فرق بین اللیل والنھار «أضاف: 

».كیف یمكن للمرء أن یقدر الزمن فیھ  
واستمر حدیثھما الھائم بضع دقائق ثم ومن دون سبب واضح 
صدر صوت عن شاشة الرصد یأمرھم بالتزام الصمت. فعاد 

ونستون لسكونھ وقد عقد ذراعیھ حول ركبتیھ. أما أمبلفورث فقد 
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الصیق،  حال بنیانھ الضخم بینھ وبین الجلوس مرتاحاً على المقعد
وراح یتململ في جلستھ ناقالً یده من ركبتھ ھذه إلى تلك. إال أن 
صوتاً نبعث ثانیة من شاشة الرصد یأمره بالسكون. ومرَّ وقت 

وھما على ھذه الحال، ربما عشرون دقیقة أو ساعة، ثم سمعا ثانیة 
وقع أقدام خارج الزنزانة، فتجمد الدم في عروقھ، وجال بخاطره 

ام تعني أن دوره قد حان، ربما حاال وربما خالل ألن وقع األقد
 دقائق.

وفُتح الباب لیدخل منھ الضابط الشاب ذو الوجھ المتجھم. وبحركة 
خاطفة من یده قال للحراس وھو یشیر إلى أمبلفورث: الغرفة 

101.  
نھض أمبلفورث ومشى مھروالً بین یدي الحراس، وقد بدا وجھھ 

راد بھ.مضطرباً رغم أنھ لم یفھم ماذا ی  
ثم مضى وقت بدا لونستون طویالً، وعاوده ألم معدتھ. وراحت 

أفكاره تدور في حلقة مفرغة مثل كرة تدور وتسقط في المجموعة 
نفسھا من الفتحات، إذ لم یكن یفكر إال في ستة أمور ھي: ألم 

معدتھ، وكسرة الخبز التي في جیبھ، والدم والصراخ، وأوبراین، 
. ثم اعترتھ نوبة تشنج جدیدة في أحشائھ وجولیا، وشفرة الحالقة

لدى سماعھ وقع أقدام الحراس وھم یقتربون نحو الزنزانة. وما إن 
فتح الباب حتى ھبت موجة باردة من العرق كانت تتقدم بارصون 

الذي أدخلھ الحراس إلى الزنزانة، والذي كان مرتدیاً قمیصاً 
 ریاضیاً وسرواالً قصیراً.

حتى أنت «ونستون حتى أنھ نسي نفسھ وقال مشدوھا: وھنا جفل 
»ھنا؟  
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ورمق بارصون ونستون بنظرة خلت من أي اھتمام أو دھشة 
لكنھا كانت مفعمة بالبؤس، وراح یذرع الغرفة جیئة وذھاباً بخطى 

غیر منتظمة وبصورة توحي بأن زمام نفسھ قد أفلت منھ. وكان 
عشة، وعیناه كانتا كلما حاول مد ساقیھ القصیرتین أصابتھما ر

 جاحظتین تنظران باندھاش وكأنھما تحدقان في شيء بعید.
»ما الذي جاء بك إلى ھنا؟«فسألھ ونستون:   

كانت نبرة صوتھ توحي ». جریمة فكر«فأجاب بارصون منتحباً: 
بإقرار كامل منھ باقتراف الجریمة وبرعب یعتمل بداخلھ كلما 

ثم وقف قبالة ونستون  تذكر أنھ یقع تحمت طائلة ھذا االتھام،
أتظن أنھم سیعدمونني رمیاً «وكأنما یحتكم إلیھ، فقال: 

بالرصاص؟ إنھم ال یرمون المرء بالرصاص إذا لم یقترف إثماً 
ملموساً، أما مجّرد األفكار فھذا ما ال سلطة للمرء علیھ، ألیس 

كذلك؟ أعلم أنھم یمنحون المرء فرصة كافیة لإلدالء بأقوالھ، إنني 
ھم فیما یخص ذلك. إنھم یعرفون سجلّي، ألیس كذلك؟ لعلك أثق ب

تعرف أي نوع من الرجال كنت، لم أكن رجالً سیئاً بأي شكل، 
صحیح أنني لم أكن متقد الذكاء ولكنني كنت متحمساً وبذلت كل ما 

في وسعي لخدمة الحزب، ألیس كذلك؟ أال تظن أنني سأفلت من 
وات أمضیھا في عقوبة الموت وأنال خمس أو حتى عشر سن

معسكر من المعسكرات؟ إن من ھو مثلي یمكنھ أن یؤدي أعماال 
مفیدة في معسكرات األشغال الشاقة، إنني ال أظنھم سیعدمونني 

».رمیاً بالرصاص لخروجي عن الطریق القویم مرة واحدة  
»ھل أنت مذنب؟«وسألھ ونستون:   

 فأجابھ بارصون باكیاً وھو ینظر إلى الشاشة نظرة خنوع:
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بالطبع إنني مذنب. وھل تظن أن الحزب یمكن أن یعتقل شخصاً «
وھنا بدا وجھھ الشبیھ بالضفدع أكثر ھدوءاً، بل وارتسمت » بریئاً؟

علیھ عالمات االستقامة الزائفة، ثم استطرد قائالً وعالمات التأثر 
 بادیة علیھ:

إن جریمة الفكر جریمة فظیعة، إنھا جریمة غادرة، تتلبسك دون «
نعم، أثناء نومي. لقد  تنبھ. أتدري كیف تلبستني؟ أثناء نومي! أن ت

كنت أؤدي عملي بنشاط ولم یخطر ببالي البتة أن مثل ھذه األفكار 
السوداء تختبئ في عقلي الباطن. ثم بدأت بعد ذلك أتكلم وأنا نائم. 

»أََوتدري ماذا سمعوني أقول؟  
ت وخفض صوتھ كشخص مضطر لدواعٍ طبیة أن یتلفظ بكلما

 بذیئة.
لقد سمعوني أقول: لیسقط األخ الكبیر! نعم ھذا ھو ما قلتھ. ویبدو «

أنني أخذت في تردیده المرة تلو األخرى، وال أخفي علیك أنني 
مسرور من أنھم قد قبضوا علّي قبل أن أذھب ألبعد من ذلك. ھل 

تعلم ماذا أنوي قولھ حینما أمثل بین یدي المحكمة؟ سأقول لھم: 
». ألنكم أنقذتموني قبل فوات األوانشكراً، شكراً   

»لكن من الذي وشى بك؟«فسألھ ونستون:   
إنھا ابنتي «فأجاب بارصون بنبرة حزینة مفعمة بالفخر: 

الصغیرة، لقد كانت تسترق السمع من ثقب الباب وسمدت ما كنت 
أھذي بھ، وفي الیوم التالي بادرت إلبالغ الدوریة. إنھا طفلة متقدة 

ھا لم تتجاوز السابعة. إنني ال أكّن لھا أي ضغینة الذكاء رغم أن
جراء ذلك، بل على العكس إنني فخور بھا ألن ذلك یعني أنني قد 

».ربیتھا تربیة قویمة وغرست فیھا روح الوالء  
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ثم صدرت عنھ بعض االختالجات المضطربة، فتارة یقف وأخرى 
یجلس وھو یمد بصره نحو المرحاض، ثم فجأة خلع سروالھ وھو 

 یقول:
معذرة أیھا العجوز إذ لم أعد أحتمل االنتظار أكثر من ذلك! -  

وألقى بمؤخرتھ الكبیرة فوق قاعدة المرحاض، فغطى ونستون 
وجھھ بیدیھ إال أن صوتاً عالیاً انبعث من شاشة الرصد: سمیث، 

، اكشف عن وجھك، فذلك غیر مسموح بھ 6079ونستون سمیث 
ھ، لكنھ تبین بعدما انتھى في الزنزانة. فكشف ونستون عن وجھ

بارصون من استعمال المرحاض وبصورة فجة تثیر االشمئزاز 
أن سدادة البالوعة ال تعمل ما جعل الزنزانة تغص برائحة بغیضة 

 ونتنة لساعات.
وأخیراً ذھب بارصون، فكثیر من السجناء یجیئون ویذھبون دون 

فرائسھا  أن یعلم أحد بما آل إلیھ مصیرھم، ومنھم امرأة ارتعدت
وامتقع لونھا بمجرد أن سمعت الضابط یأمرھا أن تذھب إلى 

. وكان ونستون قد فقد اإلحساس بالوقت ولم یعد یمیز 101الغرفة 
اللیل من النھار. أما عن السجناء اآلخرین فكانت الزنزانة تضم 
ستة موقوفین من الرجال والنساء، یجلسون بال حراك وقد خیم 

. وقبالة ونستون كان یجلس رجل أشبھ علیھم جمیعاً صمت مطبق
بحیوان مجتر ذي أسنان بارزة وذقن جرداء، كما كانت لھ أوداج 

منتفخة تبعث على االعتقاد بأنھ یختزن بعض الطعام في فمھ، 
وكان ینتقل بعینیھ خلسة من سجین إلى آخر حتى إذا ما التقت 

 عیناه بعیني أحدھم أشاح بوجھھ سریعاً.
خرى لیزج بسجین آخر إلى الزنزانة. وكانت وفُتح الباب مرة أ

ھیئتھ تقشعر لھا األبدان. كان رجالً عادیاً ذا ھیئة مزریة ولعلھ 
كان مھندساً أو فنیاً من نوع ما، لكن الشيء الذي راع ونستون فیھ 



~ 290 ~ 

 

ھو وجھھ الناحل الذي كان أشبھ بالجمجمة. وبسبب نحافتھ كان 
اقع وبصورة مشوھة، كما فمھ وعیناه یبدوان أوسع مما ھما في الو

كانت نظراتھ تنطوي على غدر وكراھیة متأججة یضمرھا 
 لشخص أو شيء ما.

جلس الرجل فوق المقعد على مقربة من ونستون، لكن ونستون لم 
یتطلع إلى وجھھ ثانیة وإن كان وجھھ المعذب األشبھ بالجمجمة قد 

ك انطبع في مخیلتھ وكأنھ یقف أمام عینیھ مباشرة. وفجأة أدر
ونستون السر وراء ھذا النحول، لقد كان الرجل یتضور جوعاً. 

ویبدو أن جمیع سجناء الزنزانة قد فطنوا إلى ذلك في الوقت نفسھ. 
وبدت عالمات التململ على كل الجالسین فوق المقعد الخشبي، 
وظل الرجل ذو الذقن الجرداء یحملق في صاحب الوجھ األشبھ 

مبتعداً عنھ ثم یقترب منھ ثانیة تحت بالجمجمة ثم ال یلبث أن یجفل 
تأثیر جاذبیة ال تقاوم ثم یبتعد عنھ مرة أخرى وقد تلبسھ شعور 

بالذنب ولذلك فقد راح یتململ في جلستھ. وأخیراً ھّب واقفاً وراح 
یمشي داخل الزنزانة بخطى مضطربة، ودس یده في جیبھ لیخرج 

شبھ كسرة خبز قدمھا على الفور إلى الرجل ذي الوجھ األ
 بالجمجمة وعالمات االرتباك واضحة علیھ.

وعلى الفور انطلق زئیر غاضب من شاشة الرصد یصم اآلذان، 
اء عائداً إلى مكانھ فقفز الرجل ذو األوداج المنتفخة والذقن الجرد

في حین كان الرجل ذو الوجھ األشبھ بالجمجمة قد سحب یده وراء 
قد رفض الھدیة.ظھره وكأنھ یرید أن یُري العالم كلھ أنھ   

دع كسرة الخبز  2713فزأر الصوت: (بامستید! بامستید رقم 
».تسقط على األرض  
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فأذعن الرجل لألمر وترك كسرة الخبز تسقط على األرض. 
اثبت مكانك، وانظر نحو الباب «وصاح الصوت من الشاشة ثانیة: 

».وال تأِت بحركة  
من الفزع.  وانصاع الرجل لألمر ثانیة فیما كانت أوداجھ ترتجف

وفتح الباب وما إن دخل الضابط الشاب وانتحى جانباً حتى ظھر 
من ورائھ حارس مكتنز القامة مفتول الذراعین عریض المنكبین. 
ووقف الحارس قبالة السجین ذي الوجھ األشبھ بالجمجمة وما إن 
صدرت لھ اإلشارة من الضابط حتى سدد لكمة، جمع فیھا كل ما 

سجین، وكانت اللكمة من القوة بحیث طرحتھ أوتي من عزم، لفم ال
أرضاً فسقط عند قاعدة المرحاض. وظل ممدداً لبضع لحظات 

فاقداً الوعي بینما كان فمھ وأنفھ ینزفان دماً داكناً. ولم یصدر عنھ 
غیر أنین أو صریر خافت بدا أنھ ال یشعر بھما. ثم تدحرج حتى 

وركبتیھ. ووسط  رفع نفسھ عن األرض وھو یترنح مستعیناً بیدیھ
دمھ النازف ولعابھ السائل رأى ونستون فّكي الرجل یرتطمان 

 باألرض.
وتسّمر السجناء اآلخرون في األرض وقد عقدوا أیدیھم فوق 

ركبھم، وعاد الرجل ذو األوداج المنتفخة إلى مكانھ وقد تورم 
والتھب أحد صدغیھ حتى أصبح أشبھ بكتلة ھالمیة بلون الكرز مع 

في منتصفھا. ومن حین آلخر كان الدم یقطر فوق  فتحة سوداء
سترتھ، بینما ظل ینقل عینیھ الرمادیتین بین وجوه السجناء یخامره 

شعور بالذنب أقوى من ذي قبل وكأنما كان یحاول أن یستشف 
 مدى ازدراء اآلخرین لھ بعد ما لحق بھ من إذالل جزاء فعلتھ.

إشارة صغیرة إلى وفُتح الباب من جدید، وأشار الضابط الشاب 
 السجین ذي الوجھ األشبھ بالجمجمة قائالً؟

.101إلى الغرفة  -  
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وصدرت عن ونستون شھقة وبدا علیھ االضطراب. وكان السجین 
قد خّر راكعاً على ركبتیھ ولداه مضمومتان إلى صدره وراح 

 یصرخ متضرعا:
 أیھا الرفیق! أیھا الضابط! أضرع إلیك أال تأخذني إلى ذلك المكان.

لقد اعترفت لكم بكل شيء، ماذا تریدون بعد؟ لم یعد لدي ما 
أعترف بھ. قل لي بماذا تریدونني أن أعترف وأنا مستعد 

لالعتراف فوراً، أو اكتب االعتراف وسأوقع علیھ في الحال! على 
.101أي شيء. لكن ال تذھبوا بي إلى الغرفة   

».101جّروه إلى الغرفة «فعاد الضابط یكرر:   
نستون أن وجھ الرجل الذي كان شاحباً بالفعل قد انقلب والحظ و

 وعلى نحو ال یصدق إلى اللون األخضر.
افعلوا بي ما شئتم! لقد «وراح السجین یصیح متضرعاً: 

جوعتموني ألسابیع طویلة، اقتلوني. أطلقوا علّي الرصاص. 
اشنقوني. اقضوا علّي بالسجن خمساً وعشرین سنة. ھل من أحد 
تریدون أن أشي بھ؟ فقط أشیروا لي من یكون، فأنا ال أبالي بمن 

لي زوجة وثالثة سیكون ھذا الشخص وال بما ستفعلون بھ. إن 
أطفال أكبرھم لم یتجاوز السادسة، فلتذبحوھم أمام عیني وسأقف 

!101متفرجاً على ذلك، لكن ال تذھبوا بي إلى الغرفة   
».101إلى الغرفة «فعاد الضابط یقول:   

وتطلّع الرجل حوالیھ في جنون إلى بقیة السجناء، وكأنھ یود أن 
واستقرت عیناه على الرجل ذي یختار ضحیة أخرى بدالً منھ، 

 األوداج المنتفخة ومد ذراعھ المنحولة صائحاً:
ھذا ھو الرجل الذي ینبغي أن تأخذوه! إنكم لم تسمعوا ما كان «

یقولھ بعدما ھشمت اللكمة أسنانھ. امنحوني الفرصة وسأخبركم 



~ 293 ~ 

 

وتقدم ». بكل كلمة نطق بھا. إنھ ھو من یعادي الحزب ولست أنا
إنكم لم «فتعالى صوتھ حتى صار أشبھ بالعویل: الحارسان نحوه 

تسمعوا ما قالھ، لقد لحق الصمم بشاشة الرصد آنذاك. إنھ الرجل 
»الذي یھّمكم، خذوه ھو، ودعوني أنا!  

انحنى الحارسان لیجراه من ذراعیھ، ولكنھ كان في تلك اللحظة قد 
انبطح أرضاً وقبض بیدیھ على أحد القوائم الحدیدیة التي یرتكز 

علیھا مقعد الزنزانة وراح یعوي كحیوان. أمسك بھ الحارسان لفك 
قبضتھ عن القائم الحدیدي، لكنھ كان یتشبث بقوة مذھلة. أما 

السجناء اآلخرون فكانوا یجلسون في صمت وذعر وقد عقدوا 
أیدیھم حول ركبھم وھم ینظرون شاخصین أمامھم. وتوقف العواء 

ى التشبث بالقائم الحدیدي. والعویل، ولم یعد لدیھ طاقة إال عل
وحینئذ دوت صرخة من نوع مختلف، لقد حطمت ضربة من 

حذاء أحد الحارسین أصابع إحدى یدیھ وبعدئذ أوقفاه على قدمیھ 
 وراحا یجرجرانھ إلى الخارج.

».101إلى الغرفة «فقال الضابط:   
وسار الرجل معھم وھو یترنح منكفئ الرأس ویمسك بیده 

جمیع قواه.المسحوقة وقد خارت   
مّر وقت طویل، فاذا كان الوقت لیالً حینما أخذوا صاحب الوجھ 
األشبھ بالجمجمة، فقد غدا الوقت صباحا، ولو أنھ كان صباحاً، 
ألضحى ظھراً. وبات ونستون وحیداً لساعات بعدما كان جمیع 
السجناء قد غادروا الزنزانة. وكان الجلوس على المقعد الضیق 

ینھض من مكانھ فیروح ویجيء في الزنزانة  یسبب لھ ألماً فكان
 دون أن یسمع نھیاً عن ذلك من الشاشة.
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وكانت كسرة الخبز ما زالت حیث رمى بھا الرجل ذو األوداج 
المنتفخة. في البدایة راودتھ نفسھ أن یلتقطھا لكنھ كان یقاوم ذلك، 

أما األن فقد عافھا بعد أن اشتد علیھ العطش وصار فمھ لزجاً ونتن 
لرائحة. وكان صوت الطنین المستمر والضوء األبیض الذي ال ا

ینطفئ قد أصاباه بدوار نجم عن إحساسھ بأن رأسھ قد أصبح 
مجوفاً. وكان ینھض على قدمیھ كلما اشتد علیھ ألم عظامھ ثم ال 

یلبث أن یعاود الجلوس في الحال ألن الدوار كان یجعلھ غیر واثق 
ال. وكان الذعر یستحوذ علیھ كلما  مما إذا كانت قدماه ستحمالنھ أم

أمكنھ السیطرة على إحساساتھ الجسدیة، أما حینما یفكر في 
أوبراین وفي شفرة الحالقة فكان یداعبھ بصیص من األمل. كان 

یعتقد أن الشفرة ربما تُھّرب إلیھ مخبأة في الطعام إن كانوا 
بد أنھا  سیقدمون لھ طعاماً. ولم یكن یفكر في جولیا إال عرضاً، فال

تتعذب في مكان ما، وربما كان عذابھا یفوق عذابھ، بل لعلھا 
تصرخ من األلم المبرح الذي یحیق بھا في ھذه اللحظة. وقال في 
نفسھ: ترى لو أن مضاعفة ألمي كان فیھا إنقاذا لجولیا، ھل كنت 

أقبل بذلك؟ أجل كنت أقبل. لكن ذلك كان مجرد قرار صوري 
یتخذه. لكنھ لم یكن یحس بھ في قرارة  اتخذه لعلمھ أن علیھ أن

نفسھ. ففي ھذا المقام ال یملك المرء أن یشعر بشيء سوى األلم أو 
انتظار األلم. ثم ھل من الممكن حینما یكون المرء یتعذب فعال أن 
یرغب، ألي سبب من األسباب، في أن یزاد لھ في ألمھ؟ لكنھ لم 

 یكن قد توصل إلى إجابة عن ھذا السؤال بعد.
ومرة أخرى تناھت إلى سمعھ وقع أقدام الحرس تقترب من 

 الزنزانة. وفتح الباب، ودخل أوبراین.
وما إن رآه ونستون حتى ھّب واقفاً على قدمیھ. وكان وقع المفاجأة 

شدیدا حتى أنھ نسي كل حذر من شاشة الرصد بل نسي وجودھا 
 بالمرة وصاح:
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حتى أنت وقعت في قبضتھم أیضاً! -  
لقد وقعت في قبضتھم منذ أمد «ین بشيء من التھكم: فقال أوبرا

وانتحى جانباً لیظھر خلفھ حارس عریض المنكبین یمسك ». طویل
 بھراوة طویلة سوداء في یده.

لقد كنت تعرف ما سیؤول إلیھ أمرك، فال تخدع «وقال أوبراین: 
».نفسك. لقد كنت دائماً تعرف ذلك  

عد ثمة فائدة ترجى من لقد أدرك ونستون كل شيء اآلن. لكن لم ی
التفكیر في ذلك. وفي ھذه اللحظات لم یكن یرى من العالم إال 
الھراوة التي بید الحارس الذي قد یھوي بھا على أي مكان في 
جسمھ، على رأسھ، أو صوان أذنھ، أو على ذراعھ، أو على 

 مرفقھ.
لكنھ ھوى بھا على المرفق! فخر ونستون أرضاً على ركبتیھ وكاد 

وابھ، وقد أمسك مرفقھ بیده األخرى، وتحول كل شيء في یفقد ص
عینیھ إلى اللون األصفر. ولم یصدق أن ضربة واحدة یمكن أن 
تسبب لھ كل ھذا األلم المبرح. أفاق قلیالً من الضربة فالحظ أن 
الرجلین ینظران إلیھ بازدراء، وكان الحارس یضحك من جسده 

ال وھو أن المرء ال المتلوي. وھنا حضره الجواب عن ذلك السؤ
یمكن أبداً ومھما كانت األسباب أن یرغب في زیادة ألمھ. فإزاء 

األلم ال یمكن لإلنسان إال أن یرغب في توقفھ. فلیس في العالم ما 
ھو أسوأ من األلم الجسدي، وحیال األلم لیس ھناك أبطال، لیس 
ھناك أبطال. وظلت ھذه الفكرة تدور في رأسھ بینما كان یسقط 

اً وھو یتلوى ألماً ویشّد على ذراعھ الیسرى التي جعلتھا أرض
 الضربة عاجزة.
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 الفصل الثاني
وجد ونستون نفسھ ممدداً فوق سریر یشبھ أسرة المعسكرات، عدا 

أتھ كان أكثر ارتفاعاً عن األرض وكان مقیّد األطراف بحیث ال 
یستطیع حراكاً، والضوء األكثر سطوعاً من المعتاد یسقط على 

مباشرة. وكان أوبراین یقف إلى جانبھ متفّرساً في وجھھ،  وجھھ
وإلى الجانب اآلخر كان یقف رجل یرتدي معطفاً أبیض اللون 

 ویحمل في یده محقنة.
وحتى بعد أن فتح ونستون عینیھ لم یعي ما حولھ إال تدریجیاً. كان 

یحس وكأنھ یسبح صاعداً إلى فضاء ھذه الغرفة قادما من عالم 
ماق میاه سحیقة تحتھا، أما كم من الوقت مّر علیھ آخر، من أع

فذلك أمر یجھلھ تماماً، فمذ ألقوا القبض علیھ لم یعد یرى ظلمة 
اللیل وال ضوء النھار. وفوق ذلك كلھ كان انسیاب ذاكرتھ متقطعاً، 

فقد مرت علیھ أوقات كان وعیھ یصاب بالشلل التام، بما في ذلك 
نومھ، ثم یدب فیھ الوعي من جدید الوعي الذي قد ینتاب المرء في 

بعد فاصل زمني ما. ولكن ھل كان ھذا الفاصل یمتد ألیام أم 
 ألسابیع أم لمجرد ثوان فھذا أمر لم یكن من سبیل لمعرفتھ.

