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  محتـــويات אلكتــاب
  

  ٣  ةــّدمــملقا
  ٤  نعم احلياة اخلمس

  ٧  قصة حب من القرون الوسطى
  ١٦  جتربة غريبة

  ٤٦  غراميات ألونزو لكرينس  وروزانا إثلتون
  ٦٨  هل اكن ذلك اجلنة أم اجلحيم ؟
  ٩٣  هل هو بل قيد احلياة أم ميت؟

  ١٠٤  قّصة احكحّري املزدوج
  ١٦٤  خئلة الويليامز وجهاز اإلنذار من اللصوص

اتية للاكتب مارك توين   ١٧١  السرية ا
اتية للمرتمجة أمل الرفايع   ١٧٣  السرية ا
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 مةאلمقّد 
  
  

   القراء أعزا
  

  القصص القصرية للاكتب األمريكي مارك توين. متناولكم ترمجة ملختارات منبيرسىي أن أضع  
   

ومن دّقة يف  ،يف احكعبري فيع، من سالسةاختياري هلذه القصص انطالقاً مما ملسته يف أسلوبه األد الرن اك 
  الطبيعة اإلنسانية بما فيها من خري ورّش.  تصوير و سرب أعماق

ي  به من خيال روا متمزّي، قد تمّكن من أن ينقل خميلة القراء عاكن مارك توين، بما يتمت إىل العالم ا
 ايشون مع أحداثها.جعلهم ينغمسون فيها ويتع تدور حو أحداث تلك الروايات، وإىل

  
اتية، من مشاهري الكتّ   من  ويُعترب ،اب األمريكيني يف عرصهالاكتب مارك توين، كما ستطلعون من سريته ا

ني ملا يف إنتاجه األد من احكنّوع حبيث اشتمل بل: الروايات، املرسحيات، املقاالت املتنّوعة  الكّتاب الشمو
  ، وبل القصص القصرية ومنها أيضاً بعض قصص األطفال.يف اجقد األد واالجتمايع والسيا

    
بل الكثري من سلبيات الواقع  من إلقاء الضوء بكل جرأة، بذات الوقت ناقداً الذخً تمكن،اكن  كما 

السيا واالجتمايع يف تلك احلقبة من القرن احكاسع عرش، وهذا ما جعله يتعّرض للكثري من املشالكت، 
 ينرش بعض مؤلفاته باسم مستعار. وما جعله أيضاً 

   
 ترمجة ملختارات أخرى من مؤلفاته، يتم نرشه الحقاً وف يف جمت ثاٍن س ،سوف يرسىي أن أضع بمتناولكمو 

  ومن مؤلفات كبار الكتاب املعارصين  ممن حصلوا بل جائزة نوبل يف اآلداب
   

  أتمىن لكم قراءة ممتعة.  
 
  

 أمل عمر بسيم الرفايع  
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THE FIVE BOONS OF LIFE  

  نعم אلحياة אلخمس
  

١  
سّلة  بيدهاحتمل يف صبيحة أحد أيام هذه الفانية اكنت إحدى اجلنّيات الطيبات قد أتت إىل شاب يافع ويه 

:و  قالت 

أن و، يك أن تكون بل حذرعل ي يف هذه السلّة بعض العطايا، فلتأخذ إحداها وترتك األخريات. لكن -
  .واحدة منها فقط ذات قيمة حقيقية حبكمة ألن !...عليك بالفعل أن ختتار ختتار حبكمة. نعم

 
  :اكحكايل  اكنت العطايا اخلمس

  ، احلب، الرثوة، املتعة، واملوت.ةالشهر
  قال الشاب حبماس:

ً�ً ال -   واختار املتعة. .حاجة للتفكري ملّيا
  

ليت يمكن أن يستمتع بها من هم يف سن ذلك الشاب يف هذا العالم الكبري، وغرق يف مجيع املثات ا انطلق
واكنت لك منها  ،جُمِدية الشباب. إال أن مجيع تلك املثات اكنت قصرية األجل، خُمّيبة لآلمال، تافهة وغري

 ويه تسخر منه... إىل أن قال يف اجهاية: رتكهت

يد، فسوف لو اكن بإماك فقط أن أختار من جدو ،لك تلك السنوات من حيا دون جدوى. أضعت -
 .أختار حبكمة

  

٢ 
  : ظهرت اجلنّية من جديد وقالت حينئذ 

ي أربع من العطايا. بإماكنك أن ختتار مّرة أخرى، ولكن تذّكر بأن الوقت يمّر برسعة، وبأن  - التزال 
  .واحدة  منها فقط ذات قيمة حقيقية

 
موع  تلك  غرورقت بها عيناإاليت اكنت قد فّكر الرجل ملياً، واختار احلب، دون أن يكون قد احكفت إىل ا

  اجلنّية.
أفاكره  فارغ يُطارح مزنل أمام نعش واكن ذلك الرجل جالساً  عديدة... بعد مرور سنوات... سنوات

  نفسه ويقول:حُيدث و
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ي ُمسجاة من اكنت واحد تلو اآلخر وتركوىي وحيداً... وهايه آخرهم والها قد رحلوا مجيعاً،  - أغالهم  
تلو األخرى. ودفعت ثمن لك ساعة من تلك السعادة اليت باعها يل  واحدة ال. حلّت  اجوائب اآلن  أمايم

  .وأنا اآلن ألعنه من أعماق قليب ،ذلك احكاجر الغادر احلب، بآالف الساخت من األحزان
  

٣  
 .ةاجلنيّ  صوت اكن ذلك  ..بإماكنك االختيار مّرة أخرى! -

ي هنا ثالث من العطايا، واحدة  .كمة. من املؤكد أن األمر كذلكالبد أن السنوات علّمتك احل - بقيت 
  .اآلن أن ختتار حبرص كتذّكر ذلك! علي منها فقط ذات قيمة حقيقية،

 
  وذهبت اجلنّية  يف طريقها ويه تتنهد. فّكر الرجل ملّياً ثم اختار الشهرة،

 
ي جلس وحيداً يف زوال اجهارمّرت السنوات، وخدت اجلنّية من جديد. وقفت خلف ذلك الرج يندب  ل ا

 بما يدور يف ذهنه: اكنت اجلنّية بل علم يُفّكر.و

اكن ذلك حُمبباً إيل  -، واكن مدي يدور بل لك لسان.ن اجلميع يُشيدون اك، شهريت قد مألت . مألت -
 ..قصرية جداً.فرتة بالطبع، إال أنه لم يَدم سوى لفرتة قصرية،  

فقد تال ذلك الغرية، ثم الكراهية، ثم االفرتاء، ثم االزدراء، ثم االضطهاد  ت تلك الفرتة قصرية! كم اكن ..آه!
ي اكن بداية اجهاية. إىل أن جاءت أخرياً تلك الشفقة اليت اكنت التشييع األخري ملا كنت فيه من شهرة.   ا

  
  .االزدراء والشفقة حني  زواهلاحني صفوتها، و در! لعن اهللا الكَ  الشهرة يا ملرارة ويا كؤس !..آه

 

٤  
  سمع الرجل حينئذ صوت اجلنّية تقول:

ذات قيمة  منذ اكداية اكنت إحداها فقط ن من العطايا. ال تيأس.اي اثنت تزالفلتخرت مّرة أخرى، ال  -
  التزال موجودة. ثمينة، ويه

  
  قال الرجل:

سوف تستحق احلياة أخـرياً أن أعيشـها. سـوف  ..ة!كم كنت أعىم اكصري ..نعم، الرثوة يه القّوة! ..! الرثوة
ين سخروا مين يزحفون أمايم يف الوحـل،  ئكالأجعل أوسوف  أنفق، سوف أبدد املال، سوف أبهر العيون.  ا

 
ُ
بغرية وحسد. سوف أحصل بل مجيع وسـائل الـرتف، بل  إيل برؤيتهم ينظرونتعطش شبع قليب المُ وسوف أ
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ها قلب املرء. سـوف أشـرتي،مجيع املباهج، بل لك ما يف  نت اجفس، وبل مجيع املثات اجلسدية اليت يهفو إ
ء احكقدير، االحرتام، اإلجالل، واحكبجيل. سوف أحصـل بل لك مـا تُتيحـه يل سـوق  وأشرتي، وأشرتي لك 

ء أضعت الكثري من الوقت ألنين اكنت قد احلياة، وبل لك ما يُزين هذا العالم من أشياء ثمينة...  خرتت ال
ا اخرتت ما اكن يبدو يل    االختيار األفضل.بأنه اخلطأ، لكن جدع ذلك جانباً، كنت حينذاك جاهالً، 

 
ي جلس فيه ذلك الرجل العجوز يف حجرة حقرية بل ثالث مّرت سنوات  وم ا أخرى برسعة الربق. وجاء ا

يُتمتم وهـو يقضـم اكن تدي املالبس الرثّة، والسطح وهو يرجتف. اكن شاحب الوجه، حُتيط بعينيه اهلاالت، ير
  كرِسة يابسة من اخلزب:

نيوية، فيه ليست سوى أكاذيب، أكاذيب ذات مظهر خادع،   - ليست سوى أشياء ولعن اهللا مجيع اجعم ا
اجعم، وإنما يه أشياء فانية. ليست املتعة، واحلب، والشـهرة، والـرثوة  منليست هذه زائفة خُيدع بها البرش. 

ائمة اليت يه: األلم، احلزن، العار، والفقر. اكنت تلك اجلنّيـة بل حـّق  ،  فلـم سوى أسماء وهمية للحقائق ا
ء واحـد ال يُقـّدر بـثمن. كـم أجـد اآلن مجيـع األمـور  ء واحد  قيمة حقيقية.  يها سوى  يكن 

بار، تلك اجعمة اخكمينة، اجلميلة، األخرى رخيصة وحقرية  باملقارنة مع تلك احلقيقة الوحيدة اجلديرة باإلك
هـن الطيّ  بة اليت جتعل لك ما يعانيه املرء من اآلالم اليت تنهك اجلسم، ومن اخلزي واحلزن الثين يأكالن ا

والقلب، تنغمس مجيعها يف نوم هادئ دون أحـالم و دون معانـاة. امنحيـه يل فقـد تعبـت، وبـذلك سـوف 
  أسرتيح.

  

٥ 
املوت. يريده اكن لكنها لم تكن حتمل معها سوى أربع من تلك العطايا. لكن ما  خدت اجلنّية مّرة أخرى،

 قالت اجلنّية :

،  الً حته لطفل صغري. اكن ذلك الطفل جاهمن - ، لكنك لم تطلب مين  وإال أنه وثق  طلب مين أن أختار 
  .أن اختار لك

  :قال الرجل العجوز
ي تبىق يل هنا؟ ..آه-   يا حكعاسيت فما ا

  :ابت اجلنّيةأج
ي ح أنك ال تستحقه: - ء الوحيد ا ي ال يرحم سن الشيخوخة ما تبىق لك هو ال  .إنه االزدراء ا
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A MEDIEVAL ROMANCE  

  قصة حب من אلقرون אلوسطى
  
 

  الكشف عن الرسّ  - ١
الً، واكن السكون خميماً بل القلعة القديمة اليت تقع يف مقاطعة غلوجنستاين،   وقد قارب العام اكن الوقت 

هناك وميض لضوء واحد يبدو من بعيد يف أبل برج من أبراج القلعة حيث تنعقـد جلسـة  من نهايته. ١٢٢٢
 ُمداولة رسّية.

بوجه متجّهم بل كر احلكم  وهو يف حالة من احكأّمل وقـال بلهجـة  نغلوجنستايجلس اللورد العجوز  
  : رقيقة

  !ابنيت -
  
  :الفرسان من رأسه إىل قدميه، تبدو عليه عالمات اجبالةأجابه شاب يرتدي مالبس  

ي  -  .تكلم وا

ي اكن حُيرّيك طوال فرتة صباك،  فلتعليم بأنه اكن قد جنم  -  ابنيت، حان الوقت ليك أكشف لك عن اللغز ا
  .عن الظروف اليت سوف أكشف لك عنها اآلن

 
وق العظيم ملقاطعة براندرب شقييق أولريخ اآلن هو  ، بـأن ا نا وهو بل فراش املـوت قـد أو ورغ. اكن وا

 قـد رزقـتأنا تنتقل مجيع أمالك العائلة إىل خئليت، إن لم يرزق شقييق أولريخ بو ذكر، رشيطة أن أكون 
ي عالوة بل ذلك  بابن   ما ييل:قد أو ب.  واكن وا

هذا لو أثبتـت بأنهـا ولكن مجيع األمالك، إن لم يُرزق الكنا سوى باإلناث، فإن ابنة أولريخ يه اليت سرتث  
أثبتت حفاظهـا بل  لوفإن ابنيت يه اليت ترث مجيع األمالك  ،تمتع بسمعة الغبار عليها. أما يف حال العكس

يل.   سمعة طاهرة ا
    
 وهكذا كنا أنا وزوجيت العجوز نبتهل إىل اهللا حبرارة أن يمّن علينا بو ذكر. لكـن دعواتنـا لـم تُسـتجب 

أسوك  ،تفلـت مـن قبضـة يـديتكـاد تلك اجلائزة العظيمة  أرى ، كنت نا قد رزقنا بك. كنت يف ذلية ا
! أشعر بأنو الكثري من اآلمـال ألن مخـس سـنوات بل ذلك كنت قد بنيت  ..ذلك احللم الرائع سوف يتال

  .اكنت قد مّرت بل زواج أولريخ دون أن يكون قد رزق بوريث من أي من اجلنسني
 
ء. بعد لم خترسفأن تصمد،  عليكقلت جف أنين  إال  ةثم  ،لك    : خطرت ببايل خطة اإلنقاذ احكا
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ت يف منتصف الليل. كنِت   مـن  ولم يكن هناك من اطلع بل جنسك سوى القابلة واملمرضة وسٍت  ،قد و
  والدتك.قبل أن تم ساعة واحدة بل وقمت بشنقهم مجيعاً  ينأنهو  ما فعلتهاكن اخلادمات. و

 
وم احكايل اكنـت اكارونيـة بكاملهـا تطـري فرحـاً ملـا تـم اإلعـالن عنـه مـن أنـه قـد و يف   و صباح ا

  تّم حفظ الرس.قد بذلك اكن ووريث ملقاطعة براندربورغ العظيمة. حسناً، و  -غلوجنستاين طفل ذكر
  
تك رخيتك بنفسها طوال فرتة طفوحكك، وثم تولّت     شيئاً. لم نعد خناحلني منذ ذلك شقيقة وا

  
لـك، قد ُرزق بابنةشقييق أولريخ  اكنولكن، وعندما كنت قد بلغت سن العارشة،   لكننـا . حزننا جـداً 

الطفلة باحلصبة، أو بأحـد األمـراض تلك نتائج جّيدة من وجود احتمال إلصابة  احكوّصل إىلدوماً كنا نأمل 
خبيبة األمل، فقد خشت تلك الفتاة وترعرعـت، لعنـة  نصابماً دو كناإال أننا  األخرى من أعداء الطفولة.

  !.. اهللا عليها
  
وق يف املستقبل؟ أليس كونراد احلبيـب هـو  .لك، فقد جنونا. فتينا ابنٌ  لكن الأهمية  نا هو ا أليس و

بـإطالق اآلن خيطئ أحد حـ والعرشين، ولم  انيةابنيت امرأة يف سن اخكمأصبحت يا فها قد   الو املطلوب؟
  .أي اسم آخر عليك

  
ي حكـم خـال شـقييق  تسـببت وأصـبح اآلن ضـعيفاً، أولـريخ.  وقد حان الوقت ليك نتخّطى العرصـ ا

ولة بإصابته بالقرحة. وقيـة باجيابـة، رغـم  مشاغل ا ه ليك تتو مهـام ا ا أبدى رغبته يف أن  تذهيب إ
  ه رحلتك هذه الليلة.ستعداد وسوف تتوجّ أنها لن تكون سوى باالسم. خدمك اآلن بل ا

 
 :واآلن أصيغ إيل جيداً، وتذكري لك لكمة أقوهلا 

، بل الكـر الرفيـع واحدة  هناك قانون قديم قِدم أملانيا ينّص بل أنه يف حال جلوس أية امرأة، ولو للحظة 
:م ا انتبيه للك ..فسوف تموت! ،قبل أن يتم تتوجيها حبضور الشعب، لتوقية عليك أن تتظـاهري  ا سأقو

ي يقع يف أسفل العرش.  عليك أن وباحكواضع، وأن تقويم بإصدار أحاكمك من موقع كر املرتبة األو ا
أمان. ليس من املتوقع بل اإلطالق أن بستكونني بذلك قد أصبحت حيث تلزتيم بذلك إىل أن يتم تتوجيك 

ي  يتم اكتشاف جنسك، ومع ذلك، فإن من احلكمة أن يتم تنفيذ مجيع األمور حبرص شـديد، وبالشـلك ا
نيوية الغادرة   .جيب أن تتم فيه يف هذه احلياة ا
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٩  

و    ي للن אإللك   دאر نا

! أهلذا السبب اكنت حيا بأكملها عبارة عن كذبة؟ !..أووه - ذلك ليك أقوم خبـداع ابنـة عـيم لك أكان  أ
، أرجوك أن جُتنيب ذلك، فلتُ  يها من حقوق مرشوعة؟ أ   .ذلكلك جنب ابنتك الربيئة بما 

  
ليك أؤمن لك تلك الـرثوة الكبـرية؟ أقسـم به ! أهذه يه ماكفأ لقاء ما أجهدت  ذهين  ةحماذا أيتها الوق -

، اذهـيب بل الفـور  ي بأن شعورك هذا بامليل للباكء خيّصك وحدك، لكنه ال يتوافق أبداً مع مـزا برمحة وا
وق، وحكحر بل أن تتوافق ترصفاتك ه إىل ا   .مع ما أهدف إ

  
ــع احكوســالت،  ــأن مجي ــم ب ــا أن نعل ــا. ويكفين ي دار بينهم ــدر مــن احلــديث ا ــذا الق  جكــتيف اآلن به

موع اليت زرفتها تلك الفتاة ذات الطبيعة الطيبة لم تكن قد أجدت نفعاً. فـال لك ذلـك  واالستعطاف، وا
ل ء آخر اكن بإماكنه أن حُيّرك القلب الُمتحّجر    ك اللورد العجوز غلوجنستاين.وال أي 

  
مـوع، األمر آخ يفاكنت تلك الفتاة  هكذاو  أبـواب القرصـ تُقفـل خلفهـا، ر قد شاهدت، بقلـب أثقلتـه ا

ي يمنحـه (ووجدت نفسها تنطلق يف الظالم،ُ حتيط بها ثُلّـة مـن الفرسـان ومـن الَمقتطعـني   الشـخص ا
  الح، ومن جمموعة من اخلدم اكواسل.)  من محلة الس قطاعة لقاء خدمة السالحإاكارون 

  
  ثم احكفت إىل زوجته احلزينة وقال: ،صامتاً لعدة دقائق بعد سفر ابنتهجلس اكارون العجوز  

نا. فها قد مّرت ثالثة أشهر اكملة بل إيفـادي  - ، يبدو أن األمور سوف تسري جيداً بالنسبة إ لـك سيد
اهية ديزتين بتلك امل قد ال ننجو يف حال إخفاقـه  .همة الشيطانية إىل ابنة أ كونستانسالكونت الوسيم ا

لو جنح بتلك املهمة، فلن تكون هناك ّقّوة بل األرض بإماكنها أن تمنع ابنتنا من أن تصـبح  لكنهيف مهمته، 
وقة، بل الرغم من أن احلظ العاثر    سيجعل ابنتنا حككون أبداً دوقاً.ا

 
  :قالت اكارونة 

  مع ذلك. مأله احكوّجس من األسوأ، إال أن األمور قد تسري جيداً قليب ي -
  .يع اكوم تنعق، وجذهب إىل الفراش وحنلُم بدوقية برادنربورغ وعظمتهااصميت أيتها املرأة! دَ  -
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و    ي للن אإللك   دאر نا

  ودموع ،ابتهاج، مهرجان -٢
غ رق)  برانـدربوبعد مرور ستة أيام بل األحداث اليت تم ذكرها، اكنت خصـمة دوقيـة (إمـارة حيكمهـا دو 

صدح بهتافـات الـوالء لكـونراد الوريـث الشـاب للعـرش وباالبتهـاج بكاملها تتألق بموكب عسكري، وتَ 
  بقدومه.

وق العجوز واكن   اكنـت بالسعادة، ذلك ألن شخصية كونراد اليت تتسم بالوسامة واللباقـة قد امتآل قلب ا
يـن اسـتقبلوا اكنت أروقة ال، كما بمحبته.بل الفور جعلته حيظى قد  قرص الفخمة قد ازدمحـت بـاجبالء ا

كونراد بل حنو رائع. وبذلك بَدت مجيع األمور مواتية وبهيجة  مما جعـل خمـاوف وأحـزان كـونراد تـتال 
  وحيّل حملها الشعور بالر واالطمئنان.

  
تمامـاً. اكنـت ألحـداث خمتلفـة  يف إحدى الغرف اجائية من القرصـ، مرسـحٌ اكن   ذات الوقت،و ولكن، 

الليدي كونستانس االبنة الوحيدة لتوق تقف بمفردها جبانب اجافذة بعينني محراوين، منتفختني مليئتـني 
موع   .با

   وقالت بصوت مرتفع:من جديد باكاكء أجهشت  كونستانس 
وقية منرحل ذلك اجذل ديزتين، فّر "  ه يه أن أصـّدق ذلـك. لكـن هـذيف اكدايـة لم يكـن بـإماك  ! ا

وق لن يسمح أبداً مع األسفاحلقيقة  ي ا ! لقد أحببته، جترأت بل حبه، رغم أنين كنت أعلم جّيداً بأن وا
حّل يسـ يمـا ا ..كنت قد أحببته لكنين اآلن أكرهه ومن لك قلـيب. آه! .قد أحببته، نعم تكن ،بزوا منه

  ."؟ ضعت، ضعت، ضعت ! وسوف أفقد عقيل
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و    ي للن אإللك   دאر نا

  تفاقم املؤامرة -٣
بضع شهور اكن مجيع الرجال خالهلا يُشيدون بكونراد الشاب، ويمتدحون حكمته يف  قراراته، والرأفة  تمرّ  

ي يبدو عليه وهو  يف مكتبـه الواسـع. يُصدر أحاكمه وهو اليت تتسم بها العقوبات اليت يفرضها، واحكواضع ا
وق العجوز  اكنوبذلك  ّ جانباً لـيك يسـتمع بكـل ادكونر مجيع األمور بني يديبرسعة وضع قد ا ، وتن

ي اكن يُصدر   العرش من مقعد الصف األول. تقرارا فخر إىل وريثه ا
 
ي َحِظي بذلك القدر الكبري من حمبة و  مـديح وتقـدير مجيـع مـن قد يبدو من اجليّل للمرء بأن الشخص ا

الغريب يف األمـر أن كـونراد  الرجال، وهو ما اكن كونراد قد َحظي به، اليمكن إال أن يكون سعيداً. لكن
اكنـت  ..! بأن األمرية كونستانس اكنت قد بـدأت حتبـه لفزعذلك ألنه الحظ بكثري من ا لم يكن كذلك.

 .جعله يشـعر بالرعـب وبـاقرتاب اخلطـراكن قد حمبة اآلخرين لكونراد من حسن طالعه، لكن ذلك احلب 
،عـالوة بل ذلـك وق ،فقد تبنّي  السـعادة عنـدما اكتشـف ذلـك وبأنـه اكن يأمـل اكن  يف ذليـة  بـأن ا

  بزواجهما.
     
ي يبدوذلك  اكنكما   ومع مطلع لك يوم جديـد،   ،قد بدأ يتال نوخً ما. ةوجه األمري بل احلزن العميق ا

 من حني آلخراكنت قد بدأت تبدو أن بعض االبتسامات احكائهة  عينيها، كمااألمل واحليوية يشعان من  اكن
ي طاملا اكنت تبدو عليه املعاناة.بل وجهه   ا ا

  
خضـع اكن قـد ا شعر كونراد باخلوف، ولعن نفسه بمرارة ألنه عندما اكن غريباً وجديداً بل ذلك املاكن،  

و حاجـة إىل احكعـاطف  يائسـاً ألنـه اكن وذلـك  ،جداء غريزته بأن حبث عن رفقة من يه من ذات جنسه.
ي قد تشعر به أية امرأة وح   يدة.ا

  
بدأ كونراد يتفادى ابنة عمه تلك، لكن ذلك اكن من شأنه أن جعل األمور تسوء أكرث مما اكنـت عليـه. ثم  

واكن من الطبييع أنه لكما اكن يتفاداها، لكما اكنت تضع نفسها يف طريقه. اكن كـونراد يف اكدايـة يسـتغرب 
اكنت تطـارده،  .لفزع. اكنت تلك الفتاة  تطاردهترصفها ذاك، إال أن األمر أصبح يف اجهاية يتسبب  با فقط 

بشـلك  ايبـدو عليهـاكن اكن القلـق وتُصادفه يف لك ماكن و مجيع األوقات، أثناء اجهار وأثناء الليل. كما 
ا حّدث كونراد نفسه   ".وراء ذلك القلقلغزاً ما يكمن "من املؤكد أن : يدعو لالستغراب. 

  
ر بدأت عالمـات احلـرية تظهـ، وفقد بدأ اجلميع يتحدثون عن املوضوع ،.ولم يكن ذلك ليستمر إىل األبد 

وق، كما    .أشبه بشبح لشدة الكرب والفزعقد أصبح كونراد املسكني اكن بل ا
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و    ي للن אإللك   دאر نا

لحقة بصالة عرض اللوحات، اعرتضـت وذات يوم، وبينما اكن كونراد خارجاً من إحدى الغرف اخللفية المُ  
  الثنتني بيديها وقالت:كونستانس طريقه وأمسكت بيديه ا

-  ِ ي قلته ليك أفقد تقديرك يلل ي فعلته؟  ما ا ؟  من املؤكد أنين قـد كنـت قـد حظيـت  م تتجنبين؟ ما ا
لـيس  ، ال،لـيس بـإماك  ؟بل قلب يتـألمألن تشفق  ،أرجوك، ال تستخف  ،! أرجوك كونراد .بذلك سابقاً 

!  بإماكنك  أحبك كونراد :ه العبارات، أخ أن يقتلين صميتبهذفّوه بإماك أن أمتنع أكرث من ذلك عن احك
  حمبيت .اآلن  أن تزدريين لو اكن عليك ذلك، ولكن البد من أن أعرّب لك عن 

أحاطتـه قـد  ربمـا لعـدم فهمهـا لسـبب صـمته،بعد فـرتة تـرّدد، كونستانس  ثم اكنتوقف كونراد صامتاً. 
  لت:وقاثم ملعت يف عينيها فرحة كربى  بذراعيها 

 
! سوف حتبين! أرجوك، قل بأنك  أنت ترّق حلايل! وسوف يكون بإماكنك أن حتبين ،! نعم أنت ترّق حلايل ها -

ي أعبده !   سوف تفعل ذلك كونراد، كونراد ا
  
لت حُمياه ِصفرة مرضية،  وبدأ يرجتف أشبه بشـجرة حـور رّجـراج. ثـم قـام تنهد كونراد بصوت مرتفع، وعَ  

أس بإبعاد الفتاة عنه،  : وصاح وهو يف ذلية ا

ثـم هـرب اكملجـرم، وتـرك تلـك  .أنت ال تعرفني معىن ما تطلبينه مين! هذا من املستحيل اآلن وإىل األبد -
هول.األمرية  هشة وا   يف حالة من ا

 
اكن كـونراد أيضـاً يـبيك وينتحـب يف  بينمـاتبيك وتنتحب يف غرفتهـا، كونستانس بعد بضع دقائق اكنت و 

مارغرفته. اك أس، واكن لك منهما يرى أمام عينه بداية ا   .ن لك منهما يف ذلية ا
 
   بل قدميها ببطء وقالت: نهضت وبعد فرتة قصرية اكنت كونستانس قد  
ذيب أعتقد بـأن حـيب يُـفيها يف ذهين كيف اكن يستخف حبيب يف اللحظة اليت كنت اآلن عندما أستعيد  -

، رفضـين  ل هذا مـا فعلـه  ذلـك الرجـل ـ !رفضين بازدراء أنا اآلن أكرهه! أشعر بأنين أكرهه. قلبه القا
  .يبتعد املرء عن لكب"قد وأبعد عنه كما 
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و    ي للن אإللك   دאر نا

  اكوح  بالرس الرهيب -٤
وق الطيّ   لم يعد أحد يراهـا يه وكـونراد ، وبمّر الوقت وخد احلزن يبدو من جديد بل مالمح  ابنة ذلك ا

وق قد   .معاً  ي اكن يبدولك.، بينما  اً حزن كثرياكن ا بل وجه كونراد قد بدأ يـزول مـع  اكن الشحوب ا
دير شؤون احلكم حبكمة تـدّل بل اكن من اجليّل أنه يُ ، ودت احليوية السابقة تبدو يف عينيه.، كما خ الوقت

  ة.ميالعزبل اجضج و
 
اهلمسات تعلو أكرث تلك ثم بدأت  ،القرص. منيف ذلك الوقت، اكنت بعض اهلمسات الغريبة قد بدأت تُسمع  

وقية. وهذا ما اكنت وتنترش فأكرث   :تدور حو اهلمسات  وتدور يف لك أحناء ا
  ." وضعت الليدي كونستانس طفالً "

  
 اللورد غلوجنستاين باألمر أرجح خوذته حول رأسه ثالث مرات وصاح:وعندما سمع  

وم وإىل املستقبل ذوناً منلتعش طويالً دوق كونراد. ها قد أصبح عرشه مضم" ف أجنز ديزتين مهمتـه  لقد ! ا
  .اجذل بل ذلك هذابشلك جّيد، وسوف يُكافأ 

 
من لـم يـرقص لم يبق يف اكارونية خالل ثما وأربعني ساعة و ثم قام بإعالن تلك األنباء بل أوسع نطاق،  

اكن اجلميـع يشـعرون بـالفخر ، وعظـيم.احتفاالت صاخبة وأضواء احتفاًء بذلك احلـدث ال ..ولم يغِن فرحاً.
 وبالسعادة ألجل غلوجنستاين العجوز.
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و    ي للن אإللك   دאر نا

  الاكرثة املرّوعة -٥
وقيـةدبرانـ اجتمع مجيع لوردات وبارونات .انعقدت جلسة املحاكمة  ،ربورغ يف قاعـة احلكـم يف قرصـ ا

ونراد يف حبيث لم يعد هناك أي ماكن شاغر ح إلتاحة املجـال لوقـوف أو جللـوس أي مشـاهد. جلـس كـ
الصف األول، وقد اكت بالفراء واألرجوان كما جلس يف اجلهة األخرى أبل القضاة مرتبـة يف العـالم. اكن 
اللورد العجوز قد أعطى أوامره بأن تتم حماكمة ابنته دون أية حماباة، ثم أوى إىل فراشه بقلب ُمنكرس، فقـد 

ه حـ لقـاء حياتـه أن يعفيـه مـن مة قبل املحاكاكن كونراد اكائس و .،أصبحت أيامه معدودة قد توسل إ
  بؤس حماكمة ابنة عمه بل جريمتها، لكن ذلك لم جُيده نفعاً.

 
يو  اكن القلب األكرث حزناً يف ذلك احلشد هو قلب كونراد، اكن القلب األكرث بهجة هو قلـب   الوقت ا

ي  ه ا هو يشعر باالنتصـار والنشـوة حكضـاعف جاء دون علم ابنته وجلس بني حشود اجبالء واكن قد وا
  ثروته.

 
وبعد أن تمت تـالوة اإلجـراءات احكحضـريية األخـرى، قـال  ،بعد أن قام القضاة بتقديم اكيانات الالزمة و 

  : رئيس القضاة
    .تقديم إىل األمام أيتها السجينة  - 

  
  ر رئيس القضاة بالقول:نهضت األمرية اكائسة، ووقفت أمام ذلك احلِشد الكبري دون نقاب. واستم 

هذه املحكمة بأن جالحكك قـد وضـعت طفـالً  دون زواج.  يف قضاة املبجلني للأيتها السيدة اجبيلة، ثبت  -
ينا من زمن بعيد، فإن عقوبتك سوف تكـون املـوت، مـا عـدا يف احتمـال  واستناداً إىل القوانني املطبقة  

وق بالواكلة،  ا انتـبيه العادلبإبالغك بقرار حكمه  اللورد الطّيب كونراد،واحد، وهو بأن يقوم الُمبجل ا  ،
.   ملا سيقو

  
اكن قلب املرأة حتت ردائه يفيض بالشفقة بل تلك السجينة املحكوم عليها بـاملوت  .تقّدم كونراد إىل األمام 

موع   فتح شفتيه ليك يتلكم، لكن رئيس املحكمة  قال  برسعة:.، وقد امتألت عيناه با
 
وقيـة ماعـدا فال، ليس هنا، أيها الُمبجل، ليس هنا،   ليس من القانوىي أن تنطق باحلكم يف أي مـاكن يف ا

ه العجـوز مـن  وقية. ارتعش قلب كونراد املسكني، كما هّزت رعـدة شـديدة مـا اكن فيـه وا بل عرش ا
ترّدد كونراد  حرمة العرش؟ ذلك ألن كونراد  لم يكن قد تُّوج بعد فهل سيجرؤ بل انتهاك تماسك وصالبة.