كانت تلك الضربة التي تلقاھا فوق مرفقھ إیذاناً ببدایة الكابوس 
ى الذي سیخوض غماره، وقد أدرك فیما بعد أن كل ما مّر بھ حت

تلك الضربة لم یكن إال استجواباً اعتیادیاً وتمھیدیاً یخضع لھ كل 
السجناء تقریباً، إذ ھنالك سلسلة طویلة من جرائم التجسس 

والتخریب وما شاكلھا ال یمكن ألحد إال ّأن یعترف بھا كأمر واقع. 
ورغم أن ھذه االعترافات لم تكن إال إجراء شكلیاً، فإن التعذیب 

معھا كان أمراً ال یدمنھ، ولم یكن ونستون  الذي كان یترافق
بمقدوره أن یتذكر كم مرة تعّرض للضرب وال كم من الزمن 
استغرقت ھذه العملیة، فكل ما یذكره ھو أنھ كان ھنالك دائماً 
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خمسة أو ستة رجال یلبسون زیاً أسود اللون ویحیطون بھ. أحیانا 
یظة وأحیاناً ینھالون علیھ ضرباً بقبضات أیدیھم أو بھراوات غل

 أخرى بعصي فوالذیة أو ركالً بأحذیتھم الثقیلة.
وكانت تمر علیھ أوقات یتدحرج فیھا على األرض وكأنھ حیوان 
مخز، یتلوى بجسده محاوالً دون جدوى تجنّب الضربات، لكن 

ذلك كان یدفعھم لمزید من الضرب على ضلوعھ وبطنھ ومرفقیھ 
ض األحیان كانت ھذه وساقیھ وخصیتیھ وعموده الفقري، وفي بع

العملیة تتواصل حتى یخیل إلیھ أن ما یؤلمھ لیس ضربات الحراس 
وإنما عجزه عن أن یفقد وعیھ. أما في أحیان أخرى فكانت 

شجاعتھ تخذلھ فینخرط في البكاء طالباً الرحمة، حتى قبل أن یبدأ 
الضرب، حیث كانت مجرد رؤیتھ لقبضة أحد الحراس وھي 

بأن تجعلھ یعترف بجرائم حقیقیة وأخرى تتأھب للكمھ كفیلة 
خیالیة، كما مرت علیھ أوقات كان یعقد العزم على عدم االعتراف 
بشيء، وحینئذ كانت كل كلمة تنتزع منھ ممزوجة باأللم والضنى، 

وفي أوقات أخرى كان یتخلى تحت تأثیر الضربات عن عزمھ 
أن ذلك وھو یقول في نفسھ: لسوف أعترف ولكن لیس األن، یجب 
أصمد في وجھ األلم حتى یبلغ درجة ال تطاق، ثالث ضربات 
أخرى، ضربتان أخریان وسوف أعترف لھم بكل ما یریدون. 
وأحیاناً كان یُضرب حتى تعجز ساقاه عن حملھ، فیرتمي فوق 
أرضیة الزنزانة ككیس من البطاطس، ثم یُترك لبضع ساعات 

من جدید. وكان حتى یتعافى من آثار الضرب، لیعودوا إلى تعذیبھ 
ھنالك أیضاً فترات نقاھة أطول، لكنھ لم یكن یذكرھا إال على نحو 

غامض ألنھ كان یمضي جلھا إما نائما وإما فاقداً للوعي، فھو 
یذكر زنزانة ال تضم سوى سریر خشبي ورف بارز من أحد 

حوائطھا وحوض غسیل من القصدیر ووجبات من الحساء والخبز 
، ویذكر أن حالقاً فظاً قد جيء بھ لیحلق لھ مصحوبة أحیاناً بالقھوة
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شعره ودقنھ، وأن رجاالً بثیاب بیٍض غالظ القلوب كانوا یجسون 
نبضھ ویفحصون أعصابھ ویفتحون عینیھ ویمررون أصابعھم 

الخشنة فوق جسده بحثا عن كسور في عظامھ ثم یغرزون بعض 
 اإلبر في جلده لینام.

ب التي یخضع لھا حتى باتت وبعد ذلك قلّت وتیرة عملیات التعذی
مصدر تھدید أو رعب یتوعده المحققون بإعادتھ إلیھ في أي لحظة 

ال تروقھم أجوبتھ. ولم یعد المحققون ھؤالء الرجال المتوحشین 
بثیابھم السوداء، وإنما أصبحوا رجاالً من مثقفي الحزب، وھم 

رجال ضئیلو األجسام سریعو الحركة وذوو نظارات المعة كانوا 
ناوبون العمل علیھ فیمتد استجوابھم لھم في النوبة الواحدة عشر یت

أو اثنتي عشرة ساعة. وكان ھؤالء المحققون األخیرون یعّرضونھ 
أللم خفیف متواصل ألنھم لم یكونوا یعتمدون األلم وسیلة رئیسیة 

النتزاع االعترافات. فكانوا یصفعونھ على وجھھ ویلوون أذنیھ 
على الوقوف على ساق واحدة وال ویشدون شعره ویرغمونھ 

یسمحون لھ بقضاء حاجتھ ویسلطون أضواء قویة على عینیھ حتى 
تجري بالدموع، لكن ھدفھم من كل ذلك لم یكن إال إذاللھ وتحطیم 

قدرتھ على الحجاج والجدال. وكان سالحھم الفعلي االستجواب 
ھ المتواصل الذي ال رحمة فیھ وال ھوادة حیث كانوا یبدلون أقوال
عن مواضعھا ویحورونھا تحویراً وینصبون لھ الشراك في كل 
سؤال ولمسكون علیھ كل ما یظھر أنھ أكاذیب أو تناقضات في 
أقوالھ حتى أنھ كان یجھش بالبكاء من شعوره بالخزي كلما من 

شعوره باإلجھاد العصبي. وأحیاناً كان یبكي عشرات المرات في 
وقات كانوا یشتمونھ بأقذع جلسة التحقیق الواحدة، وفي معظم األ

الكلمات ویھددونھ في كل مرة تبدو علیھ عالمات التلكؤ في 
اإلجابة، بأنھم سیسلمونھ إلى الحراس مرة ثانیة، لكنھم كانوا في 
أحیان أخرى یغیرون لھجتھم فجأة وینادونھ بالرفیق ویناشدونھ 
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 باسم االشتراكیة اإلنجلیزیة واألخ الكبیر ویسألونھ واألسف باد
على وجوھھم عما إذا كان لدیھ من الوالء للحزب ما یكفي لجعلھ 
یتوب عما بدر عنھ من آثام إزاء الحزب. وحینما كانت أعصابھ 
تنھار وتصبح كخرقة بالیة إثر ساعات طویلة من التحقیق، كان 

مجرد مناشدتھم لھ بمثل ھذه الكلمات تجعلھ یجھش ببكاء حار 
ي النھایة كانت ھذه األصوات تمتزج فیھ دموعھ بمخاط أنفھ. وف

المناكدة تفضي بھ إلى انھیار تام ال یبلغھ تحت تأثیر ركل أحذیة 
الحراس وقبضاتھم، فكانت تخور كل قواه ویصبح مجرد فم ینطق 

وید توقّع على أي شيء یطلب منھ، وغدا ھمھ الوحید آنذاك أن 
یكتشف ما یریدون منھ أن یعترف بھ حتى یبادر إلى االعتراف 

ل أن یلجأ المحققون لحملھ على ذلك، وقد اعترف باغتیال عدد قب
من أعضاء الحزب البارزین وتوزیع منشورات تحرض على 

الفتنة واختالس أموال عامة وبیع أسرار عسكریة واعترف 
باالشتراك في عملیات التخریب بشتى أنواعھا، وبأنھ كان عمیالً 

ھ كان مؤمناً با� ، وبأن1968مأجوراً لحكومة إیستاسیا منذ عام 
ومعجباً بالرأسمالیة وبأنھ قد انزلق إلى الشذوذ الجنسي، وأقر 

كذلك بقتل زوجتھ، بالرغم من أنھ یعرف، مثلما یعرف المحققون، 
أن زوجتھ ال تزال على قید الحیاة. واعترف أیضاً بأنھ ظل 

لسنوات على اتصال شخصي مع غولدشتاین وبأنھ كان عضواً 
كل األشخاص الذین یعرفھم. لقد كان من  بمنظمة سریة تضم

األسھل علیھ أن یعترف بكل شيء وأن یورط كل شخص یعرفھ، 
أضف إلى ذلك أن ما قالھ كان صحیحاً من زاویة ما، فقد كان 
معادیاً للحزب ومن وجھة نظر الحزب ال فرق بین التفكیر في 

 اإلثم وبین اقترافھ.
ز أمام مخیلتھ بشكل وكانت لدیھ كذلك ذكریات من لون آخر تبر

متقطع كصور یجللھا السواد من كل ناحیة، فیذكر أنھ كان قابعاً 
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في زنزانة ال یعرف إن كانت مظلمة أو مضیئة ألنھ لم یكن 
یستطیع أن یمیز فیھا شیئاً غیر زوجین من العیون وعلى مقربة 

منھ كانت ھنالك آلة تدق دقات بطیئة ومنتظمة وكانت العینان 
دان بریقاً، وفجأة أحس بأنھ طار من مقعده وغطس تتسعان وتزدا

 في ھاتین العینین اللتین ابتلعتاه.
ثم أحس أنھ شّد إلى مقعد تحیط بھ ساعات وتسلط علیھ أضواء 

باھرة تزیغ األبصار، وإلى جواره كان یقف رجل یرتدي معطفاً 
أبیض اللون ویقرأ ما تشیر إلیھ الساعات، ثم سمع وقع أقدام ثقیلة 

الغرفة، وفتح الباب لیدخل ممھ ضابط ذو وجھ كالح یتبعھ  خارج
 حارسان.

».101إلى الغرفة رقم «وقال الضابط:   
لم یلتفت الرجل ذو المعطف األبیض، كما لم یعر ونستون اھتماماً 

 إذ كان كل اھتمامھ منصباً على النظر إلى الساعات.
غمره ومن ذكریاتھ أیضاً أنھ كان یتدحرج عبر ممر طویل فسیح ت

أضواء باھرة وتتعالى فیھ الضحكات، وكان أثناء التعذیب یصیح 
بأعلى صوتھ معترفاً بكل شيء بما في ذلك األشیاء التي كان نجح 

في إخفائھا، كما راح یروي قصة حیاتھ بكاملھا أمام مستمعین 
كانوا یعرفونھا بالفعل، وكان یحیط بھ الحراس والمحققون 

ء وأوبراین وجولیا والسید والرجال ذوو المعاطف البیضا
شارنغتون، وجمیعاً یرافقونھ عبر الممر وھم یقھقھون. لقد كان 
ثمة شيء مخیف یحملھ لھ المستقبل، لكن ذلك الشيء لم یعد لھ 

وجود ومن ثم لن یحدث، إذ أصبح كل شيء على ما یرام فلم یعد 
ھناك مزید من األلم بعد أن كشف لھم كل تفاصیل ودقائق حیاتھ 

فھموھا فصفحوا عنھ. التي  
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وكان یحاول النھوض في سریره الخشبي وھو شبھ متیقن من أنھ 
سمع صوت أوبراین، ومع أنھ لم یر أوبراین مطلقاً طوال عملیة 
استجوابھ فقد كان یشعر أن أوبراین قریب جداً منھ وإن كان ال 

یراه. وبالفعل كان أوبراین ھو الذي یوجھ كل شيء، كان ھو الذي 
حراس على ونستون وھو الذي منعھم من قتلھ، لقد كان ھو یعین ال

صاحب الكلمة فیما یتعلق بمتى یجب أن یصرخ ونستون من فرط 
األلم ومتى یجب أن یمنح فترة راحة، ومتى یجب أن یُقّدم لھ طعام 
ومتى یجب أن ینام، ومتى یجب أن یُْحقن بالعقاقیر المخدرة، كان 

وحي لھ باإلجابات، كان المعذب ھو من یوجھ لھ األسئلة وھو من ی
والحامي والمحقق والصدیق معاً. وذات مرة سمع ونستون صوتاً، 
ال یذكر ھل كان أتاه تحت تأثیر المخدر أو أثناء نومھ الطبیعي أو 

حتى في لحظة یقظة كاملة، صوتاً یھمس في أذنھ قائالً: ال تخف یا 
ك ونستون فأنت تحت رعایتي، منذ سبع سنوات وأنا أحیط

برعایتي، واآلن حانت اللحظة الحاسمة، سوف أنقذك وسأجعلك 
نموذجاً یقتدى بھ. لم یكن ونستون على یقین من أن صاحب ھذا 
الصوت ھو أوبراین، لكن ھذا الصوت ھو نفسھ الذي سمعھ في 

الحلم منذ سبع سنوات یقول لھ: سوف نلتقي في مكان ال یحل فیھ 
 ظالم.

لم یكن ونستون یستطیع أن یحدد متى تنتھي جلسة التعذیب أو متى 
تبدأ، فكل ما یذكره ھو أنھ كان یمر بفترات من الظالم الدامس یجد 

نفسھ بعدھا في الزنزانة أو في الغرفة حیث یمدد اآلن على 
السریر. كان مستلقیاً على ظھره فوق السریر ال یستطیع حراكاً، 

ل مفصل من مفاصلھ، بل حتى رأسھ كان وكان جسده مثبتاً عند ك
مثبتاً. وكان أوبراین یحّدق فیھ بنظرة كلھا جدیة وأسى، فیما كان 

وجھھ الذي رآه ونستون من أسفل یبدو خشناً وترتسم علیھ 
عالمات اإلرھاق وتحت عینیھ توجد انتفاخات وفیما بین األنف 
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ناً مما والذقن تمتد تجاعید توحي باإلعیاء. كان أوبراین أكبر س
ظنھ ونستون، ربما كان في الثامنة واألربعین أو الخمسین. وتحت 

 یده ذلك القرص الذي یتصل بھ ذراع وحولھ أرقام.
لقد قلت لك إننا إذا ما التقینا ثانیة فسیكون لقاؤنا «قال أوبراین: 

».ھنا  
».أجل«فأجاب ونستون:   

رت ودونما أي إنذار مسبق، وبحركة خفیفة من ید أوبراین، غم
موجة من األلم جسد ونستون، كان ألماً مریعاً ألنھ لم یكن یفھم 

ماذا یجري لھ ومع ذلك كان یشعر أنھ یتعرض ألذى ممیت، ولم 
یكن ونستون یعلم إن كان ذلك الذي یحدث لھ حقیقیاً أم غیر 
حقیقي، إال أن جسده كان یتلّوى لیخرج عن شكلھ المعھود 

العرق كان یتفصد من  ومفاصلھ كانت تتمزق ببطء. ومع أن
جبینھ، فإن أخشى ما كان یخشاه ھو أن ینقصم عموده الفقري، كما 

كان یصر على أسنانھ ویتنفس من أنفھ بصعوبة محاوال التزام 
 الصمت قدر المستطاع.

لعلك تخشى أن یتحطم جزء من «قال أوبراین وھو یراقب وجھھ: 
عمودك جسمك بعد لحظات، وال بد أن خوفك األول یتركز على 

الفقري وتتصّور الفقرات وھي تتفكك وینسكب منھا النخاع، إن 
»ھذا ھو ما تظنھ واقعاً، ألیس كذلك یا ونستون؟  

فلم یجب ونستون، لكن أوبراین كان قد سحب الذراع المتصلة 
بالقرص للخلف، فانحسرت موجة األلم سریعاً مثلما داھمتھ 

 سریعا.
استطاعتك أن ترى أن تلك كانت أربعین، وفي «قال أوبراین: 

أرقام ھذا القرص تصل إلى المئة، ولذلك أرجو منك أال تنسى 
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أثناء حدیثنا أن بمقدوري أن أنزل بك األلم في اللحظة التي أشاء 
وبالدرجة التي أشاء، فإذا لجأت إلى الكذب أو حاولت المراوغة 
بأي طریقة أو حتى انخفضت درجة ذكائك عن مستواك المعھود 

»من األلم لحظة یحدث ذلك. ھل تفھم ما أقول؟فسوف تصرخ   
».أجل«فأجاب ونستون:   

وھنا تغیرت ھیئة أوبراین وأصبحت أقل قسوة، وأعاد تثبیت 
نظارتھ بعنایة، وخطا خطوة أو خطوتین. وعندما تكلم كان صوتھ 

لطیفاً متأنیاً، وكانت ھیئتھ مزیجاً من ھیئة الطبیب والمعلم بل 
 ً للشرح واإلقناع أكثر منھ للعقاب. ورجل الدین، كان تواقا  

إنني أتجشم مشقة وجھداً معك یا ونستون ألنك تستحق «وقال: 
ذلك. ال بد أنك تعرف تمام المعرفة ما ھو نوع علتك، لقد توصلت 

إلى ھذه المعرفة منذ سنوات ولكنك قاومتھا، إنك مشوش الذھن، 
یقیة وتعاني من ضعف بالذاكرة، وال تستطیع تذكر األحداث الحق

ومع ذلك توھم نفسك أنك تذكر أحداثاً أخرى رغم أنھا لم تقع البتة. 
ولحسن حظك فإن ھذا المرض یمكن شفاؤه، فأنت لم تحاول شفاء 
نفسك منھ أبداً ألنك لم تشأ ذلك، بل ولم تبِد استعداداً لبذل أي جھد 

في ذلك السبیل، وإنني على یقین بأنك حتى ھذه اللحظة تتشبث 
عتبراً إیاھا فضیلة. وسأضرب لك اآلن مثالً: في بعلتك ھذه م

»اللحظة الراھنة مع أي دولة تتحارب أوقیانیا؟  
عندما ألقوا القبض علي كانت أوقیانیا في حالة «فأجاب ونستون: 

»حرب مع إیستاسیا  
مع إیستاسیا، حسناً. وقد كانت أوقیانیا في حالة حرب دائمة مع  -

 إیستاسیا، ألیس كذلك؟
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ن نفساً طویالً، وفتح فمھ لیتكلم لكنھ لم ینطق بشيء. فلم أخذ ونستو
 یستطع أن یرفع عینیھ عن القرص.

الحقیقة من فضلك یا ونستون، الحقیقة التي تؤمن بھا، قل لي ما  -
 تظن أنك تذكره.

أذكر أنھ قبل أسبوع واحد من القبض علي، لم نكن في حالة  -
تحالف معھا، وأن  حرب مع إیستاسیا على اإلطالق وإنما كنا في

رحى الحرب كانت تدور بیننا وبین أوراسیا، وقد دام ذلك أربع 
 سنوات. لكن قبل ذلك...

  وھنا استوقفھ أوبراین عن متابعة كالمھ بإشارة من یده.
وإلیك مثل آخر، لقد كنت تعیش لسنوات في ظل وھم جد خطیر،  -

لقد كنت تؤمن بأن الرجال الثالثة وھم جونز وآرنسون 
اذرفورد، الذین كانوا فیما مضى أعضاء بالحزب ثم جرى ور

إعدامھم جزاء الخیانة واألعمال التخریبیة التي اقترفوھا بعد 
من الجرائم التي أدینوا إدالئھم باعترافات كاملة، لم یقترفوا أیاً 

بھا، وكنت تؤمن بأنك وقعت على دلیل وثائقي دامغ یثبت أن كل 
وھنالك صورة فوتوغرافیة في  اعترافاتھم كانت غیر حقیقیة،

 ذھنك توھمت أنك قد أمسكت بھا في یدك. إنھا صورة تشبھ ھذه.
وأبرز أوبراین بین أصابعھ قصاصة جریدة أمام عیني ونستون 

لثوان. لقد كانت صورة ولم یساوره أدنى شك حول ماھیتھا، كانت 
نسخة أخرى من صورة جونز وآرنسون وراذرفورد وھم في فرع 

الحزب بنیویورك والتي تصادف أن وقعت بین یدیھ منذ إحدى 
عشرة سنة وقام بإحراقھا على الفور آنذاك. للحظة واحدة ظلت 

ھذه الصورة أمام ناظریھ، ثم غابت عنھ، ولكنھ كان قد رآھا، رآھا 
ال ریب في ذلك! وقد حاول یائساً وبجھد مضن أن یرفع النصف 
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اً مستحیالً أن یتحرك سنتمتًرا األعلى من جسده، إال أنھ كان أمر
واحداً في أي اتجاه، وكان قد نسي القرص في تلك اللحظة، 

وتملكتھ رغبة أكیدة في أن یمسك بالصورة بین أصابعھ مرة ثانیة 
 أو یراھا على األقل.

»إنھا موجودة!«وصاح بملء صوتھ:   
».كال، لیست موجودة«فقال أوبراین:   

حرقة الذكریات التي كانت ثم خطا بضع خطوات وصوالً إلى م
في الجدار المقابل، ورفع الغطاء ورمى بھا من فتحة المحرقة 

 لتبتلعھا ألسنة اللھب فتتالشى، ثم التفت أوبراین إلى ونستون وقال:
اآلن استحالت رماداً، بل حتى لیست رماداً، لقد أصبحت ذرات  -

على  غبار. إنھا لم تعد موجودة األن ولم یحدث أن كان لھا وجود
 اإلطالق.

لكنھا كانت موجودة! بل ال تزال موجودة! إنھا «فقال ونستون: 
».موجودة في الذاكرة، وأنا أذكرھا كما أنك تذكرھا  

».إنني ال أذكرھا«فقال أوبراین:   
وغاص قلب ونستون بین ضلوعھ، لقد كانت تلك ھي ازدواجیة 

لقاتل، فلو التفكیر التي قرأ عنھا، وسرعان ما تملّكھ شعور بالیأس ا
أنھ استطاع أن یستوثق من أن أوبراین یكذب فإنھ لم یكن لیكترث 

بذلك األمر، بید أنھ كان من الجائز تماماً أن أوبراین قد نسي 
الصورة حقیقة. وإذا صح ذلك، فإنھ یكون قد نسي نكرانھ 

لتذكرھا، بل ونسي أنھ نسي، فكیف إذن یتسنى للمرء التأكد من أن 
نھ مجرد خداع من جانبھ؟ ربما یمكن لمثل ھذا األمر ال یعدو كو

التشویش أن یحدث حقیقة في العقل، وكانت ھذه الفكرة ھي التي 
 قھرتھ.
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كان أوبراین ینظر إلیھ بإمعان، وكان قد أخذ، وأكثر من أي وقت 
مضى، ھیئة معلم یتجشم مشقة وھو یعلم طفالً معانداً لكنھ واعد 

 وذكي.
شعار یتعلق بالتحكم في الماضي، یوجد للحزب «وقال أوبراین: 

»ھل یمكنك أن تقولھ من فضلك؟  
إن من یتحكم في الماضي یتحكم «فاذعن ونستون وقال ممتثالً: 

».في المستقبل، ومن یتحكم في الحاضر یتحكم في الماضي  
فأومأ أوبراین برأسھ مؤمنا وقال: (إن من یتحكم في الحاضر 

»وداً فعلیًا؟یتحكم في الماضي، ھل ترى أن للماضي وج  
ومرة أخرى شعر ونستون بالعجز یغمره من رأسھ إلى أخمص 
قدمیھ، ومد عینیھ إلى القرص ولم یكن یدري إن كانت اإلجابة 

بنعم أو ال ھي التي ستخلصھ من ھذا األلم، بل إنھ لم یدر ما ھي 
 اإلجابة التي یعتقد أنھا صحیحة.

لست من علماء إنك «ابتسم أوبراین ابتسامة خفیفة وقال: 
المیتافیزیقا یا ونستون، كما أنك حتى ھذه اللحظة لم تفكر فیما 
تعنیھ كلمة الوجود، وحتى أكون أكثر دقة سأقول: ھل الماضي 
موجود كشيء محسوس ویشغل حیزا في الفراغ؟ ھل یوجد في 

مكان ما، عالم یتألف من أجسام صلبة مثالً، ال یزال الماضي 
»یحدث فیھ؟  

كال. -  
ن أین یوجد الماضي إن كان لھ وجود في األصل؟إذ -  
في السجالت حیث یدّون. -  
في السجالت وفي .....؟ -  
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في العقل وفي ذكریات البشر. -  
في الذاكرة، حسناً جداً، إننا، أقصد الحزب، نسیطر على جمیع  -

السجالت ونسیطر على جمیع الذاكرات، ومن ثم فإننا نتحكم في 
 الماضي، ألیس كذلك؟

رخ ونستون مرة أخرى بصوت عال وقد نسي القرص: وص
ولكن كیف تستطیعون منع الناس من تذكر األشیاء؟ إنھ عمل ال «

إرادي حتى أن أحداً ال یمكنھ أن یسیطر على ذاكرتھ، فكیف 
تستطیعون أنتم السیطرة على الذاكرة؟ إنكم لم تستطیعوا السیطرة 

».على ذاكرتي  
براین مرة أخرى ووضع یده وبدت عالمات التجھم على وجھ أو

 على القرص وقال:
بل على العكس، إنك أنت الذي عجزت عن السیطرة علیھا،  -

وھذا ھو ما جاء بك إلى ھنا، إنك ھنا ألنك فشلت في االنصیاع 
وفي فرض االنضباط الذاتي على نفسك، إنك لم تتقن عملیة 

الخضوع التي ھي ثمن التعقل، وإنما فضلت أن تكون مجنوناً 
أنت. إن  وضعت نفسك ضمن أقلیة مؤلفة من فرد واحد ھوو

الواقع ال یراه إال العقل المنضبط یا ونستون، إنك تؤمن بأن الواقع 
شيء موضوعي خارجي قائم بذاتھ، كما تؤمن بأن طبیعة الواقع 
طبیعة بدیھیة بذاتھا، وعندما تضلل ذاتك وتوھمھا أنك ترى شیئاً 

یرون الشيء ذاتھ، ولكني أقول  ما، فإنك تفترض أن كل اآلخرین
ن إن الواقع لیس لھ وجود خارجي، إن الواقع موجود لك یا ونستو

في العقل البشري وال یوجد في مكان سواه. إنھ لیس موجوداً في 
العقل الفردي الذي ھو عرضة للوقوع في األخطاء، كما أنھ یفنى 

أنھ بفناء صاحبھ، إنھ ال یوجد إال في عقل الحزب الذي یتسم ب
جماعي وخالد. وما یعتبره الحزب حقیقة فھو الحقیقة التي ال مراء 
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فیھا، ومن المستحیل أن ترى الحقیقة إال بالنظر من خالل عیني 
الحزب. تلك ھي الحقیقة التي یجب أن تتعلمھا من جدید یا 

ونستون، وھذا یحتاج منك أن تدمر ذاتك وھو أمر یتطلب قوة 
وتقھرھا حتى یمكنك أن تكون عاقالً.اإلرادة، یجب أن تذّل نفسك   

وتوقف ھنیھة عن الكالم وكأنھ یتیح لكلماتھ وقتاً كافیاً لتستقر في 
 ذھن ونستون.

ھل تذكر یا ونستون حینما كتبت في مذكراتك تقول: «ثم أردف: 
إن الحریة ھي أن تكون حرا في أن تقول إن اثنین واثنین یساویان 

»أربعة؟  
».نعم«فأجاب ونستون:  -  

ورفع أوبراین یده الیسرى جاعالً ظھرھا إلى ونستون ومخفیا 
 اإلبھام خلف األصابع األربع المرفوعة، وسأل:

كم إصبعاً ترى یا ونستون؟ -  
أربعاً. -  
وإذا قال الحزب إنھا لیست أربعاً بل خمسة فكم یكون عددھا  -

 حینئذ؟
أربعاً. -  

أللم الذي ولم یكد ونستون یتم ھذه الكلمة حتى صرخ من شدة ا
سرى في أوصالھ، وأشارت اإلبرة إلى خمس وخمسین، وبدأ 

العرق یتفصد من كل أجزاء جسمھ وأخذ الھواء یتدفق إلى رئتیھ 
فیخرج أنیناً لم یمنعھ حتى اصطكاك أسنانھ، وكان أوبراین یراقبھ 
بینما ال تزال األصابع األربع مرفوعة، ثم سحب أوبراین الذراع 

الشيء. فخفّت حدة األلم بعض  
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»كم إصبعاً ترى یا ونستون؟«وسأل:   
أربعاً. -  

 فارتفعت اإلبرة إلى الستین.
كم إصبعاً ترى یا ونستون؟ -  
أربعاًا أربعاً! ماذا أقول غیر ذلك؟ أربعاً. -  

ال بد أن اإلبرة قد ارتفعت مرة أخرى ولكنھا لم تسترع انتباه 
م واألصابع ونستون الذي كان یستأثر بھ ذلك الوجھ الغلیظ الصار

األربع، كانت األصابع تنتصب أمام عینیھ وكأنھا أعمدة ضخمة 
 تھتز وسط جو غائم، لكنھا مع ذلك كانت أربعاً وال ریب.

كم إصبعاً یا ونستون؟ -  
أربعاً! أوقف عني ھذا األلم! لماذا تستمر في تعذیبي؟ أربعاً!  -

 أربعاً!
كم إصبعاً یا ونستون؟ -  
خمساً! خمساً!إذن خمساً!  -  
ال یا ونستون ھذا لن یفیدك، إنك تكذب ألنك ما زلت تعتقد أنھا  -

 أربع. كم إصبعاً ترى من فضلك؟
أربعاً! خمساً! أربعاً! الرقم الذي تریده. كل ما أرجوه ھو أن  -

 توقف األلم.
وفجأة وجد ونستون نفسھ جالساً وقد أحاطت ذراع أوبراین بكتفیھ، 

عي لبضع ثوان، وأما األحزمة التي تشد جسمھ ربما كان قد فقد الو
إلى السریر فقد حلت وشعر بموجة برد قارس تسري في جسده 
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حتى أن أوصالھ كانت ترتجف وأسنانھ تصطك ودموعھ تنھمر 
على خدیھ، فتشبث بأوبراین وكأنھ طفل رضیع وقد أراحتھ كل 
ھ. الراحة وعلى نحو مستغرب تلك الذراع الثقیلة الملتفة حول كتفی
كان یخامره شعور بأن أوبراین ھو حامیھ، وأن األلم یأتیھ من 
الخارج ومن مصدر آخر غیر أوبراین، وأن أوبراین ھو الذي 

 سیخلصھ من األلم.
».إنك بطيء التعلم یا ونستون«وقال أوبراین بلطف:   

وماذا عساي أن أفعل؟ كیف یمكنني «فقال ونستون وھو ینتحب: 
أمام عیني؟ إن اثنین واثنین یساویان أن أتجنب رؤیة ما ھو 

».أربعة  
أحیاناً یساویان أربعة یا ونستون، وأحیاناً أخرى «فقال أوبراین: 

یساویان خمسة وقد یساویان ثالثة أیضاً، وفي أحیان أخرى 
یساویان أربعة وخمسة وثالثة في آن معاً. یجب أن تحاول بمزید 

».سلیم العقلمن الجدیة والجھد، فلیس من السھل أن تصبح   
وُمدد ونستون ثانیة على السریر وُشدَّ وثاقھ من جدید، إال أن األلم 

كان قد انحسر وذھبت عنھ تلك القشعریرة التي سرت في جسده 
لتتركھ خائًرا ضعیفاً، وأشار أوبراین برأسھ إلى الرجل ذي 
المعطف األبیض الذي كان واقفاً ال یحرك ساكناً طوال تلك 

ذلك الرجل ومال على ونستون یفحص عینیھ ویجس العملیة، فتقدم 
نبضھ ووضع أذنھ على صدره وطرق على عظامھ ھنا وھناك ثم 

 أومأ برأسھ إلى أوبراین.
».مرة أخرى«فقال أوبراین:   

وتدفق األلم في جسد ونستون من جدید، وكانت اإلبرة قد بلغت 
الدرجة السبعین أو الخامسة والسبعین، لكنھ اغلق عینیھ ھذه 
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المرة، إذ كان یشعر أن األصابع ال تزال منتصبة وأنھا ال تزال 
أربعاً، فقد كان كل ھمھ ھو أن یظل على قید الحیاة إلى أن تنقشع 

ھذه النوبة من األلم، فلم یعد یعرف إن كان یصرخ من األلم أو أنھ 
یتألم في صمت، وفتح ونستون عینیھ بعدما خفّت حدة األلم مرة 

راین قد سحب الذراع للخلف.أخرى، حیث كان أوب  
كم إصبعاً ترى یا ونستون؟ -  
أربعاً، أظن أنھا أربعاً، سأحاول أن أراھا خمساً إن استطعت،  -

 إنني أحاول فعال أن أراھا خمساً.
أترغب یا ونستون أن تقنعني بأنك تراھا خمساً أم أنك تراھا  -

 فعالً خمساً؟
أرغب أن أراھا فعال خمساً. -  

».إذن مرة أخرى«: فقال أوبراین  
ولعل اإلبرة أشارت في ھذه المرة إلى الثمانین أو التسعین درجة، 
ولم یعد في مستطاع ونستون أن یتذكر سبب ھذا األلم. وخیل إلیھ 

أن غابة من األصابع تتراقص أمام عینیھ المشدوھتین ولتداخل 
بعضھا في بعض ویتوارى بعضھا وراء بعض ثم یعود فیظھر، 

أن یحصیھا دون أن یعرف لماذا، لكنھ كان یعرف أن وكان یحاول 
من المستحیل علیھ أن یحصیھا، وذلك بسبب الطبیعة الغامضة 

التي تتلبس الخمسة واألربعة. وزال عنھ األلم مرة أخرى، وما إن 
فتح عینیھ حتى تبین لھ أنھ ال یزال یرى الشيء نفسھ، أصابع ال 

بعضھا وراء بعض حصر لھا وال عد مثل أشجار متحركة یسیر 
 في وجھتین متداخلتین، فسارع بإغالق عینیھ مرة أخرى.

كم إصبعاً ترى یا ونستون؟ -  
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لست أدري، لست أدري. أخاف أن تقتلني إن فعلت ذلك مرة  -
 أخرى. أربعاً، خمساً، ستاً، أقسم لك إنني لست أدري.

».ھذا أفضل«فقال أوبراین:   
ا بدفء مریح یدب في وُغرست إبرة في ذراع ونستون فشعر معھ

أوصالھ حتى كاد ینسى األلم، ففتح عینیھ ونظر بعین الرضا 
واالمتنان إلى أوبراین. وما إن رأى ذلك الوجھ الغلیظ القميء 

شدید الذكاء الذي یمتلئ بالتغّضنات حتى شعر بقلبھ یخفق، ولو 
كان في مستطاعھ أن یتحرك لمد یده وتشبث بذراع أوبراین. لقد 

ه اللحظة كما لم یحبّھ من قبل، ولم یكن ذلك ألنھ أوقف أحبھ في ھذ
األلم فحسب، وإنما ألن مشاعره القدیمة، التي كان یكنھا ألوبراین 
بقطع النظر عما إذا كان صدیقاً أو عدواً، قد جاشت في صدره من 
جدید، فأوبراین ھو الشخص الذي یمكنھ أن یتكلم إلیھ، ولعل المرء 

بقدر ما یھمھ أن یفھموه، نعم إن أوبراین قد ال یھمھ أن یحبھ الناس 
ذھب في تعذیبھ إلى حمد الجنون، بل ومنذ لحظات كان موقناً بأن 
أوبراین سیرسلھ إلى مثواه األخیر، لكن كل ذلك ال یھم، فقد كان 

یجمع بینھما ما ھو أعمق من الصداقة، إنھا الحمیمیة، وبالرغم من 
 ً ، فال بد أن یأتي یوم یلتقیان فیھ أنھما ال یمكنھما تبادل الحدیث معا

ویتحدثان معا كما یشاءان، والحظ ونستون أن أوبراین ینظر إلیھ 
نظرة استوحى منھا أن األفكار نفسھا تدور بخاطره، وعندما تكلم 

 أوبراین كانت نبرة حدیثھ یسیرة ومفعمة بروح الحوار، فقال:
أتدري أین أنت یا ونستون اآلن؟ -  
مكنني التخمین، لعلي في وزارة الحب.لست أدري، لكن ی -  
ھل تعلم كم من الوقت مضى علیك ھا ھنا؟ -  
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لست أدري، قد تكون أیاماً أو أسابیع أو شھوراً، لكني أعتقد أنني  -
 أمضیت شھوراً.

ولماذا نأتي بالناس إلى ھذا المكان حسب تصورك؟ -  
كي تجعلوھم یعترفون. -  
انیة.كال، لیس ھذا ھو السبب، حاول مرة ث -  
كي تعاقبوھم. -  

وتغیرت نبرة صوتھ تماماً وارتسمت » كال!«فصرخ فیھ أوبراین: 
 على وجھھ عالمات التجھم والشدة ثم قال:

كال، إننا ال نأتي بأحد إلى ھنا كي ننتزع منھ اعترافاً أو ننزل بھ  -
عقاباً. ھل تود أن تعرف لماذا أتینا بك إلى ھنا؟ لمداواة علتك! 

سلیم العقل! ھال فھمت یا ونستون، فما من أحد نأتي بھ لنجعلك 
إلى ھنا ویخرج قبل أن یبرأ من علتھ؟ إننا ال نكترث للجرائم 

قترفتھا، فالحزب ال یھّمھ ما تأتیھ من أفعال الحمقاء التي ا
مكشوفة، إنّما یھّمھ أكثر ما یدور في رأسك من أفكار، نحن ال 

بأنفسھم. ھل تفھم ماذا أقصد نحطم أعداءنا فحسب، وإنما نغیر ما 
 بذلك؟

كان أوبراین منكفئاً فوق ونستون وقد بدا وجھھ ضخماً لشدة قربھ 
منھ، وبشعاً قبیحاً ألن ونستون یتطلع إلیھ من أسفل، كما أنھ كان 

یبدو مفعماً بالنشاط والتوتر الطائش. ومرة أخرى خفق قلب 
أكثر، فقد  ونستون، ولو أن األمر بیده لكان قد غاص في السریر

تأكد لھ أن أوبراین یوشك أن یدیر القرص مدفوعاً بوحشیة 
مفرطة، إال أن أوبراین استدار مبتعداً في ھذه اللحظة وأخذ یذرع 
 الغرفة جیئة وذھاباً مرة أو مرتین. ثم تابع حدیثھ وقد فتر حماسھ:
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إن أول ما یتوجب علیك فھمھ ھو أننا ال نسمح ألحد بأن یخرج  -
كان شھیداً، ال بد أنك قرأت عن االضطھاد الدیني في من ھذا الم

الماضي والذي مورس في العصور الوسطى تحت ما یسمى 
بمحاكم التفتیش التي فشلت فشالً ذریعاً، لقد أنشئت تلك المحاكم 

الستئصال شأفة الھرطقة، لكنھا على العكس كرست وجودھا. ففي 
كان یظھر مقابل كل ھرطوقي یُحرق بعد شّده على الخازوق 

اآلالف غیره. فما السبب یا ترى؟ السبب ھو أن محاكم التفتیش 
كانت تقتل أعداءھا جھاراً نھاراً وتجھز علیھم قبل أن یتوبوا، وفي 

توبتھم، الواقع لقد كانوا یُحرقون ألنھم لم یظھروا ندامتھم أو یعلنوا 
ومن ثم كان الناس یُحرقون ألنھم یرفضون التخلي عن معتقداتھم 

صحیحة، وبالطبع كان المجد كلھ یؤول إلى الضحیة، بینما یبقى ال
كل الخزي من نصیب المحقق. وفیما بعد في القرن العشرین، 

ظھر ما یسمى بالحكم االستبدادي، فكان ھناك النازیون األلمان 
والشیوعیون الروس الذین كان سجلھم في اضطھاد مناوئیھم حافالً 

لتفتیش. ومع ذلك كانوا یظنون أنھم بقسوة تفوق ما اقترفتھ محاكم ا
تعلموا من أخطاء الماضي، فقد كانوا على أي حال یدركون أنھ 

ینبغي علیھم أال یجعلوا من خصومھم شھداء. ولذلك كانوا ال 
یستوثقوا من یقدمون ضحایاھم للمحاكمات العلنیة إال بعد أن 

تحطیم كرامتھم وإذاللھم، إذ كانوا ینھكون قواھم بالتعذیب 
یعزلونھم عن العالم حتى یتحولوا إلى مسوخ ذلیلة وحقیرة و

ویعترفون بكل ما یوضع على ألسنتھم ویصمون أنفسھم بالخزي 
والعار، ویتھم بعضھم بعضاً ویتضرعون طلبا للرحمة. ومع كل 

ذلك لم تكن تمر سوى بضع سنوات حتى یتكرر الشيء نفسھ 
ما لحق بھم من ذل  ثانیة، إذ یتحول الموتى إلى شھداء بینما یُنسى

وھوان. والسؤال: لماذا حدث ھذا؟ والجواب ھو: أوالً، ألن 
االعترافات التي یدلون بھا كانت كاذبة وتنتزع منھم قسراً، أما 
نحن فال نقترف مثل ھذه األخطاء. فكل االعترافات التي تجري 
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ھنا صحیحة، إننا نجعلھا كذلك، وفضالً عن كل ذلك نحن ال نسمح 
یبعثوا من قبورھم لیناھضونا، ولذلك یجب علیك أن للموتى أن 

تكف عن التوھم بأن األجیال القادمة ستبرئ ساحتك وتجعل منك 
شھیداً، إنھم لن یسمعوا عنك أبداً ألنك ستُزال تماماً من سجل 
التاریخ، سنحیلك إلى غاز ثم نطلقك في الھواء، سنجعلك نسیاً 

ل وال أثرا في ذاكرة منسیاً ولن یبقى منك شيء، ال اسما في سج
حیة، ستمحى كل عالقة لك بالماضي كما بالمستقبل وستصبح 

 وكأنك لم تكن.
 وتساءل ونستون في نفسھ بمرارة: إذن عالم كل ھذا التعذیب؟

وتوقف أوبراین عن السیر في الغرفة، وكأنھ یسمع تساؤل 
 ونستون، فأصبح وجھھ الدمیم أكثر قرباً وضاقت عیناه أكثر.

لعلك تتساءل لماذا نتجشم مشقة استجوابك؟ ما دمنا ننوي وقال لھ: 
القضاء علیك قضاء مبرماً وما دام ال شيء مما تقولھ أو تفعلھ 
یمكن أن یغیر من األمر شیئا، إن ھذا ھو التساؤل الذي یدور 

»بخاطرك، ألیس كذلك؟  
».نعم«فأجاب ونستون:   

ي شق إنك العیب الذ«فابتسم أوبراین ابتسامة خفیفة وقال: 
النموذج العام، إنك الوصمة التي یجب َمْحوھا. ألم أقل لك قبل 
لحظات إننا نختلف عن طغاة الماضي؟ فنحن ال نقبل بالطاعة 

السلبیة أو حتى بالخضوع، وعندما تسلم لنا قیادك في النھایة یجب 
أن یكون ذلك نابعاً من إرادتك الحرة. إننا ال نحطم الّضال الذي 

یقاومنا، بل إننا ال نقدم أبداً على تدمیره طالما خرج علینا عندما 
أنھ یقاومنا وإنما نسعى ألن نغیره ونقبض على عقلھ الباطن 
فنصوغھ في قالب جدید. إننا نبدد كل ما یضمره من شرور 
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ونخرج كل ما یحملھ من أوھام فنرّده إلى صف الحزب لیس في 
إننا نجعلھ مظھره فحسب، وإنما أیضاً في جوھره قلباً وقالباً. 

واحداً منا قبل أن نقتلھ، ذلك أنھ مما ال یحتمل بالنسبة إلینا ھو أن 
توجد فكرة خاطئة في أي مكان من العالم معھما كانت خفیة 

ومعدومة القوة، وحتى في لحظة الموت ال نسمح بأي شكل من 
أشكال االنحراف. ففي األیام الغابرة كان الھراطقة یسیرون نحو 

ة لھم وھم یجھرون بھرطقاتھم ویتباھون بھا، الخوازیق المعد
وضحایا حمالت التطھیر الروسیة كانوا یحملون تمّردھم داخل 

رؤوسھم حتى وھم یساقون عبر الممر في انتظار الرصاصة 
القاتلة. لذلك فإننا نجري للدماغ غسیالً شامالً قبل أن نعصف بھ، 

أال تفعل  لقد كان طغاة الماضي یأمرون على النحو التالي: یجب
ذلك، بینما كان الحكام المستبدون یقولون: یجب أن تفعل، أما نحن 
فأمرنا یأتي على النحو التالي: كن. ولم یسبق أن جئنا بأحد إلى ھذا 

المكان ثم وقف ضدنا وناھضنا ألن كل شخص یخضع لغسیل 
دماغ، بل حتى ھؤالء الخونة الثالثة التعساء، جونز وآرنسون 

كنت تؤمن ذات یوم ببراءتھم قد انفرط عقدھم  وراذرفورد، الذین
وخّر عزمھم في النھایة، لقد أشرفت بنفسي على استجوابھم 

ورأیتھم وھم ینھارون تدریجیاً وتذللون ویتضرعون وینتحبون، 
وفي النھایة لم یكن كل ھذا مبعثھ الخوف أو األلم بل شعورھم 

تطھیرھم كانوا بالندم واألسف على ما اقترفوا. وعندما انتھینا من 
قد تحولوا إلى ھیاكل بشریة لم یبق منھا إال األسى على ما بدر 

عنھا من جرائم في حق الحزب والحب لألخ الكبیر. لقد كان من 
المؤثر فعالً أن ترى مبلغ ما أصبحوا علیھ من حب لألخ الكبیر 

حتى أنھم تضرعوا إلینا كي نطلق علیھم الرصاص لیموتوا قبل أن 
».م التي تطھّرت أي شيء من أدران الماضيتعلق بعقولھ  
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كان صوت أوبراین قد أصبح ھادئاً، ولو أن االعتداد بالنفس الذي 
ظھر في شكل حماس جنوني، ظل یرتسم على وجھھ. فقال 

ونستون لنفسھ: إن أوبراین ال یتظاھر، كما أنھ لیس مرائیاً فھو 
ر یؤمن بكل كلمة ینطق بھا، ولم یحزن ونستون على شيء قد

حزنھ حینما أحس بدونیتھ الفكریة أمام عقل أوبراین المتوقد. وراح 
ونستون یرقب أوبراین صاحب القوام المھیب وھو یغدو ویروح 
في الغرفة، فرأى أن أوبراین یفوقھ في كل شيء، فلیست ھنالك 

فكرة خطرت على بالط ونستون أو حتى راودتھ إال وكان أوبراین 
یفندھا تفنیداً، لقد احتوى بعقلھ  على علم مسبق بھا وعرف كیف

عقل ونستون. وما دام األمر كذلك كیف یمكن أن یكون أوبراین 
مجنوناً؟ ال ریب في أنني أنا المجنون. وتوقف أوبراین عن السیر 

 وتطلع إلى ونستون وقال لھ بصوت صارم:
ال تتصور أنك ستنقذ نفسك یا ونستون مھما كان استسالمك لنا  -

امرئ انحرف مرة عن جادة الصواب ثم أبقینا على  مطلقا، فما من
حیاتھ، وحتى لو اخترنا أن نتركك تعیش إلى أن ینقضي أجلك 

فتموت میتة طبیعیة، فلن یمكنك أبداً أن تفلت من قبضتنا وما حدث 
لك ھنا سیعیش معك إلى أبد الدھر. فعلیك أن تعي ذلك سلفاً. إننا 

عود بحیاتك إلى سیرتھا سنسحقك إلى درجة ال یمكنك بعدھا أن ت
األولى، وستحدث لك أشیاء لن یمكنك أن تبرأ من آثارھا حتى لو 