قـد  مجيـع العيـون املتسـائلةاكنـت عليه أن يقوم باملطلوب منـه.  وشحب وجهه لشدة اخلوف، ولكن اكن
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وبذلك  تتحول إىل شكوك يف حال تردده أكرث من ذلك.وف تلك اجظرات س .، ومن املؤكد أنعليهارتكزت 
  صعد إىل العرش وتقدم ثانية حنو الصوجلان وقال:

  
ي فّوضين به اللورد أولريخ أيت - دوق براندربورغ. انتبيه املبجل ها السجينة سوف أقوم بالواجب اجلليل ا

  :ملا سأقو
أن تُعلـين عـن رشيكـك يف هـذا اإلثـم، وأن عليك  القانون املطّبق يف هذه املقاطعة منذ القدم، بموجب -

هـزي هـذه الفرصـة وأنقـذي نفسـك مـا دام تسلميه إىل اجلالد، وإال فسوف حُيكم عليك حتماً باملوت. انت
  .حكقويم بتسمية وا طفلكوبإماكنك ذلك، 

  
  رَست همهمة َمهيبة يف املحكمة، ثم ساد صمت عميق حبيث أصبح بإماكن املرء أن يسمع دقات قلبه. 
   
ه  استدارت األمرية ببطء حنو كونراد، وأشارتحينئذ    ـه بعينـني تشـعّ إ ان  بإصبعها وقالـت ويه تنظـر إ

  باحلقد:
  !..هو الرجل اه -
  
رضبت قلب كونراد رعشة شبيهة برعشة املوت، ألنه اكن بل يقني بعجزه  وبعـدم وجـود أي أمـل حينئذ،  

فليك يتمكن مـن نقـض تلـك احكهمـة البـد وأن   .فليست هناك قوة بل األرض بإماكنها أن تُنقذه .ججاته
  عقوبة جلوس امرأة بل العرش ٌقبل أن يتم تتوجيها ! بذات الوقتلكن املوت هو يكشف عن أنه امرأة. 

  
ه بذات الوقت قد سقط بل األرض وأغيم عليه.و أغيم بل كونراد بل الفور،      اكن وا
  
يف أٍي  واليف هذا املؤلف، ال عليها  أما بقية هذه الرواية املثرية الزاخرة باألحداث اخلطرية،  فلن يتم العثور  

  رى، ال يف الوقت احلارض وال يف املستقبل.من املؤلفات األخ
واحلقيقة أنين كنت بذلك قد وضعت بطل أو باألحرى بطلة هذه الرواية يف موقف حرج ودقيـق، حبيـث لـم 

سوف أنسـحب مـن املوضـوع، و فا  ..أعد أعلم  كيف سيكون بإماك أن أخرجه أوأن أخرجها منه ثانية.
لك الشخص أمر اخلروج من هسوف  ـهأترك   .أو فليبـق ماكنـه ،ذا املأزق  بأفضل الطرق اليت قد تتـاح إ

أن أخرجها مـن ذلـك اإلشـاكل،  لكـن األمـر  أن أخرجه أويكون من السهل يلع وف كنت أعتقد بأنه س
  .يبدو خمتلفا اآلن
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A CURIOUS EXPERIENCE  

  تجربة غريبة
  

   أن أتذّكرها:هذه يه القصة كما رواها يل اللواء (رتبة عسكرية) وكما بإماك 
  

ربما لـم يكـن يف  قائداً حلامية ترومبل يف نيو جدن  بوالية كونيتيكت. ١٨٦٣ –١٨٦٢كنت يف شتاء العام  
حياتنا يف مثل ذلك املاكن الكثري من اإلثارة بالنسبة حلياة يف اجلبهة األمامية. إال أن حياتنا اكنت مع ذلـك، 

هن املرء هناك أن يتوقف بسبب عدم وجود مـا يمكـن أن لم يووبطريقة ما، مثرية بما فيه الكفاية.  كن 
ة اكن حـافالً  اكن ذلك لسبب واحد هو أن اجلووزه باستمرار. حُيفّ  يف ذلـك الوقـت العـام يف املنطقـة الشـما

يـن  ـ بشائعات ُمبهمة ين اكن املتمردون ينرشونهم يف لك مـاكن، وا شائعات حول ما يقوم به اجلواسيس ا
ة، واكنوا يست حراق الفنادق فيهـا، وإلرسـال املالبـس امللوثـة إىل إلعدون حكفجري حصوننا يف املنطقة الشما

  أمور أخرى...مدننا ولك ما يشابه ذلك من 
 
لك ذلك اكن من شأنه أن يقّض مضاجعنا، وأن يُقّوض رتابة احلياة اليت اكنـت فيهـا حاميتنـا. هـذا عـدا أن  

موقعاً لإلمداد باملتطوعني من املجندين اجُلدد.  و هذا ما يشري أيضـاً إىل  حاميتنا اكنت باإلضافة إىل ذلك،
ينا ما يكيف من وقت ملاذا؟  ألنـه، وبل الـرغم و ،نُضيعه يف اجوم واألحالم أو التسّكع ليك أنه لم يكن 

ون عن اخلدمة يف ويتخلّ  بونباملئة مما كنا جُنّندهم يومياً اكنوا يترسّ  مخسنيلك ما كنا فيه من يقظة، فإن  من
ذات الليلة، ألن ما يتقاضونه من املنح احلكومية اكن ضخماً جداً، حبيث بإماكن املجند أن يـدفع للحـارس 

اكن سيتبىق معه مـن تلـك املنحـة احلكوميـة  مـا ، دوالر ليك يَدعه يهرب، ومع ذلك ئة اربعمأ ئة أواثالثم
  لم تكن حياتنا مُملة بل اإلطالق.، كذا وكما قلت سابقاً يُشلك ثروة حقيقية بالنسبة ألي رجل فقري. وه

 
بمفردي يف مسكين أجنز بعض األعمال الكتابية، دخـل يلع فـ يف الرابعـة أو ذات يوم بينما كنت وحسناً،  

 ياسة وقال:احنىن أمايم بكِ . زق اخكياباخلامسة عرش، شاحب الوجه، ممُ 

 أعتقد أنكم تستقبلون املجندين هنا ؟ -

  .نعم -
  من فضلك، هل بإماكنك أن تقبلين كمتطّوع ؟ -
 .! أنت صغري جداً كما أنك قصري القامة جداً  بيُّن، حبق اهللا -

استدار ببطء ثم عن لقنوط.  ظهرت بل وجهه عالمات خيبة األمل، ثم حتولت تلك اجظرة برسعة إىل تعبري
اكنـت قـد بمواجهيت من جديـد وقـال يل بلهجـة وقف ،بعد فرتة تردد  ، كما لو أنه بل وشك املغادرة، لكنه

  أصابتين يف أعماق قليب:
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ي بيت، وال أي صديق يف هذا العالم، فلو اكن بإماكنك بل األقل أن تُطّوعين -  ...ليس 

أعلمته بذلك بقدر ما اكن بإماك من دماثة،  ثم طلبت منه أن  كنت قداألمر وارداً بالطبع، وذلك لم يكن 
فء وأضفت:جيلس جبانب ا  ملوقد  ليك يشعر با

  .اآلن بل بعض الطعام، البد أنك تشعر باجلوع لسوف حتص -
 
دت يف عينيـه الواسـعتني الصـافيتني اجة ألن جُييب وإنما اكنت نظرة االمتنان اليت بَ حبلم جيبين، ولم يكن  

  .ريت يف الكتابة. جلس جبانب املدفأة  واستم عنه أية لكمات أكرث تعبرياً مما يمكن أن تُعرّب 
 
ه. الحظت بأن مالبسـه وحذائـه اكنـت مجيعهـا ملوثـة وتالفـة، وافينة الكنت بني   لفينة أختلس اجظر إ

 ..اكن يف ذلـك مـا يـو بـأمر مـا.و ،بل الرغم من ذلك، اكنت من نوعية جيـدة ومـن قمـاش أنيـق. لكنها
واكن يم ويترصـف بنبالـة، لكـن حـزن  ،.وموسيقياً أبضاً خافتاً  اكن صوته باإلضافة إىل لك ما ذكرته،و

لـك قـد .مأزق البد أن الف اكائس اكن يف . يبدو يف عينيهاكن عميق  شـعرت باالهتمـام  وكنت نتيجـة 
  بأمره.

 
كنت مع ذلك قد استغرقت يف عميل إىل حّد ما، مما جعلين أن لك ما يتعلق بذلك الفـ اكـائس. إال أنين  

ه أخرياً اكن ظهر الف أمـايم، حبيـث لـم يكـن لكن . وولست أعلم كم دام ذلك عندما رفعت نظري إ
موع تسيل عليهما بإماك أن أرى من وجهه سوى خدّ    .بصمت يه الثين اكنت ا

 
قمت باحكعويض عن سوء ترص و .،فليساحمين اهللا، نسيت أن ذلك الفأر يتضّور من اجلوع  :قلت يف نف 

  :بأن قلت 
، سوف تتناول عشاءك ميع، فأنا تعال أي  -   . هذه الليلةبمفردي  ها الف
 
  .بالسعادة ثم أرشق وجههعن االمتنان،  نظرة أخرى من تلك اجظرات اليت تعرّب يلع ألىق الف واكن أن  

  
بل كرسـيه.  ذلـك جلـس بعـد ثـم خلف كرسيه إىل أن جلسـت  ثم اكن الف أمام املائدة قد وقف ويديه 

ذلـك همـا ببعـد أن أمسـكت حسناً، ما حدث هو أنين كنت قد توقفت الطعام والسكني و...  تناولت شوكة
كريات تتواردبنوع من الكياسة واهلدوءوقد أحىن رأسه بصمت اكن الف ألن   إىل ذهين. . مما جعل آالف ا

ين وذكريات  عن عالجه عن الوطن وعن الطفولة، وتنهدت وأنا أفكر إىل أي مدى كنت قد ابتعدت عن ا
  دعمه وعونه.عن الشايف للقلوب اجلرحية وعن مواساته وعن عزاءه و
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ـ  اكن حُيسـن  كنت قد الحظت أثناء تناوجا وجبتنا بأن الف روبرت ويكلو ـ وهذا هو اسمه بالاكملكما  
ببايق دون االهتمام  -ف من ِمنبت طّيبذلك الالحظت بأنه كنت قد احكرصف بل املائدة. وبكلمة واحدة 

  تأثرت كثرياً ببساطته وبصدقه.كنت قد وبذلك  -احكفاصيل
  
عندما حتدث عن أنه اكن وحتدثنا بشلك رئي عنه، ولم أجد أية صعوبة يف احلصول منه بل تاريخ حياته.  

، ذلك ألنين كنت قد أمضـيت بعـض الوقـت هنـاك، ، كنت قد أحببته دون ترددقد و وترعرع يف لويزيانا
منطقة ساحل امليسيسييب بالاكمل وأحب تلك املنطقة، ولـم يكـن قـد مـّر وقـت طويـل بل وكنت أعرف 

  .ابتعادي عنها  ليك يبدأ اهتمايم بها باحكضاؤل
 
يلع ـ وقع جيّد جداً مما جعلين أوّجه جمرى احلـديث باالجتـاه  اكنت األسماء اليت يُرّددها ذات وقع جّيد جداً  

ي سونفيل، بون اكريه، سـتوك النـدينج، اكرحكـون، جرو تونبا" اكن جيعله يُعيد ذكرها: ا ، بالكمني، دونا
زن، شارع تشيوبيتوالس، االسـبالناد، شـارع كـود بـويز، فنـدق   مرفأ السفن اكخارية، مرفأ بواخر نيو أور

، طريق شّل، حبرية  بونشارتران" سان شارل،   .ساحة تيفو
  
لك سماء السفن اكخارية القديمة األخرى الـيت أعرفهـا.  سمايع من جديد أاكن وما أسعد بشلك خاص  

تلك األسماء شلك األشياء اليت اكنت هناك، كما لو إىل ذهين جعلين أشعر باكهجة، فقد أخدت ذلك اكن قد 
 أنين كنت قد عدت من جديد إىل تلك األمكنة. وباختصار، اكنت قصة ويكلو اكحكايل:

  
ه وعمته املعّوقة اكن ويكلو عندما اندلعت احلرب ي  تملكه العائلة منذ مخسني فخم  يف مبىن عيش مع وا

ه اكن احتادياً، فقد تعّرض ملختلف أنواع االضطهاد إال أنه  خماً، و ماكن قريب من باتون روج. وبما أن وا
لة بإحراق شقتهم الفخمـة إىل أن ،قد تمسك بمبادئه.اكن مع ذلك  ذلك ، وبـتلـك قام رجال ملثمون ذات 

  اكن بل مجيع أفراد العائلة أن يهربوا حفاظاً بل حياتهم.
  
أما بعد ذلك فقد تمت مالحقتهم من ماكن آلخر، مما أدى إىل تعّرضـهم إىل لك مـا يمكـن أن يُعـرف عـن  

. ـه مـن  فقدلقيت العّمة املعّوقة راحتها أخرياً باملوت،  ثم الفقر واجلوع واأل قتلها ما اكنت قد تعَرضت إ
يقصف الرعد ليها وع يتساقط، املطر رض مكشوفة أ وبلمهجور توفيت اكملترشدة يف حقل اكنت قد ؤس. ب

القـبض إلقـاء من املسلحني بجمموعة  تإىل أن قام بل وفاتها وقت طويلبعد  مرّ كن قد فوق رأسها. ولم ي
ي اكن فيـه اكنوا قد قتلوا الضحية أمام عينيه  .،بل الوا هـم ويترضـع  يتوسـل الفـذلـك يف الوقت ا إ

  ...ويرجوهم إطالق رساحه
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ات من احلديث ، اكن قد ملعو ي يف عيين   تلك اجقطة با ضوء يُنذر بالشؤم وقـال بأسـلوب الشـخص ا
 : يتحدث مع نفسه

   ...سوف أجد طريقة، سوف أجد طريقة مافإن لم يكن بإماك أن أتطّوع يف احكجنيد، ف !..ال يهم -
  

  روايته. الف ثم أكمل
 
بعد أن لفظ الوا أنفاسه، تم إعالم االبن بأن عليه أن يُغادر املنطقـة خـالل أربـع وعرشـين سـاعة وإال و

إىل  تلـك الليلـة قـد تسـلليواجه الكثري من األوقات الصعبة. وبـذلك اكن الفـ يكون عليه أن فسوف 
، وبذلك بعد فرتة قصرية سفينة "دونكانكيرن".إىل أن توقفت هناك  ،جانب اجهر واختبأ جبانب أحد املبا

الف إىل تلك السفينة اليت اكنت تُسحب إىل مرفأها األخري واحتجب عـن األنظـار. وعنـدما وصـلت سبح 
ـ بل قدميـه  ملسـافة ثالثـة السفينة قبل طلوع الشمس إىل منطقة ستوك، تسلّ  ل الف إىل الشـاطئ  وم

زن.  املقيمتلك املنطقة  وبني مزنل عمه  أميال، ويه املسافة اليت تقع بني   يف نيو أور
ا لـم يمـر وقـت طويـل  إىل أن  .قد انتهت لفرتةبذلك متاعبه واكنت  إال أن عمه اكن أيضاً من االحتاديني، 

زن إىل منطقة اجلنوب ه أن يغادر نيو أور   .قّرر بأن من األفضل بالنسبة إ
بـذلك قـد هربا بل ظهـر سـفينة خباريـة، وثم  ري إىل خارج اكتةوبذلك تسلّل العم وبرفقته ويكلو الصغ

  .أقاما  يف فندق "آستور"ووصال يف الوقت املناسب إىل نيويورك 
 
قد أم وقتاً ممتعاً لفرتة من الزمن. اكن يتجول يف شارع "برودوي" ويتأمل املنـاظر بعد ذلك اكن ويكلو  

 .. طرأ بل حياته من جديد، ولكن ليس لألفضل.اكن قد يف حياته الغريبة يف منطقة الشمال. إال أن احكغيري 
ي اكن العم  ذلك ألن وام، قلقـاً  قد بدأ يصـبح اكن يف اكداية يف ذلية السعادة، ا مضـطرباً ومزاجيـاً بل ا

ةواكن إما أن يتحدث باستمرار عن نقص امل زيـد للحصول بل امليه وسيلة أية عن عدم وجود  أو  وارد املا
يه  وبل أنمن املال،    ...ال يكاد يكيف لشخص واحد فكيف سيكيف الثنني؟من مال ما 

 
اكن العم يف صبيحة أحد األيام قد ختلّف عن تنـاول وجبـة اإلفطـار. وعنـدما سـأل عنـه الفـ يف  هكذاو

 - بوسـطن قد سـدد فاتورتـه وذلدر الفنـدق إىل لة األمساملكتب، أعلمه املوظف املسؤول بأن عمه اكن 
  .متأكداً من ذلكليس لكنه  -كما يُعتقد

 
ثم وجد بأن ... من جديد وبدون أي أصدقاء، ولم يكن يدري ما سيفعله اً وبذلك اكن الف قد أصبح وحيد

ب عمه واللحاق به. وبذلك ذهب إىل ميناء السفن. ولكن عندما تبنّي   بأن ما من األفضل أن حياول تعّق�ّ
اكن قـد قد يكفيه فقط  للسفر إىل نيو جـدن، بأنه ال لن يكفيه للسفر إىل بوسطن، وتبىق يف جيبه من امل

ي قد يهيئ  وسائل السفر كايق الطريق. بعـد ذلـك وبـدأ  توّجه إىل ذلك املرفأ وقّرر أن يعتمد بل القدر ا



 ترجمة أمل عمر بسيم אلرفا                                                                                     ترجمات مختارة من قصص مارכ تو
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و    ي للن אإللك   دאر نا

ها ا مـن  صـل عليـهناك  مما حياكن يأكل وينام هنا وه.، يهيم بل وجهه يف شوارع  نيو جدن وخكالثة أيام و
يه من شجاعة وأمل، قرر العدول عن الرحيل.اكن قد بعد أن وآخر األمر،  . إال أنه يّد اإلحسان   فقد لك ما 

  
يف حال عـدم وجـود   لن يكون من هو أكرث منه امتناناً. أمافلو اكن بإماكنه اآلن أن يتطّوع يف احكجنيد ف -

، نضم إىل فرقة الطبالني ن يأل هناك إماكنيةإماكنية حكجنيده، فهل  ؟ سوف يعمـل بكـل طاقتـه لـيك يُـر
 .  وسوف يكون يف ذلية االمتنان

 حسناً، تلك اكنت قصة الف ويكلو كما رواها يل تماماً بعد أن حذف احكفاصيل. قلت:

   .ألن تقلق بعد اآلن ال داعِ وبيُن! أنت اآلن بني األصدقاء  -
  ...! كم ملعت عيناه يف تلك اللحظة

ي اكن من منطقـة هـارفورد، و تيبعد ذلك قد نادكنت  زال يعـيش فيهـا يـالهـو الرقيب جون رايربون، ا
:  وقلت 

ها كطّبال،  - أريدك أن تـرخه وأن ورايربون، عليك أن تؤوي هذا الف مع فرقة املوسيقيني. سوف أضمه إ
  .تعمل بل أن تتم معاملته بشلك جّيد

 
اكن لعالقة بني القائد يف منصبه وبني ذلك الطّبال قد وصلت إىل نهايتهـا،  ولكـن وبذلك اكنت ا!.. حسناً،

ي تركه ذلك الصغري املسكني املحروم مـن األصـدقاء.قد   ظللـت، وبـذلك بيق يف قليب ذلك األثر القوي ا
  .لك لم حيدثبعد ذلك يف وضع املراقبة آمالً أن أراه مبتهجاً وأن أجده قد بدأ يُصبح مرحاً وسعيداً. لكن ذ

 
وام، يُفّكر باستمرار وتبدو بل وجهـه  ء. لم يرافق أحد، وإنما اكن شارداً بل ا مّرت األيام  ولم يتغرّي فيه 

  عالمات احلزن.
 

 طلب الرقيب رايبورن اإلذن باحكحدث ميع بل انفراد حيث قال: ،وذات يوم 

وإىل الشـديد  ما يبدو يف حالة من اإلرهاق بلهم سيدي، آمل أال أزعجك، لكن احلقيقة أن املوسيقيني  -
ك ي تطلّب أن يقوم أحدهم باحكحدث إ  .احلّد ا

  ملاذا، ما هو اإلشاكل؟ -
ي ليس بإماكنـك أن  - سيدي، املوضوع خيّص الف ويكلو. استنفذ املوسيقيون طاقتهم معه، وإىل احلّد ا

 .تتصوره

ي يفعله؟ -  حسناً، استمر، استمر، ما ا

  .صيل سيدييُ  -
 ؟..يُصيل -
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و    ي للن אإللك   دאر نا

ء يقوم به يف  - . فأول  نعم سيدي، لم يعد املوسيقيون يعيشون حياتهم يف سالم بسبب صلوات ذلك الف
ما يقوم به أثناء الليل هو سيدي، لك  حسناً  ،الصباح هو الصالة. وما يقوم به مساًء هو الصالة أيضاً.  والليايل

لـم يعـد بـإماكنهم أن  -فليباركـك اهللا سـيدي -حسـناً ، اجومأما  ..! أن يستليق أشبه بشخص أصابه املّس 
لـن ف  ةبابتهاالته الُمكربـالف ببساطة عندما يبدأ وذلك الف إىل احلّد كما يقولون.   هموصلأفقد  ،يناموا

يكون بإماكن أحد أن يُوقفه. فهو يبدأ برئيس فرقة الطبالني ويُصيل ألجله. ثـم يبـدأ بـرئيس فرقـة اكـوق 
 الطبـال ويُغرقـه بالصـلوات. وهكـذا وإىل آخـر الحئـة أعضـاء الفرقـة  فهـو يُصيل ألجلـه، ثـم ينتقـل إىلو

رجة اليت جتعلك تشعر بأنه يعتقد بأنـه لـن يعـيش سـوى  يستعرضهم مجيعاً، ويو ذلك لك االهتمام إىل ا
وبأنـه  ،لم ترافقـه فرقـة حناسـية وبأنه يؤمن بأنه لن يلىق السعادة يف اجلنان ما ،لفرتة قصرية يف هذا العالم.

ي يتناسب مع املاكن جبانبهيرغب بأن يستبقيهم    .ليك يعتمد عليهم يف عزف األحلان الوطنية باألسلوب ا
 

عليـه  يـؤثر نزم  فذلك لن يؤثر به، وح لو اكن املاكن مظلماً فهذا لح لوتم إمطاره باجلِ وحسناً، سيدي، 
ال يُصيل بالطريقة العادية، وإنما يركع  وراء ذلك الطبـل الكبـري وبـذلك ال   ،عالوة بل ذلككما أنه . أيضاً 

لك، ويغين كما لو أنه يلـىق احكصـفيق واالستحسـان. يصـيحون بـه   : فارق لو تم رميه باجلزم  فهو ال يأبه 
ن مـايه ولكـ .ولك مـا يماثـل ذلـك ..اخـرج مـن هنـا! ..أطلقوا عليه اجار! ..أعطنا فرتة اسرتاحة! ..توقف!

  اجتيجة؟ لك ذلك ال يزعجه، فهو ال يأبه بكل ذلك.
 

  ثم قال يل رايربون بعد برهة توقف.
فهو ينهض يف الصباح وحيمل مجيع اجلزم، ليك يفرزها ويضع لك منهـا  أنه ف طّيب وخمبول.بيبدو أيضاً و -

ه. ي تعود إ ي جعلـه يعـرو ،جبانب الشخص ا ف ملـن تعـود لك جزمـة يف قد تم رميه بـاجلزم إىل احلـّد ا
  .ها  بعينني مغلقتنيأصبح بإماكنه أن يُمزّي و الفرقة

 
 مقاطعة:أية وقال بعد فرتة توقف أخرى كنت قد احتملته أثناءها دون 

لكن األمر األكرث صعوبة هو أنه عندما ينتيه من صلواته، وهذا ما ال حيدث،  يبـدأ بـالعزف وبالغنـاء.  -
الُمحبب عندما يتلكم! وأنت تعلم كيف بإماكنه بذلك أن يُقنع ح اللكـب  أنت تعرف صوتهسيدي حسناً، 

  الُمقيد بالسالسل احلديدية بالزنول من بل عتبة اكاب ليك يلعق يده. 
، ألن ذلـك اليوجد لو وثقت بكاليم، ! سيدي مثيل لغنائه! صوت اجاي أكرث خشونة من غناء ذلـك الفـ

 .ة، وبصوت خفيض مما جيعلك تعتقد بأنك يف اجلنانّق�ّريدة وببعذوبة شديف الظالم الصوت يتدفق 

  ما هو السيئ يف ذلك؟لكن و -
 ها هو اآلن سيدي. أتسمعه  يغين؟ -
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  فقط... كم أنا فقري بائس، وأعىم
  
مـوع تسـيل مـن وف ترى كيف ستذوب حزناً وكيف س وملّرة واحدة فقط وسوف يغين هفلتسمع - تبـدأ ا

ي  ذلك الغناءلكن  ه، ي يُغّنيال يهم ما ا ! عينيك يصل مبارشة إىل القلـب ويـدخل إىل عمـق املـاكن ا
 من جديد . تعيش فيه، وجيعلك تتذكره يف لك وقت. ها أنت تسمعه اآلن يغين

  
ي يمأله الرعب  طفل اخلطيئة واحلزن ا

وم   انتظر إىل الغد وحكخضع هلم ا
  ال حتزن بل ذلك احلب

ي يأ من األبل   ا
  
عنـدما هـو . وبل هـذه األرض وجحـوداً وقسـوة األشـخاص رشوراً جيعلك تشعر بأنك من أكرث بغنائه  هوو

يـن  ينشد أذلنيه عن اكيت وعن األم وعن الطفولة وعن األشياء اليت ضاعت وعـن األصـدقاء القـداىم ا
هـو بالفعـل  طـوال حياتـك. أضعتهذهبوا وماتوا، سوف جيعلك ترى أمامك لك ما كنت قد أحببته، ولك ما 

ه، لكن هذا الغناء، يا إليه، يا إلـيه، سـيدي، هـذا الغنـاء جيعـل قلـب  املـرء رائع وقد عندما تُصيغ إ
ات  تلك اجلماعة اليت اكنـت قـد رضبتـه بـاجلزم بعنـف.  ينفطر. حسناً، ويكون أول من ينفطر قلبهم با

نعم، هـم يفعلـون ذلـك! يسـيل  !ضنونه حنوه فجأة ليك حيت ذلك الف خُيرجهم من جلودهم، حبيث يندفعون
يف ذلـك حـاول املجنـدين حـاول ولـو . لعابهم ويطلقون عليه العبارات الُمحببة ويطلبون منه أن يساحمهم

أشـبه بفيلـق عسـكري بل ذلك املجند ون الوقت املساس بشعرة واحدة من رأس ذلك الشبل فسوف ينقضّ 
  اكمل.

 
  ثم تال ذلك فرتة توقف أخرى.

  :قلت و
ء؟ -   أهذا لك 
  .نعم، سيدي -
ييه الشكوى؟ ما  حسناً، وما -  يطلبون مين القيام به؟ هو األمر ا

باركك اهللا سيدي، لك ما يرغبون منكم القيام به هو إيقافه عن الغناءما يطلبونه ؟ ؟ -  ،. 

  .قلت يل للتو بأن موسيقاه رائعةكنت أية فكرة هذه؟   -
يه و، فـسا لـيس بـإماكن املـرء أن حيتملهـا، يه تُهـّيج اج أكرث مما ينبيغ.يه قدسية ف هكذا تماماً،يه  -

ء ورشيـر  ة وجتعلـه يشـعر بأنـه  بالفعل تقلب املرء رأساً بل عقب، تدمر مشاعره وحتّوهلا إىل أسمال با
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ل املـرء ذلك الغناء جيعل اجلسد يف حالة من احكوبة األبدية، وجيعفوبأنه ال يصلح ألي ماكن سوى للجحيم. 
ء وبأن ال عزاء  يف هذه احلياة.  هنـاك أيضـاً ذلـك اكاكء.أتـرى؟ أن  كمايشعر بأن ليس هناك طعم ألي 

 .فيف لك صباح يشعر لك منهم باخلجل من اجظر إىل وجه اآلخر

 ؟ أن أوقفه بالفعل عن الغناء مين يريدونهم باحكايل وحسناً، هذه قضية غريبة وشكوى فريدة من نوعها.  -

بصـدق  به ما يرغبونلك وهو ليس بالكثري. هم ال يريدون املطاكة بالكثري.  ،نعم، سيدي، هذا هو مطلبهم -
ـء األسـا هـو ذلـك  وبتصميم هو إساكت تلك الصلوات أو جعلها بل األقل ضـمن احلـدود، لكـن ال

أن بإماكنهم احتمال الصـلوات   هم يعتقدون،اكن باإلماكن أن يتم إيقافه بل األقل عن ذلك الغناء. الغناء. لو
  .بل أال تكون بذلك القدر من االستسالم ،مهما اكنت قاسية عليهم

 
يف تلـك الليلـة قـد كنـت و وكنت حينذاك قد أعلمت الرقيب بأنين سوف آخـذ املوضـوع بعـني االعتبـار.

ه الغ يف عـرض بأن الرقيب لم يكن قد بـبذلك جدت وو.، تسللت إىل سكن فرقة املوسيقيني واستمعت إ
ي  أصغيت األمر يلع. يترضع ويتوسل يف الظالم، وسمعت لعنات الرجال الُمنهكـني، اكن إىل ذلك الصوت ا

تنهال عليه يف اهلواء، وتقع وترضب بعنف حول ذلك الطبل الكبـري. تـأثرت بـذلك   اليت اكنتوصوت اجلزم 
  .التسليةنوع من لكنين شعرت بذات الوقت ب

ياهللا، لم يكن هناك ما هو أكـرث  قف من فرتة ألخرى بسكون مؤثر ثم يعلو من جديد.الغناء يتو ذلك اكن 
قد مكثت سوى لفـرتة قصـرية جـداً إىل أن بعد لم أكن ف ،وفتنة وحناناً وقدسيًة، ومما هو مؤثر بهذا الشلك.

  بدأت أن أمّر بتجربة تلك االنفعاالت اليت ال تتالءم مع قائد حصن.
 

وم اوبذلك  تـال ثـم  حكايل قد أصدرت األوامر اليت تم بموجبها إيقاف تلك الصلوات وذلك الغناء.كنت يف ا
ي رافق مناسبة منح جوائز القفـز، ممـا بذلك ثالثة أو أربعة أيام اكنت مفعمة باحلماس و االهتياج الكبري ا

يل مـن جديـد ذات منعين من احكفكري وال ح ملرة واحدة بذلك الف الطّبال. لكن الرقيب رايبورن جاء إ
  صباح وقال:

 
  .سيدي، ذلك الف يترصف بطريقة غريبة -
 كيف ذلك ؟ -

  .حسناً، سيدي هو يكتب طوال الوقت -
ي يكتبه؟ رسائل ؟ -  يكتب؟، ما ا

يبحـث طـوال الوقـت بفضـول حـول هو أدري سيدي،  لكنه لكما اكن خارج اخلدمة، يتسكع بمفرده و ال -
هاي احلصن لم زاوية يفأو احلصن. لم يعد هناك أي ثقب  .  كما أن دخل إ خـرى األفينـة والبني  هذلك الف

  خُيرج من جيبه قلماً وورقة ويدّون فيها شيئاً.اكن 
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أن أسخر من لك ذلك، لكن الوقـت لـم يكـن بما قا رايربون أكرث الشعور بغضاً. كنت أرغب  تسّبب يل
بهة. اكنت أمور كثرية جتـري لك مـا حوجـا يف الشـمال يف مالئماً ألن أسخر من أي أمر قد حتوم حو أقل ش

وام و لك  ذلك الوقت، مما نّبهنا إىل أن علينا أن نكون بل أهبة االستعداد، وبـأن علينـا أن نشـتبه بل ا
ـ  كما كنت قداألمور.  تذكرت حينئذ حقيقة ما يو به أن يكون ذلك الفـ مـن اجلنـوب ـ ومـن أق
ات ـ وبذلك لم تكن تلك الفكرة حبد ذاتها، و مثل تلك الظروفومن لواز  ،اجلنوب من اجـوع   ،يانا با

  الُمطمنئ.
    