عشت ألف عام. وأبداً لن تقدر ثانیة على الشعور بما یشعر بھ 
األحیاء. إن كل شيء سیموت داخلك ولن تعود قادًرا على الحب 

أو الصداقة أو االستمتاع بالحیاة أو الضحك أو حب االستطالع أو 
جاعة أو االستقامة. ستكون أجوف ألننا سنعصرك حتى تصبح الش

 خواء من كل شيء ثم نمألك بذواتنا.
وتوقف أوبراین وأشار إلى الرجل ذي المعطف األبیض، وأحس 
ونستون بأن جھازاً ثقیالً قد دفع إلى مكان ما خلف رأسھ. وجلس 
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أوبراین بجانب السریر حتى یصبح وجھھ محاذیاً لوجھ ونستون. 
ل موجھا أمره إلى الرجل ذي المعطف األبیض:وقا  

ثالثة آالف. -  
وفي الحال أحس ونستون بأن ضمادتین ناعمتین مبللتین تضغطان 

على صدغیھ، فارتعد من الخوف حینما شعر أن ألماً یتدفق في 
جسده، إنھ لولى جدید من األلم، لكن أوبراین ربت على كتفھ 

 مطمئناً إیاه:
لم ھذه المرة، ولكن أبِق عینیك مركزتین ال تخف فلن یؤذیك األ -

 في عیني.
وفي تلك اللحظة أحس ونستون بانفجار مدّو أو ما بدا أنھ انفجار، 
ومع ذلك لم یكن واثقاً إن كان سمع صوتا أم ال، لكن مما ال ریب 
فیھ أنھ كان مصحوباً بومیض ضوء تزیغ لھ األبصار، لم یصبھ 

جھھ رغم أنھ كان في األصل ذلك بأذى وإن شعر أنھ انبطح على و
مستلقیاً على ظھره، وتملّكھ شعور غریب بأنھ قد قذف بھ إلى ھذا 

الوضع إثر ضربة مخیفة سحقتھ سحقاً، وأحس بأن شیئاً ما قد 
حدث داخل رأسھ، وعندما استعادت عیناه قدرتھما على التركیز 

تذكر من ھو وأین ھو وعرف الوجھ الذي كالن یحدق في عینیھ. 
نھ أحس بأن فراغاً واسعاً قد حدث في رأسھ وكأنما قطعة من بید أ

 دماغھ قد انتزعت انتزاعاً.
لن یطول بك ھذا الحال، لكن انظر إلى عیني، أي «وقال أوبراین: 

»دولة تحاربھا أوقیانیا اآلن؟  
وفكر ونستون ملیاً، فأدرك ما یعنیھ بكلمة أوقیانیا، وعرف أنھ احد 

ر إیستاسیا وأوراسیا، لكنھ لم یدر من في مواطني أوقیانیا، كما تذك
 حرب مع من، بل إنھ لم یكن یعي أن ثمة حرباً قائمة.
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».ال أذكر«فأجاب:   
إن أوقیانیا في حالة حرب مع إیستاسیا، ھل تذكر «فقال أوبراین: 

»ذلك اآلن؟   
نعم. -  
لقد كانت أوقیانیا في حرب دائمة مع إیستاسیا، فمنذ بدایة حیاتك  -

ة الحزب ومنذ بدایة التاریخ وھذه الحرب مشتعلة دون ومنذ نشأ
 توقف، إنھا الحرب نفسھا. فھل تذكر ذلك؟

نعم. -  
منذ أحد عشر عاماً ابتدعت یا ونستون خرافة عن ثالثة رجال  -

كانوا قد أدینوا بالموت جزاء خیانتھم، وزعمت أنك رأیت قصاصة 
ن لھا وجود من الورق تثبت براءتھم، إن مثل ھذه القصاصة لم یك

على إلطالق، لقد اخترعتھا ثم رحت تؤمن بھا فیما بعد، ھل تذكر 
ھذه الخرافة؟اللحظة التي اخترعت فیھا   

نعم. -  
منذ فترة قصیرة رفعت یدي إلیك فرأیت خمس أصابع، ھل تذكر  -

 ذلك؟
نعم. -  

ورفع أوبراین أصابع كف یده الیسرى وقد أخفى اإلبھام وسألھ: 
أصابع، ھل ترى خمس أصابع؟إنھا خمس   

نعم -  
ولقد رآھا فعالً خمساً ولكن للحظة عابرة قبل أن یتغیر المشھد أمام 
ذھنھ. لقد رآھا خمسة كاملة ال عیب وال عاھة فیھا، ثم لم یلبث أن 



~ 320 ~ 

 

عاد كل شيء طبیعیاً، وراحت تتداعى علیھ من جدید مشاعر 
ا، لعلھا كانت الخوف والكراھیة والحیرة. لكن لفترة لم یدرك مداھ

لحظات من الیقین المشرق كان فیھا كل إیحاء جدید من إیحاءات 
أوبراین یمأل جزءاً من الفراغ الذي في رأسھ ویصبح حقیقة 

مطلقة، لحظات یمكن فیھا أن یكون اثنان واثنان یساویان ثالثة أو 
خمسة حسبما یتطلب األمر. وما إن رفع أوبراین یده من فوق 

نھ ذلك الكابوس. ورغم أنھ لم یستطع أن رأسھ حتى انقشع ع
یستعیده ثانیة، فقد ظل یذكره كما یذكر المرء واقعة حیة ألّمت بھ 

 منذ فترة بعیدة كان فیھا شخصاً مختلفاً.
».لعلك ترى اآلن أن ما حدثتك بھ ممكن«وقال أوبراین:   

».نعم«فأجاب ونستون:   
الرضا، وعن نھض أوبراین وقد ارتسمت على وجھھ عالمات 

یساره رأى الرجل ذا المعطف األبیض یكسر أنبوبة ثم یسحب 
بمحقنة ما بھا من سائل. والتفت أوبراین إلى ونستون وعلى شفتیھ 
ابتسامة وھو یعید تثبیت نظارتھ فوق أنفھ جریا على عادتھ القدیمة 

 وقال:
ھل تذكر ما دونتھ في مذكراتك من أنھ ال یھمك أن أكون صدیقاً  -

دواً ما دمت على األقل شخصاً یفھمك ویمكنك أن تتحدث أو ع
إلیھ؟ لقد كنت على صواب، إنني أجد متعة في الحدیث إلیك، إن 
عقلك یستھویني ألنھ یشبھ عقلي في كل شيء، عدا أنھ مصاب 

ذه الجلسة یمكنك إذا شئت أن بمس من الجنون. لكن قبل أن ننھي ھ
 تلقي علي بضعة أسئلة.

أي سؤال أرید؟ -  



~ 321 ~ 

 

نعم أي سؤال. والحظ أوبراین أن عیني ونستون معلقتان  -
ھات سؤالك «بالقرص، فطمأنھ أنھ قد فصل عنھ التیار وقال لھ: 

».األول  
»ماذا فعلتم بجولیا؟«فقال ونستون:   

لقد خانتك یا ونستون بال إبطاء أو «فابتسم أوبراین ثانیة ثم قال: 
داً یثوب إلى رشده بمثل تحفّظ. إنني لم أر في حیاتي، إال نادراً، أح

ھذه السرعة، ولو أنك رأیتھا اآلن لما عرفتھا بعد أن اجتثثنا كل ما 
علق بھا من أدران التمرد والخداع والجھالة والمیول الجنسیة. لقد 

».حدث لھا تحول تام وأصبحت نموذًجا یحتذى ویدرس  
ھل عذبتموھا؟ -  

».لك الثانيھات سؤا«ولم یجب أوبراین عن ھذا السؤال بل قال:   
ھل لألخ الكبیر وجود؟ -  
ال ریب أنھ موجود وكذلك الحزب موجود، ففي األخ الكبیر  -

 یتجسد الحزب.
وھل ھو موجود مثلي، كما أنا موجود وبالشكل ذاتھ؟ -  

».إنك غیر موجود«فأجابھ أوبراین:   
ومرة ثانیة أحس ونستون بنوبة من العجز تجتاحھ، فقد كان 

تخیل، أن الحجج التي یُدفع بھا للتدلیل على یعرف، أو یمكنھ أن ی
عدم وجوده ھي مجرد ھراء ال معنى لھ وال تعدو أن تكون مجرد 

على » أنك غیر موجود«تالعب بالكلمات. أال تحتوي عبارة 
سخف منطقي؟ ولكن ما الجدوى من إن تقول ذلك؟ وارتعد عقلھ 

أوبراین.عندما فكر في الحجج الجنونیة القاطعة التي سیفحمھ بھا   
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اعتقد أنني موجود، أنني أعي ذاتي، لقد ولدت «وقال بإعیاء: 
وسوف أموت، ولي ذراعان وساقان وأشغل حیزاً في الفضاء وال 

یستطیع جسم آخر أن یشغل الحیز نفسھ في الوقت نفسھ. بھذا 
 المعنى أسال:

ھل لألخ الكبیر وجود؟ -  
لیس لما تقول أي أھمیة، إنھ موجود. -  
ت األخ الكبیر في یوم من األیام؟وھل سیمو -  
طبعاً ال، كیف یمكن أن یموت؟ ھات سؤالك التالي. -  
ھل لحركة األخوة وجود؟ -  
ھذا ما لن تعرفھ یا ونستون، ولئن رأینا أن یطلق سراحك بعد أن  -

نفرغ من تطھیرك، ولئن امتد بك األجل حتى تبلغ التسعین من 
ھذا نعم أو ال. وما دمت  العمر فلن تعلم ما إذا كان جواب سؤالك

حیاً سیظل ھذا السؤال ھو اللغز المحیر الذي لن یجد عقلك حالً 
 لھ.

وخیم على ونستون الصمت لبعض الوقت، وراح صدره یعلو 
ویھبط بسرعة أكثر قلیالً، ولم یكن قد سأل بعد السؤال الذي خطر 

لم ببالھ أوالً، وكان یشعر أن علیھ أن یوجھ ھذا السؤال لكن لسانھ 
یكن یطاوعھ. أما أوبراین فقد ارتسمت على وجھھ مسحة تھكم، 

بل حتى نظارتھ أخذت تكتسي بالمسحة نفسھا. وفجأة خطر 
لونستون أن أوبراین یدرك ما یدور بخلده وال بد أنھ على معرفة 
بالسؤال الذي یعتزم أن یسألھ. ولم یكد ینتھي من ھذه الفكرة حتى 

 اندفعت الكلمات من بین شفتیھ:
؟101ماذا یوجد في الغرفة  -  
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 ولم یتغیر التعبیر المرتسم على وجھ أوبراین وأجاب بجفاء:
یا ونستون، بل إن كل  101إنك تعرف ماذا یوجد في الغرفة  -

 شخص یعرف ماذا یوجد في ھذه الغرفة.
وأشعار أوبراین بإصبعھ إلى الرجل ذي المعطف األبیض وبدا 

ھت، وسرعان ما انغرست إبرة في جلیاً لونستون أن الجلسة قد انت
 ذراعھ راح على إثرھا في نوم عمیق.
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 الفصل الثالث
ھنالك مراحل ثالث ال بد أن تمر بھا حتى تتم «قال أوبراین: 

إعادة تأھیلك وخلقك من جدید وھي التعلم، ثم الفھم، ثم القبول. وقد 
».آن أوان دخولك المرحلة الثانیة  

ممددا على ظھره فوق السریر، وكانت كان ونستون، كالعادة، 
األربطة التي تشده إلیھ قد باتت أقل استحكاما، ومع أنھا كانت ال 

تزال تشده إلى السریر إال أنھ أصبح في استطاعتھ أن یحرك 
ركبتیھ قلیالً، وأن یدیر رأسھ من جانب إلى أخر، وأن یرفع 

یھ، فقد ذراعیھ حتى المرفقین. كما لم یعد القرص مدعاة للفزع لد
بات بمقدوره أن یتجنب نوبات األلم التي یطلقھا في جسده طالما 

كان سریع البدیھة، فغالباً كان أوبراین ال یسحب ذراع القرص إال 
 حینما یبدي ونستون حمقاً أو غباء. وفي بعض

األحیان كانت تنقضي جلسة بطولھا ال یلجأ أوبراین فیھا الستخدام 
ر عدد الجلسات التي خضع لھا، بل القرص. ولم یكن ونستون یتذك

إن العملیة برمتھا بدت وكأنھا قد امتدت وقتاً طویالً ال حدود لھ، 
ربما أسابیع، كما أن الفترات الفاصلة بین جلسة وأخرى كانت 

 أحیاناً تمتد أسابیع وأحیاناً ال تتجاوز ساعة أو ساعتین.
ي بالفعل، ال بد أنك سألت نفسك، بل إنك قد سألتن«وقال أوبراین: 

وأنت ممدد فوق ھذا السریر، عن السبب الذي یجعل وزارة الحب 
تھدر كل ھذا الوقت وتتجشم ھذه المشقة من أجلك، بل حتى عندما 

كنت حراً طلیقاً كنت تقف أمام السؤال نفسھ حائراً، فقد كان 
بوسعك أن تفھم آلیات المجتمع الذي تعیش فیھ ولكنك عجزت عن 

نة التي تحركھ. ھل تذكر قولك في مذكراتك إدراك الدوافع الكام
لقد بدأ الشك یتسرب إلى » إنني أفھم كیف، لكنني ال أفھم لماذا؟«

ولقد قرأت كتاب ». لماذا«عقلك الحصیف عندما بدأت تفكر في 



~ 325 ~ 

 

غولدشتاین أو أجزاء منھ على األقل فھل وجدت فیھ شیئاً لم تكن 
»تعرفھ بالفعل؟  

»ت؟وھل قرأتھ أن«فسألھ ونستون:   
بل قل كتبتھ، أو حتى أكون أكثر دقة، لقد «فأجاب أوبراین: 

».اشتركت في وضعھ، فكما تعلم ما من أحد یؤلّف كتاباً بمفرده  
وھل ما یقولھ الكتاب صحیح؟ -  

أما الوصف الذي یقدمھ فصحیح، وأما البرنامج «فأجابھ أوبراین: 
السري الذي یضعھ فھراء ال قیمة لھ، فكل ما یقولھ عن التراكم 

للمعرفة واالنتشار التدریجي للفكر التنویري اللذین یفضیان في 
نھایة األمر إلى ثورة البرولیتاریا واإلطاحة بالحزب ال یعدو أن 

یكون ھراء ما بعده ھراء، ألن البرولیتاریا لن تثور ولو بعد ألف 
أو ملیون سنة، إنھا ال تستطیع ذلك، وال أظن أنني بحاجة ألن 

ألنك تعرفھ بالفعل، وإذا كنت متعلقا ببعض  أخبرك بالسبب
األحالم التي راودتك عن اندالع العصیان المسلح فعلیك أن تتخلى 

عنھا، فلیس ثمة سبیل لإلطاحة بالحزب الذي سیظل حكمھ قائماً 
».إلى أبد الدھر، ولتجعل ذلك المعتقد ھو نقطة النطالق أفكارك  

إلى أبد الدھر. «: عندئذ اقترب أوبراین من ونستون وراح یردد
إنك تفھم ». لماذا«و» كیف«واآلن یحسن بنا أن نعود إلى سؤال 

جیداً كیف یحتفظ الحزب بالسلطة، ولكن قل لي لماذا نتشبث 
لكن ». بالسلطة؟ ما ھي دوافعنا؟ لماذا نرید السلطة؟ ھیا، تكلم

 ونستون ظل ملتزماً بالصمت.
فة، وغمره مّرت لحظة أو لحظتان ولم ینبس ونستون ببنت ش

شعور باإلعیاء والیأس، ولمح من عیني أوبراین أن الحماس 
المجنون بدأ یعاوده من جدید. كان یعرف سلفاً ماذا سیقول 
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أوبراین، إنھ سیقول إن الحزب لم یسع إلى السلطة من أجل مآربھ 
الخاصة وإنما من أجل مصلحة األغلبیة، وأنھ ما سعى إلى السلطة 

مخلوقات ضعیفة ھشة تتسم بالجبن وال  إال ألن جماھیر العامة
یمكنھا احتمال مسؤولیة الحریة أو مواجھة الحقیقة، ومن ثم یجب 

أن یتم تسییر شؤونھم وخداعھم بطریقة منھجیة من قبل آخرین 
أعلى وأعز منھم قوة، وأن على البشریة أن تختار بین خیارین ال 

الغالبیة  ثالث لھما، فإما الحریة وإما السعادة، ودائما تفضل
العظمى من الجنس البشري السعادة على الحریة. إن الحزب ھو 
الوصي األبدي على المستضعفین وإنھ یضحي بسعادتھ من أجل 

سعادة اآلخرین. لكن أفظع شيء لدى ونستون ھو أن أوبراین كان 
حینما یسوق مثل ھذه الحجج كان یفعل ذلك عن إیمان بھا، وفي 

ا على وجھھ. إن أوبراین یعرف استطاعتك أن ترى ھذا مرتسم
كل شيء، بل إنھ یعرف أكثر من ونستون ألف مرة عن حقیقة 

العالم، ویعرف ما تعانیھ ھذه الجماھیر من المخلوقات البشریة من 
إذالل وانحطاط وبأیة أكاذیب وأسالیب بربریة یبقیھا الحزب على 

لم یكن ما ھي علیھ. كان أوبراین یفھم كل ذلك فھماً جیداً ومع ذلك 
لذلك أھمیة، فكل شيء مبرر باسم الغایة النھائیة. وتساءل ونستون 
بینھ وبین نفسھ: ماذا تستطیع أن تفعل حیال مجنون أحّد ذكاء منك 

 ویصغي جیداً إلى حججك لكنھ یتمسك بجنونھ؟
إنكم تحكموننا من أجل مصلحتنا «قال ونستون بصوت واھن: 

لبشر ال یصلحون لحكم وفي سبیل منفعتنا، فأنتم تؤمنون أن ا
...».أنفسھم بأنفسھم ومن ثم   

وتوقف ونستون عن الكالم عندما شعر بوخزات ألم مفاجئة تتدفق 
 في جسده حینما دفع أوبراین ذراع القرص إلى خمسة وثالثین.
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ھذا غباء وسخافة یا ونستون، ما كان ینبغي أن «وقال أوبراین: 
القرص إلى مكانھ ثم مضى وسحب ذراع ». تنطق بشيء مثل ذلك

 یقول:
واآلن سأعطیك جواباً عن سؤالي: إن الحزب یسعى إلى بلوغ  -

السلطة لذاتھا، وإن مصالح اآلخرین ال تعنینا في شيء، فكل ھمنا 
محصور في السلطة. نحن ال نسعى وراء الثروة وال الرفاھیة وال 

طة العمر المدید وال السعادة وإنما نسعى وراء السلطة، والسل
ا قریب ماذا نعني بالسلطة المطلقة. المطلقة فقط، ولسوف تفھم عم

إننا نختلف عن األشكال الكثیرة من حكم القلة التي وجدت في 
الماضي لجھة أننا نعرف ما نفعل. أما اآلخرون بمن فیھم ھؤالء 

الذین كانوا یشبھوننا فكانوا جبناء ومرائین، لقد بلغ النازیون 
ا في الروس حداً جعلھم جد قریبین مناأللمان والشیوعیون 

مناھجھم لكنھم لم یمتلكوا من الشجاعة ما یكفي لالعتراف 
بدوافعھم. لقد كانوا اّدعو، بل ربما اعتقدوا، أنھم بلغوا السلطة وھم 

لھا كارھون وأنھم لن یمكثوا فیھا إال ألجل محدود، وأنھ لم یعد 
الناس أحراراً  یفصلھم شيء عن الفردوس الموعود الذي یحیا فیھ

متساوین. إننا ال نشبھ ھؤالء. إننا ندرك أنھ ما من أحد یمسك 
بزمام السلطة وھو ینوي التخلي عنھا. إن السلطة لیست وسیلة بل 

غایة، فالمرء ال یقیم حكماً استبدادیاً لحمایة الثورة، وإنما یشعل 
الثورة إلقامة حكم استبدادي. إن الھدف من االضطھاد ھو 

ب وغایة السلطة ھي ، والھدف من التعذیب ھو التعذیاالضطھاد
 السلطة. ھل بدأت تفھم ما أقول اآلن؟

وھال ونستون، مثلما ھالھ من قبل، ما بدا على وجھ أوبراین من 
عالمات التعب واإلرھاق. كان وجھا قویاً، ممتلئاً، قاسي المالمح، 

إال أنھ مفعماً بالذكاء ویتقد بعاطفة مكبوتة یعجز المرء إزاءھا، 
ومع كل ذلك كانت عالمات التعب بادیة علیھ، فقد كان ھناك 
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االنتفاخان أسفل العینین وتھدل الجلد عند الصدغین. مال أوبراین 
 فوق ونستون متعمدا أن یقترب منھ أكثر بوجھھ المھترئ، وقال:

لعلك تفكر في وجھي المتعب الذي زحفت علیھ عالمات  -
سلطة بینما ال أستطیع أن أوقف الشیخوخة، وأنني أحدثك عن ال

انحالل جسدي. أال تستطیع یا ونستون أن تفھم أن المرء إن ھو إال 
خلیة؟ وأن إنھاك الخلیة ھو تجدید لنشاط الكائن الحي. ھل تموت 

 یا ترى عندما تقلم أظافرك؟
واستدار أوبراین مبتعداً عن السریر وراح یذرع الغرفة جیئة 

یده في جیبھ ثم مضى یقول:وذھاباً مرة أخرى وقد وضع   
إننا نحن كھنة السلطة، وهللا ھو السلطة، لكن في الوقت الراھن  -

ال تعني لك السلطة إال مجرد كلمة، وقد آن األوان ألن تكون لدیك 
فكرة عما تعنیھ السلطة، وأول ما یجب علیك أن تدركھ ھو أن 

ر ما السلطة جماعیة وأن الفرد ال یمكن أن یملك سلطة إال بمقدا
الحریة «لك تعرف شعار الحزب القائل: یتخلص من فردیتھ، ولع

فھل خطر ببالك من قبل أن ھذا الشعار یمكن قلبھ ». ھي العبودیة
فاإلنسان حینما یكون وحیداً ». العبودیة ھي الحریة«لیصبح: 

وحراً، دائماً ما یُقھر ویُغلب. ویجب أن یكون األمر كذلك ألن 
نكى أنواع على كل إنسان والموت ھو أ الموت ھو القدر المحتوم

الفشل التي یمنى بھا اإلنسان، بید أنھ إذا استطاع أن یخضع 
خضوعاً تاماً وأن یتخلّص من ذاتیتھ، وأن یذوب ذوباناً تاماً في 
الحزب حتى یصبح ھو الحزب، فإنھ حینئذ یمنح القوة والخلود. 

ھي سلطان  وأما األمر الثاني الذي یجب أن تدركھ ھو أن السلطة
على البشر، على أجسامھم وعلى عقولھم قبل كل شيء. أما أن 
یكون لك سلطان على المادة، وھي الواقع الخارجي كما تسمیھ، 

 فلیس باألمر الھام، إذ نحن نسیطر على المادة سیطرة مطلقة.
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وتجاھل ونستون للحظة القرص، وحاول جاھداً أن یستوي جالساً 
إثر ذلك بألم یمزق أوصالھ بعد ھذه فوق السریر لكنھ شعر على 

 المحاولة.
ولكن كیف تسیطرون على المادة؟ إنكم ال «وصاح ونستون قائالً: 

تسیطرون حتى على الطقس أو قانون الجاذبیة، ناھیك عن 
».المرض واأللم والموت  

 لكن أوبراین أسكتھ بإشارة من یده وقال:
، والواقع یكمن إننا نسیطر على المادة ألننا نسیطر على العقل -

في جمجمة اإلنسان، وتدریجیاً ستعلم یا ونستون أن لیس ثمة ما 
یستعصي علینا، فیمكننا أن نصبح غیر مرئیین ویمكننا أن نطیر 

في السماء. ھل تعلم أنھ بوسعي أن أجعل أرضیة ھذه الغرفة تطفو 
ك، وإذا كنت ال أرغب في ذلك فألن كفقاعة صابون إن شئت ذل

ذلك. یجعب علیك أن تتحرر من أفكار القرن  الحزب ال یرید
التاسع عشر فیما یتعلق بقوانین الطبیعة، فنحن الذین نضع قوانین 

 الطبیعة.
ال، لستم واضعیھا! إنكم لستم حتى سادة «اعترض ونستون قائالً: 

كوكبنا ھذا، وإال فما تفسیرك لوجود أوراسیا وإیستاسیا؟ إنكم لم 
»تقھروا ھاتین الدولتین بعد!  