كنـت قـد قـد تسـببت يل بـألم مفـان. و يف ذلك الوقت، وناكنت األوامر اليت اكن يلع أن أعطيها إىل رايربو

ه إىل العار ي يتآمر مع شخص آخر ليك يُعّرض و بـأن  يربونقلت لـراو ،واألذى شعرت كما لو أنين األب ا
عليه أن يهدأ  وأن يأخذ وقته، وبأن عليه أن جيلب إيل، لكما سيكون بإماكنه ذلك، بعض مـا يكتبـه ذلـك 

، ولكن دون أن جيعله يلتفت إىل ذلك. وأوصيته بأال يفعل شيئاً قد جيعل الف يكتشف بأنه حتـت  الف
للف بكل ما كنت ما منحته  من حريـة احكرصـف، بل  أعطيت أوامري بأن يُسمحكنت قد املراقبة. كما 

ني عـدة تقـارير،  يربوناكن را .أن يتم تعّقبه عن بعد لكما خرج إىل املدينة وميني احكا قد قدم إيل خالل ا
  .ولكن دون أي جناح

 
مباالة. وبأنه أوراقه يف جيبه دون  يدّس لكما ظهر رايربون بالقرب منه، اكن الف ال يزال يكتب، لكنه اكن 

قيقة أو دقيقتني  ثم خرج منه  اكن قد ذهب مرتني إىل إصطبل قديم مهجور يف املدينة، حيث مكث هناك 
  ثانية.

 
بمثل تلـك األمـور الـيت اكن فيهـا مـا قـد يُنـذر بالرشـ. وبـذلك بالطبع لم يكن بإماكن املرء أن يستخف 

. ذهبت إىل مسكين اخلـاص وأرسـلت يف طلـب اضطررت ألن أعرتف جف بأنين بدأت أشعر بعدم الراحة
اكء واحلكمة، ين يتصفون با عالوة بل ذلك ابـن القائـد كما أنه اكن  مساعدي اخكا  وهو من الضباط ا

  العام جيمس واتسون ويب.
 

. و ى سماعه ما رويته  توصـلنا قـد بعد أن حتدثنا ُمطوالً حول املوضـوع، كنا دهش مساعدي واضطرب 
ـ. .ولكن برّسـيةتنتاج بأن األمر يستحق االستقصاء عنه إىل االس وبـذلك  وقـررت أن أقـوم بـذلك بنف

وبل الفور من وصو إىل سكن الفرقـة  ، الساعة اخكانية صباحاً . وكنت يفذهبت لالستقصاء عن احلقيقة 
ف املترشد، دون أن زحفت بل بطين بني اجائمني إىل أن وصلت أخرياً�ُ إىل ماكن رسير ذلك القد  ،املوسيقية

  أخذت بمالبسه وأغراضه الشخصية وزحفت خئداً من جديد. .،أزعج أحد
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و    ي للن אإللك   دאر نا

عندما وصلت إىل  سكين اخلاص وجدت ويب بانتظاري هناك متلهفاً ملعرفة اجتيجـة، وبـدأنا بل الفـور و 
ن فقـط عبـارة ألن لك ما وجدناه يف جيـوب ويكلـو اك آلمالبتفتيش تلك املالبس.  اكنت املالبس خُميبة ل

ء آخر، فيما عدا ِمطواة صغرية وبعض األشياء الغريبـة  األشـياء احكافهـة مـن عن أوراق بيضاء وقلم  وال
ـه وحنـن نأمـل  اليت يقتنيها الصبية ويُثمنوها كثرياً. ثم عدنا إىل تفّحص عّدة األشياء الشخصـية العائـدة إ

ء، لكننا لم جند شيئاً سوى ما جعلنا  فلم يكن ذلك سوى إجنيل صغري بداخله ورقـة  !..نندمالعثور بل 
ته" ُكتبت عليها عبارة " ي ألجل وا   .أيها الغريب، كن طيباً مع و

 
ي اكن قد أر نظره ليك الينظر إيل أسدلت عييّن أيضـاً  ولـم يـتلكم أي منـا. كنت قد و ،نظرت إىل ويب ا
كنت بعد فرتة قد ثم  ..ن دون أن يُبدي أية مالحظة.أعدت الكتاب إىل ماكنه بوقار، ونهض ويب وذلدر املاك

تمالكت شجاعيت ليك أستطيع القيام بمهميت اكغيضة بأن أعيد املرسوقات إىل ماكنها وأنا أزحف بل بطـين 
كنت بصدق قد شعرت بالرسـور عنـدما بذلك اكن ذلك يبدو بمثل غرابة املهمة اليت كنت فيها، و اكلسابق.

  غيضة وتمت.انتهت تلك املهمة اك
 

وم احكايل تقريباً جاء إيل رايربون كعادتـه لـيك يعـرض يلع تقريـره، لكنـين قاطعتـه بل الفـور  و ظهرية ا
  وقلت:

ي ليس فيه ما يؤذي أكرث ممـا  - جدع هذه احكفاهات، فنحن نصنع بُعُبعاً من ذلك الف الصغري املسكني ا
.  يف كتاب لألذل

  وقال:  ،نظر إيل الرقيب باستغراب
 .حسناً سيدي، أنت تعلم بأنها اكنت أوامرك، وقد حصلت اآلن بل بعض ما كتبه -

ي يفيدك يف ذلك ؟ وكيف حصلت عليها ؟ -   وما ا
  :قال رايربون

ه من ثقب املفتاح ورأيته يكتب، وعندما قّدرت بأنه انتىه من ذلك، أصـدرت صـوتاً  - اختلست اجظر إ
ء  رأيته.، يشبه السعال اخلفيف حينئذ يقفز ويُليق الورقة يف اجار وهو ينظر حو ليك يتأكد من عـدم مـ

إىل الغرفـة، وأمضـيت بعـض الوقـت يف بعد ذلـك دخلـت ودون مباالة...  ماكنه باسرتخاءأحد ثم جلس يف 
 استأنف حديثـهاكن مع ذلك قد ممازحته، ثم أرسلته ألداء مهمة. لم أكن قد رأيته قط بذلك االرتباك، لكنه 

  ميع. 
 

إال أنها لم تكـن قـد احرتقـت ألن اجـار اكنـت قطعة من احلطب،  فوقاكنت الورقة اليت كتبها قد سقطت 
  .تمكنت من إخراجها.، ها يه.، لم تكد حترتق كما ترىوذلك  .، باردة
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ـك  نظرت إىل الورقة وقرأت فيها مجلة أو اثنتني، ثم رصفت ذلك الرقيب وطلبت منـه إرسـال ويـب إيل.  وإ
 املحتوى الاكمل حكلك الورقة:

  
  ١٨حصن ترومبيل 

اخيل لقذيفـة املـدافع  أيها الكولونيل (العقيد يف اجليش) كنت قد أخطأت بما أوردته لكم حول القطر ا
. أما بايق األسلحة فيه كما بيّنتها لكم. تـبىق احلاميـة كمـا بيّنـت سـابقاً مـا عـدا اً باوند ١٨يه فاخكالث. 

ين اكن من املفبالنسبة جلنود املش إال أنهم سيبقون  ،أن يتم إرساهلم إىل اخلدمة يف اجلبهة األمامية رتضاة ا
لك. لـيس اآلن،  لكـن هـذا سـيتم قريبـاً. حنـن  ا يف اخلدمة هنا. ليس بإماك أن أبنّي املدة الزمنية  حا

  ".نعتقد بأن من األفضل تأجيل مجيع األمور اليت أخذتموها بعني االعتبار إىل..
 

  .اكن قد سعل وقاطع الاكتب  ربوناكنت الرسالة قد توقفت هنا، ألن راي
 

ي كنـت فيـه مـع ظرفـه  ،  ولك ذلك احكقدير واحكعـاطف ا لك الف اكن لك ما كنت أشعر به من خطفة 
  ذبل خالل حلظة واحدة أمام ما تم اكتشافه من تلك اجذالة اليت اكنت تتم بدم بارد. د، قاكائس

 
مصـريية قضـّية  -منـا رسعـة احكرصـفقضية ـ قضية خجلـة تتطلـب أمامنا اكنت  تهتم بذلك، ولكن ال

بنا املوضـوع مـرات ومـرات وتفحّصـناه مـن قلّ  تتطلب االهتمام بدّقة بكافة احكفاصيل. تباحثنا أنا وويب،
 مجيع اجلهات  ثم قال يل ويب: 

؟  ومـا  تأجيله ولكنيتم وف س ما ابد أن هناك أمرتأجيله ولكن ربونمن املؤسف أن يكون راي - إىل مـ
ء؟  اكن  ه.أن يُشري ذلك احليوان الزاحف الورع  بإماكنهو ذلك ال  إ

  قلت: 
. ترى ما هو املقصود بكلمـة "حنـن" يف الرسـالة ؟ وهـل يه مـؤامرة  تلك اخلدعةفقد فاتتنا نعم، وهكذا  -

  ..خارج احلصن؟أنها أم  احلصن داخل
 
وكنـا  فقـط.، وبشلك مزعج، بأمر ما حبيث لم يكن من احلكمة أن حناول تفسـريها اكنت لكمة "حنن" تو 

ء بمضاعفة احلراسة وبااللزتام بأكرث قرّ و ،عملية. األمور األكرثقد احكفتنا إىل بذلك  رنا أن نبدأ قبل لك 
ء، قدر ممكن من الرقابة. ثم خطر بباجا بعد ذلك أن نعمد إىل استدخء ويكلو وأن جنعله يع رتف بكل 

علينـا أن  الطـرق األخـرى. اكن مجيـع ولكن لم يكن يبدو جا بأن من احلكمة أن يتم ذلك إىل أن تفشـل
اكنـت قـد تلك اجهايـة وإىل وصول لحنصل أوالً بل عدد أكرب من تلك املاكتبات، وبذلك بدأنا باحكخطيط ل

ة:   خطرت بباجا حينذاك الفكرة احكا
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اإلطالق إىل مكتب الربيد  وربمـا اكن ذلـك اإلصـطبل املهجـور هـو مكتـب لم يكن ويكلو يذهب بل 
  الربيد اخلاص به.

 
ذات الصفة الرسـّية، وهـو شـاب مـن اجلنسـية األملانيـة يـدىع  أرسلنا بطلب املوظف املسؤول عن األمور

ـ عـن املوضـوع. ووع من احكحرّ كما أنه نسترين و ّ ء عن القضية وأمرتـه باحكق خـالل ي. رويت  لك 
  وصلتنا منه معلومات تفيد بأن ويكلو خد ثانية إىل الكتابة.اكنت قد ساعة واحدة 

  
بعد فرتة بسيطة معلومات تفيد بأن ويكلو طلب إذنـاً ملـدة سـاعة لثهـاب إىل اكـتة. أيضاً كما وصلتنا  

هاب إىل اإلصطبل  عض الوقت،واكن سترينقمنا بتأخريه كوبذلك  بعد و واختبأ فيه.أثناء ذلك قد أرسع با
خبـأ شـيئاً يف قـد نظر حو .، حيث اكن بعد أن يدخل إىل اإلصطبل وهو يم اهلوينا ويكلوقليل شوهد 

  .در ملاكن بكل تمّهلثم ذلإحدى الزوايا حتت بعض اجفايات 
 
ي اكن  ء ا ها أحرضـواكن قـد ــ  ـ اكنت رسـالةهناك  قد خبأه الف انقض سترين بل الفور بل ذلك ال

نا. اكنت حتمل عنواناً، يف  كنـا قرأنـاهما احتوته تكراراً ملا إنما اكن لك إال أنها لم تكن حتمل أي توقيع،  و إ
   ييل:الرسالة السابقة إال أنها اكنت قد استكملت بما 

  
اخل."  تصل لم أ نعتقد بأن من األفضل تأجيل األمر إىل أن تذهب املجموعتان. أقصد األربع جمموخت إىل ا

بعد باآلخرين. أخ أن أجلب االنتباه. أقول أربعة ألننا فقدنا اثنني، فلم يكن قـد مـّر وقـت طويـل بل 
جتنيدهما إال وتم إرساهلما إىل اجلبهة، سوف يكون من الرضوري جداً تـأمني اثنـني آخـرين بـدالً عنهمـا. 

ر يف ذلية األهميـة يلّع أن أكشـفه لكـم، ي أم االثنان الثان ذهبا اكنا من األخوة من نقطة اخكالثني ميل.
 ."ولكن جيب أال أثق بهذه الوسيلة من االتصال، سوف جنرب وسيلة أخرى لالتصال

  
  قال ويب:

دعنـا و ،بأنه من اجلواسـيس؟ بل لك حـال ال تهـتم بـاألمر. ذلك الوغد الصغري ! من اكن بإماكنه أن يظنّ  -
ينا    وجفكر كيف ستبدو هذه القضية: ،احكفاصيلمن أمامنا نُضيف هذا إىل ما 

 
ي أصبحنا نعرفه.   أوالً: علينا أن نطرد من بيننا هذا اجلاسوس ا

ينا ثالثة جواسيس آخرين ال نعرفهم.    ثانياً:  

ي يتم بموجبـه احكطـّوع يف  اكن قدثاخكاً:  نا بذلك األسلوب السهل والبسيط ا تم تقديم هؤالء اجلواسيس إ
  من الواضح أن اثنني منهما قد خانا وبذلك تم إرساهلما إىل اجلبهة. اجليش االحتادي، و
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 .بعض اجلواسيس املساعدين هلم وبعدد اليمكن حتديدهيف اخلارج رابعاً: البد أن هناك 

ـة،   واألهمية، وهذلية  يف أن عليه أن يعلمهم بأمر هو خامساً: يبدو هـم بالطريقـة احلا ـ نقلـه إ ا خي
  ة طريقة أخرى. سوف يقوم بتجرب

ويكلو وجنعله يعرتف؟ أم أن علينا أن  نقبض بلهذه يه القضية كما تبدو أمامنا. فهل سيكون علينا أن 
ي ينقل الرسـائل مـن اإلصـطبل  وجنعلـه يـتلكم ؟  أم أن علينـا أن نـبىق بل  نقبض بل ذلك  الشخص ا

  !...هدوءنا إىل أن  نكتشف املزيد ؟
 

اً إىل اكدء باختاذ بعض اإلجراءات العاجلـة، بمـا قّررنا إتباع املسار األ خري. وارتأينا بأننا لسنا يف حاجة حا
أن من اجليّل أن بل املتآمرين بل ما يبدو االنتظار إىل أن يتم إجالء جممـوعيت املشـاة مـن طـريقهم. خّوجـا 

يكتشـف وسـيلة االتصـال  من الصالحيات، وطلبنا منه أن يستخدم لك إماكنياته لـيك اً كبري اُ سترين عدد
  األخرى اليت سوف يستخدمها ويكلو.

 
ه يف نهاية اجقـاش.بنرغب بذلك وكنا  االحتفـاظ  كنـا قـد ارتأينـا لعب لعبة جريئة. واستناداً ملا توصلنا إ

عطينا األوامر إىل سترين بالعودة أ . وبذلكليسوا حتت املراقبةباجلواسيس بوضع يُشعرهم قدر اإلماكن بأنهم 
ي اكن قد وضعها فيه سابقاً، هـذا فيمـا إذا فور اً إىل اإلصطبل. وطلبنا منه إخفاء رسالة ويكلو يف املاكن ا

  .وجد الطريق سالاكً، وذلك ليك يقوم املتمردون بأخذها
 

لة باردة، مظلمة وممطرة  تهب فيها رياح  مّرت تلك الليلة دون أية أحداث  مع ذلك، و.ختيةأخرى. اكنت 
لية، أتأكد بموجبهـا مـن أن مجيـع  رسيري للقياممن ك الليلة قد خرجت عدة مرات كنت يف تل جبوالت 

كنـت أجـدهم  .سـتعداداال يةاألمور يف احلصن اكنت بل ما يرام، وبأن لك حارس اكن يقف يف ماكنه بوضع
بعـض  حـول وجـود دوماً مستيقظني تماماً ومتيّقظني تماماً. اكن من اجليّل أن احكهامس قد بدأ ينترش بينهم

كنـت ذات مـرة قـد وبمثابة احكأكيد حكلك الشـائعات. اكنت مضاعفتنا للحراسة  كما أنغامضة، الخاطر امل
ي  قرب الصباحويب  صادفت اكن يشّق طريقه يف تلك الريح القاسـية، وبـذلك أدركـت بأنـه اكن أيضـاً  ا

  املطلوب.لك شاليقوم جبوالته عدة مرات ليك يتأكد من أن مجيع األمور تسري ب
 

وم احكايل وأما  تصاعدت بطريقة وبأخرى، فقد علمنا بأن ويكلو كتـب رسـالة أخـرى.  فاكنت األموريف ا
 مغـادرة بعـد يهـااسـتو علقد بعد أن شاهده يضع الرسالة هناك اكن وبذلك سبقه سترين إىل اإلصطبل. و

آخـر بمالبـس  عن بعـد،  مـع حتـرٍّ  اإلصطبل، ثم تسلل ورائه وتبتع خطوات ذلك اجلاسوس الصغري ويكلو
اكن ثـم ارتأينا بأن من احلكمة أن يكون بإماكننا اللجـوء إىل مـؤازرة القـانون عنـد احلاجـة. فقد خدية.  

انتظر وصـول القطـار القـادم مـن نيويـورك، ثـم وقـف ، حيث ويكلو قد ذهب بعد ذلك إىل حمطة القطار
يرتـدي أعـرج رجل عجوز حينذاك نزل يف املحطة ن قد واكص وجوه احلشود وهم يستقلّون السيارات. يتفحّ 
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قد حترك واحدة خالل حلظة ثم اكن و .،حيمل عصاً. توقف ويكلو جبانبه وبدأ يتأملهونظارات خرضاء اللون 
ة  قد اكن سترين برسعة بأن دّس يف يده مغلفاً  ثم انسل إىل األمام واختىف بني احلشود. و خالل اللحظة احكا

 :بعد أن قال  رسع باهلربأومّر باحكحّري ة من الرجل واختطف الرسال

  .ن ناظريكعال تدعه يفلت  تتبع ذلك الرجل العجوز،عليك  -
  
بني احلشود وجاء مبارشة إىل احلصن. أقفلنـا األبـواب وأمرنـا احلـارس يف اخلـارج بعـدم ثم توارى سترين  

 ا ييل:السماح بأية مقاطعة وجلسنا. اكنت تلك الورقة حتتوي بل م

  
 اليت اكنت قد وضعت هناك الليلة املاضـية. " احللف املقدس. وجدنا يف املدفع املتفق عليه تعليمات الرئيس

اها ح اآلن مـن اجقطـة احكابعـة.  تركنـا يف ينقد تلقكنا احكعليمات اليت  ناجظر عبموجب ذلك رصف تم 
  .ملناسباملدفع اإلشارة املعتادة  بأن احكعليمات وصلت إىل الشخص ا

 
  قاطعنا ويب بالقول :

 أال يزال الف حتت املراقبة املستمرة يف الوقت احلارض؟ -

  :  أجبته
قيقة منذ اإلمساك برساحكه األخرية -  .نعم، هو حتت املراقبة ا

ء منـه دون أن يـتم القـبض  - ء داخـل املـدفع، أوأن خُيـرج أي  فإذن، كيف اكن بإماكنه أن يضع أي 
  عليه؟

 
حسناً، وأنا أيضاً أجد يف ذلك ما يريـب،  البـد أن هنـاك بعـض املتـآمرين اآلخـرين  بـني احلـراس  -: قلت

ات، ألن هذا األمر اليمكن أن يتم  بدون تسرتهم عليه بشلك أو بآخر   .با
 

وبما أننا لم نكن قد انتهينـا  ،رياه.سأرسلت يف طلب رايبورن وأمرته بتفحص بطاريات املدفع وإعاليم بما 
 القراءة:فقد تابعنا األخرية من قراءة الرسالة  بعد

  
 الساعة اخكاخكـة وف. ف. ف. ف  هو -اجلديدة نهائية وتتطلب أن يكون بدالُ عن م. م. م. م  احكعليمات" 

جمموخت صغرية من مائتني إما بواسطة القطـار أو بوسـيلة ،من صباح الغد. سوف تصل من جهات خمتلفة 
وم بتوزيع اإلشـارة. يبـدو اججـاح أخرى وسوف يكونون يف امل اكن املحدد يف الوقت املناسب. سوف أقوم ا

لـة  قام هناك ما تم الكشف عنه، فقد تمت مضاعفة احلراسة، كما ين أعتقد بأنمضموناً، رغم أن الرؤسـاء 
لية. سوف يأ  و. و.  وم األمس جبوالت  بواسـطة  رّسـيةالعليمـات احك ىقسوف تـتل اجلنوبية،من اجلهة ا
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بعد الظهر. سوف جتـدون ب.  اخكانيةحبدود الساعة  ١٦٦أن تتواجد أنت و الستة يف  عليكالطريقة األخرى. 
السابقة لكنها معكوسة. ضعوا الفقرة  ملّرةيه اكب هناك وسوف نزودكم باحكعليمات احكفصيلية. لكمة الرّس 

شجعاناً، سـوف تصـبحون ك.  ك.  ك، ال تنسوا، كونوا األو  يف األخري والفقرة األو يف اكداية. تذكروا  ك. 
ائمـة، وسـوف قبل أن ترُشق شمس الغد من جديد، وسـمن األبطال  تضـيفون وف حتصـلون بل الشـهرة ا

ة بل احكاريخ. آمني  ".بذلك صفحة خا

  
  ساخنة.أننا سوف نواجه نقطة يبدو  كما بإماك أن أتبنّي من هذه الرسالة،ف ..اللعنة ! -: قال ويب

 
لك لكن األمور بل ما يبدو قد بدأت تأخذ مأخذ اجلّد. -: قلت سوف تكون مغـامرة متهـورة  ،ال جمال 

أقصـد يف ، ذا واضـح بمـا فيـه الكفايـة. والطريقـة احلقيقيـة وهو الليلة، هلا  عن طريق الرب والوقت املحدد
  يكمنا لكن اجهاية واهلدف،بل ما أعتقد،و "ف" "و" "م"أسلوب احكنفيذ، ختتبئ  حتت تلك األسماء الُمزيفة 

يف املباغتة و االستيالء بل احلصن. علينا اآلن أن نتحرك برسعة وعزم. أعتقد بأننـا لـن نكسـب شـيئاً 
) ١٦٦أن نعرف وبأرسع ما يمكن أيضاً أين يقع الرقم ( عليناية جتاه ويكلو. وباالستمرار يف سياستنا الرسّ 
األرسع  وسـيلةوال .عصـابة املتـآمرين يف السـاعة اخكانيـة بعـد الظهـر نـزال بلليك نتمكن من اإلعداد إل

، ولكـن احلصول عليها بالقوّ  يفدون شك يه للحصول بل تلك املعلومات  أوالً اكن يلّع ة من  ذلـك الفـ
الوقـائع بل هيئـة أراكن احلـرب، وأن أطلـب مـنهم  تلـكبأية حتـراكت ذات أهميـة، أن أعـرض  قيايمقبل و

  .فويض الُمطلق بالصالحياتاحك
 
تـم وبعـد أن قـرأت الرسـالة ووافقـت بل مـا ورد فيهـا فرة (الكتابة الرسية) يقمنا بإعداد نّص برقية بالش 

  إرساهلا عرب األسالك.
 
راسة، و   فتحنا الرسالة األخرى اليت تم  كنا قدبعد أن انتهينا من مناقشة موضوع الرسالة اليت اكنت قّيد ا

حتتـوي سـوى بل عـدد مـن أوراق الكتابـة الرسـالة عليها من ذلك الرجل األعـرج.  لـم تكـن  االستيالء
ـه ...اكيضاء  . شـحبت!البد أنها اكنت عبارة عن اختبار بارد ملا كنا نتوقعـه وملـا كنـا نتلهـف للوصـول إ
ت حلظـات ا اكنـ، لكنهاككُلهاء وقفنا للحظة أو حلظتني أصبحت بلون تلك األوراق اكيضاء.حبيث وجوهنا 

الرسي".  قّربنـا الرسـالة مـن اجـار وأمعنـا اجظـر يف  "احلرب موضوعبالطبع أذهاننا  توارد إىل واكن قد فقط،
ء سوى بعض الرسوم اكاهتة يلم  ولكناحلروف ليك نرى كيف ستظهر حتت تأثري احلرارة.  ظهر فيها أي 

سـيكون مـا يعرفـه ومـا  كـلطلبنا منه القيام بقدوم الرقيب وحينئذ اليت لم نتمكن من تفسريها. طلبنا 
أن عليـه أن يوافينـا بتقريـر عـن بـمن االختبارات إىل أن يتوصل إىل الطريقة الصـحيحة، وإجراءه  بإماكنه

حمتويات الرسالة فور ظهورها بل سطح الورقة. اكن ذلك االختبار مصـدراً للمزيـد مـن اإلزخج واالرتبـاك 
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نا، ألننا كنا با  نتوقع أن حنصل مـن تلـك الرسـالة بل األرساركنا لطبع نتحّرق بسبب احكأخري، وبالنسبة إ
  األكرث أهمية حول تلك املؤامرة.

قـدم تقريبـاً، عليـه ثـالث الجاء الرقيب رايبورن بعد ذلك، وأخرج من جيبه قطعة سلك مفتول بطول ثم 
 عقد، رفعه إىل األبل وقال:

 انزتاعبـبعد ذلـك قمت وبذلك كنت قد جبانب اجلبهة األمامية.  أخرجت هذا السلك من املدفع الُمّوضع -
  ِسطام مجيع املدافع  وتفّحصتها عن قرب ولم أجد يف أي مدفع مثل هذا السلك.

بمثابة العالمة من ويكلو إىل أن أوامر الرئيس قد أجهضت. أعطيـت تعليمـا بذلك واكنت قطعة السلك 
ين تواجدوا جبانب املدفع خالل األربع وعرشين ساعة املاضية،  بأن يتم وبل الفور احتجاز مجيع احلراس ا

  دون موافقيت وبموجب أوامري الرسية.بال ترُتك هلم أية فرصة لالتصال بأي شخص  وبأ
    صلتنا برقية من وزير احلربية اكنت تتضمن ما ييل:ثم و

تة،  قوموا باالعتقاالت الالزمة. ترصفوا أعلنوا األحاكم العرفية يف اك .أصدروا األوامر باعتقال املشتبه بهم"
  ."حبزم وبرسعة. أبقوا اإلدارة بل اطالع بل احكطورات

 
ي يسمح جا باحكرصف. أرسلت من يلزم العتقال الرجل األعرج، حيـث يف قد أصبحنا  بذلك وكنا  الوضع ا

 اكن .،حكحـدث ألجلـهوضعته حتت احلراسة ومنعـت احكحـدث معـه أو ا.  تم إحضاره إىل احلصن دون جلبة
  .برسعة قلع عن ذلكأالرجل قد حاول يف اكداية أن حُيدث جلبة لكنه 

 
ثم وصلنا ما يُشري إىل أن ويكلو شوهد وهو يُعطي شيئاً كعـض جمنـدينا اجُلـدد، وبـذلك تـم القـبض بل  

عـة صـغرية مـن وجدنا مـع لك مـنهم قطكنا قد و ابتعاده عنهم وتم احتجازهم أيضاً.،أوالئك املجندين فور 
ة املكتوبة بقلم الرصاص:  الورق حتمل اللكمات والرموز احكا

  
  رسب النرس اخكالث"

  تذكروا  إكس، إكس، إكس، إكس
١٦٦" 

  
عن جراءات وإ عما قمنا به من فرةيأبرقت إىل اإلدارة بالش قد ،استناداً للتعليمات اليت وردتنا سابقاً وكنت ، 

القـّوة  بموقـف ا ُكتب يف اكطاقة املذكورة أعاله. وبذلك كنا قد أصبحنا  وبيّنت هلم أيضاً م ،آخر احكطورات
أرسلت يف طلبه كما أرسلت جللـب الرسـالة الـيت اكن ثم بما يكيف ألن جُنازف بزنع القناع عن ويكلو. 

ي جلبها قـال بأنهـا استعصـت بل مجيـع االختبـارات الـيت  ويكلو قد كتبها حبرب رّسي. لكن الرقيب ا
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(أي احلصـول بل  ، إال أن هنـاك وسـائل أخـرى بإماكنـه أن يسـتخدمها فيمـا إذا تـم ختويلـه بـذلكأجراها
  .املعلومات بالقّوة)

  
ء عالمات احكعب والقلق، لكنه اكن ويكلو  عندما دخل   مع ذلـك إىل الغرفة، اكنت تبدو عليه بعض ال

يه أية فكرة عن األمر،   ظهر بل مالمـح وجهـه أو  قدفلم يكن ذلك متماساكً ولم يرتبك، وح لو اكنت 
  يف طريقة ترصفه. سمحت  بالوقوف للحظة أو حلظتني ثم قلت  بلطف:

  بيُن، لِم تذهب كثرياً إىل ذلك اإلصطبل القديم ؟ -
  ارتباك: أجابين دون مباالة أو  
لك، سوى ليك.، لست أدري تماماً لِم أفعل ذلك أنين احلقيقة - ي سبب معني  ولـيك  بمفردي أكون ليس 

 .أتسىل هناك

  .أنت تتسىل هناك، أليس كذلك ؟ -
  : أجاب بذات األسلوب الربيء البسيط 

  .نعم سيدي -
  أهذا لك ما تفعله هناك؟ -

   :أجاب وهو ينظر إيل بعينيه الواسعتني الصافيتني بتساؤل طفو
 .نعم سيدي -

  أأنت متأكد من ذلك؟ -
  .نعم أنا متأكد -
  
  فرتة توقف قصرية: ثم قلت بعد 
  ويكلو، ملاذا تكتب كثرياً  -
    اً.ًأنا ال أكتب كثري؟ سيدي ،أنا -
  تفعل ذلك؟ألست  -
   .ال سيدي، إال إذا كنت تقصد تلك اخلربشة. فأنا أخربش ليك أتسىل -

ي تفعله بتلك اخلربشة؟ -   وما ا
ء سيدي، أرميها -   .ال
  أال ترسلها ألي شخص بل اإلطالق؟ -
  .ديال، سي -
عرضت عليه فجأة الرسالة املوجهة إىل الكولونيل. جفل ويكلو قليالً  لكنـه تمالـك نفسـه بل الفـور ثم  

  وانترشت محرة خفيفة بل خديه.
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  أن قمت بإرسال هذه القطعة من الورق؟ إذن كيف حدثف -
  .ملاذا؟ ال، أبداً ـ  لم أكن أقصد أبداً أية إساءة  سيدي -
  تقصد بذلك اإلساءة ؟أنت التستغل موقعك، وأن ساءة! أنت ختون اجليش وتقصد أبداً اإلتكن لم  -
  .أحىن رأسه وظل صامتاً  
  ؟ واآلن، عليك أن تتلكم وحكتوقف عن الكذب.ملن كنت تنوي إرساهلا -
 بدت عليه مظاهر األ لكنه تمالك نفسه  وأجاب بلهجة جّدية:  

أنوي إرسـال تلـك الرسـالة ألحـد بل اإلطـالق. وإنمـا سيدي، لك احلقيقة، لم أكن  سوف أقول احلقيقة، -
اكنت تلك عبارة عـن خمالفـة غـري  ما تسببت به من أخطاء حبماقيت.اآلن  درككتبتها ليك أتسىل فقط. أنا أ

  .مقصودة، وهذه لكمة رشف سيدي
لة أنا سعيد بذلك. فمن اخلطر أن تكتب مثل تلك الرسـائل. أرجـو أن تكـون متأكـداً مـن أنهـا الرسـا -

 .الوحيدة اليت كتبتها

  .نعم سيدي، أنا متأكد تماماً  -
فقد نطق بتلك الكذبة بكل  صدق وبسيماء وجه  لم أكن قد شـاهدت مثلهـا مـن  .اكنت شجاعته ُمذهلة

   .قبل
  
 انتظرت فرتة إىل تهدأ ثورة غضيب  ثم قلت: 

ثالثة أمـور صـغرية أود بأمرين أو بويكلو،  نّبه ذاكرتك اآلن، ولرنى فيما إذا اكن بإماكنك أن تساعد  -
 .االستفسار منك عنها

  .سوف أبذل لك ما بإماك سيدي -
  فلنبدأ إذاً، من هو األستاذ ؟ -
لك أثره يف الكشف عن مشاعره،  حبيث ألىق بل وجوهنا نظرة تنم عن الفـزع. لكـن  اكن لك  ذلـك اكن 

 إىل صفائه  وأجاب بهدوء: قد خد  خالل حلظة واكنء. 