ال یھمنا ذلك ألننا سوف نقھرھما حین یناسبنا «فأجاب أوبراین: 
ذلك، وحتى إن لم نفعل، فان ذلك ال یعنینا في شيء، فبوسعنا أن 
نقصیھما خارج دائرة الوجود ونطمس كل أثر لھما في األذھان 

».بحیث تصبح أوقیانیا ھي العالم كلھ  
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ر واإلنسان خلق ولكن العالم ذاتھ لیس إال ذرة غبا«فقال ونستون: 
ضعیفاً عاجزاً! منذ متى وھو موجود؟ لقد ظلت األرض لمالیین 

»السنین غیر مأھولة!  
ھراء، إن عمر األرض في مثل عمرنا، فھي «فقال أوبراین: 

لیست أقدم منا، بل كیف یمكن أن تكون أقدم؟ فما من شيء یوجد 
».إال من خالل اإلدراك اإلنساني  

الحیوانات البائدة، كالفیل المنقرض  لكن الصخور مملوءة بعظام -
والزواحف العمالقة التي عاشت على األرض أمداً طویالً قبل أن 

 یسمع أحد باإلنسان.
ھل رأیت ھذه العظام بعینك یا ونستون؟ بالطبع ال. إن علماء  -

البیولوجیا في القرن التاسع عشر ھم الذین اخترعوھا. قبل اإلنسان 
ھایة اإلنسان، إن كان لھ نھایة، لن لم یكن ھنالك شيء، وبعد ن

یكون ھنالك شيء على ھذا الكوكب، فخارج اإلنسان ال یوجد 
 شيء.

ولكن الكون كلھ موجود خارج اإلنسان. انظر إلى النجوم! إن  -
بعضھا یبعد عنا مالیین السنین الضوئیة، وھي لذلك لن تكون في 

 متناولنا أبداً.
ھي النجوم؟ إنھا قطع من نار ال وما «فرد أوبراین بغیر اكتراث: 

یفصلنا عنھا سوى بضعة كیلومترات ویمكننا الوصول إلیھا إذا 
شئنا ذلك، كما بوسعنا أن نجعلھا تتسمر في مكانھا، فاألرض ھي 

».مركز الكون والشمس والنجوم تدور حولھا  
وصنا قام ونستون بحركة تنم عن رفضھ لما یقال، ولكنھ لم یقل 

وأكمل أوبراین حدیثھ كمن یرّد على اعتراض: شیئاً ھذه المرة.  
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ال شك أن ما قلتھ ال ینسحب على بعض الحاالت، فعندما نبحر  -
في عرض المحیطات أو نتنبأ بخسوف للقمر، فإننا غالباً ما نجد 
أنھ من األنسب أن نفترض أن األرض تدور حول الشمس وأن 

لكن ما أھمیة النجوم تبعد عنا مالیین المالیین من الكیلومترات، 
ام مزدوج للفلك؟ فتصبح ذلك؟ أتظن أننا نعجز عن وضع نظ

النجوم قریبة أو بعیدة حسب ما ھو مطلوب. أتظن أن علماء 
 الریاضیات لدینا ال یقدرون على ذلك؟ أنسیت ازدواجیة التفكیر؟

فانكمش ونستون على السریر، إذ مھما قال، فإن الردود السریعة 
كما تسحقھ ضربة الھراوة، إال أنھ ومع من أوبراین كانت تسحقھ 

ذلك كان یدرك أنھ على حق. ال بد أن ھنالك طریقة یمكن من 
خاللھا إثبات زیف االعتقاد القائل بانھ ال وجود لشيء خارج 

إدراك اإلنسان. ألم یتضح مند القدم أنھ ینطوي على مغالطة؟ بل 
بتسامة لقد كان لھ اسم ولكنھ نسیھ. وارتسمت على فم أوبراین ا

 خفیفة زمت شفتیھ وھو یتأمل في ونستون، ثم قال:
لقد قلت لك یا ونستون إن المیتافیزیقا لیست نقطة قوتك. إن « -

االسم الذي تحاول أن تذكره ھو التمركز حول الذات ولكنك 
مخطئ فھذا لیس تمركزاً حول الذات، وإنما ھناك التمركز حول 

مختلف. إنھ عكس ما  الذات الجماعیة إذا أردت. لكن ذلك أمر
إن كل ھذا خروج على «ثم أضاف وقد تغیرت لھجتھ: ». تقول

الموضوع. إن السلطة الحقیقیة، السلطة التي ینبغي علینا أن نقاتل 
من أجل بلوغھا لیل نھار لیست السلطة على األشیاء، بل على 

ثم توقف عن الكالم واتخذ ھیئة المعلم حینما یسأل ». اإلنسان
كیف یؤكد إنسان سلطتھ على إنسان آخر یا «داً: تلمیذاً واع
»ونستون؟  

».بجعلھ یقاسي األلم«وقال ونستون بعد تفكیر:   
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أصبت فیما تقول. بتعریضھ لأللم، فالطاعة وحدھا «فرد أوبراین: 
لیست كافیة، وما لم یعاِن اإلنسان األلم كیف یمكنك أن تتحقق من 

لطة ھي إذاللھ وإنزال انھ ینصاع إلرادتك ال إلرادتھ ھو؟ إن الس
األلم بھ، وھي أیضاً تمزیق العقول البشریة إلى أشالء ثم جمعھا 

ثانیة وصیاغتھا في قوالب جدیدة من اختیارنا. ھل بدأت تفھم أي 
نوع من العالم نقوم بخلقھ اآلن؟ إنھ النقیض التام لیوتوبیا المدینة 

وف الفاضلة التي تصورھا المصلحون األقدمون، إنھ عالم الخ
والغدر والتعذیب، عالم یدوس الناس فیھ بعضھم بعضاً، عالم 

یزداد قسوة كلما ازداد نقاء، إذ التقدم في عالمنا ھو التقدم باتجاه 
المزید من األلم. لقد َزَعَمت الحضارات الغابرة أنھا قامت على 

الحب والعدالة أما حضارتنا فھي قائمة على الكراھیة، ففي عالمنا 
طف غیر الخوف والغضب واالنتشاء بالنصر وإذالل ال مكان لعوا

الذات، وأي شيء خالف ذلك سندمره تدمیراً. إننا بالفعل نعمل 
على تفكیك العادات الفكریة التي ورثناھا من العھد السابق للثورة، 

لقد فصمنا عرى العالقة بین الطفل ووالدیھ، وبین الصدیق 
یجرؤ على الثقة  وصدیقھ، وبین الرجل والمرأة، ولم یعد أحد

بزوجتھ أو طفلھ أو صدیقھ، بل إنھ في المستقبل لن یكون ھنالك 
زوجات أو أصدقاء، كما سیؤخذ األطفال من أمھاتھم لدى والدتھم 

مثلما تؤخذ البیضة من تحت الدجاجة، وسوف نقضي على 
الغریزة الجنسیة ونبیدھا، أما اإلنجاب فسیكون إجراء سنویاً 

ل تجدید بطاقة الحصص التموینیة، وسنجتث رسمي الطابع مثلھ مث
ما یعرف بنشوة الجماع اجتثاثاً ویعمل اآلن أطباء األعصاب على 
تحقیق ھذه الغایة، كما سینعدم كل والء لیس للحزب، وسیباد كل 
حب غیر حب لألخ الكبیر. ولن یكون ھنالك ضحك إال الضحك 

ھنالك الذي یصحب نشوة النصر على العدو المقھور، ولن یكون 
فن أو أدب أو علم، فحینما تجتمع في أیدینا كل أسباب القوة لن 

تكون بنا حاجة إلى العلم. كلما ستزول الفروق بین الجمال والقبح، 
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ولن یكون ھنالك حب االستطالع أو التمتع بالحیاة ولن یكون ھناك 
میل نحو مباھج الحیاة التي ستدمر تدمیراً. ولكن حذار أن تنسى یا 

أن الرغبة في السلطة ستظل مشبوبة وستزداد دھاء. وفي ونستون 
كل لحظة ستكون ھنالك نشوة النصر ولذة سحق العدو المدحور 

العاجز. وإذا كنت ترید أن تستشرف صورة المستقبل، تخیل حذاء 
».یدوس ویدمغ وجھ إنسان إلى أبد اآلبدین  

م، وھنا توقف أوبراین عن الكالم وكأنھ توقع من ونستون أن یتكل
ولكن ونستون كان قد حاول االنكماش على نفسھ ولم یستطع أن 
یتلفظ بكلمة، وبدا لھ وكأن قلبھ قد تجمد، فاستأنف أوبراین حدیثھ 

 قائال:
ولتتذكر أن ذلك سیكون أبدیاً، وأن الوجھ سیظل دائماً تحت  -

الحذاء، فدائماً ھنالك الھرطوقي، عدو المجتمع، الذي یمكن قھره 
ة تلو األخرى. إن كل ما عانیتھ منذ وقعت في قبضتنا وإذاللھ المر

سیتواصل وسیزداد سوءاً، كما لن تتوقف مطلقاً عملیات التجسس 
والتعذیب وأحكام اإلعدام وحوادث اختفاء والخیانة واالعتقاالت 

الناس. لن یتوقف أي من ذلك، وسیصبح العالم عالم الرعب بقدر 
الحزب قوة ومنعة قلّت  ما ھو عالم االنتصارات. وكلما ازداد

درجة تسامحھ، وكلما ضعف معارضو السلطة اشتدت قبضة 
 االستبداد والطغیان، أما غولدشتاین فسیتم قھره ووصمھ بالعار

والتھكم منھ والبصق علیھ في كل یوم بل في كل لحظة، ومع ذلك 
سیبقى موجوداً وستبقى ھرطقاتھ. إن ھذه المسرحیة الدرامیة التي 

على مدى سبع سنوات مضت سیعاد تمثیلھا مرة تلو مثلتھا معك 
مرة، وجیالً تلو جیل ودائماً بأشكال أكثر دھاء، ولسوف نجعل 

المھرطق دائما تحت رحمتنا، یئن من األلم، محطماً ومحتقراً وفي 
النھایة سیأتي من نفسھ نادماً بعد أن انتصر على نفسھ السیئة 

العالم الذي نعّده یا ویركع طالباً العفو والصفح. إن ذلك ھو 
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ونستون، عالم یتألف من نصر تلو نصر ونشوة تلو نشوة وھو ما 
أت تدرك یمثل ضغطاً قویاً على عصب السلطة. إنني أعتقد أنك بد

ما سیكون علیھ العالم، ولكن في النھایة سیطلب منك ما ھو أكثر 
من اإلدراك، سوف یطلب منك أن تقبل ھذا العالم وترحب بھ 

اً منھ.وتصبح جزء  
وكان ونستون قد استعاد قدراً من عافیتھ بحیث أصبح قادراً على 

 الكالم.
».إنكم لن تستطیعوا إلى ذلك سبیالً «فقال بصوت خافت:   

ماذا تعني بھذا الكالم یا ونستون؟ -  
إنكم لن تستطیعوا خلق عالم كالذي وصفتھ فذلك حلم یستحیل  -

 تحقیقھ.
ولماذا؟ -  
تؤسس حضارة على الخوف والكراھیة  ألنھ من المستحیل أن -

 والقسوة، فمثل ھذه الحضارة إن ُوجدت ال یمكن أن تبقى.
ولم ال؟ -  
ألنھا ستكون خلواً من أي حیویة ومن ثم ستتفسخ وتنھار من  -

 داخلھا.
ھذا ھراء، إنك واقع تحت تأثیر االعتقاد بأن الكراھیة تستنزف  -

ذلك؟ وحتى لو افترضنا طاقات اإلنسان أكثر مما یفعل الحب، فلم 
أن اعتقادك صحیح فما أھمیة ذلك؟ ولنفترض أننا اخترنا أن نفني 
أنفسنا بشكل أسرع، ولنفترض أننا سّرعنا وتیرة الحیاة اإلنسانیة 
بحیث یشیخ الناس في الثالثین من أعمارھم، فما أھمیة ذلك؟ أال 
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 تستطیع أن تفھم أن موت الفرد لیس موتاً ما دام الحزب خالداً 
 أبدیاً؟

وكالعادة ترك صوت أوبراین ونستون في حالة من العجز والیأس، 
وفوق ذلك فقد خشي إن ھو استمر في مقارعتھ ألوبراین، أن یدیر 

األخیر قرص التعذیب مرة أخرى، إال أنھ مع كل ذلك لم یحتمل 
البقاء صامتاً، ولذلك عاود ونستون الھجوم ولكن بصوت خافت 

توعده بھ أوبراین:وحجة واھیة وخوف مما   
لمست أدري ولمست أبالي، لكنكم ستفشلون على أیة حال، ال بد  -

 أن شیئاً ما سیقھركم، إن الحیاة نفسھا ستھزمكم.
فرد أوبراین: إننا نسیطر على الحیاة في جمیع مستویاتھا یا 
ونستون، إنك تتخیل أن ھنالك شیئاً اسمھ الطبیعة اإلنسانیة 

ثم فإنھا سوف تنقلب علینا. ولكن ما ال سیغضبھا ما نفعلھ، ومن 
تعرفھ ھو أننا نعید خلق الطبیعة اإلنسانیة، فاإلنسان قابل للتحول 
بشكل غیر محدود، أو لعلك عدت إلى فكرتك القدیمة التي مفادھا 
أن العامة أو العبید سیثورون علینا ویطیحون بنا من سدة الحكم. 

ء عاجزون عجز أخرج ھذه الفكرة من ذھنك تماماً ألن ھؤال
الحیوانات، وألن البشریة ھي الحزب نفسھ، وما عدا ذلك فھو 

».معدوم األھمیة وخارج نطاقھا  
إنني ال أبالي بما تقول، ففي النھایة سوف یھزمونكم. سوف  -

یرونكم على حقیقتكم إن عاجالً أو آجالً وساعتئذ سیمزقونكم إرباً 
 إرباً.

أو سبٌب یحتم حدوث ذلك؟ھل لدیك دلیل على أن ذلك سیحدث؟  -  
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كال، ولكني أعتقد ذلك، إنني موقن أنكم ستفشلون، ففي ھذا العالم  -
شيء ال أدري طبیعتھ، ربما یكون روحاً أو مبدأ، لن تتغلبوا علیھ 

 مطلقا.
ھل تؤمن با� یا ونستون؟ -  
كال. -  
إذن أي مبدأ ذلك الذي ترى أنھ سیھزمنا؟ -  
نسان.لست أدري، ربما كانت روح اإل -  
وھل تعتبر نفسك إنساناً؟ -  
أجل. -  
إن كنت إنساناً یا ونستون فأنت آخر إنسان، لقد انقرض نوعك،  -

ونحن الوارثون. ھل تدرك أنك وحید في ھذا العالم، وأنك 
 أصبحت خارج مجرى التاریخ. إنك لست موجوداً.

إنك تعتبر نفسك «ثم تغیرت لھجتھ وقال بصوت أشد خشونة: 
»خلقاً لما تعرفھ عنا من كذب وقسوة؟أسمى منا   

اجل إنني أعتبر نفسي كذلك. -  
وھنا سكت أوبراین عن الكالم، وُسمع صوتان آخران یتكلمان. 
وبعد لحظة أدرك ونستون أن أحد الصوتین صوتھ ھو، لقد كان 

شریطاً مسجالً للحدیث الذي دار بینھ وبین أوبراین من حوار لیلة 
األخوة. وسمع ونستون نفسھ وھو یعد  انضمام ونستون إلى جماعة

بأن یكذب ویسرق ویزور ویقتل ویروج المخدرات ویشجع 
الدعارة وینشر األمراض الجنسیة ویشوه وجوه األطفال. وقام 



~ 337 ~ 

 

أوبراین بإشارة تدل على نفاد صبره وكأنھ یقول إن ھذا التظاھر 
 الذي یكتنفھ ال جدوى منھ، ثم ضغط على مفتاح فأوقف الصوت.

»انھض من ذلك السریر« وقال:  
وانحلت األربطة من تلقاء ذاتھا، فنزل ونستون عن السریر ووقف 

 مترنحاً.
إنك آخر إنسان، إنك حارس الروح اإلنسانیة. «وقال أوبراین: 

».سوف ترى نفسك على حقیقتھا. انزع عنك ثیابك  
فك ونستون الرباط الذي كان یمسك ثیابھ ولم یكن یذكر إن كان قد 

ھ منذ أن ألقي القبض علیھ أم ال. وكان المعطف یواري خلع ثیاب
تحتھ أسمال بالیة مصفرة اللون بدا لھ أنھا بقایا مالبسھ الداخلیة، 
وما إن طرحھا ھي األخرى أرضاً ووقف عاریاً حتى رأى مرآة 

ذات ثالثة أوجھ في الطرف األقصى من الغرفة، فدنا منھا ثم 
ال إرادة منھ.توقف مفزوعاً وانخرط في بكاء حار ب  

تقدم وقِف بین جناحي المرآة حتى ترى الجانب «فقال أوبراین: 
».اآلخر من نفسك  

لكن ونستون توقف لھول ما رأى، لقد رأى ھیكالً عظمیاً محدودب 
الظھر رمادي اللون، لقد أفزعتھ الھیئة التي رآھا وأفزعھ أكثر 

وجھاً  إدراكھ أن ھذه ھیئتھ، ودنا ونستون أكثر من المرآة فرأى
ناتئة عظامھ وخیل إلیھ أنھ یرى وجھ طائر بائس محبوس في 

قفص، وجبھة ضامرة تنتھي براس صلعاء وأنف معقوف وعظام 
خدین تبدوان محطمتین وترتكز علیھما عینان تشعان خوفاً 

وحذراً، وكان الخدان مجعدین والفم مسحوب للداخل. لم یكن لدیھ 
أنھ تغیر أكثر مما تغیر ھو ریب في أن ذلك ھو وجھھ ولكن بدا لھ 

من داخلھ، فاالنفعاالت التي سجلھا كانت تختلف عن تلك التي 
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یشعر بھا. لقد تساقط شعر رأسھ، بل لقد خال للوھلة األولى أنھ 
شاَب أیضاً، لكنھ عرف فیما بعد أن فروة رأسھ فحسب ھي التي 

أخذت لوناً رمادیاً. وفیما عدا وجھھ وكفیھ فقد رأى جسمھ كلھ 
مادیاً وقد اصطبغ بأقذار قدیمة علقت بھ. وكانت تنتشر في كل ر

أنحاء جسمھ وتحت ھذه األقذار ندبات جروح ملتھبة، وبالقرب من 
كاحلھ كانت دوالي ساقیھ ملتھبة وقد تشقق عنھا الجلد. لقد أفزعھ 
حقاً الھزال الذي حل بجسمھ، لقد ضاق قفص أضالعھ حتى بدا 

ى بدت ركبتاه أغلظ من فخذیھ. كھیكل عظمي، ونحلت ساقاه حت
وحینئذ أدرك ما كان أوبراین یقصده حینما طلب منھ أن یقترب 

من المرآة حتى یرى الجانب اآلخر من نفسھ. لقد كان تقوس 
العمود الفقري شیئاً مریعاً وكانت الكتفان النحیلتان مشدودتین إلى 

ت األمام في تقعر بحیث تصنعان من قفصھ الصدري تجویفاً. وكان
رقبتھ النحیلة تنوء تحت ثقل جمجمتھ. ولو أن ونستون سئل أن 

یخمن من ھو صاحب ذلك الجسم لقال أنھ جسم رجل في الستین 
 یعاني من مرض عضال.

لقد كنت ترى أحیاناً أن وجھي الذي ھو بمثابة وجھ «قال أوبراین: 
»الحزب الداخلي ھرماً متعباً. فكیف ترى وجھك اآلن؟  

تف ونستون وأداره نحوه ثم استطرد قائالً:وأمسك أوبراین بك  
انظر إلى ما آلت إلیھ حالك! انظر إلى األوساخ تكسو جسمك،  -

انظر إلى القذارة تتخلل أصابع قدمیك، انظر إلى القیح ینسال من 
التقرحات التي في ساقیك. ھل تعلم أنك أصبحت أنتن من عنزة 

لى الھزال الذي قذرة؟ أغلب الظن أنك لم تعد تالحظ ذلك. انظر إ
تطاعتي أن أقبض على كتفك بإبھامي ألم بك، ھل تراه؟ إن في اس

وسبابتي، وفي استطاعتي أن أنتزع رقبتك مثل جزرة. ھل تعلم 
أنك فقدت خمسة وعشرین كیلوجراماً من وزنك منذ أن وقعت في 
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قبضتنا؟ حتى شعر رأسك صار یتساقط بغزارة. انظر ھا ھي 
د أن انتزعھا من رأس ونستون. افتح خصلة شعر وأراه إیاھا بع

لم یبق في فمك إال أحد عشر سناً. ھل تذكر كم كان  فمك، آه
عددھا عندما جئت إلینا؟ بل إن البقیة الباقیة تتساقط ھي األخرى 

 أیضاً.
وأمسك سناً من أسنان ونستون الباقیة وانتزعھ بإبھامھ وسبابتھ من 

رمى أوبراین السن  جذوره، فشعر ونستون بألم ممض في فكھ، ثم
 فوق أرض الزنزانة.

إنك تھترئ وتتآكل. إنك لم تعد إال كیساً «ومضى أوبراین یقول: 
من األقذار. استدر وانظر إلى المرآة مرة ثانیة. ھل ترى ذلك 

الشيء الذي یواجھك؟ إنھ آخر إنسان. وإن كنت إنساناً، فھذه ھي 
».اإلنسانیة. واآلن ارتد ثیابك  

دي ثیابھ بحركات بطینة متخشبة، ولم یكن حتى وبدأ ونستون یرت
ھذه اللحظة قد انتبھ إلى ما وصل إلیھ من الضعف والھزال. ولم 
یكن یدور ببالھ غیر فكرة واحدة وھي أنھ مكث في ھذا المكان 
أكثر مما كان یتصور. وفجأة وبعد أن ارتدى تلك األسمال مرة 

بل أن یعرف ما ثانیة تملّكھ شعور باألسى على جسمھ البالي. وق
الذي كان یفعلھ وجد نفسھ یجلس منھاًرا على مقعد بجوار السریر 
ثم راح یذرف الدمع على حالھ. لقد أدرك أنھ أصبح قبیحاً وبشعاً 
فجلس كومة من العظام الملفوفة في خرق بالیة وراح یبكي حالھ 
تحت الضوء الباھر، ولم یستطع أن یمنع نفسھ من البكاء فوضع 

ه على كتفھ بقدر من اللطف وقال لھ:أوبراین ید  
لن تظل على ھذه الحال إلى األبد، یمكنك أن تنجو بنفسك من  -

 ھذه الحال إذا شئت ذلك. إن كل شيء مرھون بإرادتك.
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أنت فعلت ذلك! إنك أنت الذي «فقال ونستون بین شھقات بكائھ: 
».أوصلتني إلى ھذه الحال  

الذي أوصلت نفسك إلى فرد أوبراین: (كال یا ونستون، بل أنت 
ھذه الحال حینما نّصبت من نفسك عدواً للحزب. لقد كان كل ذلك 
نتیجة لجرمك األول. وما من شيء حدث لك إال وكنت على بینة 

».من أنھ سیحدث  
 وتوقف برھة عن الكالم ثم استأنف قائالً:

لقد ضربناك یا ونستون وحطمناك. وھا أنت قد رأیت ما آل إلیھ  -
قلك قد أصبح في مثل حال جسمك. وال أظن أنھ قد جسمك، إن ع

بقي لدیك شيء من كبریائك، لقد ركلناك باألقدام وجلدناك بالسیاط 
وعّرضناك لكل اإلھانات حتى كنت تصرخ من شدة األلم 

رقاً في قیئك. لقد وتدحرجت على األرض مضرجاً بدمائك غا
ركعت طالباً الرحمة، وخنت كل شخص، أو شيء، تعرفھ. ھل 

 تستطیع أن تجد لوناً من اإلھانة واإلذالل لم تذقھ على أیدینا؟
وكّف ونستون عن النحیب رغم أن الدموع ظلت تنھمر من عینیھ 

 وتطلّع إلى أوبراین وھو یقول:
لكنني لم أخن جولیا. -  

ھذا صحیح، إنك لم تخن «فنظر إلیھ أوبراین بإمعان ثم قال: 
».جولیا  

ان ونستون یكنھ ألوبراین، یغمر وعاد التبجیل الغریب، الذي ك
 قلبھ من جدید.

وقال محدثاً نفسھ: كم ھو متوقد الذكاء! إنھ لم یخفق مرة واحدة في 
استكناه ما یقال لھ. فأي شخص آخر على وجھ األرض في مكانھ 
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كان سیجیب عن سؤالي بأنني قد خنت جولیا. فلیس ھنالك ما عجز 
یب. وال بد أنني أنبأتھم أوبراین عن انتزاعھ مني تحت وطأة التعذ

بكل شيء عنھا وعن عاداتھا وشخصیتھا وحیاتھا الماضیة. وال 
شك أنني قد اعترفت بتفاصیل كل ما جرى بیننا في لقاءاتنا وكل 

ما قالتھ لي وقلتھ لھا، وبالوجبات المھربة من السوق السوداء 
وبالفاحشة التي اقترفناھا معا وبتآمرنا الغامض ضد الحزب. ولكنھ 

قال لھ إنھ لم یخن جولیا إلدراكھ أنھ لم یزل مقیما على حبھا، لقد 
 أدرك أوبراین من كالمھ ما كان یعنیھ دون شرح أو تفسیر.

»أخبرني، متى سیطلقون علّي الرصاص؟«وسأل ونستون:   
ربما یتعین علیك أن تنتظر طویالً، فأنت حالة «فرد أوبراین: 

خص ال بد أن نشفیھ إن صعبة. لكن ال تقطع حبل الرجاء، فكل ش
عاجالً أو آجالً. ولسوف نطلق علیك الرصاص في نھایة 

».المطاف  
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 الفصل الرابع
كانت حالة ونستون الصحیة تتحسن تحسناً واضحاً، فقد راح 

جسمھ یزداد قوة وامتالء یوماً بعد یوم، ھذا إن صح أن یتحدث 
 المرء عن األیام.

مستمرین تماماً كما كانا من كان الضوء الباھر وصوت الطنین 
قبل، غیر أن سبل الراحة بالزنزانة أصبحت متوفرة أكثر بقلیل 

عن ذي قبل، فوضعوا لھ على السریر فراشاً ووسادة، وجاؤوا لھ 
بمقعد وسمحوا لھ باالستحمام بصورة منتظمة في حوض من 
الصفیح، بل وأعطوه ماء دافئاً لالغتسال، كما زّودوه بمالبس 

بزة، وعالجوا دوالي ساقیھ الملتھبة وقدموا لھ طقم أسنان داخلیة و
 صناعیة بعد أن خلعوا ما كان قد بقي لھ من أسنان.

وال بد أن أسابیع وربما شھوراً قد مّرت وھو على ھذه الحال، وقد 
أصبح بوسعھ اآلن أن یحصي األیام واللیالي فیما لو شاء ذلك، 

نتظمة، وحسب حیث أصبحت وجبات الطعام تقدم لھ بصفة م
تقدیره كان یتناول ثالث وجبات خالل األربع والعشرین ساعة، 

كان یقدم لھ فیھا طعام جید إلى حد بعید حیث كانت الوجبة الثالثة 
دائما تحتوي على لحم، بل وذات مرة أعطوه علبة من السجائر، 

وألنھ لم یكن لدیھ ثقاب فقد كان الحارس الصامت دائماً یعطیھ 
أول محاولة من جانبھ للتدخین انتابتھ نوبة سعال  ثقاباً، ولدى

حادة، لكنھ ثابر على ذلك وراح یدخن نصف سیجارة عقب كل 
 وجبة.

وأعطوه لوحاً للكتابة وقلم رصاص لكنھ لم یستعملھما أول األمر، 
فحتى في فترات استیقاظھ كان یشعر وكأنھ مخدر، وغالباً ما كان 

یتحرك، فكان یستغرق في یستلقي بین كل وجبة وأخرى دون أن 
نوم عمیق في بعض األحیان، بینما یروح في أحیان أخرى في 
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حالة من التأمل والتفكیر كان یتعذر علیھ خاللھا أن یفتح عینیھ 
رغم أنھ كان قد أَِلَف منذ وقت طویل أن ینام والضوء القوي مسلط 
على وجھھ. وكان یتخلل ھذه الساعات الطوال أحالم كثیرة كانت 

ة في معظمھا، فتارة یتراءى لھ أنھ في الریف الذھبي وتارة سار
أخرى یتراءى لھ أنھ جالس وسط أطالل ضخمة تنعكس علیھا 
أشعة الشمس وبصحبتھ أمھ وجولیا وأوبراین وال یفعلون شیئاً 

سوى الجلوس تحت أشعة الشمس والحدیث عما ترتاح لھ النفس. 
حالم التي یراھا ولم تكن أفكاره في معظمھا تخرج عن تلك األ

ویبدو أنھ قد فقد كل قدرة على التفكیر بعد زوال أسباب األلم عنھ. 
ومع كل ذلك لم یكن یشعر بالملل أو بالرغبة في الحدیث إلى أحد، 
أو حتى في التلھي بأي شيء، فكل ما كان یتطلّع إلیھ ھو أن یبقى 

وحیداً ال یضربھ أو یستجوبھ أحد وأن یحصل على كفایتھ من 
عام وأن یتاح لھ أن ینظف جسمھ.الط  

وعلى نحو تدریجي صار یمضي ساعات أقل في النوم، إال أنھ لم 
یكن یشعر بأي دافع لمغادرة فراشھ، فقد كان كل ھمھ أن یستلقي 

في ھدوء ویستشعر العافیة وھي تدب في أوصالھ من جدید، فكان 
یتحسس بأصابعھ أنحاء جسمھ المختلفة لیتحقق من أن نمو 

ھ واستدارتھا واشتداد جلده لیس خداعاً بصریاً، ولم یعد عضالت
یساوره شك في أن جسمھ آخذ في االمتالء حتى أن فخذیھ أصبحا 

أغلط من ركبتیھ. وبعد فترة بدأ، بشيء من النفور أول األمر، 
یمارس بعض التمرینات الریاضیة على نحو اعتیادي. ولم یمض 

ثة كیلومترات مقدراً وقت طویل حتى أصبح بمقدوره أن یمشي ثال
إیاھا بخطواتھ التي یقطعھا داخل الزنزانة، كما أن كتفیھ المقوستین 

راحتا تستقیمان. وحاول أن یؤدي بعض التمرینات األعقد لكّن 
شعوراً بالصدمة والمذلَّة قد تََملَّكھ حینما وجد نفسھ عاجزاً ال یقوى 

م یستطع أن على ذلك، فلم یستطع أن یحمل المقعد بذراعھ، كما ل
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یقف على ساق واحدة دون أن یسقط أرضاً. وكان إذا جلس على 
عقبیھ لم یستطع النھوض ثانیة إال بألم شدید في فخذه وربلة ساقھ، 
وإذا انبطح على بطنھ وحاول أن یرفع جسمھ عن األرض یعجز 

عن رفع جسمھ ولو سنتمتراً واحداً، لكنھ بعد بضعة أیام تمكن من 
یتباھى بجسمھ ممنّیاً نفسھ بأن وجھھ قد أخذ یعود ذلك أیضاً. وراح 

إلى شكلھ الطبیعي، لكنھ حینما یحدث أن یتحسس رأسھ األصلع 
فإنھ یتذكر ذلك الوجھ المھشم المملوء بالتجاعید الذي نظر إلیھ في 

 المرآة أول مرة.
وازداد ذھنھ نشاطاً، فقد كان یجلس في السریر متكئاً بظھره إلى 

لوح الكتابة على ركبتیھ محاوالً الشروع في إعادة الحائط وواضعاً 
 تثقیف نفسھ.

لقد قرر االستسالم، ھذه مسألة ال ریب فیھا. والواقع أنھ كان على 
استعداد لالستسالم حتى قبل فترة من اتخاذه لھذا القرار. فمنذ 
اللحظة التي أدخل فیھا إلى وزارة الحب، بل منذ أن وقف ھو 

نھما حینما راح ذلك الصوت المنبعث من وجولیا متسمرین في مكا
شاشة الرصد یملي علیھما ما یفعالنھ، أدرك سخف وحماقة سعیھ 
ألن ینّصب من نفسھ عدواً للحزب. لقد أدرك اآلن أنھ وعلى مدى 

سبع سنوات كانت شرطة الفكر تراقبھ مثل خنفساء تحت عدسة 
ا علیھ، مكبرة، وأنھ لم یكن یأتي بحركة أو ینطق بكلمة إال سجلوھ

ولم تكن ترد على خاطره فكرة إال سبروا غورھا، بل حتى ذرات 
الغبار األبیض التي كان یضعھا على غالف مذكراتھ كانوا 

یستبدلونھا، كما أنھم أسمعوه أشرطة صوتیة مسجلة وأروه صوراً 
فوتوغرافیة بعضھا كانت تجمع بینھ وبین جولیا. لقد خلص إلى 

الحزب العداء فضالً عن أن الحزب  أنھ لم یعد یستطیع أن یناصب
على حق دائماً، وال بد أنھ على حق، إذ كیف یعقل أن یكون العقل 

الجماعي الخالد على خطأ؟ وبأي معاییر خارجیة یمكن تقییم 
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أحكامھ؟ إن لسالمة العقل مقاییس إحصائیة، والمسألة برمتھا ال 
فكرون تقتضي أكثر من مجرد أن تتعلم التفكیر بالطریقة التي ی

 بھا.
وحینما شعر بأن القلم بات غلیظاً ومزعجاً ألصابعھ راح یسجل 

األفكار التي كانت تدور برأسھ، فكتب وبأحرف كبیرة غیر 
 واضحة:

 الحریة ھي العبودیة
 ثم ودونما توقف كتب تحتھا:

 اثنان واثنان یساویان خمسة
وحینئذ أحس بنوع من الجمود وبدا لھ أن حالة من الجمود قد 

كت عقلھ حتى بات عاجزاً عن التركیز لتھیّبھ من شيء ما. كان تمل
یعلم أنھ یعرف ما الذي سیعقب ذلك، لكنھ لم یكن یستطیع أن 

یتذكره اآلن، وعندما تذكره لم یكن ذلك إال بفعل قدرتھ على تقدیر 
 ما ھو من المفترض أن یكون، أي أنھ لم یأت تلقائیاً. فكتب یقول:

 هللا ھو السلطة
بّل كل شيء، وخلص إلى أن الماضي قابل للتغییر رغم أنھ لقد تق

لم یتغیر أبداً. كما اقتنع بأن أوقیانیا كانت في حرب مع إیستاسیا 
وأنھا كانت في حرب معھا بصفة دائمة وبأن كل من جونز 

وآرنسون وراذرفورد قد اقترفوا الجرائم التي أدینوا بھا وبأنھ لم 
تھم، فھذه الصورة لم توجد البتة یر أبداً الصورة التي تبرئ ساح

وإنما ھو الذي اخترعھا. وتذكر أشیاء متناقضة لكنھ اعتبرھا 
ذكریات زائفة ناتجة عن خداع الذات. وأدرك كم أن األمر سھل، 

فلم یكد یستسلم حتى وجد أن كل شيء أصبح مؤاتیاً ویأتي من 
اء تلقاء ذاتھ. إن األمر أشبھ بمن یسبح ضد تیار یجرفھ إلى الور
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مھما كان قویاً، ثم فجأة قرر تغییر االتجاه والسباحة مع التیار بدالً 
من معاكستھ. وما من شيء تغیر في ذلك إال موقفھ: فما كان مقدراً 

سلفاً كان سیحدث على أي حال، ولم یكن یعرف إال بالكاد لماذا 
 تمّرد. فكل شيء كان سھالً ولسیراً ما عدا...!

صحیحاً، ولیس فیما یدعى بقوانین إن أي شيء یمكن أن یكون 
الطبیعة إال ھراء، وقانون الجاذبیة ما ھو إال عبث. ألم یقل 

لو شئت لجعلت أرضیة ھذه الغرفة تطفو كفقاعة «أوبراین 
وأدرك ونستون الموضوع على النحو التالي: إذا كان ». الصابون

أوبراین یظن أن بمقدوره أن یجعل أرضیة الغرفة تطفو، وإذا 
أنا في الوقت نفسھ أنني أراه یفعل ذلك، فإن األمر یكون قد ظننت 

حدث بالفعل. وفجأة انبجست الفكرة التالیة في عقلھ انبجاس كتلة 
من حطام سفینة غارقة تطفو فوق سطح الماء: إن ذلك ال یحدث 

في واقع األمر وإنما نحن نتوھمھ، إنھ ھذیان، لكنھ سرعان ما 
أن المغالطة جلیة وواضحة، إنھ  طرد ھذه الفكرة من مخیلتھ رغم

یفترض أن ثمة عالماً حقیقیاً تقع فیھ الحوادث الحقیقیة موجود في 
مكان ما خارج النفس، ولكن كیف یمكن أن یوجد عالم مثل ھذا 
العالم؟ وھل من معرفة لم تردنا عن طریق عقولنا؟ فكل شيء 
 ً .یحدث في العقل وكل ما یحدث في العقل إنما ھو ما یحدث حقا  
لم یجد صعوبة في دحض ھذه المغالطة، كما أن خطراً لم یكن 

یتھدده إن ھو لم یذعن لھا. لكنھ خلص رغم ذلك إلى أنھ ما كان 
ینبغي أن تخطر ببالھ ھذه المغالطة، كما أن العقل ینبغي أن یكون 

بمثابة بقعة عمیاء حینما تخطر لھ أي من تلك األفكار الخطرة. 
تلقائیاً وبوحي من الغریزة، أو كما وھذه عملیة یجب أن تحدث 

».إیقاف الجریمة«أسموھا في اللغة الجدیدة   
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وشرع یمرن نفسھ على إیقاف الجریمة، وأخذ یواجھ نفسھ 
بفرضیات مثل: یقول الحزب إن األرض مستویة، ویقول إن الثلج 
أثقل من الماء، ثم راح یمرن نفسھ على أال یرى أو یفھم ما یساق 

ھذه الفرضیات، ولم یكن ذلك باألمر الیسیر من براھین تدحض 
ألنھ كان یستلزم قدرات عظیمة على التحكم في العقل والذكاء. 

اثنان «ولذلك كانت المسائل الحسابیة التي تثیرھا مثالً عبارة مثل 
أبعد من أن یتفھمھا عقلھ، وھي تتطلب » واثنان یساویان خمسة>

على استخدام المنطق أیضاً شكالً من أشكال ریاضة العقل وقدرة 
إلى أقصى الحدود ثم، وفي اللحظة ذاتھا، التعامي عن أوضح 

المغالطات المنطقیة، ومن ثم كان الغباء الزماً لزوم الذكاء بل ھو 
 أصعب مناالً.

وكان یتساءل طوال تلك األوقات متى سیطلقون علیھ النار. لقد 
كان یدرك أنھ ، ولكنھ »إن األمر كلھ یتوقف علیك«قال أوبراین 

لیس في استطاعتھ أن یفعل ما یقّرب ھذا األمر، فقد یحدث ذلك 
خالل عشر دقائق من اآلن أو عشر سنوات، فربما یبقونھ في 

سجن انفرادي لسنوات، وربما یرسلونھ إلى معسكر من معسكرات 
األشغال الشاقة، أو ربما یطلقون سراحھ ردحاً من الزمن كما كان 

یان، ومن الجائز تماماً أنھم قبل أن یطلقوا دیدنھم في بعض األح
علیھ الرصاص یمكن أن یعیدوا تمثیل مسرحیة اعتقالھ واستجوابھ 
من جدید. أما الشيء الوحید الذي كان واثقا منھ ھو أن الموت لن 

یأتیھ إال بغتة، فقد كان عرفاً غیر معلن أن یطلقوا النار على المرء 
ومن دون إنذار سابق أثناء  من الخلف، ودائماً في مؤخرة رأسھ

 سیره من زنزانة إلى أخرى عبر أحد الممرات.
لیست بالتعبیر الصحیح » ذات یوم«وذات یوم، وإن كانت عبارة 

ھنا، إذ أغلب الظن أن ذلك حدث في منتصف اللیل حینما استغرق 
في حلم جمیل غریب، تراءى لھ أنھ بینما كان یسیر عبر الممر 
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صاصة في أي لحظة، تناھى إلى علمھ أنھا مترقباً أن تأتیھ الر
ستأتیھ في لحظة أخرى. وھنا شعر بارتیاح وھدأت شكوكھ وزالت 

مخاوفھ وآالمھ وسكت عن الجدل. كان جسمھ مفعماً بالحیویة 
والقوة وكان یسیر بخفة تحت ضیاء الشمس وقد امتألت خطواتھ 

یقة بھجة وفرحاً بذلك، لم یعد یسیر عبر ممرات وزارة الحب الض
الكالحة وإنما في مرج فسیح تذھبھ أشعة الشمس حتى ظن أنھ 

واقع تحت تأثیر جرعة من المخدرات. لقد تراءى لھ أنھ في 
الریف الذھبي یسیر فوق الحشائش الخضراء وأشعة الشمس 

الرقیقة تداعب وجنتیھ، كما كان باستطاعتھ أن یشعر بالحشائش 
ا المرج كانت أغصان القصیرة وھو یطأھا بقدمیھ. وعند حافة ھذ

أشجار الدردار تتمایل بینما ینساب من تحتھا جدول من الماء یسبح 
 فیھ بعض السمك النھري.

وفجأة جفل مفزوعاً، وأخذ العرق یتصبّب من عموده الفقري، ثم 
سمع نفسھ یصرخ بأعلى صوتھ: جولیا! جولیا! جولیا! حبیبتي 

 جولیا!
فة جعلتھ یعتقد بوجود وانتابتھ في ذلك الوقت حالة ھذیان جار

جولیا أمامھ، وبدا لھ أنھا لیست معھ فحسب، وإنما تغلغلت في 
داخلھ حتى أصبحت جزءاً من كیانھ. وفي تلك اللحظة شعر نحوھا 
بحب غامر لم یشعر بھ حینما كانا طلیقین معاً، كما أحس بأنھا ال 

 تزال على قید الحیاة وأنھا في حاجة إلى أن یمّد لھا ید العون.
اضطجع في فراشھ وھو یحاول أن یھدى من روعھ، وتساءل ما 

الذي دھاه حتى یفعل ما فعل؟ وكم سنة أضاف إلى سنوات 
 عبودیتھ بسبب لحظة الضعف ھذه؟

وتصور أنھ سوف یسمع وقع أقدام الحراس بعد لحظات، إذ ال 
یمكن أن یتركوا مثل ھذا العمل یمر دون قصاص، وسوف 
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ا قد أدركوا سلفاً، أنھ قد خرق االتفاق یدركون اآلن، إن لم یكونو
الذي أبرمھ معھم. نعم لقد انصاعت إرادتھ للحزب لكن قلبھ ال 
یزال یضمر لھ الكراھیة. لقد كان فیما مضى یخفي عقالً ضاالً 

وراء مظھر من مظاھر االمتثال للحزب، أما اآلن فقد ارتد على 
المكنون ال عقبیھ: لقد استسلم بعقلھ، وكان یأمل أن یظل قلبھ 

یمسسھ شيء. كان یدرك أنھ على خطأ، ولكنھ فّضل أن یتمسك 
بخطئھ، فال قائدة ترجى من التراجع، وال بد أنھم سینتبھون إلى 

ذلك وسینتبھ إلیھ أوبراین بال ریب، فھو قد اعترف بكل شيء في 
 تلك الصرخة الرعناء حینما راح یصرخ منادیاً على جولیا.

لطریق الذي قطعھ من جدید، وربما وسیتوجب علیھ أن یبدأ ا
استغرق ذلك منھ سنوات. وراح ونستون یتحسس وجھھ بیده 

محاوالً أن یألف الشكل الجدید الذي أخذه، كانت ھنالك تجاعید 
عمیقة في وجنتیھ، كما بدت عظامھ ناتئة، فیما كان األنف مفلطحاً، 

. فضالً عن طقم األسنان بعد آخر مرة نظر إلى نفسھ في المرآة
وأدرك أنھ لم یعد من السھولة بمكان أن یحتفظ المرء بغموض 
تعبیرات وجھھ فیما ال یعرف شكل وجھھ. ومع ذلك فإن مجرد 
السیطرة على تعبیرات الوجھ لم تعد تكفي إلخفاء أي سر، فقد 

استبان لھ وللمّرة األولى أنھ إذا ما رام المرء أن یخفي سراً فعلیھ 
بین جنبیھ وأال یدعھ یطفو أبداً على  أن یخفیھ حتى عن نفسھ التي

سطح الوعي في أي شكل من األشكال أو تحت أي مسمى من 
المسمیات إال في اللحظة التي یحتاج إلیھ فیھا. وأدرك ونستون أنھ 
من اآلن فصاعداً بات یتوجب علیھ أال یكون تفكیره تفكیراً قویماً 

میع األوقات فحسب، وإنما أیضاً مشاعره وأحالمھ. كما علیھ في ج
أن یحتفظ بكراھیتھ في حرز حریز في أعماق نفسھ مثل جسم 
مادي ھو جزء من كیانھ ولكنھ مع ذلك ال یتصل ببقیة أعضاء 

 جسمھ.
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ال شك أنھم یوَما ما سیطلقون علیھ الرصاص، لكنھ لم یكن 
یستطیع أن یحدد متى سیحدث ذلك، وإن كان من الجائز أن یتمكن 

وعھ بثوان. إن الرصاصة تأتي دائماً من من التكھن بذلك قبیل وق
الخلف أثناء اجتیاز السجین أحد ممرات وزارة الحب. إن معرفتھ 

المسبقة بوقت إطالق النار علیھ بعشر ثوان كافیة، فھذه الثواني 
العشر كفیلة بأن تقلب عالمھ الداخلي رأساً على عقب. إذ فجأة، 

بدون أن یطرأ وبدون سابق إنذار وبدون أن یتوقف عن السیر و
تغییر على أي خلجة من خلجات وجھھ، یسقط القناع الذي كان 

یلبسھ وتمتلئ نفسھ بكراھیة أشبھ بلھیب مستعر. وفي ھذه اللحظة 
نفسھا تقریباً تنطلق الرصاصة إما قبل األوان أو بعد فواتھ. 