  .ال أعرف سيدي -
  ال تعرف ؟أ -
  .ال أعرف -
  أأنت متأكد من أنك ال تعرف؟ -
  
وبذلك اكن قد أحىن ذقنه ببطء حنو  حاول بصعوبة أن يُثّبت نظره يف عييّن، لكن الضغط اكن عليه كبرياً. 

اته فرصـذلك ما يُثري الشفقة عليه رغم ت اكن يف س أزراره بعصبية.الذ بالصمت ووقف هناك يتحّس و .صدره
نيئة. ثم قمت خبرق الصمت بسؤال:  ا
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  ومن هو احللف املقدس ؟ -
  
اكنت تلك اجظرة بالنسـبة إيل أشـبه و .إراديةارجتف جسمه بوضوح، وحّرك يديه حركة خفيفة عشوائية ال 

بنداء من خملوق يائس حباجة إىل الرأفة. لم يصدر عنه أي صوت. وإنما ظّل واقفـاً حُمنيـاً رأسـه حنـو األرض. 
وبينما كنا جالسني حندق به بانتظار أن يتلكم، رأينا بأن دموع غزيرة بـدأت تسـيل بل خّديـه، لكنـه ظـّل 

 صامتاً. ثم قلت بعد برهة:

  بيُن، جيب أن جتيبين، عليك أن تُعلمين باحلقيقة من هو احللف املقدس؟ -
 

ء من العنف:   بدأ يبيك  بصمت  ثم قلت  ب
  أجب بل السؤال! -
  
نا بتوسل، حاول الس   بدأت اللكمات خترج من فمه يرافقها نشيجه:ثم يطرة بل صوته ثم نظر إ

  .سيدي، أرجو أن ترأف حبايل، ليس بإماك أن أجيب ألنين ال أعلم -
 أال تعلم من هو؟ -

أنا بالفعل، سيدي، أنا بالفعل أقول احلقيقة. لم أكن قد سمعت قـط وحـ هـذه اللحظـة باسـم احللـف  -
 أقسم برش سيدي هذا هو األمر. املقدس. 

ي تقـو  الإىل الرسالة اخكانية اليت كتبتها، أ انظر ! كونيا رّب ال - ترى هذه اللكمات " احللف املقدس" ما ا
  اآلن؟

 
ي     مشاعره نتيجة خطأ كبري تم إيقاعه به ثم قال بيأس: ُجرحترفع رأسه ونظر إيل نظرة الشخص ا

 
ي بـذلت لك مـا بوسـيع لـيك أترصـف وكيف بإماكنهم أن يلعبوها ميع؟   هذه مزحة قاسية  سيدي! - أنا ا

؟ البد أن أحدهم قام بزتوير خطّي، فأنا لم أكتب بل اإلطـالق، ولـو ىباألذألحد باستقامة وبأن ال أتسبب 
  ح سطر واحد من لك هذا، كما لم يسبق يل أن شاهدت هذه الرسالة من قبل!

ي تقو يف هذا؟أنت أيها الاك.. أووه - ! ما ا ي ال نظري    ذب ا
  

الرسالة املكتوبة باحلربالرّسي ودفعتها أمام عينيه. شحب وجهـه حبيـث  أصـبح أشـبه من جييب ثم انزتعت 
سـألين بعـد حلظـة ثـم بوجه شخص ميت. ترنح قليالً يف ماكنه، ووضع يده بل اجلدار ليك يتمالـك نفسـه. 

 د صعوبة يف سماعه:بصوت ضعيف إىل درجة جعلتين أج

  قرأتها ؟  ،هل، هل -
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٣٥  

و    ي للن אإللك   دאر نا

البد أن وجهينا اكنا قد أجاباه باحلقيقة قبل أن تنطق شفاهنا بكلمـة نعـم الاكذبـة، فقـد ملحـت بوضـوح  
. انتظرت أن يقول شيئاً لكنه ظل صامتاً وبذل  أخرياً:  قلت كالشجاعة اليت بدت يف عيين الف

يك ما تقو حول ما تم -   اإلفشاء به يف هذه الرسالة ؟ حسناً، هل 
 
  أجابين بكل رباطة جأش: 
ء، ما عدا أنها رسالة غري مسيئة وبأنها رسالة بريئة ال يمكن أن تتسبب ألحد باألذى. -   ال 
 
شعرت بأنين قد أصبحت يف ذلك الوقت حمصوراً يف زاوية ألنه لم يكن بإماك أن أنـاقض مـا قـام جبزمـه  

 أن أرّصعليه.اً كما لم يكن بإماك أيض

 لم أكن أعلم كيف سأستمر. ومع ذلك جاء الفرج بأن خطرت ببايل فكرة وقلت:

أأنت متأكد بأنك ال تعلم شيئاً عن الرئيس والعن احللف املقدس وبأنك لم تكتب تلـك الرسـالة الـيت  -
ء مزّور؟    .قلت بأنها  ليست سوى 

  .نعم سيدي، أنا متأكد -
  
دون مبـاالة  ونظـر إيل بـه ق ويكلـو ك السلك املفتـول دون أن أتكلـم. حـدّ سحبت من جييب ببطء ذل 

مع ذلك قـد كبحـت انفعـاال وقلـت بلهجـة كنت بتساؤل. واكن صربي هنا قد نفذ إىل حّد كبري إال أنين 
 خدية:

  ويكلو هل ترى هذه؟ -
  .نعم سيدي -
  مايه؟ -
  .يبدو وكأنها قطعة سلك -
  تعرفها؟ أال هل تبدو كأنها قطعة سلك؟ -

  
  .ال، سيدي - :أجاب بكل هدوء وكأنه يهمس باللكمات  

 
توقفت لعدة ثوانٍ  ليك يكون صميت ُمؤثراً، ثم نهضـت ووضـعت يـدي بل كتفـه  اكن بروده بالفعل رائعاً!  

 وقلت جبديّة:

ق عليهـا مـع هذه يه اإلشارة املتفـفء يف هذا العالم. أي لن يفيدك هذا أيها الف اكائس. ولن يُفيدك  -
ي تم العثور عليه يف مدفع يف اجلبهة املائية.   الرئيس األستاذ، أليس كذلك؟ وهذا هو السلك املفتول ا
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٣٦  

و    ي للن אإللك   دאر نا

ق يف سـطام اكندقيـة، جيـب أن تم العثور عليه يف املدفع؟ ! ال، ال، ال، ال تقل يف املـدفع، وإنمـا يف ِشـهل  -
اكن هاجئاً وشـديد الشـحوب و ،يل وجهاً  يدعو للرأفة.يكون كذلك. ثم ركع بل ركبتيه وأطبق يديه  ورفع إ

  لشدة الرعب.
 
  ال، ال، ال أكان يف املدفع ؟ -
الـيت  ديايا إليه، لقد ضعت، ضعت لألبد، البد أن هناك خطأ ما. ثم قفز من ماكنه وشّق طريقه بني األيـ -

وبـذلك ارتـىم مـن  سـتحيالً.اكنت حتاول اإلمساك به حماوالً اهلرب من املاكن، لكن هربـه اكن بـالطبع م
  جديد بل ركبتيه وهو يبيك بكل جوارحه وأحاط بركبيت واحكصق بها. وبدأ يستعطفين  ويتوسل إيل قائالً:

 
. لن يرتكوىي حياً ولو للحظة ! ارسّ  فارمحين، كن رؤوفاً   ! ال تُ  - ! سـوف ري،  ال ت  محين ! أنقـذ

ء!   .أعرتف بكل 
 
عض الوقت ليك جنعله يهدأ وليك خُنفف من خوفه، وليك نُعيـده إىل بعـض العقالنيـة، ثـم كنا قد احتجنا ك 

مـوع الـيت وطرقتني إىل األرض، يب بتذلل وبعينني مُ بدأت باستجوابه. اكن جُي  اكن من وقت آلخر يمسـح ا
 اكنت تسيل من عينيه دون توقف:

  ؟أنت يف قلبك من املتمردينفإذن  -
  .نعم سيدي -
  ؟وسوأنت جاس -
  .نعم سيدي -
ور بموجب أوامر من اخلارج ؟ -  وأنت تُمّثل هذا ا

  .نعم سيدي -
 وبمحض إرادتك؟ -

  .نعم سيدي -
  وربما بكل رسور؟ -
 .! نعم سيدي.، لن يفيد اإلنكار. اجلنوب وطين. قليب مع اجلنوب، وهذا لكّه ألجل قضية اجلنوب -

 لم ومن اضطهاد لعائلتك قصة ُملفقة هلذا الغرض ؟اكنت القصة اليت رويتها يل عما خنيته من ظ -

  .سيدي،  قالوا يل أن يلع أن أروي ذلك -
ـء  - ك احلماية. أتدرك كم أنت حقري؟ أنت أيها ال وسوف ختون وحتطم من أشفقوا عليك ومن قدموا إ

  .اكائس الُمضلّل 
 

  .أجاب بمجرد املزيد من اكاكء الشديد
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٣٧  

و    ي للن אإللك   دאر نا

  ذلك، وبالنسبة للموضوع من هو القائد الكولونيل وأين هو؟حسناً، دعنا نتغا عن لك  -
 
دته بوضعه يف الزنزانة بدأ يبيك وحاول أن يرجوىي أن أعفيه من اإلجابة. وقال بأنه سوف يُقتل لو قال يل. هدّ  

لم يكشف يل عن تلك املعلومات. كما وعدته بـذات الوقـت حبمايتـه مـن أي أذى لـو  إناملظلمة وحببسه 
يه.  رّصح بوضو اكن لك ما أجاب به هو أن أقفل فمه حبزم، واختذ موقفاً عنيداً لم أتمكن من إثنائه وح بما 

هـا قـد اهتـاج وانفجـر  اصطحبتهقد  يف آخر األمركنت عنه. و إىل الزنزانة املظلمـة، واكن بمجـرد اجظـر إ
ء.   بعاصفة من اكاكء ومن احكوسل وقال بأنه سوف يروي يل لك 

 
ي يُلقب بالكولونيل،  ووصفه يل باحكفصيل . ثم ته ميعت قد أعدّ كن وبذلك،  قام بإعاليم باسم الشخص ا

وبشلك حُمّدد. وقال بأن باإلماكن العثور عليه يف الفندق الرئي يف اكتة وهو يرتدي ثياباً مدنية. واكن يلع 
اإلماكن العثـور عليـه يف نيويـورك قال يل بأن ب أن أهدّده من جديد ليك يُديل باسم وبأوصاف ذلك األستاذ.

ـورد. اتصـلت بل الفـور بـرئيس رشطـة العاصـمة  ) حتت اسم مستعار١٥و الشارع رقم ( هـو ر. ف. ذل
  وأعلمته باسم  وبأوصاف ذلك الرجل وطلبت منه توقيفه واحتجازه إىل أن أتمكن من إحضاره.

 
  : ثم قلت  
املتآمرين اآلخرين يف اخلارج، ومن املتحمل أن يكون ذلـك واآلن ويكلو، يبدو يل أن هناك العديد من  -

  .يف نيو جدن، وعليك أن تُسميهم وتُديل يل بأوصافهم
 
وبذلك  أدىل بأوصاف ثالثة رجال وسيدتني، يقيم مجيعهم يف الفندق الرئي يف اكتة.حيث قام بتسميتهم  

  .قمت بتوقيفهم وبتوقيف الكولونيل وحببسهم يف احلصن
 

اً يف احلصن :حكهثم سأ ء عن املتآمرين اخكالثة املحتجزين حا   .أريد أن أعرف لك 
 
أخرجـت قطـع  إال أنين كنت قـداكن كما أعتقد بل وشك املراوغة ليك يتفادى ذلك بأسلوب من اجفاق. و  

لك أثره املفيد عليه. ثم قلت  بأ ،الورق الصغرية الغامضة اليت تم العثور عليها معهم ننا قبضـنا بل واكن 
 صاح:حيث جعله يشعر بفزع شديد وهذا ما  إىل ماكن الرجل اخكالث أن عليه أن يُشريبالرجلني، و

  
  أرجوك، ال ترغمين بل ذلك. سوف يقتلين بل الفور! -
 
سـنقوم، وبأننـا  وأعلمته بأنين سوف أكلف من سيبىق جبانبه ليك يتو محايتـه، .لك ذلك هراءبأن  :قلت  

  دد باحكجمع.بمواجهته جبميع الرجال بعد جتريدهم من السالح وأمرت مجيع املجندين اجلُ ، فة إىل ذلكباإلضا
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٣٨  

و    ي للن אإللك   دאر نا

أن يُظهر عـدم مباالتـه قدر اإلماكن وهو يرجتف. اكن حياول بني صفوف اجلنود خرج ذلك اكائس احكعيس  
نعتقـل ذلـك الرجـل قبـل أن  اكن أخرياً قد تكلم لكمة واحدة  مع أحد الرجال. وهذا مـا جعلنـاثم باألمر. 

  يكون قد ابتعد عنه مخس خطوات.
 
أوقفـت أحـدهم  .بإحضار الرجال اخكالثة معاً  أمرتويكلو إىل الغرفة ثانية، قد  وكنت بل الفور من إخدة  

 أمايم وقلت:

ي تعرفـ - ه واآلن ويكلو عليك أال ختيف عين أية تفاصيل صغرية عن احلقيقة. من هو هذا الرجل ؟ وما ا
  عنه ؟

 
ت نظره بل وجه الرجـل وبـدأ لب املوضوع فقد تغا عن اجتائج ثم ثبّ اكن قد أصبح يف صِ بذلك  وبما أنه 

  يتلكم يف احلال دون أي تردد بما فحواه:
 
زن.،اكن قبل سنتني يشغل وظيفـة وكيـل ربـان يف سـفينة  - اسمه احلقييق جورج بريستو وهو من نيو أور

ــ   مـديتصف هذا الرجل باحكهور، واكن قد تم حبسه مرتني جبريمة القتل غـري العَ  ."صغرية تدىع" الاكبيتول
ي يدىع هايد بواسطة قضيب حديدي. و ألخرى ألنه قتل أحد الرجال ا إحداهما ألنه قتل أحد مساعديه ا

لرفضه رفع صفيحة من الرصاص رغم أن ذلك اكن من مهامه. هـو جاسـوس تـم إرسـا إىل هنـا مـن قبـل 
ولونيل ليك يقوم بهذه املهمة. اكن يشغل وظيفة الربان اخكالث يف "سانت نيكوالس" عندما انفجرت  جبوار الك

ـقة املـوىت واجلـر عنـدما تـم نقلهـم إىل ١٨٨٥"ممفيس" خم  ، كما أنه اكد يُعدم بدون حماكمة لقيامـه برس
  .للمراجع الاكملة عن ذلك الرجلثم أعطانا رسداً اكمالً  الشاطئ بل ظهر مركب خشيب فارغ، وهلم جراً.

  
 وعندما أنىه حديثه قلت للرجل: 

ي تقو حول هذا ؟ -   ما ا
مع احرتايم لك سيدي، إن لك ما قا عبارة عن كذبة شيطانية لم يتم تلفيـق مثلهـا يف أي وقـت  - :أجاب

  .م
 
حياتهمـا أعطـا تـاريخ   قـداكن الفـأرسلته إىل احلجز، واستدعيت اآلخرين بل احكوايل. ذات اجتيجة.  

دون أن يرتدد بأية لكمة أو واقعة، إال أن لك ما استطعت أن أحصل عليـه مـن لك مـن الوغـدين باحكفصيل، 
ا أعدتهم إىل احلجز أي لم يعرتفوا بواكن تأكيدهما بكل ثورة غضب بأن لك ما قا الف اكن كذباً  ء. 

ء حـوهلم، ومـن  واكن ويكلو قداآلخر. ثم قمت بإحضار بايق السجناء الواحد تلو  أعلمين كذلك بكل 
  الخ. أية مدن هم يف اجلنوب. وجبميع احكفاصيل حول عالقتهم باملؤامرة
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٣٩  

و    ي للن אإللك   دאر نا

ء. نظرت إىل تلك العصابة  باشـمزئاز علكن اجلميع  أنكروا الوقائع اليت رواها يل، ولم ي  رتف أي منهم ب
 ه:ويكلو مرة أخرى وسأحك واحكفتت إىل اعرتافات

  ) ومن هو( ب. ب) ؟ ١٦٦أين هو الرقم ( -
  
وال الرتغيـب. اكن الوقـت  دوال الوعيلم يؤثر فيه ال احكهديد و ،لكنه اكن قد قّرر عدم احكلفظ حبرف واحد. 

أوثقته مـن قدميـه بل دوالب. وعنـدما ا كنت قد يمّر برسعة واكن من الرضوري اختاذ إجراءات رسيعة. 
.  رعنه بدأت تصد تزايد األلم،  إال أنـين كنـت قـدتلك الرصخات اليت اكنت أكرث ممـا اكن بـإماك احتمـا

    :ظللت ُمتماساكً، ثم رصخ بعد فرتة قصرية
 !.أرجوك أنزلين وسوف أعرتف -

    .ال، سوف تعرتف قبل أن أنزلك -
  
 م:ما يُشبه االحتضار. ثم بدأ يتلكبالنسبة إيّل احلقيقة أن لك حلظة من ذلك الوقت اكنت و 

  ".) هو فندق "إيغل١٦٦الرقم ( -
ين يعملـون بل    ثم قام بذكر اسم حانة حقرية جبانب ضفة اجهر يه عبارة عن مسكن للعمال العادين ا

  طول الشاطئ ولغريهم من األشخاص الردييئ السمعة. وبذلك اعتقلته وأمرته أن يُطلعين بل هدف املؤامرة.
  
  :ينشج ويبيك وقال وه 

  ! االستيالء بل احلصن الليلةها اهلدف من -
   هل تم القبض بل مجيع املشاركني يف املؤامرة؟ -
 ).١٦٦( قبضتم بل اجلميع ما عدا من سوف جيتمعون يف الرقملقد ال،   -

 ؟ "وما معىن " تذّكروا إكس، إكس، إكس -

  .لكنه لم جيب
  
  ؟ ١٦٦ما يه لكمة الرّس للرقم  -
  .لم جيب 

  
ف، ف، ف، ف  و حـروف:  م، م، م، م  أجبـين ! وإال فسـوف يـتم  احلـروف:موعة مـن ما معىن تلك املج -

والب من جديد.  وضعك بل ا

 .لن أجيب ! سوف أموت قبل أن أجيب.  وحكفعل اآلن ما تريد -

؟فكّ  -   ر بما تقو ويكلو. هل هذا هو جوابك اجها
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و    ي للن אإللك   دאر نا

  أجاب بتصميم دون أية رعشة يف صوته:
. وأنا متأكد من ذلك كما أنين متأكد بأنين أحب مـوطين  وأكـره الشـمس الـيت هذا هو جوا انعم  - جها

  .تسطع بل الشمال. سوف أموت قبل أن اكشف عن لك هذه األمور
 
والب، وكنت   ا لكنّ  بأن قليب ينفطر. ،وأنا أستمع إىل رصخات ذلك الصغري اكائس أشعر، ربطته جمدداً بل ا

ه بل أية معلومات. واكن بل لك سؤالذلك مع قد حصلنا منه لم نكن    يرصخ بذات اإلجابة : يُوّجه إ
 
  أستطيع أن أموت، وسوف أموت، لكنين لن أكشف عن ذلك أبداً. -
 
كنـا كنا بل يقني بأنه سوف يموت دون أن يعرتف، وبـذلك ألننا . كذلكدع األمور حسناً. اكن علينا أن نَ  

والب، وقمنقد    ا حببسه حتت احلراسة املشددة.أنزجاه من بل ا
 
ثم انشغلنا كضع ساخت بإرسال الربقيات إىل هيئة أراكن احلرب وباختاذ احكحضريات الالزمة ألجل اإلنـزال  

  ).١٦٦يف الرقم(
 
ب املوضـوع وبـذلك اكنت تلك الليلة املظلمة القاسية من أكرث األوقات العصيبة اليت مررنا بها فقد ترسّ و 

مله يف حالة هياج. تمت مضاعفة احلراسة، حبيث لم يكن بإماكن أحـد أن يتحـرك مـن أصبح احلصن بكا
اخل أومن اخلارج  دون أن يتم توقيفه وبل رأسه عقب بندقية. ومع ذلك كنت  ويب هذا ما اكن عليه و،ا

بوضـع  يف الوقـت احلـارضأقل قلقاً مما كنا عليه من قبل ألن املؤامرة  البد أن تكـون قـد أصـبحت أيضاَ ،
  الشلل، بما أن  ذلك العدد الكبري من املسؤولني الرئيسيني عنها اكن قد أصبح يف قبضتنا.

 
كـّم فمـه  وأن أكـون بل ن أ) يف الوقت املناسب  وأن أقـبض بل (ب، ب) وأ١٦٦قررت أن أتواجد يف الرقم ( 

باحاً، وبـرفقيت استعداد عندما سيصل اآلخرون. تسللت إىل خـارج احلصـن حـوايل الواحـدة واجصـف صـ
جمموعة من اجلنود اجظاميني األقوياء اكنية ومن املقاتلني الشجعان، كما اكن الف ويكلـو خلفنـا وهـو 

دين. قلت  بأننا ذاهبون إىل الرقم ( كـذب علينـا مـرة أخـرى اكن قد ) وبأنه لو تبنّي جا بأنه ١٦٦موثق ا
  حمل اجتائج.توبأنه خيدعنا، فسوف يكون عليه أن ي

 
اقرتبنا  خلسة من ذلك الفندق ليك نستطلع األمر. اكن هناك ضوء واحد يف احلانة بينمـا اكن بـايق الفنـدق  

دخلنـا بهـدوء وأقفلنـا اكـاب وراءنـا. خلعنـا . ثـم مظلماً. حاولت اقتحام اكاب األمايم وتمكنت من ذلك
 كرسيه. أيقظته بهـدوء  وطلبـت منـه أن بل اً اكن املالك األملا نائم حيثحنو باب احلانة  ناأحذيتنا وتقدم

خيلع حذائه وأن يتقدمنا. وحذرته بذات الوقت من أن يصدر أي صـوت. أطـاعين دون أن يهمـس بكلمـة 
صعدنا ثالثة أو أربعة ثم  ،).١٦٦واحدة، واكن من اجليّل أنه اكن خائفاً جداً. طلبت منه أن يرشد إىل الرقم (
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٤١  

و    ي للن אإللك   دאر نا

قـد كنـا القطط، وعندما وصلنا إىل أبعد نقطـة يف ذلـك اكهـو الطويـل  من طوابق بهدوء، هدوء أشبه برتل
وراء خرضة زجاجية، حبيـث اكن بإماكننـا أن نتبـنّي بداخلـه توهجـاً لضـوء خفيـف.  توصلنا إىل باب اكن

). حاولت فتح اكـاب، لكنـه اكن مقفـالً مـن ١٦٦بأن تلك يه الغرفة الرقم (يل حتّسس املالك يدي وهمس 
اخل. همس ضعنا أكتافنا العريضة بل اكاب، وبـذلك اسـتطعنا بدفعـة كنا قد وت ألحد أضخم اجلنود، وا

  بدفعة واحدة. واحدة أن خنلعه من مفصليه
 
ثـم  ححنو املصباشاهدت رأسه يتحرك برسعة وملحت شالكً لشخص ما، قد رسير البنظرة رسيعة بل كنت و 

 ،كنت بوثبة كبرية قد أصبحت بل حافة الرسـير.ثم س. أصبحنا يف ظالم دامكنا قد انطفأ الضوء،  وبذلك 
ي اكن فيه بركبيت. ـاوة لكنـين كنـت قـد قبضـت بل صـدره بيـدي  ،رضبت الشخص ا قاوم السجني برض

لقمتـه  وألصـقت   ،بل الفـورمسـد تلك مساعدة لركبيّت  يف اإلمساك بـه ثـم سـحبت  تاليرسى، واكن
.    :لتق ماسورته اكاردة خبده  حتذيراً 

  "قبضت عليه حّياً.ها قد واآلن فليشعل أحدكم املصباح،  "
   
  تم املطلوب.  

  
  امرأة شابة!اكن  بأنهأدركت ندما ملع هلب املصباح ونظرت إىل وجه األسري لكن عو 

  
ونهضت من بل الرسـير وأنـا أشـعر بـاجلنب واخلجـل  تفلت من قبضيتبل الفور  تركتهاوبذلك كنت قد  

ي اكن جبـــانيب، ويف ق اجلميـــع بدهشـــة واالرتبـــاك. حـــدّ   لكتقريبـــاً  افقـــدواكنـــوا قـــد الشـــخص ا
وجهها بـاملالءات وبـدأت  قد غّطت املرأة الشابة .. اكنتاكنت تلك مفاجأة مدهشة وساحقة!خبنوع:دراك...وإ

  خبنوع:قال يل املالك ثم تبيك، 
 هل اكنت ابنيت تترصف بأسلوب غريسوّي ؟ -

 ابنتك ؟ أيه ابنتك ؟ -

وم فقط من سيسيناتا، اكنت مريضة قليالً !  نعم،  يه ابنيت -   .خدت ا
الغرفة ذات الرقم احلقـييق  فلم تكن تلك يهاكن ذلك الف قد كذب علينا مرة أخرى   ...ادحض ذلك! -
  ) وليس هذا (ب، ب)!١٦٦(
  قلت : 

  ؟؟) الصحيح أو... ولكن أين الف١٦٦الرقم ( عرث بلويكلو. سوف ت -
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٤٢  

و    ي للن אإللك   دאر نا

اكنت تلـك بـالطبع  .!  واألكرث من ذلك هو أننا كنا قد فقدنا لك أثر  ويكلو قد خرج برسعة املدفع اكن 
دته بيد أحد رجايل، ولكن لم تكـن هنـاك أيـة فائـدة مـن بالهيت ألنين لم أكن قد قيّ  ورطة لعينة. لعنُت 

  لكن السؤال اكن اليزال مع ذلك: يف ذلك الوقت. االهتمام بذلك األمر
ي اكن يلع أن أقوم بـه يف مثـل هـذه الظـروف؟ لـم أصـدق ذلـك!  البد   وأن تلك الفتاة يه (ب، ب ) فما ا

ولكن وباحكأكيد لم يكن هناك من بإماكنه أن جُييبين بل ذلك التساؤل. وبذلك وضعت رجـايل يف غرفـة 
قـرتب مـن القـبض بل أي شـخص وبل لك شـخص قـد يإلقاء ) وطلبت منهم ١٦٦فارغة أمام بهو الغرفة (

ة الشديدة إىل أن تصدر عين أوامـر بقاراملالك معهم حتت املأن حيتجزوا  منهم أيضاً كما طلبت   ،غرفة الفتاة
  بشلك جّيد. تسري تزالال هناك من أن األمور أخرى. ثم أرسعت بالعودة إىل احلصن ليك أتأّكد

  
ء بل ما يرام،  كم نعم،  ء بل ما يرام. مكث ااكن لك  ت هناك طوال الليل ليك أتأكـد مـن ذلـك ظّل لك 

ء. كنت أشعر برسور ال يوصف  وأنا أنتظر بزوغ الفجر، ليك يكون بإماك أن أرسل برقية  ..ولم حيدث 
  إىل هيئة األراكن  بأن اججوم واكيارق ال تزال تلمع  فوق حصن ترومبل.

  
فقـد اكن علينـا الـزتام احلـذر  ،ة تماماً مع ذلك أشعر بالراحولم أكن  ،قد انقشع عن قليب ضغط كبري اكن 

سـجنا الواحـد تلـو اآلخـر وأنهكـتهم ثم قمت باستدخء أكرب من ذلك. اكنت القضية  ألن جهدلك وبذل 
ه هـو أنهـم اكنـوا نما فعلو اكن لكأخفقت يف ذلك. إال أنين كنت قد جعلهم يعرتفون يل باالستجواب حماوالً 

َ يَ    يل عن أي أمر. ادون أن يكشفو شّدون شعورهمرّصون بأسنانهم وي
 
متوّجهاً حنـو  لقد شوهد بل بعد ثمانية أمياف. قد وردتين قرب الظهرية املفقود الفواكنت األنباء عن ذلك  

كنت يف الساعة السادسة صباحاً قد أرسلت أحد الفرسان مع رجل حتـّري بذلك سرياً بل األقدام. ووالرشق 
اكن يسحب نفسـه بصـعوبة عـرب ..شاهدوه بل بعد عرشين ميالً.واكنوا قد  .بل الفور ليك يتتبع أثر ويكلو

امتطى الفرسان ركـوبتهم  واسعة بل طرف القرية.قديمة  حقل موحل ثم تسلق سياجاً ودخل عربه إىل شقة 
 لـوا وانطلقـواترجّ ثـم  املعاكسـة،انعطفوا عن الطريق واقرتبوا من املزنل مـن اجلهـة .، وتوجهوا عرب الغابات

  برسعة حنو املطبخ.
 
ي تلـك لم يكن هناك أحد. تسللوا إىل الغرفة املجاورة اليت لم يكـن يشـغلها أحـد. اكن بـاب   الغرفـة ا

اكنوا بل وشـك الولـوج إىل داخلهـا سـمعوا وعندما يؤدي إىل الغرفة املواجهة أو إىل غرفة اجللوس مفتوحاً. 
اخـل،  احرتاماً للموقف. اكن هناك من يُصيل! وبذلك توقفوا صوتاً خافتاً. وبـذلك ثم مّد املـالزم رأسـه إىل ا

وعنـدما اكن بل وشـك  ،شاهد رجالً وامرأة ُمسنني راكعني يف زاوية من الغرفة. اكن الرجل العجـوز يُصـيل
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و    ي للن אإللك   دאر نا

اخل وثـب االثنـان وغمـراه بقبالتهمـا  حينئـذ  ،االنتهاء من صالته، فتح ويكلو اكاب األمايم وولج إىل ا
  ان:وهما يهتف

 
نا! حب - ي اكن ميتاً إىل احلياة من جديد !بنا! شكراً هللايو   ...! ها قد عرثنا بل الو الضائع! خد الو ا
 
هـم واآلن  سيدي،   ..حسنا! - ي سيتوارد إىل ذهنك بعد لك ما سمعته؟ اكن ذلك العفريت الصغري و ما ا

قبل اخلمسة عرش يوماً  اليت تسـكع خالهلـا يف ل حياته طوالم يكن  و  ،قد نشأ يف ذلك املاكناكن بالفعل  و
خـدعين بتلـك الروايـة ما فعله هو أنـه ملسافة اخلمسة أميال، واكن  حقد ابتعد عن ذلك املاكن ، املنطقة 

  اليت تُثري الشفقة... العاطفية
  

ه و قّصةهذا صحيح وهذه ال - اكنـت تلـك املـرأة حقيقية كحقيقة الكتب املقدسة. نعم اكن ذلك الرجل وا
ته.   العجوز وا

 
  دعين اآلن أديل بكلمة أو لكمتني أرشح بها املوضوع املتعلق بذلك الف وبتلك املرسحية اليت ابتدعها. 

  
ويكلو اكن من اجوع الُمحب واحكّواق جـداً إىل قـراءة الروايـات الغامضـة وإىل قـراءة قصـص  تبنّي جا بأن  

اليت اكنـت  ألنباءا ثم اكن أن قرأ وايات اكوليسية الغامضة  وباكطوالت الُمنمقة.اإلثارة. وبأنه اكن يهتم بالر
الصحف عن احكحراكت اليت يقـوم بهـا اجلواسـيس واملتمـردون ِخلسـة، وعـن أهـدافهم الرهيبـة  هاقد نرشت

  يلته حول لك ذلك. املفزعة، وعن اثنني أو ثالثة من اجنازاتهم  املروعة إىل أن اهتاجت  خُم 
  
لـك اكن من أحد األصدقاء املالزمني  منذ عدة شهور شاب من أبنـاء شـمال الواليـات املتحـدة.  اكن و 

عمل لعدة سنوات كاكتب وكضـابط  حسـابات يف  واكن قدبلسان طليق، كما أنه يتمتع يلة مثرية خُم الشاب 
انز وبعض املناطق اليت تبعد مس بعض السفن  اليت تُبحر باستمرار بني افة مائتني أو ثالثمائـة ألـف نيوأور

يه إماكنية وسـهولة ميل عن احلصـول بل تلـك األسـماء  وبل مجيـع تلـك  يف امليسيسييب، وبذلك اكنت 
اكن قد أم شهرين أو ثالثة أشهر فيها قبل احلرب.  وأنا أعلـم تمامـاً  ألنهاحكفاصيل األخرى عن املنطقة، 

ي اكن قـد و يف لوازيانـا بل لك  بأنه اكن من السهل أن حيصل منـه ذلـك الفـ الـيت  املعلومـات تلـكا
  دقيقة فقط. ةعرش قد حصل عليها منه برسعة وخالل مخساكن ، والبد وأنه أعلمين بها 

  
ي جعله يُفضل أن يموت بل أن يرشـح بعـض مـا اكن يف تلـك األحجيـة املتعلقـة    أتعلم ما هو السبب ا

وألنها اكنت قـد  يكن بإماكنه أن يرشحها  لعدم وجود أي معىن حمّدد هلا، اكن هذا ببساطة ألنه لم  خبيانته؟
ا لم يكن بإماكنه أن يُلفق تفسرياً هلـا. فعـىل  انطلقت من خميلته بشلك عفوي مفان دون تدبّر أو توّقع، 
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و    ي للن אإللك   دאر نا

ي  لسـبب كن بإماكنه أن يُفرّس ما اكن قد أخفاه يف تلك الرسـالة املكتوبـة بـاحلرب الرّسـيلم : سبيل املثال
. كمـا لـم  اكنت عبارة عن ورقة بيضـاء فقـطوألنها حقييق هو عدم وجود ما هو مكتوب يف تلك الرسالة. 

ء يف اكندقية، ولم يكن ينوي ذلك ألن مجيع رسـائله اكنـت قـد ُكتبـت ألشـخاص  يكن قد وضع أي 
ني   !.خيا

 
وضعه فيـه  اكن قد وم احكايل  يزيل دوماً مابإخفاء إحدى الرسائل يف اإلصطبل، اكن يف ا اكن يقوموعندما   

يه  وم السابق. كما لم يكن  ي اكن قد رآه  ربمـا ألول مـّرة عنـدما أي يف ا علم بذلك السلك املعقود، ا
، بموجب خيـا األد قـد تظـاهر  بل الفور، قام كنت قد عرضته عليه. إال أنين عندما أعلمته من أين أ

ي اكن ق أثري علينـا. كمـا أنـه احك واكن بما قام به قد حقق ما اكن يرغب به من د قام بذلك.بأنه الشخص ا
قد ألـيغ منـذ اكن  ذلك الشارع  ألنيكن هناك أي شارع باسم "بوند"  كما لم".، ورلّفق اسم "ذلاكن قد 

يـن قمـت كما اكن قد لّفق اسم الكولونيل ومجيع تلـك القصـص املتعلقـة بهـؤالء اكؤسـاء ا .ثالثة أشهر
ين كنت قد قابلتهم به. و   الخ..)١٦٦( ب،  ب) والرقم (لفقبالقبض عليهم وا

  
. "إيغل"  إىل أن أصبح هنـاك  وبإماكننا أيضاً  أن نقول بأنه لم يكن يعلم بأن هناك مثل ذلك الرقم يف فندق  

ء، ولكمـا رغـب  نـت قـد أرشت إىل أنـك ك لـوحـ ذلك،  وبـاكن ذلك الف بل استعداد ألن يلفق أي 
يـن شـاهدهم يف الفنـدق  جواسيس من اخلارج، لاكن سيقوم برسعة بوصفهم بل شالكة أوالئك الغربـاء ا

ين اكن قد علم بأسمائهم بالصدفة.و   ا
   
اكن بمثابة العـالم ما حدث أثناء تلك األيام العصيبة يعيش يف خلم كبري ذلمض، وأعتقد بأن ويكلو اكن  

  ه.احلقييق بالنسبة إ
. فكما ترى، كنا بسـببه  تسبب جااكن بالطبع قد  قـد أوقفنـا بما يكيف من االضطراب وبإذالل ال حدود 

وبما أن العديد ممن تم القبض  مخسة عرش إىل عرشين رجالً يف احلصن حتت حراسة اجلنود. احتجازبوقمنا 
هم. لكن اكاق جندين،عليهم اكنوا من امل رجة األو من فلم يكن يلّع أن أعتذر إ ون اكنوا من مواطين ا

ولة. وبذلك لم يكن هناك ما يكيف  اكنـوا قـد ثـاروا و مـن االعتـذاراتمما قـد يُرضـيهم خمتلف مناطق ا
وغضبوا وخلقوا جا إشاكالت ال تنتيه! أما بالنسبة للسيدتني فاكنت إحداهما زوجة  ألحد أعضـاء جملـس 

موع اجواب يف أوهايو، واكنت اخكانية شقيق ة أحد أساقفة املنطقة الرشقية. وبذلك اكن االزدراء والغضب وا
وأمـا  اليت زرفتاها أمايم تذاكراً اكن يلّع بل األرجح أن أظل أذكـره لفـرتة ال بـأس بهـا وسـوف أفعـل ذلـك.

لك الرجل العجوز ي اكن يرتدي اجظارات، فهو مـدير مدرسـة يف فيالدلفيـا  اكن قـد  بالنسبة  األعرج ا
اء ليك يشارك يف تشييع ابن شقيقه، ولم يكن قد سبق  بالطبع معرفة ويكلو. لكن ويكلـو اكن قـد ج

وقف أمايم ووصفه بالشخص املزّور، وبتاجر الزنوج، وبسارق اخليول، وبعامل مطافئ يف مجاعة مـن أكـرث 
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ي لـاجلماخت وَ  ات هو األمر ا م يكـن بـإماكن ذلـك ضاعة ورداءة سمعة يف "ذللفيستون ". واكن ذلك با
  الرجل اجبيل أن يتقّبله بل اإلطالق.

  
  هيئة األراكن وإىل وزارة احلربية!.. يا إليه! دعنا نُسدل الستار بل هذا اجلزء من املوضوع!.. أما بالنسبة إىل 

 
  احكايل:هو ما قا يل اكن مالحظة:  كنت قد عرضت تلك الرسالة بل الرائد و

  
ومـع . ر بك و وقوعك بتلك األخطاء البسيطة عدم معرفتك بالشؤون العسكريةاكن السبب يف احكغري -

ى سماعها،  هذهذلك ف اكايق  ولن يكتشفوامن األخطاء الرائعة. دعها تمّر.  فسوف يضحك رجال اجليش 
  فتيك العنارص األساسية للقصة احلقيقية.

  حدثت تماماً. رويت لك هذه القصة كما ها قدو
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THE LOVES OF ALONZO FITZ CALRENCE 
AND ROSANNAH ETHELTON 

  
نس  وروزאنا إثلتون غرאميات ألونزو   كل

  
١  

والية "ماين" الـيت دفنـت باكن ذلك قبل ظهرية أحد أيام الشتاء القارصة الربودة. و مدينة "إيست بورت "  
وارع مفقوداً حبيث بإماكن حتت طبقة كثيفة من اخكلوج اليت سقطت حديثاً.  اكن الصخب االعتيادي يف الش

ولسـت  املرء أن ينظر إىل مسافات بعيدة  دون أن يشاهد سوى فراغ أبـيض خامـد يواكبـه صـمت ُمطبـق ـ
خنـادق وـ ال. وإنمـا بإماكنـه أن يسـمعه. أرصـفة طويلـة  أقصد بالطبع بأن بإماكن املرء أن يشاهد الصمت

  عميقة وجدران شاهقة من اخكلوج من لك جانب. 
 
كنت رسيع املالحظة بمـا فيـه  لوو ،بإماكنك أن تسمع هنا وهناك صوت خفيض ملجرفة خشبية، ك ومع ذل 

سـود اللـون، شـلك ينحـين أ ما هو أشبه بشـلك الكفاية، فسوف تلمح أيضاً عن بعيد يف أحد تلك اخلنادق،
ة من جديدويظهر  أيضـاً لكن عليك ، حبركة  قد تعرف بأنها لرفع جمرفة مليئة باخكلوج. و يف اللحظة احكا

 ُ سـارع بـريم املجرفـة لـيك أن تكون رسيع املالحظة ألن ذلك الشلك األسود لن يبىق طويالً، وإنما سوف ي
فء. نعم، اكن الطقس قارصاً، وبذلك اكن  هاب إىل املزنل، وهو يُدلّك نفسه بيديه ليك يشعر با يرسع يف ا

  ج أن حيتمل اكقاء يف اخلارج لفرتة طويلة.أي شخص ح بل من يقوم بتجريف اخكلو العسري بلمن 
 
َ ت الريح وبدأت تعصف بشلك ُمتقطع بهبّ تالسماء اآلن ، هبت ت، هب  إىل األبل  .تسوق معهـااكنت شطة ات ن

حباً من رذاذ اخكلوج. ومع اندفاع لك هبة من تلك الرياح، اكنت الكتل إىل األمام وإىل لك ماكن، سُ  واألسفل،
حّولت اخكلوج وبعد حلظة قد عصفت ريح أخرى واكنت  لضخمة ترتاكم أشبه باألرضحة.اخكلجية اكيضاء ا

ي اكن أشـبه بـ ذرذا ،من قمم اجلبال ،حتمل معها ويهإىل الطرف اآلخر،  األمواج اهلوجـاء اخكلوج اجلميـل ا
ـدّ وثم هبت ريح ثاخكة بل املاكن  بد إىل اكحر.الزَ اليت تقود  ـ هـذا لـو اكن ذلـك  جعلته نظيفاً أشبه بوجـه ا

تطرح اخكلـوج يف  جميع تلك الرياح اكنتفاكن لك ذلك مثرياً للجنون وأشبه بلعبة.  التشبيه ينطبق عليها ـ
 .اكنت تلك مهمتهافقد خنادق جبانب األرصفة، نعم، 
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ق اجلميل يف ذلك الوقت اكن ألونزو فيتس لكرينس جالساً  يف الردهة الصغرية األنيقة، بردائه احلريري األزر 
ي تُزّينه أطراف وحواٍش  اجـريان القرمزيـة تلتهـب  يف اكنت من قماش الساتان القرمزي املتقن احلياكة.  ا

ما عليها أدوات املائدة املرتفعة اخكمن اليت  تُضيف  تنترش التزال أمامه بقايا إفطاره بل مائدة  واكنت .،املوقد
ي سحر يشبه ال   أثاث الغرفة.يتناغم مع أناقة ومجال وغىنا

 .موجة كبرية من اخكلوجبانهالت عليها واجوافذ من جديد  ريح هوجاءثم هّزت 

  
 :العازبالوسيم تمتم الشاب  

ي يلع أن أفعلـه بشـأن  "هذا يعين بأنه ال وم من املزنل.  حسناً، أنا قانع بذلك. ولكن ماا جمال للخروج ا
وام، فتكيف تماماً، لكنهما مثل هذا اكائس  الرفقة؟ أيم تكيف تماماً، وكذلك خاليت سوزان هما مـيع بل ا

وم الاكلح هو بعض االهتمامات اجلديدة، و إىل عنرص جديد يُثري رتابة حيتاج وما حيتاجه املرء يف مثل هذا ا
  .  "مثل هذا االحتجاز اإللزايم

االحتجاز، خدة باملرء ون، ال يرغب فكما تعلماكن ذلك ما قا ألونزو بوضوح، إال أنه لم يكن يعين به شيئاً. 
 ...العكسبل بل 

 
 ثم نظر إىل الساعة الفرنسية اجلميلة اليت اكنت بل رّف املوقد وقال: 

أبداً إىل الوقت الصحيح.، ولـو أشـارت إىل ذلـك، هذه الساعة ال تُشري  ."ها يه الساعة بل خطأ للمّرة اخكانية
  . " يجةفسوف يكون ذلك باخلطأ مما  ذات اجت

  " ألفرد !ثم نادى " 
 .لم يكن هناك أي ردّ 

   ".حّدث نفسه " ألفرد، خادم جّيد لكنه ُمتقلب الطباع مثل هذه الساعة
انتظر حلظة، ثم ضـغط عليـه ثانيـة وانتظـر بضـع حلظـات . ثم ضغط بل جرس كهربا ُموّضع بل اجلدار

  أخرى وقال:
فسـوف أكتشـف كـم يه السـاعة.،  ثـم تقـدم إىل قنـاة  ت،بـدأا أنـين ُمللتخاطب اكنتاكطارية البد أن "
ثم كّرر   أيم! -الصفارة ونادى: نفخ يف . بل اجلدار (جهاز يُستخدم بدالً من جهاز اهلاتف)اكنت  تخاطب لل

  .ذلك مرتني
  
 ى وا ُمعطلة أيضاً، ولن يكون بـإماك أن أسـتديعاليت حسناً، ال فائدة من ذلك، البد أن اكطارية  

  . "هذا واضح أحدهم للزنول من األبل،
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  -: جلس بل مكتب من خشب الورد، ومال بذقنـه بل يـده اليرسـى وقـال وكأنـه يتحـدث إىل األرضـية 
  ..خاليت سوزان !

  أهذا أنت ألونزو؟  -: أجابه صوت لطيف
ويبـدو أنـين لـن   ة، نعم، أنا أشعر بكسل كبري وبارختاء يمنعين من الصعود إىل األبل، أنا متعـب للغايـ -

 .أحصل من األبل بل أية مساعدة

  يا إليه !  ما األمر ؟ -
 . أستطيع أن أقول بأن هناك ما يتسبب يل بالضيق! -

  س، ما األمر؟ألونزو، ال ترتكين يف هذه احلالة من احكوجّ  -
  .أريد أن أعرف ما هو الوقت -
ي تلعبه م - ور ا ء؟أنت أيها الصيب اكغيض، ما هذا ا  يع، أهذا لك 

، اهد - ء برش  .حتصلني بل بركيتوف . أعلميين فقط كم يه الساعة اآلن، وسخاليت هذا لك 

 ولست يف حاجة إىل أجر، احتفظ بربكتك جفسك. ، يه احكاسعة ومخس دقائق فقطهنا الساعة  -

أيـة بإماكنك العيش بـدون ف، يجعلك ثرية شكراً خاليت!  لم يكن ذلك سيجعلين فقرياً، كما لم يكن س -
  .موارد إضافية

 
ثم وقف بمواجهة الساعة وقال " أنت تعملـني اآلن بشـلك أفضـل  "،نهض وهو يتمتم " احكاسعة ومخس دقائق 

من ذي قبل، لك ما يف األمر أن اخلطأ هـو أربـع وثالثـني دقيقـة لـرنى... لـرنى... ثـالث وثالثـني وواحـد 
أربع مرات أربع ومخسني يساوي مائتني وست وثالثني، وإذا حـذفنا وعرشين يساوي أربع ومخسني دقيقة،  

ينا مائتان ومخـس وثالثـني، هـذا صـحيح. ثـم  أدار عقـارب السـاعة إىل األمـام  إىل أن  منها واحداً يبىق 
أصبحت تشري إىل الواحدة إال مخس وعرشين دقيقة  وقال: " سـوف أرى اآلن إن اكن بإماكنـك أن تـبيق بل 

  ".العلين لفرتة قصرية... وإال فسوف أبيعك باملزادصواب ولو 
 
  :بل املكتب وهتفمن جديد ثم جلس  

  
 ! خاليت سوزان -

  نعم عزيزي -
 هل تناولت إفطارك؟ -

   .نعم، منذ ساعة -
  أأنت منشغلة؟ -
  ال، ما عدا يف احلياكة. ملاذا؟" -
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  هل برفقتك أحد؟  -
 .عة احكاسعة واجصفيف السا  -ال، لكنين بانتظار بعض الرفقة  -

 أشعر بالوحدة  وأرغب يف احكحدث مع شخص ما. أحدهم. رأتمىن لو كنت أنا أيضاً بانتظا -

    .جداً، تكلم ميع حسن -
   .لكن املوضوع خاص جداً  -
   .أحد سواي هنا ال ختف، تكلم بل الفور ال يوجد -

 لست أدري فيما إذا اكن يلع أن أجازف بذلك أم ال، ولكن...  -

  .األمر ؟ ال تتوقف هنا !  فأنت تعلم بأنك تستطيع أن تثق  ألونزو، أنت تعلم ذلكولكن ما  -

أنا أشعر بذلك خاليت، لكن األمر جّدي جداً. وهو يؤثر  بعمق. أنا ومجيع أفراد العائلـة، وحـ أن مـن  -
   .اكمل املجتمعبل  شأنه أن يُؤثر 

، ما هو املوضوع؟وف كلمة واحدة مما سألونزو، أعلمين  باألمر!  ولن أبوح ب -  تقو

  خاليت، لو جترأت.. -
ء وحكثق  أناأرجوك، استمر ألونزو!  -  األمر؟ ما أحبك وسوف أشاطرك مشاعرك، أعلمين بكل 

  ..الطقس! إنه -
 لست أفهم كيف بإماكنك أن تتعامل ميع هكذا  لو..  ،فليمحق اهللا الطقس  -

لك، وبأنين لن أكـّرره، أيك، هّوىي عليك، خاليت العزيزة، هّوىي عل - نا آسف، أقسم لك برش بأنين آسف 
  ؟ينألن تساحمين

ختـدعين وف نعم أنا أثق بك، بما أنك تبدو يل صادقاً تماماً، رغم أنين أعلم بأن يلع أال أفعل ذلك، ألنك س -
  .مرة أخرى فور نسيا ما فعلته

يف مثـل هـذا الطقـس أن حيـاول رفـع بل املـرء  !يا إلـيه ،الطقسال، لن أفعل ذلك، ولكن يف مثل هذا  -
بأسلوب خُمادع. اخكلج يسقط، والريح تهـب وتعصـف، والـربد قـارص !... كيـف هـو اكن ذلك معنوياته ولو 

يك ؟   الطقس 

يف الشوارع وهم حيملون واقيات املطـر الـيت تسـيل امليـاه مـن اآلن هنا يتجول اجاس  ممطر وكئيب.دافئ،  -
مجيع أطرافها. هناك رصيف مضاعف من واقيات املطر اليت تنترش بل جوانب األرصفة إىل أبعد ماكن يصل 

ه نظري.   يك أحصـلنوافذي مفتوحة بذات الوقت للكن أشعلت اجار ليك تضيف اكهجة بل املاكن ووقد إ
ء يـدخل مـن اجوافـذ .فائدةأية ، ولكن دون جدوى، ودون االنتعاشبل بعض  سـوى تلـك النسـمة ال

ي يفوح من احلقول الـيت  املعتدلة  لشهر اكنون األول (ديسمرب) اليت حتمل معها من اخلارج عبري الزهور ا
عندما تكون روحه مكسّوة باخليش وبالرماد  (تعبري جمازي يعين عندما نفس املرء بهج برونقها وروعتها تُ 

  .طماً يشعر باالكتئاب)، وعندما يكون قلبه حُم 
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ألنـه  ،ضمن إطار" لكنه ضـبط نفسـه أن تطبيع ما قلتيه وتضعيه  عليك ح ألونزو شفتيه ليك يقول هلا "فت 
  تتحدث مع شخص آخر. ويه اكنت سمع صوت خاحكه 

  
أمامها وبدأ يتأمل ذلك املشهد الشتوي الكئيب. اكنت العاصفة تقود اخكلوج أمامهـا  فاجافذة، وقتوجه إىل  

واكنت مصاريع اجوافذ  تقصف وتقرع بعنف. واكن لكب وحيد بائس برأس مطأطـأ  بعنف لم يسبق  نظري،  
حكجأ جبسده املرجتف من الرياح العنيفة، إىل أحد اجلدران حبثاً عن احلماية. اكنـت هنـاك قد اوذيل مرفوع، 
عن تيـار  طريقها من خالل تيارات السيول اليت أغرقتها ح ركبتيها، وقد استدارت بوجهها فتاة شابة تشّق 

  اهلواء، بينما اكنت قبعة رداءها الوايق من املطر تتحرك فوق رأسها إىل األمام وإىل الوراء مع هبوب الرياح
 
ارتعد ألونزو وقال وهو يتنهد "من األفضل يل أن أنظر إىل الوحل، وإىل املطر الشديد الرطوبة، وح إىل تلك  

ابلة  رالزهو   من أن أهتم بهذا!"ا
  
اكنت قـد توقف بل الفور بوضع االستماع.  اكن قد أمام اجافذة، إال أنه بعد أن م خطوة واحدة خد منو 

واقفاً هناك  حُمنيـاً رأسـه إىل األمـام  وصلت إىل مسامعه نغمات رقيقة وخافتة ألغنية اكن يعرفها تماماً. ظّل 
ون أن حُيّرك يده أو قدمه. اكنت ال يكاد يتنفس، وح دوهويتجرع  كآبة اللحن  وهو دون أن يشعر بذلك 

هناك بعض األخطاء يف أداء األغنية. إال أن ذلك اكن بالنسبة إىل ألونزو، ما من شأنه أن يُضـيف إىل اللحـن 
املزيد من السحر، ومما ال جيعل ذلك اللحن  مشوباً بأية عيـوب... اكن اخلطـأ يف اللحـن عبـارة عـن بعـض 

ابعة واخلامسة والسادسة والسابعة من املذهب املوسـييق أو مـن غنـاء اجلوقـة االحكواء يف الرتانيم اخكاخكة والر
املرافق حكلك القطعة املوسيقية. وعندما توقف صوت املوسيىق سحب ألونزو نفساً عميقاً وقال:" لم أسمع قّط 

  .بمثل هذا الغناء الرقيق!"
   
  :أصىغ للحظة ثم قال بصوت محييم حذر .ثم توجه برسعة إىل املكتب 

  
 ؟  خاليت، من تلك املغنية ذات الصوت السماوي الرائع - 

ك  -  آنسة...اآلن إنها الرفيقة اليت كنت بانتظارها، وسوف تمكث ميع ملدة شهر أو شهرين، سوف أقدمها إ

 حلظة للتفكري بما تقومني به!  حبق اهللا، انتظري حلظة، أنت ال ترتيثني ولو خاليت سوزان،  -

" اكنـت  نومه، وخد بعد حلظـة وقـد تغـرّي مظهـره اخلـار بشـلك واضـح وقـال بـزنق:ثم ركض إىل غرفة  
النسـاء مطلقـاً قبـل ال تُفّكـر ستقدمين إىل تلك املالك وأنـا يف رداء اجـوم األزرق ذي األطـراف احلمـراء! 

  .احكرّصف"
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  ثم أرسع بالوقوف جبانب املكتب وقال حبماس : 
يه من كياسة وأنا اآلن بل استعداد، ثم بدأ يب -  قدرة بل اإلقناع. من تسم وينحين بكل ما 

ك ابن شـقيقيت، - ي السـيد ألـونزو حسن جداً، اآلنسة روزانا  إيثلتون، دعيين أقدم إ  فيـزت والُمفّضـل 
ـة. كمالكرينس!..هوذا! الك  من األشخاص اجليدين، وأنا أحبكما. سأترككما معاً ليك أجنز بعض األمـور املزن

  .روزانا. إىل اللقاء ألونزو لن أتأخراجل 
  
اكن ألونزو أثناء ذلك ينحين ويبتسم، وكأنه يُشري إىل عدد من السيدات الشابات اللـوا جيلسـن أمامـه يف  

  :مقاعد وهمية. لكنه جلس بعد ذلك ليك حيدث نفسه

  .، فلن أهتم كثرياً بذلك "" اكن هذا من حسن احلظ !  فلتهب الرياح اآلن، وحكندفع اخكلوج، وحكُظلم السماء
 
بينما يتبادل الشابان احلديث و يتعارفان، دعونا نسمح ألنفسنا باكحث عـن األكـرث لطفـاً وعـن واآلن، و 

  األفضل بينهما.
 
ة ذات مفروشـات فخمـة اكنت روزانا جالسة بمفردها بأسلوبها الرشيق غري الُمتلكّف يف صالة استقبال شقّ  

ستقبال اخلاصة بسيدة تمتع بذوق رفيـع وباإلحسـاس، هـذا لـو اكنـت مثـل تلـك يه بل ما يبدو غرفة اال
ء. فعىل سبيل املثال اكنت هناك جبانب مقعد مـنخفض مـريح  طاولـة عمـل  ،العالمات والرموز تفيد يف 

أنواع خيوط احكطريز ومن غريها مـن أنـواع اخليـوط  مختلف متينة وأنيقة عليها سلّة قليلة العمق مليئة ب
واكنـت تنترشـ بل   ،تلك اجرثيات ما يتدىل بوفرة وإهمال مـن تلـك السـلّةبعض بعض اجرثيات. اكن ومن 

مـن األرضية  قطع من أقمشة تركية محراء زاهية األلوان، ومن أقمشة فارسية زرقاء، ومن أقمشة األطفال، و
بل وجة احلريريـة. بعض األرشطة، وزوج  من املقصات،  واثنتان من بكرات اخليوط ومن بكـرات األنسـ

هبيـة الـيت تتـداخل فيمـا بينهـا  ،اكنـت هنـاك أريكة مرتفة ُمنجدة  بنوع من اخليوط اهلندية السوداء وا
سـم بل قطعـة كبـرية مـن قمـاش أبـيض متـني رُ .، وجمموعة أخرى من اخليوط اليت اليمكن حتديد ألوانها

عقوفـة.، واكنـت قطـة املـزنل نائمـة بل هـذا اقة من الزهور اكنت قيد اإلجناز بواسطة إبـرة مكسطحه شلك 
بل ، اكن هناك مسند خشيب عليه لوحة لم تُسـتكمل بعـد وجبانبهـا  القطعة الفنية. و إحدى املرشبيات،

تلك القاعة: "مـواعظ   منتنترش الكتب يف لك ماكن كما لوحة باأللوان وجمموعة من فرا الرسم. ، كر 
وسانكي"، "عرش هاور"، "راب وأصدقائه"، كتب طبخ، كتـب أدعيـة، كتـب  روبرستون"، "ابن تيين"، "مودي

بيـانو عليـه أيضـاً هنـاك و رسومات، وكذلك وبالطبع كتب عن مجيع أنواع الفخاريات.للحتتوي بل نماذج 
بل اجلدران وبل الرفوف وبل رّف املوقد، و لك املاكن بشـلك اكنت جمموعة من اجوط املوسيقية اجلميلة. و

  شياء طريفة، ونماذج صينية ثمينة ألشخاص شيطانية.وأتماثيل صغرية م، خ
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من املستورد من منها واملحلية منها من طّل حافة اجافذة بل حديقة بهيجة حتتوي بل مجيع أنواع الزهور تُ  
  .ورودشجريات ال بلو ،اخلارج

 
ذلك املزنل، سواء مع تلك األشـياء أو بـدونها،  إال أن تلك الفتاة الشابة اجلميلة اكنت أكرث ألشياء أناقة يف 

واكن بإماكن املرء أن يتأمل فقط  تلك احكقاطيع الرقيقة اليت تُشبه حنـت لشخصـية إغريقيـة. برشـة بيضـاء 
رقيقتـان صافية أشبه بثمرة سفرجل أغناها انعاكس قرمزي خفيف من احلديقة. وعينان زرقاوان واسعتان 

طفلة وبرّقة ظبيـة،  ورأس مجيـل يُتوجـه شـعر ذهـيب غزيـر، ووجـه  ن بصدقُمقّوسة توحياطويلة  بأهداب
ن تو لك حركة ولفتة فيه بكياسة فطرية َ   .مستدير 

 
يأ إال من شخص يتصف بذوق رفيع تُكملّـه اخكقافـة.  أما ثوبها وزينتها فاكنا يتّسمان بتناسق وإتقان ال 

الورب، تتخلله ثالثة خطوط من حـوا ذات لـون فهو من قماش حريري بسيط أرجوا اللون، مقصوص ب
 اويأزرق باهت جبوانب من نسيج حريري بلون رمادي. واكن ترتدي فوق اخكوب طرحة (شال) بلـون كسـتن

رة ُعّبت بأزرار من اللؤلؤ، وبسلسـلة مـن الفضـة  داكن  بأطراف من الساتان القرمزي، وصديري بلون ا
لزايه. اكن ثوبها بياقة مفتوحة وأكمام قصـرية. كمـا ترتـدي ربطـة مسحوبة إىل اخللف بربطة من املخمل ا

منديالً من قماش مترشـب بلـون حتمل عنق من املخمل اكين اللون بأطراف من احلرير القرنفيل اكاهت.، و
وأساور من املرجان، وقالدة معدنية ثمينـة. واكن شـعرها معقوصـاً إىل اخللـف بربطـة مـن زهـور  ،زعفرا

  زنبق.اكنفسج وال
  
ء. اكنت الفتاة مجيلة بشلك رائع ح بدون تلك املالبس الفاخرة. تُ  هذا  رى كيف اكنـت سـتبدو لـو لك 

  .اكنت ستزتين لثهاب إىل حفل راقص أو إىل مهرجان؟
 
قـائق برسـعة،  شعرالوقت منشغلة باحلديث مع ألونزو، ولم تكن ت ذلكاكنت طوال   بتفّحصنا هلا. مّرت ا

تنظر إىل األبل، وعنـدما شـاهدت السـاعة اصـطبغ اكنت تتحدث معه، إال أنها من وقت آلخر  ويه ال تزال
  خداها حبمرة قانية وقالت:

 
  أن أذهب اآلن! لكرينس، يلعّ  سيد فيزت  - 

  
رجة لم تُمّكنها من سماع الشاب وهو جييبها:وثم    ثبت برسعة من بل املقعد 

    وداخً! -
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  نظرت إىل الساعة الُمتهمة بتعجب وتساؤل ثم فتحت شفتيها وقالت:يلة.، مجتوقفت مرشقة، أنيقة، 
أيه اآلن الساعة احلادية عرشة ومخس دقائق! أي ما يقارب الساعتني.  مّر الوقت وكأنه لـيس أكـرث مـن  -

ي سيظنه    ؟.عرشين دقيقة... يا إليه ما ا
 
  ال:يف ذات اللحظة أيضاً قد نظر إىل ساعته وقواكن ألونزو   

 
وعرشين دقيقة.  ساعتان تقريباً!  لست أصدق ذلك، مّر الوقـت وكأنـه لـيس أكـرث مـن  اخكاخكة إال مخس -

  " ثم هتف: دقيقتني. هل يمكن أن تكون هذه الساعة بل خطأ من جديد؟
 
  آنسة إثلتون، من فضلك أالزلت هنا؟ - 

  .نعم، لكنين سأذلدر يف احلال -
  ن الساعة؟لطفاً، هل بإماكنك  إعاليم ع -
 " ثـماصطبغ وجه الفتاة باحلمرة من جديد، وتمتمت جفسها " من القسوة بالفعل أن يسألين عن السـاعة  -

 رائعة:بعدم مباالة زائفة ليك جُتيب تكلمت 

   .احلادية عرشة ومخس دقائق -
 شكراً، ولكن هل عليك املغادرة اآلن ؟ هل يتوجب عليك ذلك ؟ 

  .نعم -
لك -   .أنا آسف 

  .جتبهلم 
  آنسة إثلتون! -
  ماذا؟ -
  أنت ال تزالني هنا، أليس كذلك؟  -
؟ - ي ترغب بقو  نعم، ولكن يلع أن أذلدر برسعة، ما ا

ء باحكحديد. أنا أشعر ،حسناً  - أعلم بأنين أطلب منك الكثـري، ولكـن هـل تمـانعني يف  .بالوحدةهنا  ال
ء، لو اك .احكحدث إيل ثانية من فرتة ألخرى  لن يزعجك كثرياً ؟ذلك ن هذا لك 

 .سوف أحاول. لست أدري ـ سوف أفّكر باألمر -

  .شكراً لك آنسة إثلتون ! -
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 ذلدرت.وها يه الغيوم السوداء والعاصفة اخكلجية  والرياح العاتية  تأ من جديد.  لكنها قالت "وداخً ... "آه 
ة تشري إىل الوقت الصـحيح، مـا أرسع مـا مـّرت ، قالت "وداخً"!.. اكنت تلك الساع" مت صباحاً عِ "" ولم تقل 

  الساعتان!"
 