سیمزقون عقلھ إرباً إرباً قبل أن یتمكنوا من إصالحھ، وبذلك یكون 
ال قد أفلت من دون عقاب أو توبة وأصبح بعیداً عن التفكیر الض

متناولھم. وھم بذلك یكونون قد تسببوا في إحداث ثغرة في 
نموذجھم تنفي عنھم ما یّدعون من كمال. لقد رأى أن الحریة ھي 

 أن یموت وھو یكرھھم.
وأغمض ونستون عینیھ، فقد كان األمر في صعوبتھ یتعدى مجرد 

لة إذالل النفس والحط من شأنھا. إن قبول نظام فكري، إنھ مسأ
علیھ أن یغمر نفسھ في أقذر األقذار. وتساءل في نفسھ: ترى أي 

شيء أكثر تقزیزاً للنفس على اإلطالق؟ وھنا خطر على بالھ األخ 
الكبیر بوجھھ الھائل الضخامة (الذي كان یحسبھ لرؤیتھ على 

ودین اللوحات اإلعالنیة یبلغ متراً في عرضھ) وشاربیھ األس
الكثین وعینیھ اللتین تالحقان المرء أینما ذھب. ترى ما ھو نوع 

 المشاعر التي كان یكنّھا لألخ الكبیر؟
وفي ھذه اللحظة سمع وقع أقدام ثقیلة في الممر، وفُتح الباب 

الحدیدي محدثاً صوتاً عالیاً لیدلف منھ أوبراین إلى الزنزانة یتبعھ 
الكالح والحراس ذوو الزي األسود.الضابط الشاب ذو الوجھ   
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»انھض یا ونستون وتعال إلى ھنا!«وقال أوبراین:   
ووقف ونستون قبالتھ فأمسك أوبراین كتفي ونستون بیدیھ القویتین 

 ونظر إلیھ متأمالً.
لقد راودتك أفكار تدعوك لخداعي، لقد كان ذلك رعونة «وقال لھ: 

».ینيمنك. قف على قدمیك وشّد قامتك وانظر إلى ع  
 وتوقف عن الكالم ثم مضى یقول ولكن بلھجة أرق:

إن حالتك آخذة في التحسن، فمن الناحیة الفكریة لم یعد یعلق بك  -
غیر أخطاء طفیفة، أما من الناحیة العاطفیة فقد أخفقت في إحراز 
تقدم یذكر. أخبرني یا ونستون، ولكن دون كذب أو خداع. ولعلك 

عرف متى تكذب في حدیثك ومتى تدرك اآلن أن باستطاعتي أن أ
رك الحقیقیة إزاء األخ الكبیر؟تصدق، أخبرني ما ھي مشاع  
 فأجاب ونستون: إنني أكرھھ.

تكرھھ؟ حسناً. لقد آن األوان ألن تخطو الخطوة «فقال أوبراین: 
األخیرة. یجب أن تحب األخ الكبیر فال یكفي أن تطیعھ وأنت ال 

».تحبھ  
الحراس وقال:دفع ونستون دفعة خفیفة نحو   

.101خذوه إلى الغرفة  -  
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 الفصل الخامس
في كل مرحلة من مراحل سجنھ كان ونستون یعرف، أو یبدو كأنھ 

یعرف، أنھ موجود داخل أقبیة البنایة الخالیة من النوافذ، فقد كان 
یحس بتغییرات طفیفة في الضغط الجوي، فالزنزانة التي یضربھ 

الغرفة التي استجوبھ فیھا فیھا الحراس كانت تحت سطح األرض و
أوبراین كانت فوق سطح األرض، وأما الغرفة التي یقبع فیھا حالیًا 

فتقع في أعماق سحیقة تحت األرض حیث أعمق نقطة یمكن 
 بلوغھا.

كانت ھذه الغرفة أكثر اتساًعا من معظم الزنزانات التي نزل بھا. 
 وكل ما الحظھ حولھ ھو طاولتین صغیرتین موضوعتین أمامھ

مباشرة وقد وضع على كل منھما غطاء من نسیج أخضر، تبعد 
إحداھما عنھ متراً أو مترین أما األخرى فأبعد من ذلك وأقرب إلى 
الباب. وأما ھو فكان مشدود الوثاق بإحكام إلى مقعد یجعلھ عاجزاً 
عن تحریك أّيٍ من أطرافھ فضالً عن رأسھ. كما كان ثمة ما یشبھ 

سھ من الخلف وتحول بینھ وبین االلتفات الكمادة التي تمسك برأ
 یسرة أو یمنة.

مضت لحظة غمره فیھا شعور بالوحدة، ثم فتح الباب لیدلف منھ أ 
 وبراین.
وأجبتك بأنك  101لقد سألتني ذات مرة ماذا في الغرفة «قال لھ: 

بالفعل تعرف الجواب عن سؤالك، فما من أحد ال یعرف أن في 
».لمھذه الغرفة أسوأ ما في العا  

ثم فُتح الباب ثانیة لیدلف منھ حارس یحمل شیئاً مصنوعاً من 
األسالك، لعلھ صندوق أو سلة من نوع ما. وضعھ الحارس فوق 
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 ً  أمامھ فقد الطاولة األبعد عن ونستون. وألن أوبراین كان واقفا
 حجب عنھ رؤیة ھذا الشيء أو التحقق منھ.

من شخص إلى  إن أسوأ شيء في العالم یختلف«وقال أوبراین: 
شخص، فقد یكون لدى البعض ھو الدفن حیاً، أو الموت حرقاً أو 
غرقاً أو بواسطة الخازوق أو غیر ذلك من ألوان الموت الشنیع، 

ومع ذلك تظل ھنالك حاالت یكون فیھا أسوأ ما في العالم لدى 
الشخص ھي أشیاء تافھة ال تفضي إلى الموت في أغلب 

».األحوال  
نباً كي یتمكن ونستون من رؤیة أفضل لذلك وتنحى أوبراین جا

الشيء الموجود فوق الطاولة، لقد كان قفصاً من األسالك، 
مستطیل الشكل ولھ مقبض من أعلى یمكن حملھ منھ، وقد ثبت في 
مقدمتھ شيء بدا مثل قناع مبارزة. ومع أنھ كان یبعد عنھ متراً أو 

طولیاً إلى  مترین فقد استطاع ونستون أن یتبین أن القفص مقسم
 قسمین وفي كل قسم منھما جرذ.

أتعلم أن أسوأ شيء في العالم بالنسبة لحالتك ھو «وقال أوبرین: 
»الجرذان؟  

وسرعان ما سرت في جسد ونستون قشعریرة وتملّكھ خوف لم 
یعرف سببھ بمجرد أن ألقى النظرة األولى على القفص، ثم لم یكد 

ارزة والمثبت في مقدمة یفطن إلى ذلك الشيء األشبھ بقناع المب
القفص حتى أحس بأن قلبھ یغوص بین ضلوعھ وبأن أحشاءه 

 تتقطع.
ال یمكنك أن تفعل ذلك بي! «فصرخ ونستون بصوت متحشرج: 

».ال یمكنك ذلك! إن ھذا لمستحیل  
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ھل تذكر نوبة الھلع التي كانت تنتابك أثناء «فقال أوبراین: 
سواد وتسمع زئیراً في أحالمك؟ حینما كان یتراءى لك جدار من ال

أذنیك، لقد كان ھنالك شيء شنیع على الجاذب اآلخر من الجدار، 
ال بد أنك كنت تعلم ما ھو ھذا الشيء ولكنك لم تجسر على الكشف 

عنھ. إنھا الجرذان، ھي التي كانت على الجانب اآلخر من 
».الجدار  

أوبراین «قال ونستون وھو یحاول جاھداً السیطرة على صوتھ: 
لك تعلم أن ما من ضرورة تدعوك لذلك. ماذا ترید مني أن لع

»أفعل؟  
لكن أوبراین لم یعطھ جواباً مباشراً. وعندما تكلم كانت لھجتھ ھي 
لھجة المعلم التي كان یتحدث بھا أحیاناً، ثم نظر أمامھ متأمالً كما 

 لو أنھ یخاطب جمھوراً یجلس خلف ونستون.
ماً عالجاً كافیاً، فھنالك حاالت إن األلم وحده ال یكون دائ«وقال: 

یمكن لإلنسان أن یحتمل األلم فیھا ولو أّدى ذلك إلى الموت. بید أن 
ھناك شیئاً ال یمكن ألحد كائنًا من كان أن یحتملھ بل ال یمكنھ حتى 
التفكیر فیھ. إنھ شيء تستوي فیھ الشجاعة والجبن، فإذا كنت تسقط 

علق بحبل، وإذا أخرجت من من ارتفاع شاھق فإنھ لیس جبناً أن تت
أعماق المیاه فلیس من الجبن أن تمأل رئتیك بالھواء، فھذه األعمال 

تتم بالغریزة ومن ثم ال یمكن قمعھا. وھذا إنما ینطبق على 
الجرذان، فھي بالنسبة إلیك أمر ال یحتمل، إنھا نوع من الضغط 
الذي ال یمكنك احتمالھ حتى إن أردت ذلك. وحینئذ ستجد نفسك 

».تفعل ما یطلب منك  
ولكنك لم تقل لي ماذا ترید مني؟ كیف تریدني أن «فقال ونستون: 

»أفعل شیئاً لست أدري ما ھو؟  
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وحمل أوبراین القفص ووضعھ على الطاولة األقرب. كان بمقدور 
ونستون أن یسمع خریر الدم وھو یقرقر في أذنیھ، وانتابھ شعور 

اء شاسعة قاحلة یغمرھا بوحدة قاتلة وخیل إلیھ أنھ في قلب صحر
ضوء الشمس وتتردد في أرجائھا أصداء أصوات الجرذان، كل 

ذلك رغم أن قفص الجرذان لم یكن یبعد عنھ أكثر من مترین. لقد 
كانا جرذین ضخمین وفي عمر تصبح فیھ الجرذان شرسة ویغبّر 

 لونھا.
إن «وقال أوبراین وكأنھ ال یزال یخاطب جمھوراً ال یُرى: 

ورغم أنھا من القوارض، ھي من آكالت اللحوم أیضاً. الجرذان، 
علیك أن تضع ذلك نصب عینیك. ال بد أنك سمعت عن األحداث 
المؤسفة التي تقع في األحیاء الفقیرة من ھذه المدینة، ففي بعض 
الشوارع تخشى األم أن تترك طفلھا وحیداً في البیت ولو لخمس 

یلھ في غضون دقائق دقائق ألن الجرذان حتماً ستنقض علیھ وتح
كومة من العظام، بل إنھا أیضا تھاجم المرضى ومن یحتضرون 
على فراش الموت، وھي في ذلك تُظھر ذكاء مذھالً في معرفة 

».متى یكون اإلنسان عاجزاً وال یستطیع حتى الدفاع عن نفسھ  
كانت تنبعث من القفص صرخات حادة خیّل لونستون أنھا تأتیھ 

لقد كان الجرذان یتقاتالن ویحاوالن تقطیع السیاج من مكان بعید، 
الفاصل بینھما، لقد سمع أیضاً أنات یأس عمیق وھي ما بدا لھ أنھا 

 صادرة من خارج نفسھ.
وحمل أوبراین القفص ثم ضغط على شيء فیھ، فسمع ونستون 

طقطقة حادة فراح یحاول بكل ما أوتي من قوة أن یحرر نفسھ من 
ى المقعد ولكن دون جدوى، فقد كان كل جزء القیود التي تشده إل

من جسمھ من رأسھ حتى أخمص قدمیھ مقیّداً بشكل ال یسمح لھ 
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بالحركة. وقّرب أوبراین القفص إلى ونستون حتى أصبح ال یبعد 
 عنھ أكثر من متر واحد.

لقد ضغطت على المزالج األول، لعلك تفھم آلیة «وقال أوبراین: 
سینطبق انطباقاً تاماً على رأسك ولن عمل ھذا القفص، إن القناع 

یترك لك أي مخرج، وعندما أضغط على المزالج الثاني سینفتح 
باب القفص لینطلق منھ ھذان الوحشان الضاریان كطلقتین 

ناریتین. ھل سبق لك أن رأیت جرذاً یقفز في الھواء؟ إنھ سیقفز 
، في وجھك ویبدأ في نھشھ، وھو أحیاناً ینقّض على العینین أوالً 

لكنھ في أحیان أخرى ینخر لنفسھ أخادید في الوجنتین لیلتھم اللسان 
».أوالً   

وأصبح القفص أكثر قرباً من ونستون، وراح یسمع صرخات حادة 
متتابعة بدا لھ أن أصداءھا تتردد فوق رأسھ، ولكنھ قاوم مستمیتاً 

نوبة الھلع التي استولت علیھ، وخلص إلى أن التفكیر والتفكیر 
حتى لو لم یبق أمامھ سوى جزء من الثانیة، ھو األمل وحده، 

الوحید. وفجأة نفذت إلى خیاشیمھ ھذه الرائحة العفنة النتنة التي 
تنبعث من الجرذین، فشعر باشمئزاز شدید وكاد یفقد الوعي وجلل 

السواد كل شيء حولھ، وخیل إلیھ أن مّساً من الجنون قد أصابھ 
رج من ھذه األجواء حالكة فراح یصرخ كحیوان یئن. ولكنھ خ

السواد وقد خطرت لھ فكرة مفادھا أن السبیل الوحید إلنقاذ نفسھ 
 ھي أن یأتي بشخص آخر ویضعھ حائالً بینھ وبین الجرذان.

واقترب القناع من وجھ ونستون حتى بات یحجب عنھ رؤیة أي 
شيء آخر. وأصبح باب القفص یبعد عنھ بأكثر من شبرین وكان 

ن ما ھما مقدمان علیھ، فبینما كان أحدھما یقفز في الجرذان یعرفا
الھواء ألعلى وأسفل كان اآلخر یقف ممسكاً بالقضبان وھو یتشمم 

الھواء بشيء من الشراسة. كان بمقدور ونستون أن یرى الشعر 
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الطویل للجرذین وأسنانھما الصفراء. وھنا عاد الرعب األسود 
ر بالیأس وجمود في یھز أوصالھ فعمي علیھ كل شيء وتملكھ شعو

 التفكیر.
لقد كانت ھذه «وقال أوبراین بطریقتھ التعلیمیة التي اعتادھا: 
».العقوبة شائعة في إمبراطوریة الصین القدیمة  

واقترب القناع من وجھھ حتى المست األسالك وجنتیھ، وھنا تبین 
لھ أن ھناك أمالً أو حتى بصیصاً من األمل لكنھ ربما جاء بعد 

ن، فقد أدرك فجأة أن العالم كلھ لیس فیھ سوى شخص فوات األوا
واحد یمكن أن یحیل علیھ ھذا العقاب، أو جسم واحد یمكنھ أن 

یضعھ كحائل بینھ وبین الجرذین، وعلى الفور راح یصرخ 
 كالمجنون:

افعلوا ذلك بجولیا! افعلوا ذلك بجولیا! لیس بي وإنما بجولیا! إنني  -
وا لحمھا حتى تصبح كومة من ال أبالي. مزقوا وجھھا، انزع

 العظام ثم كسروا ھذه العظام ولكن ال تفعلوا ذلك بي وإنما بجولیا.
وشعر وكأنھ یھوي إلى ھوة سحیقة بعیداً عن الجرذین، كان ال 

یزال مشدوداً إلى المقعد، لكنھ كان یشعر أنھ یسقط إلى أسفل، عبر 
أنھ یندفع  الجدران، عبر المحیطات، عبر األجواء العلیا، ثم شعر

عبر الفضاء الخارجي وعبر المسافات الفاصلة بین النجوم بعیداً 
بعیًدا عن الجرذین حتى بات یفصلھ عنھما بضع سنوات ضوئیة، 

بید أن أوبراین كان ال یزال واقفاً بجانبھ، وما زال یحس باألسالك 
الباردة تالمس وجنتیھ. ووسط ھذه الظلمة الحالكة التي أحاطت بھ 

معدنیة أخرى لكنھا ھذه المرة كانت إلغالق باب القفص سمع طقة 
 ال لفتحھ.
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 الفصل السادس
كان مقھى شجرة الكستناء خالیاً تقریباً من مرتادیھ، وكانت أشعة 
الشمس المائلة تخترق نوافذه وتسقط على أسطح الطاوالت التي 
یغطیھا الغبار، بینما تشیر الساعة إلى الثالثة ظھراً وھي ساعة 

االستراحة الوحیدة في ھذه الفترة، أما شاشة الرصد فراحت تبث 
 مقطوعات موسیقیة خفیفة.

جلس ونستون في زاویتھ المعتادة وھو یحملق في كأسھ الفارغة. 
وكان من حین آلخر یلقي نظرة خاطفة على الوجھ الضخم الذي 

ینظر إلیھ نظرة ثاقبة من الجدار المقابل، وكانت العبارة المعھودة 
لتي تحت الصورة تقول: األخ الكبیر یراقبك. وجاء الساقي دون ا

أن یطلبھ أحد وأترع كأس ونستون بشراب جن النصر وأضاف 
إلیھا قطرات من قنینة أخرى كانت تحتوي على سكرین منّكھ 

 برائحة القرنفل وتلك كانت میزة المقھى.
وكان ونستون یصغي إلى شاشة الرصد التي كانت ال تزال تبث 

وعات موسیقیة خفیفة، بید أنھ كان من المحتمل أن تتحول في مقط
أیة لحظة إلى بث النشرة الخاصة التي تصدرھا وزارة السالم، فقد 
كانت األنباء الواردة من الجبھة األفریقیة أنباء مقلقة وكانت تشغل 
بال ونستون لیل نھار، فالجیش األوراسي (كانت أوقیانیا في حالة 

ذلك الوقت بل لقد كانت دائماً في حرب  حرب مع أوراسیا في
معھا) یزحف جنوباً بسرعة مذھلة. ولئن كانت نشرة الظھیرة لم 
تحدد منطقة بعینھا، فإن األرجح أن مصب نھر الكونغو كان ھو 

مسرح العملیات، ولذلك كانت برازافیل ولیوبولدفیل في خطر، ولم 
طر الذي یكن المرء بحاجة إلى مطالعة الخریطة حتى یدرك الخ

ینطوي علیھ ذلك التطور، لم یكن األمر یقتصر على فقدان 
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مستعمرات أفریقیا الوسطى فحسب، بل إن أوقیانیا نفسھا، وللمّرة 
 األولى منذ أن دارت رحى الحرب، قد أصبحت مھددة.

وقد أثارت ھذه األنباء عاطفة متقدة في ونستون، لم تكن بالطبع 
الالمبالیة التي سرعان ما تبددت. الخوف وإنما نوعاً من االستثارة 

لكن ونستون توقف عن التفكیر في الحرب، إذ لم یعد بمقدوره في 
ھذه األیام أن یركز ذھنھ على الموضوع الواحد ألكثر من لحظات 
معدودة في كل مرة، فرفع الكأس وازدرد كل ما فیھا جرعة واحدة 

یتقیأ قلیالً، وكعادتھ دائماً بعد الشراب كانت تنتابھ رعشة خفیفة و
فقد كان شراب الجن ھذا من النوع القوي الذي لم یستطع السكرین 
والقرنفل أن یلطفا من رائحتھ القویة الممرضة، بل األنكى أن ھذه 

الرائحة التي ترافقھ لیل نھار كانت ممتزجة في ذھنھ برائحة 
 ھؤالء....

ھ لكنھ لم یكن یجرؤ على التلفظ باسمھم أو حتى تسمیتھم في ذھن
بل لم یحاول أن یتصورھم في مخیلتھ أبداً. كانوا شیئاً غائماً یحوم 

حول وجھھ وتنفذ رائحتھ إلى أنفھ، ومع تغلغل الشراب في كل 
أجزاء جسمھ راح ونستون یتجشأ من شفتیھ األرجوانیتین. كان 

جسم ونستون قد ازداد امتالء منذ أن أطلقوا سراحھ كما أنھ كان 
لقدیم. جاءه الساقي، مرة ثانیة ودون أن قد استعاد لون بشرتھ ا

یطلبھ أحد، وھو یحمل رقعة الشطرنج والعدد األخیر من صحیفة 
التایمز وقد فتحت على صفحة مسائل الشطرنج، وما إن رأى كاس 

ونستون فارغة حتى ذھب فأحضر القنینة ثم أترع لھ كأسھ، لم 
د عرف یكن الساقي بحاجة إلى انتظار أوامر ونستون ألنھ كان ق

عاداتھ، فرقعة الشطرنج في انتظاره دائماً والطاولة في زاویة 
المقھى كانت محجوزة لھ، وحتى حینما كان المقھى یمتلئ بالرواد 

فانھ كان یجلس إلیھا بمفرده ألنھ ما من أحد كان یرغب في 
 مشاطرتھ طاولتھ.
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ولم یكن ونستون یبالي بعدد الكؤوس التي یحتسیھا، وإن كان 
لمقھى یقدمون لھ بین الحین والحین قصاصة ورق قذرة مسؤولو ا

یقولون إنھا فاتورة الحساب، وكان یدفعھا وھو یعتقد دائماً أنھم 
یتساھلون معھ في فاتورة حسابھ غیر أنھ لم یكن لیبالي حتى لو 

غالوا فیھا، إذ كان المال لدیھ وفیراً في ھذه األیام حیث كان یشغل 
علیھ دخالً أكبر بكثیر مما كان یتقاضاه وظیفة فخریة (شرفیة) تدّر 

 لقاء وظیفتھ القدیمة.
توقفت الموسیقى التي كانت تبثھا شاشة الرصد وحل محلھا صوت 
اشرأب ونستون لیصغي لھ، لكن لم یكن ثمة أنباء من الجبھة، لقد 

كان مجرد بیان موجز من وزارة الوفرة جاء فیھ أن الخطة 
 ً  في نصیب الفرد من أربطة الثالثیة العاشرة قد حققت فائضا

%.98األحذیة بنسبة   
وراح ونستون یفكر في حل مسألة الشطرنج ثم صف القطع وبدأ 

األبیض «یحركھا، لقد كانت نھایة خادعة فیما یتعلق بالفرسین: 
نظر ونستون متأمالً في صورة ». یتحرك فیمیت الشاه بحركتین

یة: إن األبیض األخ الكبیر وقال في نفسھ وقد تملكتھ نزعة تأمل
دائماً ینتصر، إنھ ینتصر دائماً ودون استثناء وكأن ذلك ُمعدٌّ سلفاً، 

بل لم یحدث أبداً في تاریخ اللعبة أن فاز األسود. أال یرمز ھذا 
 النتصار قوى الخیر دائماً وأبداً على قوى الشر؟

وتوقف الصوت الصادر عن شاشة الرصد لحظة ثم قال بنبرة 
: نحیطكم علما أننا سنذیع نبأ ھاماً في تمام مختلفة وأكثر جدیة

الثالثة والنصف. إنھ نبأ في غایة األھمیة، فاحرصوا على أال 
یفوتكم سماعھ. ال تنسوا الثالثة والنصف. ثم عادت الشاشة لبث 

 الموسیقى مرة ثانیة.
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وخفق قلب ونستون، إن ذلك تنویھ بالبالغ القادم من الجبھة، 
نباء القادمة لن تكون سارة، ولم یكن واستشعر بغریزتھ أن األ

ھاجس الھزیمة النكراء التي یمنى بھ جیش أوقیانیا في أفریقیا قد 
غاب عن ذھنھ لحظة واحدة، بل خیل إلیھ أنھ یرى جیش أوراسیا 

وھو یجتاح حدود أوقیانیا المنیعة بأعداد ھائلة متراّصة كالنمل 
یكن ممكناً تطویق ویزحف متوغالً داخل أفریقیا وتساءل: لماذا لم 

ھذا الجیش بطریقة أو بأخرى؟ كان الساحل الغربي ألفریقیا 
واضحاً في ذھنھ، وأمسك بالفرس األبیض وحّركھ عبر الرقعة، 

تلك ھي النقطة المناسبة. وحتى حینما كان یرى الجحافل السوداء 
تزحف جنوباً كان یرى قوة أخرى تتجمع على نحو غامض 

نقضاض على مؤخرتھا فتقطع خطوط وتباغت ھذه الجحافل باال
مواصالتھا براً وبحراً. وشعر بأن مجرد رغبتھ في حدوث ذلك 
یمكن أن تأتي بھذه القوة إلى عالم الوجود، ولكن یجب على ھذه 
القوة أن تتحرك سریعاً، فلو استطاع جیش أوراسیا أن یستولي 

على أفریقیا برّمتھا وإذا أصبح لدیھ مطارات وغواصات في رأس 
لرجاء الصالح، فإن ذلك سیمكنھ من تقطیع أوصال أوقیانیا، ا

ولربما أدى ذلك إلى اندحار أوقیانیا اندحاراً نھائیاً وإعادة ترسیم 
خریطة العالم والقضاء على الحزب. وأخذ نفساً عمیقاً وقد انتابھ 

خلیط من المشاعر الغریبة أو باألحرى طبقات من المشاعر 
كن للمرء أن یحدد أیھا فوق وأیھا بعضھا فوق بعض بحیث ال یم