"كم هـذا مـن الرائـع ! كنـت منـذ  أطلق تنهيدة عميقة وقال:.، جلس ألونزو لفرتة حاملاً حمّدقاً  باملوقد ثم  

  ."!ساعتني رجالً حراً وها قد أصبح قليب اآلن يف سان فرانسيسكو
 
حُتـدق يه ت مستندة إىل نافذة غرفة نومها، حتمل بيدها كتاباً  و ذات الوقواكنت روزانا إثلتون أيضاً كما  

هيب، ثم همست جفسها: " بوجه خالٍ  كم هو خمتلف  من احكعبري بسيول األمطار اليت اكنت تغسل السياج ا
  .عن بور اكائس برأسه الفارغ  وبموهبته الوحيدة املضحكة  اليت يه املحااكة!
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٢  
اكن السيد سيد ألغرنون بور أثناء حفل غداء بهيج  أقيم يف غرفـة االسـتقبال  بعد مرور أربعة أسابيع  

بمحـااكة أصـوات وإيمـاءات بعـض املمثلـني املشـهورين  وبعـض يُمتع احلضور الواسعة يف " تلغراف هيل"، 
  األدباء و كبار األثرياء يف سان فرانسيسكو.

  
عينيه نظرة خبثة، يبـدو يف ذليـة املـرح، إال أنـه اكن مـع  اكن السيد بور وهو رجل وسيم املظهر خُييف يفو 

  ذلك يُليق من حني آلخر نظرة ترقب وانتظار إىل اكاب.
  

 برأسها  بـتفّهم، روسلّم السيدة رسالة جعلها تومئ للسيد بو دخل أحد اخلدم من اكاب ، بعد فرتة قصرية
 مما جعل حيويته تتناقص شـيئاً فشـيئاً  ،للسيد بور واكن ذلك بل ما يبدو بمثابة التسوية ألمر ما بالنسبة

بـايق  يف العني األخـرى نظـرة رشيـرة. وبعـد أن ذلدركما ظهرت يف إحدى عينيه نظرة كآبة  تظهروحبيث 
:   احلضور املاكن يف الوقت املحدد وتركوه مع السيدة قال هلا بور

  
بل األقـل أن أجتمـع بهـا   اكن بإماك لو ..ستمرار.بعد اآلن. يه تتجنبين  وتعتذر باهناك أي شّك لم يعد  -

ها    ..لو للحظة واحدة فقط، لكن هذا الوضع من الرتّقب واحلرية.ووأن أحتدث إ
  
   :قالت السيدة 

، ربما اكن ما يبدو لك جتنباً ليس جمرد صدفة. فلتـذهب اآلن إىل غرفـة اجللـوس الصـغرية يف  - سيد بور
ـة، تشغل نفلالطابق العلوي و سك كعض الوقت. سوف أعطـي بعـض األوامـر الـيت ختـّص الشـؤون املزن

  سوف تقتنع دون شك باالجتماع بك.، و وسأذهب بعد ذلك إىل غرفتها
  
هاب إىل غرفة اجللوس الصغرية، لكنه   أثنـاء مـروره اكن صعد السيد بور إىل الطابق العلوي وهو ينوي ا

ـء، جبانب غرفة االستقبال اخلاصة باخلال صـوت اكن قـد سـمع ة سوزان، اليت اكن بابهـا مواربـاً بعـض ال
دخـل دون ، قـد ح دون أن يطرق اكاب  أوأن يُعلن عن قدومه اكن ،ضحكة مرحة يعرفها جّيداً.، وهكذا 

سمع بعض اللكمات اليت حطمت اكن قد تردد إىل الغرفة. ولكن، وقبل أن يتمكن من اإلعالن عن وجوده، 
 . اكن قد سمع ذلك الصوت يقول:فيه ت دم الشباب يتجمدقلبه واليت جعل

  .وصلتين  الصورة  حبيبيت  -
ه تقول:   ثم سمع صوت روزانا  اليت اكن ظهرها إ

  ضاً حبييب!يووصلتين صورتك أ -
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 تملكه غضب شديد.، واستمرت املحادثة اليت حطمت قلبه: 

 فنت.، هذا يُفقد اكرص، هذا يَ روزانا  كنت أعلم بأنك  والبد مجيلة،  ولكن هذا ُمبهر -

. أنا أعلم بأنها ليست احلقيقـة، إال أنـين  - للغايـة ألنـك سـعيدة ألونزو، سعاد ال توصف بسماع ما تقو
بأن لك والبد وجهاً يدّل بل اجبالة، لكن احلقيقة اكنت أسـىم وأكـرث ممـا أيضاً كنت أعلم وتعتقد ذلك!.  

   .اكنت قد تصّورته خُميليت

تسم جفسـك بـاحكفكري  دايع ألن راً لك روزانا! الصورة جتعلين أبدو أفضل مما أنا عليه،  ولكن الشك -
 بذلك.

  .نعم ألونزو -
  .أنا سعيد جداً روزانا -
قد عرف قبيل مثل هذا احلب، كما لن يعـرف أي خملـوق اكن ألونزو، لست أعتقد بأن خملوق بل األرض  -

متناهيـة مـن السـحر ومـن النشـوة   أشعر بها. أنا أسـبح يف سـماء رائعـة البعدي أبداً ما يه السعادة  اليت
 الُمذهلة ذلك ألنك يل روزانا، ألست يل؟

وم  و أحاليم الليلية، وهناك يف قلـيب أغنيـة رقيقـة   .اآلن وإىل األبد ،أنا يلّك لك، يلّك لك ألونزو - طوال ا
  "! لكرينس، إست بورت،  ماين فيزت لكرينس،  ألونزو فيزت ألونزو "واحدة َمقوحكها 

  
قد حصلت بل عنوانه "  ثـم خـرج ها بل اكفة األحوال ولكن وحينئذ رصخ  بور داخلياً " فليلعنه اهللا،  

  .من املاكن
 
ي لم يكن يف وعيه، تقف خلفه تماماً مثاالً لتهشة، اكنت ُملتفة من   ة ألونزو، ا يف ذلك الوقت اكنت وا

يها بالفراء، حبيث لم يكن يظهر منها سوى عينيها وأنفها. اكنـت رمـزاً جّيـداً للشـتاء، ألنهـا رأسها إىل قدم
  .اكنت ُمغطاة بشلك اكمل باخكلج

ترتـدي اكنـت لتهشة، ورمـزاً للصـيف ألنهـا  بينما اكنت اخلالة سوزان اليت تقف خلف روزانا مثاالً آخراً 
 باملروحة. عّرقتها المُ املالبس اخلفيفة، وحُتاول جبهد كبري إنعاش جبين

  .امتألت عيون االثنتني بدموع الفرح
فرس سبب إخفاق أي شخص يف جعلك خترج من غرفتـك ملـدة قالت السيدة فيزتلكرينس: " ألونزو،هذا ما يُ 

  !"ستة أسابيع
  وقالت اخلالة سوزان:

 ..روزانا، هذا ما يفرس سبب كونك ُمتوّحدة خالل األسابيع الست املاضية! -

لشابان قد وقفا بل قدميهما خالل حلظة، وهما يف ذلية االرتبـاك، أشـبه بتـاجرين ُضـبطا ُمتلبسـني واكن ا
...وبرسقة بضائع    هما اآلن بانتظار حكم القا
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تك!ألونزو، فليباركك اهللا بُ  -  .ين!  أنا سعيدة لسعادتك. تعال إىل ذرايع وا

  .شقيقيت! تعايل إىل ذرايّع!فليباركك اهللا  روزانا  ملا جلبته من سعادة البن  -
 
مدينـة تلغـراف هيـل و ةمدينـلك مـن دموع فرح لك من الطرفني يف وبني  ثم اكن هناك امزتاج بني قلوب 

قامت لك من السيدتني الُمسنتني يف املاكنني باستدخء اخلدم، حيث تم إعطـاء حيث  ،إيست بورت سكوي.
:  األمر احكايل إىل خادمة األو

افئ الُمحىّل  امليئ املدفأة -   .خبشب اجلوز وأحرضي يل بعض عصري الليمون ا
  :  وتم إعطاء األمر احكايل إىل خادمة اخكانية

  أطفيئ هذه اجار وأحرضي يل إبريقاً من املاء الُمثلج، ومروحتني من ورق اجخيل. -
  

طيفـة وحـول إعـداد جلست السيدتان األكرب سناً للتباحث حول تلك املفاجأة اللانرصف الشابان، بعد أن 
  حتضريات الزواج.

  
تلغـراف هيـل" دون أن يسـتأذن باملغـادرة  اكن السيد بور قبل ذلك بدقائق قد أرسع باخلروج من شقة " 

يه:ودون أن يقابل أحداً. رَصّ     بل أسنانه وقال بمحااكة الإرادية لتراما الشعبية املفضلة 
  

سوف تقوم الطبيعة باحكخلص من حيوان القاقم الشتوي هذا قبل أن و ..أقسم بل ذلك! .. لن يزتوجها أبداً! -
  .يرتدي احليل الزمردية  للربيع، وسوف تكون روزانا يل!
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٣  
 وبعد أسبوعني، اكن يزور ألونزو يومياً وملدة استمرت ثالثة أو أربعة أيام، اكهن يرتدي نظـارة أنفيـة يبـدو 

من منطقـة  " ب اكطاقة الشخصية " الُمبّجل ميلتون هارغريفاكن اسمه بموجو ،عليه مظهر احكىُق والورع.
 .   سني سينا

 
ولو اكن قد أعلـم ألـونزو  بأنـه  -اكن ذلك الاكهن قد قال أللونزو بأنه استقال من الكهنوت مراخة لصحته  

ره مـن نظراً ملا اكن عليـه مظهـ عليه، استقال بسبب سوء حاحكه الصحّية لاكن قد أخطأ باحكأكيد يف احلكم
أجهزة اهلواتف، وبأنه يأمل  جهازاً متورطاً من قد اخرتع ه اكنأعلمه بأناكن قد كما   -نية ة ومن قوة بُ صحّ 

كسب عيشه  ببيع امتياز استخدام ذلك االخرتاع. كما أضاف بأن بإماكن أي شخص يف الوقت احلـارض،  يف
يف الوقـت آلخر،  كما بإماكن أي شخص  أن يضع فرخً لسلك بر يستطيع بواسطته نقل األغنيات من ماكن

 عـرب يسـرتق السـمع إىل املوسـيىق الـيت قـد تمـرّ لـيك أن يربط هاتفه اخلاص بهاتف شخص آخـر،   احلارض
يه  األسالك، إال أن االخرتاع  ي    من شأنه احليلولة دون ذلك...ا

 
    :واكن ألونزو قد أجابه 

ه، فلِم اكن من يمتلك املوسيىق لن يفوته  حسناً، لو - عليه أن سيكون االستماع إىل ما يتم اسرتاق السمع إ
 يهتم بذلك؟

  
  :قال الاكهن الُمبجل لكنو
؟  - ي تقو   أليس عليه أن يهتم بذلك؟أتعتقد بأنه ما ا
   ؟عليه أن يهتمسيكون  حسناً  لِم  :قال ألونزو بتساؤل 

ه عرب األسالك لم يكن املوسيىقجفرتض، جفرتض بأن ما يتم اسرتاق الس أجابه: الُمبجللكن   فقط، مع إ
  .؟ وإنما لكمات احلب األكرث خصوصية وقدسية

 
  من رأسه إىل قدميه  وقال: حينئذ ارجتف ألونزو  

 سيدي، هذا اخرتاع ال يُقدر بثمن وجيب أن أحصل عليه بأي ثمن...  -

.  وبذلك اكن صرب لكن ما لم يكن يف احلسبان أن ذلك االخرتاع اكن قد تأخر يف الوصول م ن سني سينا
نفذ ملجرد احكفكري باحتمال مشاركة أحد السفهاء يف االستماع إىل لكمات الغزل الرقيقة اليت بدأ يألونزو قد 

، ليك يشكو من احكأخري وبّجل  يف ذلك الوقت يكُّ اكن المُ واكنت حُتدثه بها روزانا.  يتحـدث ليك رر زياراته 
ء.عن اإلجراءات اليت تم اخت   اذها الستعجال األمور. وهو ما اكن يُطمنئ ألونزو بعض ال
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و ظهرية أحد األيام صعد الاكهن الساللم  وطرق باب ألونزو، وعندما  لم يسـمع أي رّد دخـل إىل الغرفـة.  
ي اكن ينبعث منه حلن رقيق جداً ألغنية  نظر حو بلهفة ثم أغلق اكاب بهدوء وأرسع إىل جهاز اهلاتف ا

ي  يغين يَلَحن اكلعادة يف املقـاطع اخلمسـة الـيت تلـت ...عما قريب يا حبييب، عما قريب" " اكن الشخص ا
ني من مقطوعـة الكـورس (جمموعـة املغنـني). حينئـذ أوقفـه بـور بهـذه  اجلزء األول واجلزء اخكا األو

  أضىف عليه نربة السأم:اللكمات  اليت اكن قد تفّوه بها بصوت حُيايك تماماً صوت ألونزو بعد أن 
  
  !حبيبيت  -
  ماذا ألونزو ؟ -
  .جتربة ما هو أكرث عرصية ، وحكحاوهذا اللحن هذا األسبوع غينال تُ رجاًء، -
 
ثم سمع بور من الساللم صوت وقع القدم اخلفيفة اليت تتناسب مع صاحب ذلك القلب السعيد، وبـذلك  

 يبتسم ابتسامة شيطانية... احكجأ إىل خلف ثنيات الستائر املخملية وهو

  :اكن ألونزو قد دخل برسعة وأرسع إىل اهلاتف وقال 
   

  اآلن؟ معاً غيننحبيبيت روزانا  ألن  -
   :سأحكه روزانا بمرارة وسخرية 

  شيئاً عرصياً ؟ -
  .نعم، هذا لو كنت تُفضلني ذلك -
  فلتغنه بنفسك، إن كنت ترغب يف ذلك! -
 مشاعر الشاب وقال:قد جرحت حلديث  الطريقة الفّظة يف ا اكنت تلك 

  .روزانا، هذا الالكم  ال يُشبهك -
  :أجابت روزانا

فيـزت سيد  إيلأصبحت اآلن طريقيت يف احلديث، كما اكنت طريقتك املهذبة جداً يف احكحدث  أعتقد بأنها -
 .سلكرين

 .لم يكن يف الكيم معك أية قلّة تهذيب!  ؟سفيزت لكرينروزانا، السيد  -

؟ بالطبع، البد أنين أنا اليت أساءت فهمك، وأن يلع اآلن أن أطلب السماح... ها ـ ها ـ ها!.. ال شـك يف حقاً  -
وم ذلك، كنت قد قلت يل ال تغنيها أكرث من ذلك  !  ا

وم..؟ - ي طلبت منك أال تغنيه أكرث ا   ما هو اللحن ا
 .بهذا اكعد عن بعضنا!األغنية اليت ذكرتها لك بالطبع. لست أدري كيف أصبحنا فجأة  -

  .لم أذكر أية أغنية -
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 .بىل، ذكرت يل ذلك -

  .ال، لم أذكرها -
  .أنا جُمربة بل  القول بأنك فعلت ذلك -
  .وأنا جُمرب بل أن أكّرر لك بأنين لم أفعل ذلك -
  .هذا ترصف فظ آخر منك. هذا يكيف سيدي، لن أغفر لك هذا أبداً، انتىه لك ما بيننا! -
 
 إىل مسامعه  صوت بكاء مكتوم. أرسع ألونزو بالقول :ثم وصل  

اً خطـأ شـنيعالبد من أن ، اً يكمن وراء ذلكخميف اً لغزمن أن روزانا، ال تتفويه بمثل هذه اللكمات! البد  -
لـم أكـن ألجـرح  .تماماً عندما قلت لك بأنين لم أقل شيئاً حـول أيـة أغنيـة اً وصادق اً جادّ كنت ، قد حدث

 يف هذا العالم... روزانا حبيبيت... أرجويك حتد إيل... ألن تتحد إيل؟ مشاعرك ألي سبب

اكنت هناك فرتة توقف قصرية، سمع ألونزو بعدها صوت نشـيج متكـرر وبـذلك علـم  بأنهـا تركـت جهـاز 
  اهلاتف...

 
 قل، وخرج من الغرفة وهو حيدث نفسه : نهض وهو يتنهد بثِ  

اكعثات احكبشريية اخلرييـة، و مجيـع مـآوى الفقـراء الـيت تـذهب سوف أقوم  باكحث عن أيم يف مجيع  -
ها.   جرح مشاعرها...أبداً أيم إقناعها بأنين لم أقصد  توسوف توإ

  
ي يعرف طريقه إىل الفريسة. ولم يكـن يف ذلك الوقت اكن املبجل  جاثماً أمام جهاز اهلاتف أشبه بالقّط ا

موع بعد حلظات سمع قد اكن عليه االنتظار لوقت طويل، ألنه    يقول:وصوتاً رقيقاً نادماً يرجتف بني ا
 
ء قد جيرح مشاعري، البـد أن هنـاك  - ألونزو حبييب! كنت خمطئة ! اليمكن أن تكون قد قلت يل أي 

    .من  قام بُمحااكة صوتك  خببث أو أن هناك من فعل ذلك بل سبيل املزاح
 

  أجاب بور بصوت حُيايك صون ألونزو:
ء قد انتىه بيننا. فليكن ذلك - ي يـدّل بل اآلن أنا .، وكنت قد قلت يل بأن لك  أرفض عرضك هـذا ا

  .اجدم وأزدريه
 
، ولـيك ال يعـود جُمـدداً وإىل األبـد بـذلك االخـرتاع   ثم ذلدر الغرفة، وهو ذلية الرسور بانتصاره الشيطا

  .اهلاتيف الاكذب
 

ته من جوالتها المُ بعد أربع ساخت، اكن ألونزو قد خ فضلة بل مأوى الفقراء واملعّوقني. اتصال بمزنل د بوا
اهلاتف الصامت. وأخـرياً، ذلك لم يصلهما أي رد. انتظرا، واستمرا باالنتظار جبانب لكن سان فرانسيسكو، و
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 ردّ ال هماوبعد غياب الشمس يف سان فرانسيسكو، وبعد ثالث ساخت من حلول الظالم يف إست بورت، جاء
لكن ذلك لم يكن مـع األسـف سـوى صـوت اخلالـة سـوزانا الـيت  .بل تلك االتصاالت املتكررة بروزانا

 حتدثت ليك تقول :

وم خارج املزنل  -  دخلت حكوي إىل املزنل، سوف أذهب للبحث عن روزانا.. كنت طوال ا

ي يمـأله انتظرا دقيقتني، مخس دقائق،عرش دقائق، ثم جـاءت تلـك اللكمـات املشـؤومة بصـو ت اخلالـة ا
  اخلوف:

 
وإنما  ،املزنل ومعها مجيع أمتعتها. قالت للخدم بأنها سوف تذهب لزيارة إحدى الصديقات.ذلدرت روزانا  -

  وجدت يف غرفتها حاشية صغرية اسمعا ما ُكتب فيها:
  

بأنين سوف أذكره دوماً  لن تروىي بعد اآلن... قولوا وذلدرت املزنل. ال تبحثوا عن أي أثر يل...حتطم قليب، "-
لكنين لن أتذّكر اللكمات اجلارحة الـيت قاهلـا  ""عما قريب يا حبييب، عما قريب: ما غنيت أغنييت اكائسةولك

  "حول ذلك! 
ي حدث؟ !ألونزو  ،هذا ما كتبته ألونزو - ي يعنيه هذا؟ وما ا   ما ا
 

تـه  ت. لكن ألونزو اكن قد جلس. شحب وجهه ورَست يف جسده برودة املـو سـحب حينئـذ بأرسعـت وا
قصـته  يروي خلاحكـهبدأ ثم ذلك املعذب، قد أنعش اهلواء اكارد  اكن الستائر املخملية وبفتح اجافذة، وبذلك

ته تتفحص بطاقة صغرية .، واكنت يف ذلك الوقت احلزينة سـقطت بل األرض عنـدما تـم اكنت قد اكنت وا
اكطاقـة تلـك اكنت بذلك . و"سان فرانسيسكو -ألكورون بور السيد سيد  سحب الستائر، ُكتب فيها "

ء   :قد فرّست لك 
قد أحبوهما، كما اكنا قد أشارا إىل  وااألحاديث عمن اكنتبادهلما لك من العاشقني قد حّدث اآلخر أثناء اكن  

هجة اليت تـأ يف عيوبهم وإىل نقاط ضعفهم، وهذا ما يفعله املحبون دوماً ألنهم جيدون يف ذلك شيئاً من اك
  الغناء. بعد املرتبة بعد أحاديث املحبة و
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٤  
ني واكنت أمور كثرية قد حدثت  تيمـة حيث خالل الشهرين احكا أصبح من املعروف برسعة بـأن روزانـا ا

ها وال م تكن قد أرسلتكما أنها ل أوريغون، -اكائسة  لم تكن قد ذهبت إىل جدتها يف بورتالند  حـ  إ
تركتها يف املزنل يف تلغراف اكنت قد نسخة طبق األصل عن تلك احلاشية الُمفجعة اليت  احدة، ما عدلكمة وا
قد اقتنع دون شك بعدم إفشـاء والبد من تعيش عنده، هذا لو اكنت ال تزال بل قيد احلياة، اكن بأن هيل. و

لـيس  !..ختىل ألونزو عنهـا؟ ال رسها، ذلك ألن مجيع اجلهود اليت بُذلت للعثور عليها اكنت قد أخفقت. فهل
  نفسه:حدث اكن قد وإنما  !..هو
  تغين تلك األغنية الرقيقة عندما تكون حزينة وبذلك سوف أعرث عليها... ها سالبد أن -
بذلك قد محل حقيبته وهاتفه اجقال ونفض عنه ثلوج املنطقة القطبية اليت اكنت موطن والدته، وسار اكن و

 دول عديدة من هذا العالم حبثاً عن روزانـا. اكن الغربـاء يسـتغربون شـلك ووهناك قُدماً ليك يتجّول هنا 
ي   قصد بعزم مجيع ماكتب الربق يف األماكن املنعزلـة اكن يذلك الرجل الضائع الشاحب املرَهق الُمبتىل، ا

م من جديـد بل ذنه بل تلك العلبة الصغرية.، ثم يهيأ ،، ليك جيثم هناك ساخت بكل حزنواصفالعأثناء و
هم بأنها خطـرة ووجهه وهو يتنهد بكآبة.  اكنوا أحياناً يطردونه كما يفعل الفالحون مع الطيور اليت خُيّيل إ

مع ذلك لكنه اكن نفسيته حُمّطمة لشدة احلزن، كما اكنت رثّة،  قد أصبحت وهاجئة، ذلك ألن مالبسه اكنت 
ه بكل صرب. مل لكتحي   ما يتعرض إ
 
  ية رحلته قد اعتاد أن يقول:اكن يف بدا 
اكن قـد لو اكن بإماك فقط أن أسمع أغنية  " عما قريب يا حبييب، عما قريب " إال أنه يف نهاية األمر  ..." آه 

موع    :أن يتألم ويقول بل وفقط اعتاد بل أن يزرف ا
 
ء آخ -   !ر عنها ت اكن بإماك أن أسمع ولو أي 
  
يـن يتصـفون باإلنسـانية مّرت فرتة شهر وثالثة أ  سابيع وهو بل هذا املنوال، إىل أن قام بعض األشـخاص ا

قدرتـه قـد اكنـت قد اشـتىك. لكنه لم يكن مع ذلك باإلمساك به وبإيداعه يف مصّحة عقلية يف نيويورك. 
  يف قلبه...قد تالشت لّك اآلمال اكنت تالشت تماماً كما 

  
اكن يـرخه بكـل حمبـة و بـه،اخلاصـة املرحية وم اجغرفة أسكنه يف  ، قدسبيل الشفقة بلحة مدير املّص اكن 

. تمـّدد بوضـع مـريح بذلك اكن املريض قد تمكن . ووتفانٍ  يف نهاية األسبوع من مغادرة فراشه املـّرة األو
يُصيغ إىل صـوت عصـف ريـاح شـهر آذار ( مـارس) وإىل الصـوت  أخذبل األريكة، حتت رأسه الوسائد و

  األقدام يف الشارع.املكتوم لوقع 
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اكنت فرتة العمل يف مدينة نيويـورك قـد انتهـت. اكنـت تلـك بذلك ، واكنت الساعة حوايل السادسة مساءً  
اخل بل الرغم من  الظالم املـوحش رشقة ومُ الغرفة مُ  ي اكن ضيئة يف ا ّهـزة اكنـت جُم كمـا  ،يف اخلـارج.ا

فء،  ولـم يعـد بمدفأة وببعض املصابيح اليت من شأنها أن تزيد من  بهجتها. وبـذلك اكن ألـونزو يـنعم بـا
  ُمعرضاً للرياح العاتية.

 
ابتسم ألونزو بوهن وهو يفكر بأوهامه العاطفية اليت جعلته منه مهووساً أمام العالم، وبينما اكن بل وشك   

ه بأنه سمع تلك  متابعة  سلسلة أفاكره أشبه بشبح صوت.  اً قورقي اً خفيف اً حلن، من ماكن بعيد جداً ،، ُخيل إ
ي اكن فيه ألـونزو  هوظلت حواسه ساكنة و ه بشفتني منفرجتني وبأنفاس مكتومة. و الوقت ا يُصيغ إ

بـبطء مـن مضـجعه  دون إدراك فجـأة نهض ألـونزو  ثم.نسابينتظر ويستمع اكنت أحلان األغنية ال تزال ت
  :وهتف

  .ما أمجل هذه اجغمات السماوية ..حلنها ! هذا هو حلنها! آه هو أخرياً !... هذا - 
 

بـذلك سـحب إحـدى السـتائر، ووثم جرجر نفسه ببطء وهلفة إىل الزاوية اليت اكنت تنبعث منهـا األحلـان 
ي اكن فيه اجلزء األخري مـن األغنيـة قـد اختـتمو كتشف بأن هناك جهاز هاتف.ا . احنىن عليه يف الوقت ا

  اندفع برسعة إىل األمام  وهو يهتف :
 
 .،أحب اجاس إيل!  تم اكتشاف ذلـك اللغـز الرهيـب راً هللا، عرثت عليها أخرياً!  حتد ميع  روزانا  ياشك -
ي تسبب يف جرح مشاعرك بذلك الالكم الصفيق.ف ي قام بمحااكة صويت، وهو ا   ذلك الوغد بور هو ا
 

ثـم ، قـرن مـن الرتقـب و أشبه ببالنسبة إىل ألونزمّرت اكنت قد تال ذلك فرتة انتظار تكاد تكتم األنفاس 
  :يقول صوت ضعيفيف قالب من الالكم  وصل إىل مسامعه 

  
ة من جديد!أهذا أنت  -   ألونزو، كّرر هذه اللكمات الغا

  قال ألونزو: 
اإلثباتات، اإلثباتات مجيع ! سوف حتصلني بل  حضة، روزانا احلبيبةهذه اللكمات يه احلقيقة، احلقيقة المَ  -

 .عديدةالوفرية وال

ألونزو، ابق جبانيب، ال ترتكين ولو للحظة واحدة ! دعين أشعر بأنك بقر !  قل يل بأننا لن نفرتق أبداً بعـد  -
!هذه ساعة سعيدة، هذه ساعة مباركة، ساعة ال تُ  اآلن !   .ن

سـوف روزانا، سوف ندّون هذا يف سجل، وسوف حنتفل بهذا احكاريخ  لك خم  لكما دقت أجراس السـاعة و -
  .نشكر اهللا بل ذلك طوال سنوات حياتنا

  .سوف نفعل ذلك، سوف نفعل ذلك ألونزو -
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  .سوف يكون هذا من اآلن فصاعداً يف الساعة  السادسة  وأربع دقائق من لك مساءوروزانا،   -

  .واخكالثني دقيقة بعد الظهر الثةأي أنها اخكانية عرشة واخك -
  ملاذا روزانا احلبيبة أين أنت؟ -
بـإماك  م يعدل -يف هنولولو، يف جزر الساندويتش، وأين أنت ؟ ابق ميع!  ال ترتكين ولو للحظة واحدةأنا  - 

 احتمال ذلك، أأنت يف املزنل ؟"

  .مريض وبني أيدي األطباءوأنا ال، حبيبيت، أنا يف نيويورك  -
  

يح، لكنها اكنت قد فقدت وصلت إىل مسامع ألونزو رصخة ألم حادة أشبه بأنني شخص جراكنت قد حينئذ 
ُ  عرب مسافة مخسة آالف ميٍل بالطبع أثناء انتقاهلا بعض قوتها   سارع بالقول :مما جعل ألونزو ي

  
ء،  فأنا اآلن أشعر باحكحسن  بوجودك الشايف. -  روزانا، اهد طفليت، هذا ال

  .أخفتين كثرياً! استمر يف الالكم كنت قدنعم، ألونزو،  -
وم السعيدروزا ميع تكليم -   !.نا. حّددي ا
 

  :اكنت هناك فرتة توقف قصرية، ثم أجابت بصوت لطيف خجول
، أتريد أن يكون ذلك عما قريب -   ؟أشعر باخلجل، ولكن هذا من دوايع رسوري، هذا من دوايع سعاد

كن - ات روزانا، ال حاجة ألن خناطر ثانية باحكأجيل ولو خكانية واحدة،  ذلـك اآلن،  كن هذه الليلة با
ات ! ات، هذه اللحظة با  هذه الليلة با

ي يعمـل مُ  - ي هنا سوى عـيم العجـوز ا ـاً منـذ أيها املخلوق اجافذ الصرب، القليل االحتمال، ليس  برش
ي ترك مهمته يف الوقت احلارض. ال يوجد هنا سوى هو وزوجته. كنت أتمىن كثرياً لـو اكنـت  وقت طويل، وا

تك وخاحكك سو  زان هنا.وا

تنا وخاحكناروزانا،  -   .وا
تنا وخاحكنا سوزان، أنا سعيدة بأن أقول ذلك لو اكن يرسك،  كنت أوّد حضورهما معنا. -  وا

 -كم من الوقت سوف تستغرق تلـك الرحلـة؟ فلو رغبت يف إرسال برقية إىل خاليت سوزان،  .وأنا كذلك -
 .من شهر آذار (مارس) ٣١ن هنا يف تستغرق هذه الرحلة خدة  ثما ساخت. سوف تكو

 روزانا احلبيبة فلتحددي إذن تاريخ األول من شهر نيسان (إبريل).  -

 ...اكملجانني )الرمحة  ألونزو، سوف جيعلنا شهر نيسان (إبريل -

دي األول من شهر أن نأخذ حذرنا. حدّ  عليناسوف نكون بذلك أسعد من بل الكرة األرضية، ولكن و -
  ل). نيسان (إبري
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! حـدّ  )إبريل(فليكن املوعد إذاً هو األول من شهر نيسان    - السـاعة  دي) وهذا من لك قليب، يا لسـعاد
 ا.روزانأيضاً 

 أنا أحب الصباح، الصباح بهيج، هل تُناسبك الساعة اخكامنة ألونزو؟ -

وم ألنها سوف جتعلك تُصبحني  -   .يلسوف تكون تلك الساعة يه الساعة األمجل من ذلك ا
 
لكنه اكن بذات الوقت صوت شديد االهتياج، كما لو أن هنـاك بعـض منخفض كعض الوقت صوت ثم ُسمع  

  األرواح اليت اكنت تتبادل القبل، ثم قالت روزانا:
 
قيقة واحدة، فتي موعد ،عزيزي - ه ،اعذرىي     .وقد استدعيت إ
 

ي بإم توجهت الفتاة الشابة بعد ذلك إىل اكهو العريض اكن املرء أن يطّل منه يف اجلهة اليرسى بل سـهل" ا
ي ت انعة اجلميلة، ذلك السهل بسـفوحه  فوح منهنويانا " اجلميل ا راحئة الزهور االستوائية وأزهار الاكاكو ا

ــه أول   ــاد في ي ق ي تعــود أســطورته إىل الوقــت ا ــاد والليمــون والربتقــال. وا الَمكســوة  بأشــجار الكّب
صومه املهزومني إىل اهلالك.  اكنت تلك املنطقة قد نسيت تارخيها الُمرّوع دون شـك، ألنهـا خ ""اكميهاميها

اكن بإماكن املرء أن يشاهد أمـام كما ذلكية الوقت تبتسم  حتت أقواس قزح املتوّهجة. يف يف هذه األيام اكنت 
اكـين البرشـة. وإىل مجاخت من املـوهنا وهناك  بالطقس اجلميل  اجافذة مدينة طريفة، تنعم فيها اطنني  ا

مني و منطقة أبعد ي يقذف، ا   زبده األبيض يف الشمس. باستمرار يمتد املحيط ا
 

وقفت روزانا هناك بمالبسها اكيضاء، تنتظر وتَذّري باملروحة بل وجهها الُمتوّرد املتـوهج إىل أن جـاء صـيب 
  .فريسكوهاولو"" -: أسه من اكاب  وقالأطّل برو ،"اكنااك" يرتدي قبعة حريرية وربطة عنق رثة

 
  .دعوه يدخل -متها وتتخذ وضعاً مهيباً:اقالت الفتاة ويه تشّد ق

  
اكن يف  ،و تلك اللحظة دخل السيد سيد ألغرنون بور  يكسوه اخكلج من رأسه إىل قدميه. وكما يقـال

ه بطريقـة جعلتـه ثيابه القطنية أكرث تألقاً وبياضاً من اخكلج. تقدم بلهفة إىل األ مام، لكن الفتاة أشارت إ
  يرتاجع فجأة وقالت بربود:

 
دت أعلمك بأنين حـدّ  أناقد أذعنت بناء بل إحلاحك، وها ها أنا أصدق مزاعمك، ووأنا هنا كما وعدتك،  -

 .دت الساعة اخكامنة من صباح األول من شهر نيسان (ابريل) واآلن فلتذهب من هنااملوعد، حدّ 

يت، لو اكن اآه،  يا  -   ..طوال احلياة. متنا لكذل
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ومجيع االتصاالت معك ح تلك الساعة. ال، ال  ،ال أريد سماع لكمة واحدة. فلتجنبين ح رؤية وجهك -
  .توسالت، سوف يكون األمر هكذا

 
ي خنتـه  اكثم   ن قـد اكنت روزانا  عندما ذلدرت املاكن قد انهارت بل كر ذلك ألن احلصار الطويـل ا

  قالت:وأوهن قواها 
 
ت املوعد املحدد اكن أقرب. ياللهول!  كـم اكن احكخطـيط للنجـاة صـعباً!  - كم اكنت اججاة عسرية ! يا 

ُخّيل إيل بأنين أحببت ذلك املخادع املحتال، ذلك الوحش الغادر! سوف يندم اكن قد عندما خيطر ببايل بأنه 
 ..! بل هذه اجذالة

 نهاية القصة،  لم يعد هناك الكثري مما سيقال.  فيف اخكـا مـن شـهر نيسـان (إبريـل) واآلن دعونا نصل إىل
 اكنت صحيفة هونولولو  حتتوي بل اإلعالن  احكايل :

  
و الساعة اخكامنة صباحاً  من يوم أمس، وبوجود لك من الُمبجـل ناثـان بواسطة اهلاتف تم  يف هذه املدينة، 

 -مـاين -من إست بـورت -لكرينس  فيزت افزي يف نيويورك، زواج  السيد ألونزوهايس برفقة الُمبجل ناثانيت
الواليــات املتحــدة  -أوريغــون -الواليــات املتحــدة األمريكيــة، باآلنســة روزانــا إثلتــون مــن بورتالنــد 

األمريكية. وذلك حبضور السيدة سوزان هاو من سان فرانسيسكو صديقة العـروس الـيت اكنـت ضـيفة 
يد هانس وزوجته الثين هما عم وعمة العـروس. وحرضـ مراسـم الـزواج أيضـاً السـيد سـيد الُمبجل الس

خت اجلميل للقبطـان  إىلألغرين بور  من سان فرانسيسكو، إال أنه لم يمكث  نهاية مراسم الزواج. واكن ا
ي تم تزينيه بذوق رفيع بانتظار العروسني، حيـث أحبـرت العـروس السـعيدة وأصـ دقائها  بل هاوثورن، ا

اكوال  .الفور يف رحلة الزفاف  إىل الهينا  وها

  
 حتتوي بل اإلعالن احكايل: أيضاً كما اكنت صحيفة نيويورك تايمز 

  
تزوج يف هذه املدينة يوم أمـس، و السـاعة اخكانيـة واجصـف  صـباحاً ، وحبضـور الُمبجـل ناثـانيتيفس  

مـاين  مـن اآلنسـة  -لسيد ألونزوفيزتلكريانس من إست بورتومعاونه الُمبجل ناسان هايس من هونولولو، ا
ي العروس والعديد من أصدقاء العروس، وقد اسـتمتع  -روزانا إثلتون من بورتالند  أوريغون.  حبضور وا

خـت يف وقـد  اجلميع بعد ذلك بكثري من اكهجة حبفل إفطار فخم اسـتمر حـ رشوق الشـمس.  ذلدر ا
يقة األسماك ألن صحة العريس ال حتتمل سفره يف الوقت احلارض إىل أبعـد مـن رحلة زفاف انطلقت إىل حد

 ذلك املاكن. 
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ـوم احكـاري قـد اسـتغرقا يف حـديث عـن مبـاهج  فيـزت اكنت السيدة والسيد ألونزوو لكـرينس يف ذلـك ا
  حيث قالت الزوجة الشابة فجأة: .،رحلتيهما

 
 .كنت قد أعلمتك بأنين سوف أفعله لوىي،  نسيت أن أعلمك بأنين فعلت ما  أووه، -

  هل قمت بذلك حبيبيت؟ -
  قلت  ذلك أيضاً. أنين كما  بذلك، نعم، قمت بالفعل -
  

ب عرقاً يف كاسه الرسيم األسود، ينتظر تزوجيـه، والزئبـق يرشـح ! اكن يقف وهو يتصبّ  اكنت مفاجأة ساحرة
كبري). اكن عليك أن تـرى نظرتـه  رته إىل حدّ تعبري جمازي عن ارتفاع درجة حرا(من أبل مقياس احلرارة 

مـوع،  لكـن تلـك اخلطـة  عندما همست ذلك يف أذنه. لكفتين رشوره الكثري من األحزان والكثري مـن ا
خرجت من قليب بل الفور، حـ أنـين كنـت بعـد اكنت تلك الرغبة يف االنتقام  قد انقلبت عليه، وبذلك 

ء لكنه أجابين بأنه سوف جيعل حياتنا لعنة علينـا.ذلك قد رجوته أن يبىق، وقلت  بأنين   غفرت  لك 
  عزيزي؟ لكنه لن يتمكن من ذلك، هل سيكون بإماكنه أن يفعل ذلك

 
  .ال لن يكون بإماكنه ذلك بل اإلطالق روزانا -
  

يهمـا بكـل سـعادة. وسـوف واجلّدة األسوزان الة اخلوهكذا خشت  وريكانية والزوجـان السـعيدان  ووا
  ،يبقون هكذا بل ما يبدو. واكن للخالة سوزان سعادة اصطحاب العروس من اجلزر  ومرافقتها عـرب القـارة

  وسعادة حضور ذلك اللقاء اجلذل بني الزوج املحب وزوجته الثين لم يكونا قد اجتمعا ح تلك اللحظة.
  

ي اكنت أس به الرشيرة بل وشـك إحلـاق ويكيف أن نقول لكمة واحدة حول ذلك اكائس احلقري بور ا ا
اعتقد بأنـه  ،األذى بصديقينا الشابني اكائسني. اكن بور أثناء حماوحكه اإلمساك بعامل أعرج من  املعّوقني

ه إساءة صغرية، قد سقط  يف مرجل لغيل الزيت، وبذلك أي لفظ أنفاسه قبل أن يتم إطفائـه   اكن قد أساء إ
  ..إنقاذه.
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Was It Heaven, Or Hell?  

  אلجنة أم אلجحيم ؟ذلك هل كان 
  
  

١  
  أ كذبت؟  -
  كذبت!.وأنت تعرتفني بذلك ـ أنت اآلن تعرتفني بذلك ـ كنت قد  -
  
  

٢  
ويه أرملة يف السادسـة واخكالثـني، وابنتهـا  ،اكنت تلك العائلة مؤلفة من أربعة أشخاص: مارغريت ليسرت

أم غري املزتوجتني حنـا وإسـرت غـراي، وهمـا يف سـن احكو هيلني  خاليتّ من هيلني ويه يف السادسة عرش، و
  السابعة والستني.

  
أوقاتهن طوال الليل واجهار، هّن نائمات وهّن مستيقظات، باحكغزل بتلك الفتاة  اخكالث تُمضنياكنت النسوة 

الشابة. وباجظر إىل ما تعكسه روحها الطيبـة بل مـرآة وجههـا، وبإنعـاش قلـوبهن برؤيـة تفـتح نضـارتها 
غـىن ومجـال العـالم بوجودهـا فيـه، قدر امتنان ب تعرتفن بكلومجاهلا، واالستماع إىل موسيىق صوتها. وكّن 

ي تغمـر بـه  وترتعدن خوفاً من جمرد احكفكري بمقدار ما قد يكون العالم مقفـراً لـو ذلدره ذلـك الضـياء ا
  مزنهلن.

 
ـفطيـب جـدوالُمحب من اجوع الاخلاحكان بفطرتهما و أعماقهما   بمـا يتعلـق بموضـوع  همااً، لكـن ترص

هذا إن لم نقل بأنه اكن يبدو  أيضاً، األخالق اكن مزتّمتاً ومتشّدداً،  مما جعل مظهرهما اخلار يبدو صارماً 
ــة يف املــزنل. ي جعــل لك مــن األم واالبنــة  تتكيفــان  ،قاســياً. اكن تأثريهمــا شــديد الفعا وإىل احلــّد ا

حبيـث أصـبح الزتامهمـا بـذلك وينية، بكل رسور وسعادة ور ودون نقاش، بمتطلباتهما األخالقية وا
. ا لم تكن يف تلك اجلنة اهلادئة أية تصادمات أو توترات أو انتقادات أو مآ   طبيعة ثانية فيهما. 

 
لم يكن هناك ح من قد يفكر بالكذب، اكن الالكم يف ذلك كما لم يكن يف حياتهن أي ماكن لألكاذيب، 

زنل يقترص بل احلقيقة الُمطلقة، احلقيقة ذات احلّد احلديدي، احلقيقـة الـيت ال يوجـد فيـه أي تسـامح، امل
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احلقيقة اليت اليوجد فيه أي تساهل، احلقيقة اليت ال يوجد فيه أي حّل وسط  مهما اكنـت اجتـائج الـيت قـد 
  تنجم عن ذلك.

 
، قد لطخت شـفتيها ذات يـوم بكذبـة ـ ثـم وحتت ضغط الظروف ،لكن حبيبة املزنل اكنت يف آخر األمر

موع وتلوم نفسها بكل قسوة.   اعرتفت بذلك، اعرتفت بذلك ويه تزرف ا
 
هما كما لو أن السماء هلعلكمات قدُ تصّور ما اكنت فيه اخلاحكان من  من هناك ليسو . اكن األمر بالنسبة إ

هلـا إىل خـراب. جلسـتا جنبـاً إىل جنـب قد تكّومت وانهارت وكما لو أن ارتطام قوي قد حطم األرض وحوّ 
تدفن وجههـا يف حجـر الواحـدة  شاحبتني صارمتني حُتدقان بصمت بتلك املذنبة اليت اكنت راكعة أمامهما،

ولكن دون أن تلىق منهما أي جتاوب،  ،تتأوه وتتشنج وتطلب احكعاطف والغفران.ويه ثم يف حجر األخرى، 
خرى بكل تذلّل،  ليك جتدها تسحبها من بني شـفتيها وكأنهـا قـد تتلـوث يّد األ وتُقّبلثم تُقبل يّد الواحدة 

 بتلك الشفتني الُملطختني.

  واكنت اخلالة اسرت خالل ذلك قد قالت هلا مرتني بل احكوايل بكل برود وبالكثري من االستغراب:
 
  أكذبت ؟  -
  

هشبة همهمة ة بعد مرّ ثم أتبعت اخلالة حنا ذلك مرّ   ة:كالم يُعرّب عن ا

  أنت تعرتفني بذلك، أنت تعرتفني اآلن بذلك، لقد كذبت!و -
 

غري  هو أمولم يسبق أن سمعتا به،  عليهما.،جديداً اكن املوقف ذلك ألن اكن ذلك لك ما بإماكنها أن تقوالنه 
 ولم يكن بإماكنهما أيضاً أن جتدا األسـلوب املناسـبفهمانه،  تلم يكن بإماكنهما أن تقابل للتصديق ، أمر 

  عاجلته، مما جعل احلديث بينهما شبه مشلول.مل
 

تها ثم قررتا   املريضة اليت جيب أن تأخذ علماً بما جرى. أخرياً بأن عليهما اصطحاب الطفلة اآلثمة إىل وا
 

هما هيلني وترضّ  تها ما سوف يتسـبب بـه توسلت إ عت ورجتهما جتنيبها ذلك اخلزي اإلضايف، وجتنيب وا
وللواجـب أولويتـه بل مجيـع ، الواجب يتطلّب هذه احكضحية.. زن، ولكن دون جدوىاأل واحل ذلك من

  ومن املستحيل املساومة بل الواجب. ،ليس هناك ما يمكن أن  حُيّل من أداء الواجب.و ،األمور األخرى.
 

تها يف ذلك ـ  ولِم سيكون وظلت هيلني تتوسل،  نب اكن ذنبها،  وبأنه ال يّد  لوا تهـا أن الت بأن ا بل وا
  تُعا بسبب ما ارتكبته يه؟
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لكن اخلاحكني اكنتا قاسيتني يف استقامتهما، وقاحكا بأن القانون يقول بـأن األخطـاء تنتقـل مـن األهـل إىل 
اليت  زيمن العدل أن تكون لألم حصتها العادلة من احلزن واأللم واخلفاألوالد وبالعكس، وبناء بل ذلك 

  بذلك توجهت اخكالث حنو غرفة املريضة.و يه من عواقب اإلثم.
  
قرتب من املزنل، لكنه بل أية حال، اكن ال زال بل مسافة بعيدة نسبياً ي ذلك الوقت اكن الطبيب قد بدأ و

،  عنه. هو طبيب جّيد ورجل صالح طيب القلب، إال أن املرء قد حيتاج ملدة خم اكمل للتغلب بل كراهيته 
،  وألربعة أو مخسة أعوام ليك يتعلّم كيف حيبـه. وتلـك يه دون شـك  وإىل خمني ليك يتمكن من احتما

  لكنها تستحق املحاولة. شاّقةعملية 
  
صوت خشن ونظرة تتغـري وفـق و  رأس أسد ووجه أسد،  ،اكن ذلك الطبيب من ذوي القامات الضخمة 

ي يكون فيه، فيه تارة قد تشبه نظرة قرصان وتارة أخرى  قد تشبه نظرة امرأة. لـم يكـن يعـرف املزاج ا
لك بل اإلطالق، سواء أكان ذلك يف أسلوب حديثـه أو يف سـلوكه  شيئاً عن آداب احكعامل، ولم يكن يأبه 
ي يُناقض تماماً  السلوك احكقليدي الُمتعارف عليه.  اكن رصحياً إىل أبعد احلدود،  أو ِمشيته أو ترصفه ا

األمـور.، وهـو بل اسـتعداد دائـم ألن يرُّصـح بتلـك اآلراء دون أن يأبـه بل   آراءه اخلاصة حول مجيـعو
ه سيتقّبلون تلك اآلراء أم ال.    اإلطالق فيما إذا اكن من يستمعون إ

  
اكن حُيب من حُيبهم ويُعرّب عن ذلك،  أما من ال حيبهم  فهو يكرههم ويرّصح بذلك بل رؤوس األشهاد. اكن 

اكن قوي اإليمان، يعتقد بأنه الشـخص وحباراً عصفت به مجيع رياح اكحار املاحلة،  الطبيب أيام شبابهذلك 
ي اكنت مسيحيته  صادقة، صائبة، ومنطقية تماماً، ال يوجـد  األفضل بل األرض، وبأنه الشخص الوحيد ا

يـن   ،فيها ماهو باٍل. يهم بعض املصـالح معـه، وكـذلك األشـخاص ا ين  يهـم أيـة ا اكن األشخاص ا
" ويه عبـارة املـديح  أن يكونـوا معـه يف اجلانـب اجلّيـد، يُلّقبونـه  "بأسباب قد جتعلهم يرغبون  باملسـي

اللطيفة  اليت اكن هلا وقع  املوسيىق بل أذنيه، واليت اكنت تسميته بها  من األمور الفاتنة واحليويـة بالنسـبة 
ه مما جيعله    ..ص ح لو اكن ذلك يف الظالم.يشاهدها عندما خترج من فم الشخقد إ

اكن مـن وبكل جـرأة بـذلك اللقـب الكبـري، والكثريون ممن حيبونه خيالفون ضمائرهم ويُلقبونه خدة اكن  
الكبرية من أعدائه  ماعةاجلقامت العالم.، بينما هذا دوايع رسورهم أن يفعلوا لك ما من شأنه أن يُرضيه يف 

واكن اللقـب األخـري مـن  . إىل عبارة  "املسي األوحد"وسعتها بث وخب مّوهت تلك العبارة ومن حّساده قد
  ..من حو اكنوا من األعداء. ةذلكيذلك ألن بني هذين اللقبني، هو اللقب األكرث تداوالً وانتشاراً  

اكن ذلك الطبيب صادقاً بكل بما يؤمن به، واكن بل استعداد ألن يكافح ألجله لكما سـنحت  الفرصـة  
. .الفـرص بنفسـهتلـك يختلق سالطبيب ذلك اكن الفرص.، لبني تلك  ولو تباعدت الفرتات الزمنية.، لك

ّ الضمري ولكن بشلك ُمتعّنت حبيث يتوقف  اكن  وبـذلك ،.فقط  بل آرائه الشخصية الُمستقلةذلك اكن 
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ماء األخالق، أو ح لو يقوم بكل ما يعتقد بأن من واجبه القيام به، سواء أكان ذلك متوافقاً مع أحاكم عل
 اكن يف ذلك ما قد يناقض آراءهم.

الزتم بقاعـدة بعد أن اهتدى اكن قد  ، يتحدث بلغة اكحارة، لكنهيف فرتة شبابه  اكن عندما عمل يف املالحة
أصـبح أن اهتـدى  لكنه بعـد بإفراط،واحدة وتقّيد بها ويه بأال يستخدم إطالقا تلك اللغة. كما اكن يرشب 

ا فمـن  .به جلميـع الشـبان مثاالً يُقتدىي يمتنع بكل ثبات عن مجيع الُمسّكرات ليك يصبح الشخص ا
  .....جوع االنفعايل، املندفع والعاطيف، وهذا ما اكن عليها الطبييع أن يكون مثل ذلك الرجل من

 
يه موهبة إخفاء مشاعره. أو أنه أو للتعبـري  باألحرى يبذل أي جهـد إلخفـاء مشـاعره لم يكن  لم تكن 

ا فلـو  يه بعض املشاعر، وإنما اكن لك ما يشعر به يظهـر بوضـوح بل ِسـمات وجهـه.  عنها ح لو اكنت 
دخل ذلك الطبيب إىل إحدى الغرف، فإمـا أن ترتفـع فيهـا املظـالت الواقيـة مـن املطـر، أوأن ترتفـع فيهـا 

ذلـك الضـوء  أرشق يف تلك اللحظة. ولـواملظالت الواقية من الشمس وذلك بما يتوافق مع انعاكس مشاعره 
اكنت تعلو جبينـه أما عندما ، ويو بمنح الربكةوف وسر واحكأييد ، املريح يف عينيه فسوف يعين ذلك ال

بمعدل العرش درجات. اكن حمبوبـاً جـداً يف خئلتـه وتقطيبه فهذا ما سوف جيعل احلرارة تنخفض بل الفور 
  .فزعنيمن األشخاص المُ  يف بعض األحيانكون قد ي لكنه مع ذلكوبني أصدقائه، 

 
 ذاتالعديد من أفراد تلك العائلـة يُبادلونـه  كما اكن ،الطبيب يُكن خطفة عميقة لعائلة ليسرتذلك اكن 

ينيـة.أنهم اكنوا  رغم الشعور، بكـل واكن مـن جهتـه يهـزأ ،ويأسفون ألسلوب تفكـريه بالنسـبة لألمـور ا
ذات مـا يتبـاد الطرفـان مـن  بللك ذلك من شأنه احكـأثري لم يكن ن ولكرصاحة من أسلوب تفكريهم، 

  مشاعر املحبة.
 

ي اكنت فيه اخلاحكان واملذنبة تتوجهان إىل غرفة املريضة.  قد أصبح بالقرباكن الطبيب    املزنل يف الوقت ا
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٣  
الرصامة عالمات اكنت ما ورد ذكرهن جبانب رسير املريضة. اكنت اآلثمة تبيك برفق، بينلال وقفت اخكالث ا

طفلتهـا، اتقـدت عيناهـا برأسـها بل الوسـادة وشـاهدت األم اكائسة  استدارت اخلاحكني. وعندما تبدو بل
  ِحىم وَمالذ ذراعيها.بل الفور بتعاطف وحمبة األمومة وفتحت هلا املتعبتان 

 
تها لكن حنا   .ريانتظ - وقالت:مدت يدها وانزتعت الفتاة من بني ذرايع وا

  :  قالت اخلالة األخرى بل حنو مؤثرثم 
ء وال تُغفيل أي أمر يرواهيلني،  - ء. طهري روحك. اعرت بكل  تك لك    .لوا
 

تها قصتها احلزينة  إىل نهايتها  ثم بـدأت تناشـدها  وقفت الفتاة اكائسة مشدوهة أمام قُضاتها  ورسدت لوا
 حبرارة :

 حميين؟ ألن تساحمينين؟ ـ أنا بائسة للغاية !آه ! أيم أليس بإماكنك أن تسا -

تعـايل إىل ذرايع! ضـيع رأسـك هنـا بل صـدري     ؟أتسألني فيما إذا كنـت أسـاحمكحبيبيت،  - :قالت األم
  .واهد ح ولو كنت قد رويت آالف األكاذيب !

 
اخلاحكـان  ـ صوت تنظيف حنجـرة. رفعـت ُسمع صوت من مدخل الغرفة ـ صوت حتذيري و تلك اللحظة،

هنـاك   واقفـاً الطبيب ارجتفتا داخل مالبسهما (تعبري جمازي) ـ  اكن الطبيب ذلك  وعندما شاهدتانظريهما 
تكسو وجهه غيمة غضب، بينما ظلّت األم واالبنة اللتان لم تشعرا بعد بوجـود الطبيـب، متعـانقتني قلبـاً 

  األشياء األخرى. ذلفلتني عن مجيعو جتاه قلب، مستغرقتني باطمئنان ال حدود 
    

ي اكن يراه أمامه الطبيب للحظاتوقف  وكأنه يدرس املوقـف وحيلّلـه ويفـتش  ،حُمملقاً بكآبة باملشهد ا
هعن أسباب حدوثه. ثم رفع يده وأشار إىل اخلاحكني.  أمامـه بكـل  اخلاحكان وهمـا ترجتفـان ووقفتـا أتت إ

  احنىن الطبيب حنوهما وهمس: تنتظران. استاكنة،
 
ي قمتمـا بـه اآلن حبـق تعلمكن قد أألم أ - كما بأنه جيب جتنيب هذه املريضـة مجيـع االنفعـاالت ؟ مـا ا

  .اجلحيم ؟ أخليا املاكن بل الفور!
 

احلبـور. اكن يقـود  هويبدو عليهادئاً مبتهجاً اكن  يف اكهو بعد نصف ساعة،وعندما ظهر الطبيب أطاعتاه. 
هيلـني  .، كمـا اكنـتعليها ويتحدث معها  بلطف ويُمازحهـا ربتيُ هيلني وقد أحاط خرصها بذراعه وهو 

  أيضاً  قد خدت من جديد إىل إرشاقها وسعادتها ثم قال:
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تك وترّص بشلك الئق. ولكن انتظري ـ أخراآلن وداخً  -  حبيبيت، اذهيب إىل غرفتك، ابتعدي عن وا
 دقة.أنت سليمة اككنفهوذا، سوف تسري األمور جّيداً  لسانك.

  ثم َربت بل خدها وأضاف:
  
  اذهيب اآلن وبرسعة، أريد احكحدث مع هاتني اخلاحكني. -
  
  جلس وقال:ثم  ربل الفوو بعد أن اختفت هيلني عن ناظريه.، اكفّهر وجه الطبيب من جديد 

 
نعـم،  .أيضاً بما هـو جّيـد تماتسبب قد تكونا قدولكن  .برضر كبريذاك لقد تسببتما بترصفكما اجلنوىي  -

ء جّيد ومفيد تسببتما ربما  بل ما أعتقد ، تلك املرأة مريضة باحلىم احكيفية  (احكيفوس) :هذا هو األمر. ب
لـم يكـن فعن ذلك، يُعترب هذا األمـر حبـّد ذاتـه مـن املسـاعدة، اآلن وقد تسببتما بترصفكما يف الكشف 

  بإماك يف السابق أن أحّدد ماهية املرض.
 

 شدة اخلوف.لبرّدة فعل عفوية وهما ترجتفان  وثبت السيدتان معاً 

ي تنويان القيام به؟ -   اجلسا، ما ا
ها،  عليناسنقوم به ؟ أتسأجا عما  -  أن...أن... وعليناأن نرًسع إ

ء من هذا القبيل،  - تبديـد لك تريدان  هل قد تسببتما خالل يوم واحد بما يكيف من رضر.فلن تقوما ب
يكما من رأسمال  علمـا بـأنين عملـت اآلن بل أن تنـام فـيه ااجلرائم واجلنون دفعة واحدة ؟ اجلسا. ما 

(تعبري جمازي) هذا لو  مججمتيكماحتتاج إىل ذلك. ولو تسببتما بإزخجها دون توجيهات مين، فسوف أسحق 
يكما فيها بعض العنارص   .اكن 

 
أس والسخط، لكنهما أطاعتاه. تـابع  قد جلستا بإذخن وهما يف حالةأمام ذلك القرس اكنت اخلاحكان   من ا

تها قد رغبتا  واآلن، أريد منكما أن توضحا يل كِنهَ  - الطبيب الكمه: رشحها يل، بالقضية. اكنت هيلني ووا
، فكيـف جترأتمـا بل .  ما يكفيهما من تـوتر وانفعـاليهما أن ليس  كما لو سـبق وأعطيتكمـا تعليمـا

هاب إىل هناك وبل إحداث   ذلك الَشغب؟ ا
 

قابلتها حنا بنظرة ترّضع، فلم تكن إحداهما ترغـب يف الـرقص بل ونظرت إسرت إىل حنا  ليك تستشهد بها، 
ابـد  - بادر الطبيب إىل مسـاعدتهما بـالقول:ثم تعبري جمازي)، (أنغام الفرقة املوسيقية ملزاجه غري املالئم 

  ! إسرت
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  : ا شيب شاهلاقالت إسرت حبياء ويه تلعب بأصابعها برش
لم نكن جخالف احكعليمات لسبب خدي، لكن األمر اكن حيوياً. واكن ما قمنا به من الواجـب. ال خيـار  -

 ا كنـا قـد للمرء أمام الواجب. بل املرء أن يضع مجيع االعتبارات األقّل أهميـة جانبـاً وأن يـؤدي الواجـب.
ت   .ها ألنها كذبتاضطررنا إىل استدخء هيلني واستجوابها أمام وا

  
حياول استيعاب املعـىن الاكمـل حكلـك العبـارة غـري ه كما لو أن لق الطبيب  بتلك املرأة للحظة. اكن يبدومَح 

 بالقول:املفهومة، ثم انفجر 

ـوم الواحـد! وهـذا مـا يفعلـه لك  - أكذبت؟ هل فعلت ذلك؟ فليساحمين اهللا! فأنا أقول مليون كذبـة يف ا
ي  ؟ثل ذلـك األمـرمل ترصفكماجلميع ـ بما فيهم أنتما ـ أكان طبيب. وهذا ما يفعله ا أهـذا هـو املوضـوع ا

إسـرتغراي! ... سمحتما جفسيكما ألجله باملجازفة بعصيان أوامـري وبتعـريض حيـاة تلـك املـرأة للخطـر؟
أمر انظري إيل، هذه يه احلماقة بعينها، اليمكن أن تكون تلك الفتاة قد كذبت بقصد اإلساءة ألحد. هذا 

  .لك منكما تعرف ذلك جيداً ، مستحيل، مستحيل تماماً، وأنتما تعرفان ذلك 
 

   بادرت حنا إىل جندة شقيقتها:
. لكنهـا بالفعـل من ذلك اجوع من الكذب، ويه لم تكن كـذلكاكنت  لم تقصد إسرت بأنها تلك الكذبة  -

 .اكنت كذبة

، بأنه لم يسبق - يكمـا مـا يكـيف مـن منطـق  بمثل هذا أن سمعت يل جّيد، أقسم برش اهلـراء!  ألـيس 
  للتميزي بني الكذبة اليت تُساعد والكذبة اليت تؤذي؟

 
  زّمت شفتيها بأسلوب املرأة احلكيمة: اكنت قدقالت حنا و

  .مجيع األكاذيب حمظورة مجيع األكاذيب خطيئة. -
 

تمكن من لم ي هالعبارة، لكناحكحامل بل تلك بتململ ذلك "املسي األوحد" يف كرسيه بضجر. اكن يرغب 
 يبدأ بذلك بل وجه احكحديد، ثم جازف أخرياً بالقول:عليه أن أين ال من كيف وال  معرفة

 
 يتعرض لألذى أو للعار؟وف إسرت، ألن تكذ ألجل محاية شخص س -

  ال -
  وال ح ألجل أحد األصدقاء؟ -
  ال -
  وال ح ألجل أعز األصدقاء؟ -
  .لكال، ال، لن أقوم بذ -
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 لفرتة قصرية أن يتأقلم مع املوقف ثم سأل:بصمت والطبيب  حاول

  وال ح إلنقاذه من ألم مرير ومن شقاء وحزن؟ -
  ح إلنقاذ حياته؟ ال، وال -
  

 الطبيب بعدها:  تال ذلك فرتة توفق قصرية أخرى قالثم 

 وال ح إلنقاذ روحه؟ -

 إسرت بصوت خافت ولكن بتصميم: هاداكنت هناك فرتة صمت دام لفرتة قياسية. أجابت بع 

  .وال ح إلنقاذ روحه -
  لم يتلكم أحد لفرتة. ثم قال الطبيب :

ك حنا ؟هل و -   األمر كذلك بالنسبة إ
  :أجابت

  نعم - 
  أريد أن أسأ لكما معاً ملاذا؟  -
وسـوف  ،نافسـألنألن احكفّوه بمثل تلك الكذبة، وألن أية كذبة خطيئـة  بإماكنهـا أن تتسـبب خسـارتنا  -
ينا ما يكيف من وقت للتوبة وكذلك بالفعل لاألمر كون ي  .متنا قبل أن يكون 

ة -   .غريب... غريب... هذه معتقدات با
  

   :بفظاظةالطبيب قال 
استدار ه اكن قد توّجه حنو اكاب وهو يتعرث ويُتمتم، إال أنثم  نهضثم  أال تستحق مثل تلك الروح اإلنقاذ؟ -

 احكحذير:بكل اندفاع بهذا وتفّوه ، اكابأمام عتبة 

ء األنا والوضيع يف إنقاذ روحيكما الوضـيعتني، واحبثـا  ..أصلحا نفسيكما! - ختلّيا عن هذا احككريس ا
القضـايا  لللخطـر ألجـا مهاضـ!  جازفـا بروحيكمـا، عرّ  تقومان به قد يكون  بعض الرِفعةآخر عن أمر 

  ..نفسيكما! ألجل ذلك! أصلحا  ا نفسيكمالو حدث وخرستمتهتما يكون عليكما أن اإلنسانية، ولِم س
  

تُطيالن احكفكري  مشلوليت احلركة، مسحوقتني، ُمهانتني،بعد خروجه السيدتان الُمسنتان الطيبتان جلست 
ي تسبب جبرح  ي يعترب بمثابة الكفر باهللا. يف بمرارة وسخط بذلك الالكم ا قاحكا بأنه لـن ثم قلبيهما، وا

لك الطبيب تلك اإلهانات.يك   ون بإماكنهما أبداً أن تغفرا 
 

  "...صلحا نفسيهما!"أن تُ 
  "...تُصلحا نفسيهما بأن تتعلما الكذب! يكون عليهما أن أن استمرتا يف ترديد تلك اللكمة بامتعاض "و 
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الواجب اإلنسـا  أجنزتا، وذلك بعد أن و الوقت املناسب.يف نفسيهما مع ذلك إال أن احكغيري اكن قد حدث 
ياألول للمرء يَكمن يف تفكري املرء يف نفسه إىل أن يكون قد اسـتنفذ املوضـوع، حبيـث  ، وهو الواجب ا

ي يُتيح  احكفكري باليصبح    املصالح اخكانوية األخرى، وباحكفكري باآلخرين.بوضع ا
 
هتـا تفكريهمـا مـن جديـد إىل ابنـة وجّ وبذلك تام وشامل يف أسلوب تفكريهما.  هذا ما أدى إىل تغيرياكن و

ي ابتليت به. نَس  ، وتصاعدت كرامتهماجرح ما اكن قد يتا بل الفور شقيقتهما، وإىل ذلك املرض الُمفزع ا
هـا و  يف قلبيهما الرغبة امللّحة يف مساعدة تلك املتأملة، و حماولة تعزيتها بمحبتهما، و مد يّد العون إ

أن تُقدمه أيديهما الضـعيفة. اكنتـا بل اسـتعداد ألن تُـنهاك جسـميهما اهلـرِمني يف القيام  بكل ما بإماكن 
  لو تم منحهما ذلك االمتياز.فيما خدمتها بكل رسور وبكل حمبة، 

 
موع تسيل بل خديها :حيث    قالت إسرت وا

لـيس هنـاك  .بني املمرضات من يمكن أن تُقارن بنامن ليس هناك ف، يكون بإماكننا القيام بذلكسوف  -
يهن االستعداد  للوقوف جبانب رسير املريضة ولرخيتها بمحبتّهن  تسـقطن مـن شـدة ح لو كـّن سمن 

  .احكعب وتموتن، ويعلم اهللا بأننا سوف نفعل ذلك
 

 شقيقتها:إشعاراً باملوافقة وباملصادقة بل الكم  قالت حنا ويه تبتسم من خالل الغشاوة اليت غطت نظارتها،

بذلك لن يستديع أشخاصاً آخـرين، لـن والطبيب يعرفنا وهو يعلم بأننا لن خنالفه مرة أخرى، ا هذآمني،  -
  .جيرؤ بل ذلك

 
 قالت إسرت بانفعال ويه تمسح دموعها برسعة : 

ء! ذلك الشيطان ألن جيرؤ بل ذلك ؟ بىل،  - اولـة لـن تفيـده هـذه وهنـاك القوانني!سيجرؤ بل فعل أي 
  نني!هناك  القواواملّرة. 