 تحت لكنھا كانت تتصارع داخلھ.
وبعد أن زالت عنھ ھذه النوبة، أعاد الفرس األبیض إلى مكانھ، 

لكنھ لم یعد قادراً على التركیز في الشطرنج، فقد ھامت بھ أفكاره 
مرة أخرى ووجد نفسھ ودون أن یشعر یخط بإصبعھ على الطاولة 

 التي یعتلیھا الغبار:
2+2=  
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إنھم ال یستطیعون التغلغل إلى «لقد قالت لھ جولیا ذات مرة: 
إن ما یحدث لك ھنا سیالزمك إلى «، لكن أوبراین قال لھ: »كیانك

األبد، وھذا ھو القول الصحیح، فما یقترفھ المرء من أفعال وما 
یحدث لھ من خطوب تظل مالزمة لھ وال یمكنھ التخلص من 

».اخلك وأحرق ثم عولج موضعھ بالكيآثارھا، إن شیئاً قد قتل د  
ولقد رأى جولیا، بل وتكلم معھا بعد أن أطلق سراحھما، فلم یعد 

ذلك ینطوي على خطورة، فقد أدرك بغریزتھ أنھم لم یعودوا 
یعیرون أفعالھ اھتماماً ولذلك كان بوسعھ أن یرتب للقاء ثان یجمع 

األول جاء  بینھما فیما لو شاء أحدھما أو كالھما ذلك. فلقاؤھما
بمحض الصدفة والذي تم في الحدیقة في یوم من أیام شھر آذار 

شدیدة البرودة حیث كانت األرض صلبة كالحدید، وأما الحشائش 
فكانت شبھ میتة ولم یكن ھنالك سوى القلیل من براعم الزعفران 

التي تنتصب في العراء فتفتتھا الریح. وكان ونستون یسرع 
دمعت عیناه من شدة الریح عندما رآھا الخطى وقد تجمدت یداه و

على مسافة عشرة أمتار، ھالھ أنھا تغیرت على نحو غیر محدد، 
ومر كل منھما باآلخر دونما حتى إشارة، لكنھ استدار وتبعھا ألنھ 
كان یعرف أن ال خطر في ذلك، وما من أحد عاد یھتم بھما. لكنھا 

تعیره ظلت صامتة وتابعت سیرھا عبر الحشائش من دون أن 
اھتماماً، ثم بدت بعدئذ وكأنھا تبطئ من خطوھا حتى تتیح لھ 

اللحاق بھا وكانا قد بلغا آنذاك مجموعة من األشجار العاریة التي 
لم تكن تصلح لالختفاء أو االحتماء بھا من الریح. وأخیراً توقفا، 

وكان الجو قارس البرودة والریح تُحدث حفیفاً بین األغصان 
لصغیرة، فاقترب منھا ونستون وأحاط خصرھا وتمزق البراعم ا

 بذراعھ.
لم یكن ثمة شاشات رصد، بید أنھ كان من المؤكد وجود مكبرات 
صوت مخفاة كما كان من السھولة أن یراھما أحد المارة ولكنھ لم 
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یكن یعیر أیا من ذلك أدنى اعتبار، فقد كان في استطاعتھما أن 
ودا اتصالھما الجنسي، یتخذا من األرض فراشا إذا رغبا أن یعا

واقشعر جسده عندما خطر ببالھ ذلك الشيء. لكن جولیا لم تتجاوب 
معھ حین أحاط خصرھا بذراعھ كما أنھا لم تحاول تخلیص نفسھا 

منھ وحینئذ أدرك كنھ التغیر الذي طرأ علیھا، كان وجھھا قد 
أصبح أكثر شحوباً وظھرت بھ ندبة طولیة أسدلت شعرھا على 

ید أن ذلك لم یكن ھو كل ما تغیر فیھا، فقد أصبح جزء منھا، ب
خصرھا أكثر امتالء وتیبّساً، وعلى الفور تذكر كیف أنھ وعقب 

إحدى غارات القصف الصاروخي كان قد ساعد في انتشال إحدى 
الجثث من تحت األنقاض وھالھ ثقلھا وتیبسھا غیر الطبیعیین وھو 

حم. وأحس ونستون األمر الذي جعلھا تبدو أقرب للحجر منھا للّ 
بأن جسم جولیا الذي یطوقھ بذراعھ قد أصبح أشبھ بتلك الجثة، 
كما شعر بأن نسیج جلدھا قد بات مختلفاً كلیة عما كان علیھ من 

 قبل.
لم یحاول ونستون تقبیلھا، كما لم ینبس أحدھما بكلمة. وعندما 

عاودا السیر فوق العشب األخضر نظرت إلیھ مباشرة ألول مرة، 
نظرة ملؤھا االزدراء والكراھیة. لكن ونستون لم یكن یدر  وكانت

ھل كانت ھذه الكراھیة نابعة مما تنوء بھ من ذكریات ماضیة أو 
كان مبعثھا ھو وجھھ المنتفخ وعیناه الدامعتان بسبب الریح البارد. 
وجلسا على مقعدین حدیدیین، جنباً إلى جنب لكن دون أن یقترب 

ما ھّمت بالكالم تراجعت وَسحقت، أحدھما من األخر وكانت كل
 بدالً من ذلك، بقدمھا غصناً یابساً.

».لقد خنتك«وقالت غیر مكترثة:   
».وأنا أیضا خنتك«فقال لھا:   

 ورمقتھ بنظرة أخرى مفعمة بالكراھیة، ثم قالت:
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إنھم یھددونك أحیاناً بشيء ال یمكن احتمالھ وال یمكن حتى  -
تفعلوا ذلك بي بل افعلوه بأي شخص آخر. تخیّلھ. وحینئذ تقول: ال 

وقد تّدعي فیما بعد بأن ذلك كان مجرد حیلة لجعلھم یكفون عن 
تعذیبك وأنك لم تكن تعني ما تقول في واقع األمر. لكن ذلك لم 

قت كنت تعني ما تقول، وكنت تظن أن یكن صحیحاً، ففي ذلك الو
وكھ ما دامت ال منجى لك إال بھذا السبیل، وكنت على استعداد لسل

نجاتك فیھ، وال تأبھ بما سیترتب على ذلك من معاناة لغیرك. فكل 
 ما یھمك ھو نفسك وحسب.

كل ما یھمك ھو نفسك «فقال مردداً وراءھا كرجع الصدى: 
».وحسب  

وبعد ذلك فإنك ال تعود تشعر المشاعر «ومضت جولیا تقول: 
».نفسھا التي كنت تكنّھا من قبل لھذا الشخص اآلخر  

ال، إنك ال تعود تشعر المشاعر «ل مردداً كرجع الصدى: فقا
».نفسھا  

وبدا لھما أنھ لم یعد لدیھما ما یمكن الكالم عنھ. وعادت الریح 
تعصف بھما، وشعرا بالضیق من جلوسھما صامتین، فضالً عن 

أن جلوسھما دون حراك كاد یجمد أطرافھما من فرط البرد، ولذلك 
نھا ترید اللحاق بالقطار.نھضت جولیا لتنصرف متعللة بأ  

».یجب أن نلتقي ثانیة«فقال ونستون:   
».أجل، یجب أن نلتقي ثانیة«فقالت:   

وتبعھا متردداً وھو یقدم ِرْجالً ویؤخر أخرى، وسار في أثرھا 
مسافة قلیلة، لكنھما لم یتبادال الحدیث مرة أخرى، ومع أنھا لم 

كنھ من السیر تحاول التخلص منھ فإنھا أسرعت الخطى حتى ال تم
إلى جانبھا وكان قد عقد العزم على مرافقتھا حتى تصل إلى 
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محطة القطار، ولكن بدا لھ أن ھذا التعقب وسط ھذا البرد القارس 
أمر فیھ رعونة وغیر محتمل. وعندئذ تملّكتھ رغبة عارمة في 

الكف عن متابعة جولیا والعودة إلى مقھى شجرة الكستناء الذي لم 
وه بمثل االنجذاب الذي شعره في تلك اللحظة، یسبق أن شعر نح

لقد أحس بالحنین إلى طاولتھ التي في الزاویة وفوقھا الصحیفة 
ورقعة الشطرنج وكأس الجن المترعة دائماً. وسرعان ما تلكأ في 

سیره حتى حال بینھ وبینھا مجموعة من المارة، غیر أنھ عاد 
عدل عن ذلك  وبذل محاولة مترددة للحاق بھا مرة أخرى، لكنھ

وارتّد منطلقاً في االتجاه المعاكس. وبعد أن صار یفصلھ عنھا 
خمسون متراً تطلّع خلفھ فوجد أنھ لم یعد یمیزھا من المارة رغم 

أن الشارع لم یكن مزدحماً، وأصبح من المحتمل أن تكون ھي أي 
واحدة من عشرات السائرین في الشارع، حیث بات یتعذر علیھ 

ف بعد أن غدا جسمھا أكثر امتالء وتیبًسا.تمییزھا من الخل  
وتذكر قولھا: حینما كانوا یعذبونك كنت تعني ما تقول. ورأى أنھا 
أصابت القول، فھو لم یكتِف بقول ذلك وحسب، وإنما تمنى حدوثھ 

 أیضاً، فقد تمنى لو أنھا ھي ال ھو التي ُعِرضت للجرذان.
قعده المعھود وكان قد دلف إلى المقھى في تلك اللحظة وأخذ م

وراح یصغي إلى شاشة الرصد حیث كان ثمة تغییر قد طرأ على 
الموسیقى التي تبثھا تمثّل في نغمة تھكمیة ھازئة بدأت تتخللھا، ثم 
سمع صوتاً لم یدِر إن كان من وحي ذاكرتھ أم من شاشة الرصد، 

 فقد سمع صوتاً یشدو:
 تحت شجرة الكستناء ذات األغصان الوارقة

ي !!بعتك وبعتن  
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واغرورقت عیناه بالدموع والحظ الساقي أن كأسھ فارغھ فرجع 
 لھ بقنینة الجن.

رفع ونستون كأسھ وراح یفرغھا في جوفھ، وكانت رائحتھا 
الكریھة تزداد سوءاً مع كل جرعة ولكنھا مع ذلك كانت سلواه 

الوحیدة، فقد باتت ھي حیاتھ ومماتھ وسلواه، فعلیھا ینام كل لیلة 
ر وعلیھا یستیقظ كل صباح. وحینما یستیقظ كل نومة المخدو

صباح، وقلما یكون ذلك قبل الساعة الحادیة عشرة ویجد جفونھ 
ملتصقة ببعضھا ویحس بالتھاب في حلقھ وألم حاد في ظھره، كان 

من المستحیل أن یرفع ظھره لوال قنینة الجن والكأس 
الموضوعتین بجانب سریره. وخالل ساعات النھار كان یجلس 

على وجھھ عالمات الوجوم، والقنینة في متناول یده، مصغیاً لما و
تقولھ شاشة الرصد. وبدءاً من الساعة الثالثة عصراً حتى ساعة 
إغالق المقھى كان ونستون بمثابة قطعة أثاث في مقھى شجرة 

الكستناء، لم یعد أحد یأبھ بوجوده أو یكترث لما یفعل، كما لم یعد 
سباتھ، وما عاد یزعجھ ما یصدر عن  دوّي الصافرات یوقظھ من

شاشة الرصد من صوت. لكنھ كان أحیاناً، ربما مرتین في 
األسبوع، یتوجھ إلى مكتب مغطى بالغبار یكاد یكون منسیاً في 

وزارة الحقیقة حیث یؤدي عمالً قلیالً أو ما كان یسمى عمل، إذ 
انت كان قد ُعیِّن في عضویة لجنة فرعیة منبثقة عن لجنة فرعیة ك

لت لمعالجة  بدورھا قد انبثقت عن عدد ال حصر لھ من لجان ُشّكِ
الصعوبات الطفیفة التي تعترض عملیة تصنیف الطبعة الحادیة 

عشرة من قاموس اللغة الجدیدة. وكان أعضاء ھذه اللجان یعكفون 
، أما حول أي موضوع »التقریر المؤقت«على إعداد ما سمي ب 

لك أمر لم یدركھ أحد على وجھ كانوا یعدون ھذا التقریر، فذ
التحقیق أبداً، فقد كان شیئاً یتعلق بما إذا كان یجب وضع الفاصلة 

بداخل األقواس أو خارجھا. وكان یشاركھ بھذه اللجنة أربعة 
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أعضاء آخرون حالھم مثل حالھ. وكانت تمر أیام یجتمعون فیھا ثم 
ینفّضون ثانیة كما اجتمعوا ویفضي بعضھم إلى بعض بكل 

راحة بأن لیس ھناك ما یمكن عملھ، إّال أنھم في أیام أخر كانوا ص
ینكبّون على عملھم، وقد اعتراھم حماس وتوقّد، ویتظاھرون بأنھم 
یُدخلون التعدیالت التي تمخضت عنھا اجتماعاتھم السابقة ویعدون 

مسودات لمذكرات مطّولة ال تنتھي أبداً، ثم یحتدم النقاش فیما 
ض أنھم یتناقشون حولھ حتى یصبح مبھماً، بینھم حول ما یفتر

وتشوب حدیثھم مماحكات وخالفات غیر واضحة حول التعریفات 
ویخرجون كثیرا عن الموضوع ثم یتشاجرون ویھدد بعضھم 

بعضاً برفع األمر برمتھ إلى السلطات العلیا. ثم فجأة یدخلون في 
ول حالة من الصمت بعدما تكون طاقاتھم قد استنفدت، فیتحلقون ح

الطاولة وكأنھم أشباح وھم ینظرون إلى بعضھم نظرات شاخصة 
 تتالشى مع صیاح الدیكة.

ظلت شاشة الرصد صامتة للحظة، فأرھف ونستون السمع لعلھ 
یكون في ذلك إشارة إلى قرب موعد نشرة األنباء، ولكن خاب 

رجاؤه، فقد كان ذلك مجرد تغییر للموسیقى. وتراءت أمام ناظریھ 
یا، وكانت تحركات الجیوش علیھا تأخذ أشكاال خریطة أفریق

ھندسیة، فھناك سھم أسود ینطلق رأسیًا إلى الجنوب، وآخر أبیض 
ینطلق أفقیاً إلى الشرق ویقطع مؤخرة السھم األول. وكأنما أراد 
ونستون أن یبث في نفسھ شیئاً من الطمأنینة، فرفع رأسھ وتطلّع 

ى یتساءل: ھل من إلى الوجھ رابط الجأش الذي بالصورة ومض
 المعقول أال یكون للسھم الثاني وجود على اإلطالق؟

لكن اھتمامھ بذلك فتر مرة أخرى، فازدرد جرعة أخرى من 
الجن، والتقط قطعة شطرنج ھي الفرس األبیض وقام بتحریكھا 

 حركة ارتجالیة ثم أدرك أنھا لم تكن حركة صحیحة.
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ة أخرى، فرأى وفجأة ومن دون مبرر جاشت الذكرى في ذھنھ مر
غرفة مضاءة بالشموع وفیھا سریر ضخم، بینما كان ھو في سن 

التاسعة أو العاشرة یجلس على األرض ویلعب بحجر النرد 
ویضحك ضحكا ھستیریاً فیما أمھ تجلس قبالتھ وتضحك ھي 

 األخرى.
ال بد أن ذلك كان قد وقع قبل أن تختفي أمھ بشھر واحد، لقد كانت 

م التي ینسى فیھا ألم الجوع الذي ینھش لحظة من لحظات الوئا
أحشاءه ویعاوده فیھا حبھ ألمھ. إنھ یذكر ذلك الیوم جیداً، لقد كان 
یوماً عاصفاً ماطراً حیث كان الماء یجري فوق زجاج النافذة من 

الخارج بینما كان الضوء داخل الشرفة خافتاً بحیث تتعذر القراءة، 
ن وھما وسط ھذه العتمة قد وكانت حالة الضجر التي تملكت الطفلی

باتت ال تطاق، فراح ونستون یتأوه وینتحب وھو یطالب بالطعام 
دون جدوى، ثم أخذ یحور ویدور في الغرفة وھو یركل أسفل 
الحائط بقدمیھ حتى ضج الجیران واحتجوا على ذلك الصخب، 

بینما انخرطت الطفلة الصغیرة في البكاء على نحو متقطع. 
كن لطیفاً وسأشتري لك لعبة، لعبة «قائلة: وأخیراً نطقت أمھ 

وعندئذ خرجت من المنزل تحت زخات المطر ». جمیلة ستحبھا
ومضت إلى حانوت صغیر كان ال یزال مفتوحاً بالقرب منھم ثم 

عادت إلیھ بعلبة من الكرتون تحتوي على أدوات لعبة السلم 
ت والثعبان. وھو ال یزال یذكر رائحة الكرتون الرطب الذي صنع

منھ اللعبة، لقد كانت أدوات اللعبة في حالة مزریة، فاللوح مشقق 
وَحَجرا النرد المصنوعان من الخشب كانا غیر منتظمین في 

تقطیعھما. نظر ونستون إلى اللعبة نظرة عابسة وبال أدنى اھتمام، 
وعندئذ أضاءت أمھ شمعة وجلسا على األرض معاً وراحا یلعبان. 

في ضحك صاخب حینما رأى الثعبان  وسرعان ما انخرط ونستون
یتسلق السلم حتى یسقط ثم یعید الكرة ثانیة وھكذا دوالیك. وقد لعبا 
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ثمانیة أشواط فاز كل منھما بأربعة. وأما أختھ الصغیرة فقد جلست 
تحدق في الوسادة وراحت تضحك، لیس ألنھا تفھم ما یجري 

مسیة ھانئة أمامھا وإنما ألن أمھا وأخاھا یضحكان. وھكذا أمضى أ
 مثل تلك التي كان یمضیھا في طفولتھ األولى.

ولكن ونستون أقصى ھذه الذكرى عن ذھنھ ألنھا كانت ذكرى 
ر، زائفة من تلك الذكریات التي تقّض مضجعھ بین الحین واألخ

فبعضھا یتعلق بأشیاء وقعت والبعض اآلخر یتعلق بأشیاء لم تقع 
ج والتقط الفرس األبیض على اإلطالق. ثم التفت إلى رقعة الشطرن

مرة أخرى، ولكنھ لم یكد یفعل حتى سقط الفرس من یده محدثاً 
صوتاً عالیاً، أما ھو فقد انتفض كما لو أن دبوساً قد ُغرَز في 

 لحمھ.
وشق نفیُر بوق عنان السماء، لقد جاءت النشرة أخیراً. إنھ النصر، 

 تحقق، فقد كان نفیر البوق یعني حینما یسبق األنباء أن نصراً 
وسرى ما یشبھ الصدمة الكھربیة في جمیع رواد المقھى، حتى 

 السقاة تسمروا في أماكنھم وأصاخوا السمع.
كان نفیر البوق قد أعقبتھ جلبة وضجیج من الحضور، كما كان 
ثمة صوت یدوي من شاشة الرصد، لكن األصوات الھادرة التي 

لناس من انبعثت من الحناجر طغت علیھ. وسرت األنباء بین ا
شارع إلى شارع سریان النار في الھشیم، ومع ذلك تناھت إلى 

سمع ونستون بعض العبارات التي تحقق من خاللھا أن األمور قد 
سارت تماماً على النحو الذي تصوره، فقد عرف أن أسطوالً 

ضخماً تم حشده في سریة تامة قد أصاب مؤخرة العدو إصابة 
خرة السھم األسود. واستطاع قاتلة، لقد قطع السھم األبیض مؤ

 ونستون أن یلتقط بعض العبارات من ھذا الضجیج:
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تم تحقیق االنسجام التام بین  -كانت مناورة استراتیجیة بارعة «
بسط السیطرة  -نصف ملیون أسیر -اندحار تام للعدو  -القنوات 

إنھ  -الحرب قاب قوسین أو أدنى من نھایتھا  -على كامل أفریقیا 
»عرفھ تاریخ البشریة... النصر، النصر، النصر!أعظم نصر   

وبدأت قدما ونستون تقومان بحركات ال إرادیة، ومع أنھ لم یقم من 
مقعده إال أن عقلھ كان یركض ویركض بسرعة، لقد تخیل نفسھ 
یركض في الخارج مع الجماھیر التي كان ھتافھا یصم اآلذان، 

ر الذي كان یقف وتطلّع ونستون مرة أخرى إلى صورة األخ الكبی
كالطود الشامخ والعالم تحت قدمیھ! إنھ الصخرة التي ارتطمت بھا 
الجحافل الزاحفة من آسیا فخارت قواھا! وراح ونستون یفكر كیف 
أنھ منذ عشر دقائق فقط، كان قلبھ ال یزال حائرا حول ما إذا كانت 

یوم أنباء الجبھة ستأتي بالنصر أم بالھزیمة. لقد تغیر كثیراً منذ ال
األول الذي وطأت فیھ قدماه وزارة الحب، ومع ذلك فإن التغیر 

 النھائي الذي ال مناص منھ لم یتحقق حتى ھذه اللحظة.
كان الصوت الصادر عن شاشة الرصد ال یزال یروي قصة 

األسرى والغنائم والمذابح، ولكن كان الھتاف الذي في الخارج قد 
الھم، واتجھ أحدھم ھدأت حدتھ، وبدأ السقاة یعودون إلى أعم

صوب ونستون ومأل لھ كأسھ. لكن ونستون لم ینتبھ لذلك فقد كان 
یحلّق في سماء حلم بھیج، لم یكن فیھ یركض مع الراكضین أو 

یھتف مع الھاتفین، وإنما عاد فیھ إلى وزارة الحب وقد غفروا لھ 
ما تقدم من ذنب وصفت روحھ حتى أصبحت كالثلج األبیض. ثم 

ثالً في قفص االتھام أمام الجماھیر وھو یعترف تصور نفسھ ما
بكل صغیرة وكبیرة ویشي بكل شخص یعرفھ. وسرعان ما رأى 
نفسھ یجتاز الممر المكسو بالقرمید األبیض، ویتملكھ شعور بأنھ 

یسیر في ضوء الشمس فیما كان یسیر حارس مسلح خلفھ، وحینئذ 
ق دماغھ.جاءتھ تلك الرصاصة، األمل الذي طال انتظاره، لتمز  
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حدق ونستون في الوجھ الضخم، لقد استغرق األمر منھ أربعین 
سنة حتى فھم معنى االبتسامة التي كان یخفیھا األخ الكبیر تحت 

شاربیھ األسودین وقال في نفسھ: أي غشاوة قاسیة لم یكن لھا داع 
تلك التي رانت على فھمي، وعالم كان العناد والنأي من جانبي 

نون. وانسالت دمعتان سخیّتان على جانبي عن ھذا الصدر الح
أنفھ. وكان لسان حالھ یقول: لكن ال بأس، ال بأس فقد انتھى 

 النضال، وھا قد انتصرُت على نفسي وصرُت أحب األخ الكبیر.
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 عن الكتاب
لجورج أورویل » 1984«على مدى سنوات طویلة، ظلت روایة 

الدیكتاتوریة تُستعاد. یعود إلیھا الكتّاب الذین یتحّدثون عن 
واألنظمة الشمولیة. وعلى مدى سنوات طویلة، ظلّت ھده الروایة 
حیّة وتقرأ بسبب جمالیتھا األدبیة وبسبب الصورة السیاسیة التي 

 قّدمتھا.
الیوم، وفي ترجمة جدیدة، نقّدم ھذه الروایة التي صّورت بطریقة 

األخ «باسم تنبؤیة، مجتمعاً شمولیاً یخضع لدیكتاتوریة فئة تحكم 
الذي یمثّل الحزب الحاكم، ویبني سلطتھ على القمع » الكبیر

والتعذیب وتزویر الوقائع والتاریخ، باسم الدفاع عن الوطن 
والبرولیتاریا. حزب یحصي على الناس أنفاسھم ویحول العالقات 

اإلنسانیة والحب والزواج والعمل واألسرة إلى عالقات مراقَبَة 
فّرد وتخضعھم لنظام واحد، ال ینطبق على تجّرد الناس من أي ت

 مسؤولي الحزب.
 إنھا روایة تُقرأ، ثم تُقرأ من جدید.
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