  
  :حناقالت 

بل الرغم من لك ما قا ولك ما فعله هو طبيب موهوب وحكيم  وطّيب القلب، ولن خيطر ببا مثل ذلـك  -
ي يسـتبقيه هنـاك؟  نـا واألمر. البد بأن الوقت قد حان ألن تذهب إحدانا إىل الغرفـة. مـا ا لِـم ال يـأت إ

  ويقول جا ذلك؟
 

 :رتاب وقع أقدامه. دخل وجلس وبدأ يتحدثثم وصل إىل مسامعهما فجأة صوت اق
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هـاوف التزال نائمة، لكنها سيه مارغريت امرأة مريضة و - ا جيب أن تذهب إحـداكما إ  .تستيقظ اآلن. 
اختـاذ الرتتيبـات  ممـا سيسـتوجبقريب جـداً  نعسوف يكون ذلك سوف تسوء حاحكها  قبل أن تتحسن و
الً ونهاراً.    سيكون بإماكن لك منكما أن تأخذه بل ختقها؟ما ما هو مقدار للمناوبة يف السهر عليها 

 
ء !"   انفجرتا معاً وبل الفور بكلمة " لك 

  
  ملعت عينا الطبيب  وقال حبماس:

يبدو عليكما الصدق واإلقدام. وبأنكما ستقدمان هلا لك ما سيكون بإماكنكما تقديمه من رخية طبية.  -
وبعدم وجود من بإماكنه أن جياريكما يف هذا األمر يف ذلك املكتب  ،بذلك أعلم بأن بإماكنكما القيام اوأن

ا سـوف يكـون مـن  ء،  الرائع يف اكتة (سخرية ُمبطنة). ولكن لن يكون بإماكنكما القيام بكـل 
ء.   اإلجرام أن نرتككما تقومان بمفردكما بكل 

 
هما، اكن ذلك  من شأنه أن يمسـح تقريبـاً اً رفيعاً، مدحياً رائعاً مدحي بما أنه جاء من ذلك املصدر،بالنسبة إ

 لك ما اكن يف قلب احكوأمني العجوزين من استياء.  ثم استطرد الطبيب قائالً:

ي ببايق األمور - رضـات اجلّيـدات، قلـوب ــ كما .سوف تقوم خادمتكم تييل ونان العجوز اليت تعمل 
ات تماماً! ـ   ـ بيضاء يف برشة سوداء،هّن يقظات حُمبات وعطوفات اكذبات مـؤهالت  كما أنهنممرضات مثا

منذ املهد! أما أنتما فسوف يكون عليكما االسـتمرار برخيـة هيلـني قلـيالً.، يه مريضـة وسـوف تكـون 
  .كذلك

 
هشة بل السيدتني، لكن السذاجةبَ  ا قالت  إسرت: دت بعض ا  ال تعين رسعة احكصديق. 

  .بل ما قلته جا بأنها تبدو سليمة اجلسم اككندقة واحدة ساعة تمر بعدكيف حدث ذلك ؟ لم  -
 

  أجاب الطبيب بهدوء:
  !...اكنت تلك كذبة -
  

ه بسخط. ثم قالت حنا:  استدارت السيدتان إ

ة، وأنت تعلم كيـف  - كيف بإماكنك أن تُديل بمثل هذا االعرتاف، بهذه الطريقة، وبهذه اللهجة غري الُمبا
 ......."" شاكل النشعر حول مجيع أ

اصمتا! لستما سوى قطتني جاهلتني. أنتما ال تُدراكن عما تتحدثان عنه. أنتما مثـل بـايق حيوانـات اخلُـت  -
األخالقية. أنتما تكذبان من الصباح إىل املساء،  ولكن ألنكما ال تفعال  ذلك بأفواهكما وإنما بعينيكمـا 

يكما الُمضـلّل وإيماءتكمـا اخلّداعـة الـيت يه يف غـري حملهـا، امللتوية وتشك افأنتما بأكاذيبكم ،الاكذبتني
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، وتتظاهران بالورع والعّفة أمام اهللا وأمام العـالم  وبأنكمـا "املتحـدثتان باحلقيقـة"  تُديران أنفيكما  بر
وبأن قلبيكما قد يتجمدا إىل درجة املوت لو دخلتهما  كذبة واحدة!  لِم عليكما أن ختـدخ نفسـيكما بمثـل 

مـا هـو الفـارق بـني الكـذب وك املفهوم اجلنوىي؟ بأن الكذبة لن تكون كذبة إن لم يـتم احكلّفـظ بهـا؟ ذل
  ..أي فارق بينهما. اليوجدبالعينني والكذب بالفم؟  

يتحـدث أثنـاء  مالبرشـ مـن لـ من بنيلوجدتما بأن األمر يتم هكذا. فليس هناك واحدة لو فكرتما للحظة 
تقوالن فيما بينكما ثالثني ألـف كذبـة،  ومـع ذلـك  -يف احلقيقة ب. وأنتما ـحياته بعدد هائل من األكاذي

تنفجران هنا برعب زائف منافق ألنين كذبت بل تلك الطفلة  كذبة غري آثمـة  بقصـد فعـل اخلـري، فأنتما 
 إىلخالل سـاعة واحـدة لهب دماغها وف يُ ليك أمحيها  من اهلواجس ومن خميلتها اليت قد تبدأ بالعمل مما س

سوف أفعله دون شك لو كنـت  ، فهذا ما. فلو كنت قد خنت واجيب بما يكيف ألن أفعل ذلك.درجة احلىّم 
بروح بمثل تلك ا أهتم بإنقاذ   نها سيئة.االيت تعترب ألسا

 
ي كنتما سـتفعالنه لـو علمتمـا بـأنين  - ا، دعونا نفكر معاً بعقالنية، دعونا نتمعن يف احكفاصيل. ما ا تعا

ي كنتما فيه تُثريان ذلك الشغب يف غرفة املريضة؟قادم يف   الوقت ا

  حسناً، ماذا؟ -
  معكما هيلني. ألن تفعال ذلك؟ نكنتما ستتسلالن وتصطحبا -
  

ي  - :صمتت السيدتان وتابع الطبيب  القيام بذلك؟ منهدفكما ونيّتكما سيكون وما ا

  حسناً، ماذا؟ -
 ذنبيكما، كنتما تريدان تضلييل لـيك أعتقـد بـأن سـبب تـوتر تهدفان إىل منيع من االطالع بلس كنتما -

 -كذبـة صـامتة. قـد كـذبتما ـ مارغريت قد نتج عن سبب آخر ال علم لكما به. وبكلمة واحـدة كنتمـا 
  .مع ذلك كذبة مؤذيةولكنها قد تكون 

 
  تلّون وجه احكوأمني لكنهما لم تتلكما.

 وإنما تكذبان أيضاً بأفواهكما. ،الصامتةأنتما ال تتفّوهان فقط بعدد ضخم من األكاذيب 

  .ليس األمر كذلك -
مـن مثل تلك األكاذيب هـو مـن األكاذيـب غـري املؤذيـة وإنمـا يه  يفاألمر كذلك، ولكن ما تقوالنه  -

أنتمـا ال تنويـان بـالطبع وبل اإلطـالق فإلنقـاذ روح  أحياناً بهدف فعل اخلري أواألكاذيب اليت قد تكون 
ء ُمسلّم به وبأنه بمثابة االعرتاف؟احكفّوه بأية ك  ذبة مؤذية. أتعلمان بأن لك ذلك عبارة عن تنازل وبأنه 

ي تقصده؟ -  ما ا



 ترجمة أمل عمر بسيم אلرفا                                                                                     ترجمات مختارة من قصص مارכ تو

 
٧٩  

و    ي للن אإللك   دאر نا

وهو اعرتاف دائم ،  ليس جبريمة يغري املؤذهذا يدّل بل تنازل غري مقصود منكما دون ويع، بأن الكذب  -
  تقومان به وباستمرار بوجوب احكميزي بني نويع الكذب.

سبيل املثال، كنتما يف األسبوع املا قد رفضتما دعوة العجوز السيدة  فورسـرت لـيك تسـتقبال تلـك  عىلف 
عـن  بموجبهـاتمـا ذلك بموجب مالحظـة صـغرية عربّ  فعلتما بل العشاء.  "زنالصديقات اكغيضات  "هيجب

بهـا، فلتنكـري ذلـك  تلك اكنت أشبه بكذبة اكملة ح لو لم يتم احكلفظ .أسفكما لعدم إماكنية جميئكما
  !..إسرت بكذبة أخرىاآلن 

  
 أجابت إسرت بهّزة من رأسها.

  هذا غري مقبول، أجييب، هل اكنت كذبة أم لم تكن كذبة؟ -
 

 بأن قاحكا: اعرتفتا بذلك بعد جهد جهيد لكنهما ،ملرأتنيهرب اللون من خدي ا

 "!  اكنت تلك كذبةنعم ،  -

 نلن تكذبافأنتما  بدأ اإلصالح، هناك أمل بالنسبة للكيكما.ها قد جقل  جّيد، جّيد، ها قد بدأ احكحّول أو -
دون تردد إلنقاذ نفسيكما من مشقة قولكما أيـة حقيقـة  نإلنقاذ نفس أعز أصدقائكما لكنكما ستكذبا

  بغيضة " ثم نهض.
 

  :قالت إسرت بربود ويه تتلكم عن االثنتني
األمر لن حيدث ثانيـة. الكـذب خطيئـة.، ولـن نكـذب كنا قد كذبنا وحنن ندرك ذلك، لكن هذا نعم،  -

بسبب  ةجماملة، أو كذب ةكذب ت تلك من األكاذيب ومهما اكن، ح لو اكناكنت من أي نوع وكذبة أخرى 
 .  الزنعة إىل اخلري، أو كذبة إلنقاذ شخص من األلم أومن حزن قد يبتليه به اهللا

اآلن بالفعل يف اخلطأ ذلك ألن ما تفوهتمـا بـه  قد وقعتما  ، كم ستقعان يف اخلطأ برسعة ؟ ها أنتما..أووه -
ات عبارة عن  كذبة أيضاً. وداخً،  أصلحا نفسيكما  ! وحكذهب إحداكما اآلن إىل غرفة املريضة. اآلن با
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٤  
  .بعد اثنا عرش يوماً 

 
سوى القليـل جـداً  بالنسبة للكيتهمااكنت األم واالبنة تعيشان يف قبضة ذلك املرض الشنيع. ولم يعد هناك 

اكنت عالمات اإلرهاق والشحوب تبدو بل الشقيقتني الُمسنتني، لكنهمـا لـم تتخليـا عـن كما  من األمل .
  .لكنهما اكنتا تعمالن بعزيمة وإخالص ودون توانٍ  ناكن قلبيهما ينفطرا مهامهما.

 
ىل رؤية األم.  لكن لك منهمـا اكنت األم طوال تلك الفرتة تتوق إىل رؤية الطفلة، كما اكنت الطفلة تتوق إ

 
ُ
ي اكنـت األم أن أن تتحقـق.  كمـا  ُملّحـةعلمت بأن ليس حكلك الرغبات الاكنت قد أ ـوم األول ا منـذ ا

أعلمت فيه بأن مرضها هو احلىم احكيفية (احكيفوس)، قد سألت فيما إذا اكنت هناك خطورة مـن أن تكـون 
وم السابق عندما اكنت يف غرفتها أثناء زيارة االعرتاف. واكنت إسرت قـد  العدوى قد انتقلت إىل هيلني يف ا

جعلها تشعر حينذاك ببعض االضـطراب ملـا أقـدمت بل ما اكن ذلك . قالت هلا بأن الطبيب قد نىف الفكرة 
، رغم أنها اكنت احلقيقة، ذلك ألنها  لم تكن يف الواقع قد صّدقت ذلك الطبيب.إال أن شعرت به من  ما قو

قـد جعلتهـا تلـك اجتيجـة  اكنـتضمري اكن قد تضاءل عندما شاهدت فرحة األم بتلك األنباء ـ وعذاب ال
اليت لفقتها، لكنها لم تكن دون ريب تشعر بما يكيف من خجل قد جيعلهـا تمتنـع عـن  كذبةختجل من ال

  تكرار ذلك.
 

دة عنها، قـد قالـت بأنهـا سـوف اكنت املرأة املريضة منذ اللحظة اليت علمت بها  بأن بل ابنتها أن تبىق بعي
 تُعّزي نفسها  قدر اإلماكن، فيه تفّضل أن تموت بل أن يُهدد املوت حياة ابنتها.

وم أن تأوي إىل فراشها مريضة، كمـا اكن عليها هيلني  اكنت أن إال أن احلقيقة  أن حاحكهـا بعد ظهر ذلك ا
  ساءت أكرث أثناء الليل.اكنت قد 

  
  وم احكايل قد سألت عن ابنتها:اكنت األم يف صباح ا 

  أيه خبري؟ -
  

ظلت األم الـيت اكنـت و ..حينئذ رَست برودة يف إسرت وفتحت شفتيها، لكن اللكمات لم تكن حكخرج منها.
مستلقية بل فراشها، واهنة، ُمستغرقة يف أفاكرها، تنتظر اإلجابة.، ثم شحب وجههـا  فجـأة واسـتدارت حنـو 

 خاحكها وقالت ويه تلهث:

  يه مريضة ؟أليه، ما األمر إيا  -
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ة:  تصاعد العصيان يف القلب املعذب للخالة املسكينة، ثم جاءت اللكمات احكا

  ل.. ال ـ فلتشعري بالراحة، يه بوضع جّيد. -
  

 قالت األم املريضة بكل ما اكن يف قلبها  السعيد من امتنان:حينئذ 

ة!  قبليين خا -   قلت يل. ما كليت. كم أقّدرك لشكراً هللا بل هذه اللكمات الغا
 

 استقبلتها بنظرة لوم وقالت هلا بربود:اكنت قد وعندما روت إسرت تلك الواقعة  إىل شقيقتها حنا 

  !.هذه كذبة ،أخيت -
  

 ارجتفت شفتا إسرت لشدة اإلشفاق وكتمت نشيجها ويه تقول:

م يكـن بـإماك أن أحتمـل فل ،ذلك.آه ! حنا أنا أعلم بأنها خطيئة، لكنين لم أتمكن من منع نف من  -
 نظرة اخلوف والشقاء اليت اكنت بل وجهه تلك املريضة اكائسة.

  .هذا ال يهم.، اكنت كذبة وسوف حياسبك اهللا بل ذلك -
  

  :صاحت إسرت ويه تعترص يديها
، كمـا لم يكن بإماك أن أمتنع عنهـافأنا أعلم ذلك، أعلم ذلك، ولكن ح لو اكنت كذلك  ،نعم، نعم -

 .أنين أعلم بأنين سوف أعيد الكّرة

تهاجبانب هيلني ، وسوف أقدم إىليف الصباح لتأخذي ماك ف ،إذن - ، سـوف أقـول هلـا   وا احكقرير بنف
  احلقيقة.

 
ها قائلة:بيّد أمسكت إسرت   بشقيقتها وأخذت تُناشدها وتتوسل إ

  .نها إن فعلت ذلكـ سوف تقتليهذا ال تفعيل  ،حنا، أرجوكِ  هذاال تفعيل  -
 

  :قالت حنا
  سوف أكون بل األقل قد قلت احلقيقة.  - 

  
اكن بل حنا يف الصباح أن تُقدم تقريراً قاسياً حكلك األم، واكنت تستعد حكلك املحنـة. إال أنهـا عنـدما خدت 

 :قد همست هلا اليت اكنت تنتظرها يف الردهة شاحبة مرجتفةاكنت إسرت من مهمتها 

  ف تقّبلت تلك األم اكائسة األمر؟ياإليه، كي -
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موع وقالتلكن عينا حنا اكنتا تسبحان    :با
  فليساحمين اهللا، قلت هلا أن الطفلة خبري! -
  

أخذت تُغدق عليها عبارات الشكر ثم فليباركك اهللا حنا !"  إسرت إىل صدرها بامتنان وقالت "حينئذ ضمتها 
  وتُغرقها بعبارات املديح.

   
رها. استسـلمتا بتواضـع، وسـلّمتا نفسـيهما دَ  منهما قد أدركت حدود مقدرتها وتقّبلت َقـاكنت لك وهكذا 

. لك الوضع اإلنسا  للمتطلبات القاسية 

اكنتا تُكّرران يومياً كذبة الصباح تلك لألم اكائسة، ثم تعرتفـان بـذنبيهما أثنـاء الصـالة، ولكـن دون أن 
ما اكنتـا فيـه مـن ترجوان اهللا فقط أن حُيتسب هلما  إنما اكنتاها. وجترؤا بل طلب املغفرة ألنهما ال تستحقان

يهما أية رغبة يف إخفاء ذلك أو تربيره   .إدراك واعرتاف بذنبيهما، كما لم تعد 
 

ي اكنت فيه صّحة حمبوبة املزنل ترتاجع بشلك يويم، اكنت اخلاحكان احلزينتان، حتت تـأثري مـا  و الوقت ا
م اكائسة من نشوة الرسور واالمتنان، ترسمان هلـا لك صـباح صـورة متألقـة عـن نضـارة تمنحانه حكلك األ

  ومجال الشابة.
 

تهـا وبذلك التزال قادرة بل اإلمساك بالقلم،  هايف األيام األو من مرضاكنت الطفلة  اكنـت تكتـب لوا
يف اليت بعض احلوا الصغرية اليت تعرّب بها هلا عن حبها و

ُ
تهـا عنها فيها خت لك ما يتعلق بمرضها. واكنت وا

تقرأ تلك الرسائل الصغرية  وتعيد قراءتها مرات ومرات بعينيها اللتني تمآلنهمـا دمـوع العرفـان والسـعادة، 
  تقّبلها حتتفظ بها حبرص حتت وسادتها كما يتم االحتفاظ باألشياء اخكمينة.واكنت بعد أن 

 
ي ضعفت فيه مقدرة هيلني بل وم ا ي بدأ فيه ذهنها يتشتت، ثم جاء ا ي  الكتابة، وا وم ا فيـه أخذ ا

عضلة املؤملة األكرب بالنسبة للخاحكني، فلـم تعـد تلك يه المُ  تواكن ..لسانها ينطق بكالم ُمتناقض وحمزن.
لم يكن إجياد املخرج هلذا األمر.، ولكن عليهما ومع ذلك اكن إسرت إىل األم.  لهاهناك أية رسائل حمبة حتم

لألم املريضة تفسرياً مدروسـاً بكـل يومياً القيام بذلك. اكنت إسرت يف اكداية تُقّدم  كيفية إماكنهما معرفةب
اكنـت احلـديث. وبـذلك  قد ارتبكت وبدأت تفقـد مسـارذات يوم اكنت  عناية وجديراً باحكصديق، إال أنها

أدركت بـأن وطر. الحظت إسرت ذلك بدأ يظهر عليها ما ينذر باخلكما بل وجه األم  بدوبدأت تالشكوك قد 
اسـتطاعت أن استجمعت شجاعتها بعزم و. ثم اكن عليها أن تتحّول إىل وضع الطوارئوأصبح وشياكً،  اخلطر
 من فّك اهلزيمة باجرص حيث قالت هلا بصوت ُمقنع وبرباطة جأش: خترج
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لة األ - .، اكنـت سسـوال نـيمـس يف كنت أعتقد  بأنه قد حُيزنك معرفة ذلك، احلقيقة أن هيلني أمضت 
هـاب إىل   ااحلفلـة وأنـت مريضـة، لكّنـتلـك هناك حفلة صغرية. لم تكن هيلني يف احلقيقة ترغـب يف ا

تسـلية برئيـه أسـوة بغريهـا مـن الفتيـات باجة إىل أن تم بعض الوقـت وحبيه شابة  فأقنعناها بذلك.، 
ا  هاب،كنا قد الشابات. اعتقدنا بأنك سوف توافقني بل ذلك  تأّكـدي بأنهـا سـوف تكتـب  أقنعناها با

ك فور عودتها   .إ
 

أنا بالطبع أوافـق ..قالت األم " كم أنت طيبة خاليت، وكم أنت حُمبة جا، وكم تراعني مشاعرنا حنن االثنتني!
ة املنفية ل بل ! فلتقوال  هلا بـأنين أريـدها أن  حتصـ بل ذلك؟  لِم ال؟  أشكركما من لك قليب! صغرييت الغا

هذا لك ما و، عليها فقط أن ترايع صحتها، ءلك ما بإماكنها أن حتصل عليه من املتع ! لن أحرمها من أي 
أطلبه منها. ال ترتكوها تتعذب فليس بإماك أن أحتمل ذلك. كم أنا سعيدة ألنها جنت من خطر العـدوى! 

أصـبح باهتـاً وملتهبـاً  الوجه اجلميـل ذلك أنلو  ّييلخت  خاليت إسرت!.كم اكنت قد تعرضت إىل خطر قريب
أرجوكما أن حُتافظا هلا بل صـحتها وأن حتافظـا هلـا بل إرشاقهـا!  باحلىم، لست أحتمل ح احكفكري بذلك!

كـم  ..اآلن  تلك املخلوقة الوسيمة بعينيها الزرقاوين اجلـادتني، وبرقتهـا. آه!وكأنها أمايم بإماك أن أراها 
  ! عزيزيت إسرت، هل الزالت مجيلة كما اكنت دوماً؟ ةيه رقيقة، لطيفة وفاتن

 
  :أجابتها إسرت

، هذا لو اكن ذلك ممكيه بل  -    .ناً نأكرث مجاالً وإرشاقاً  وسحراً مما اكنت عليه يف أي وقت م
يف عنها حزنها وخجلها...

ُ
واء ليك خت   ثم استدارت  وتظاهرت باكحث عن زجاجات ا
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٥  
يهما مـن مقـدرة بعد فرتة قصرية، اكنت اخل احكان يف غرفة هيلني حتاوالن بأصابعهما املتشّنجة، وبكل ما 

تها من حواٍش صغرية. أخفقتا مّرة القيام بعمل جُمهد وذلك بوأناة وصرب،  ُمحااكة ما اكنت تكتبه هيلني لوا
فقة يف لك ذلـك،  لكن ما يثري الش فشيئاً فشيئاً.ر يظهقد بدأ احكحسن لكن، ومع احككرار، اكن بعد أخرى، 

خبة املحزنة،  ات وما اكن من ا ،ذلك ألن هو أنه لـم يعـد هنـاك مـا يمكـن مشـاهدته.وما لم تدراكنه با
،  لكمـةأيـة تسقط بل تلك الرسائل وتتلفها. اكن أي خطـأ يف صـياغة  ،دموعهما اكنت يف كثري من األحيان

أحد اخلطـوط  حمااكةآخر األمر ثم استطاعت حنا لكمة واحدة قد يُعّرض الرسالة ألن تكون حمفوفة باخلطر.
ي  يؤدي إىل أن تفلت من نظر أي عني قـد تـزنع إىل الشـك وما تكتبه هيلني، خّط  شبهاليت ت بالشلك ا
تهـا وفيها.  خبة وبعبارات احلب اليت اكنت هيلـني تقوهلـا خدة لوا اكنت قد أغنت الرسالة بسخاء  جبمل ا

قبلتها وأخذت تُربت عليها وتقرأ ما ورد فيهـا مـن  ،. إىل األم اليت استلمتها حبماس ثم محلتها منذ طفوحكها.
  يف فقرتها األخرية:بشلك خاص تتمّعن بكل غبطة بما ورد يه ومّرة بعد مّرة  ،لكمات عزيزة بل اجفس

  
ت بإماك    ! وأنـت  يكأن أجتمـع بـك، وأن أقبلـك وأن أشـعر بـذراعوأن أراك بل األقـل "حبيبيت مو

 لين اجلميـع هنـاإىل صدرك احلنون! أنا سعيدة ألن غيا ال يقلقك. تماثيل للشفاء برسـعة. يعـام تضمينين
  .بشلك جّيد، لكنين وحيدة بدونك يا أيم احلبيبة"

 
لـيس بإماكنهـا أن تكـون سـعيدة تمامـاً فأنا أعرف جيداً  كيـف تشـعر،  ...!ائسةطفلة اكلليا قالت األم " 

! أعلموها بأن بإماكنها أن تقوم بكل ما ترغب به... خاليت حنـا!  قـو  انور عينيه. أنا أعيش يف آه.. ،بدوىي
يعلم اهللا بأنين أتمـىن  .بإماك أن أسمع من بعيد عزفها بل اكيانو وصوتها احلبيب ويه تغين م يعدهلا بأنه ل

ر ببـايل أنـه قـد يصـمت يف أحـد عنـدما خيطـ -ذلك. الأحد يعلم مقدار عذوبة ذلك الصوت بالنسبة إيل 
  األيام...!  لم تبكني خاليت ؟"

  
خطرت ببايل، ذلك ألنهـا عنـدما جئـت  ... اكن ذلك  ملجرد ذكرىبألنين...بسب..ألنين... هذا فقط....ألنين -

ك اكنت تنشد "لوش لومون" ( أغنيـة حزينـة جـداً)   بكيـت ملـا يف ذلـك اللحـن مـن شـجن حُيـرك ا إ
  .و حُيرك مشاعري عندما تغنيهفه ...العواطف!

  
ما يتسبب باأل ويسحق القلب هو أن حيتضن قلبها .  كم هو مجيل ..أشعر بذلك. خاليت حنا!أيضاً وأنا  -

خيطـر ببـايل .  وحها؟... أنا مريضة جداً رالفيت لك ذلك احلزن، فيه تنشده ملا قد جيلبه ذلك من شفاء صو ل
 .رة أخرىأحيانا بأنين لن أسمع ذلك الصوت م
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  ليس بإماك احتمال ذلك!فآه ! مارغريت ال تقو هذا، ال تقو هذا،  -
  

  اكنت مارغريت مضطربة يائسة وقالت بلطف:
تعايل إيل، دعيين أطّوقك بذرايع، ال تبيك، تعـايل، ضـيع خـدك بل خـدي ولتشـعري بـالعزاء، أريـد أن   -

ي بإماكنها أن تفعله بدوىي!وم ..آه!. .أعيش، سوف أعيش هذا لو اكن بإماك ذلك هل تتحـدث عـين   ..ا ا
  .كثرياً؟ أنا أعلم بأنها تفعل ذلك

  إنها حتدث عنك طوال الوقت، طوال الوقت ! -
  طفليت العزيزة ! هل كتبت إيّل تلك الرسالة فور عودتها إىل املزنل؟. -
 البسها.نعم، يف اللحظة األو من وصوهلا، وح أنها لم تنتظر إىل أن ختلع م -

ذلـك دون أن أسـأل، إال أنـين أردت أن  رفكنت أعلم ذلك، هذا هو أسلوبها املندفع العاطيف. كنـت أعـ -
ّ فأسمعك تقولني ذلك.  ملـا جيلبـه يوميـاً ذلـك  بسـماع غـبلة تعلم دوماً بأنها حمبوبة لكنها ترالزوجة املدل

. هـل اسـتخدمت الريشـة ادتهـفـور عوسماعها ذلك من رسور. كنت سأحزن لو أنها لم تكـن كتبـت إيل 
.، هل  اقـرتح عليهـا أن كنت أنت من للكتابة هذه املرة، هذا أفضل، ألن آثار قلم الرصاص يمكن أن تًم

  تستخدم ريشة الكتابة ؟
  .نعم، ال، اكنت تلك فكرتها -
  

 بَدت األم مرسورة وقالت :

خـاليت حنـا، بة اليت ترايع املشـاعر. كنت آمل أن تقو ذلك، اليوجد بل اإلطالق مثل تلك الطفلة املح -
  أليس كذلك ؟

  !عزيزيت مارغريت -
هنـاك ها طوال الوقت وبأنين أحبها جداً. لم تبكني من جديد ؟ ال تقلـيق يلع فلـيس بقو هلا بأنين أفكر  -

  .ما يُقلق بعد
   

لكـن ذنـني الغـافلتني. أوصـلتها بـورع إىل األ إىل الفتاة، نقلت الُمراِسلة احلزينة رسالة تلك األم اكائسة
ها بتسـاؤل وباسـتغراب واكنت  ،ذلفلة عن لك ما حوهلا.اكنت ي ذته الفتاة اليت اكنت يف ذلك الوقت تنظر إ

  بعينني أهلبتهما احلىم. عينان ال يبدو فيهما ما يشري إىل أي ضوء يدّل بل اإلدراك:
  
؟ هـل هل أنت؟ ال، أنت لست أيم!.. أريد أيم!.. أريد أيم!..  اكن - ت هنا من دقيقة، لم أرها تغادر، هل سـتأ

ء يلـف وستأ برسعة؟ هل ستأ اآلن؟.... هناك الكثري من املنازل... يه تضغط يلع صدري كثرياً... لك 
! ... رأ   يدور ويلف... آه!  رأ
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ضـِن آخـر، إىل خيـال مُ  ل من خيال ُمضـٍن تهذي وتهذي لشدة األم، وتتنقّ اكائسة الفتاة تلك وهكذا اكنت 
اكنت العجوز اكائسة حنـا بينما تُقاذف ساعديها باستمرار من جهة ألخرى بضجر وضيق واضطراب...يه و

تُبلّل هلا شفتيها وتمّرر يدها برفق بل جبينها امللتهب، ويه تهمس بعبارات العزاء واإلشـفاق يف ذلك الوقت 
تها سعيدة ألنها ال تعرف شيئاً عن أن وتشكر اهللا بل   لك ذلك. وا
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٦ 

اكنـت لك مـن احلارسـتني العجـوزين  اجهايـة.تنحـدر باسـتمرار حنـو ويوماً بعد يـوم ترتّدى  اكنت الطفلة
احلزينتني حتمالن يومياً إىل األم السعيدة اليت اكنت يف ذات الوقت تـدنو أيضـاً مـن نهايتهـا،  تلـك األنبـاء 

هب حول صحة وتألّق وفتنة ابنتها. اكنتا تُ  زّوران باسم الطفلة تلك الرسـائل الصـغرية احلنونـة الَمطلية با
اميني، وتبكيان وهمـا تشـاهدان مـدى مـا اكنـت  والُمبهجة، ُوتواجهان بعد ذلك عذاب الضمري بقلبيهما ا
تشعر به تلك األم  من االمتنان، ومقدار ما تهيم بتلك الرسائل، ومقدار ما تُثمنها أسوة بـأتل الكنـوز الـيت 

ي تُقّدسه وألن يّد ابنتها مل بثمن اليمكن تقديرها   ملستها.اكنت قد صدرها العذب ا
  

ي حيمل معه الشفاء واألمان للجميع... اكنـت األضـواء تثم جاء أخرياً   ـء املـاكنذلك الصديق الطيب ا
ي  بشلك خافت. واكنت األشاكل الغامضة تتنقل بسكون يف اكهو املعتم يف ذلك الصمت الَمهيـب اجلليـل ا

وجتتمع بصمت وخوف يف غرفة هيلني وحول رسيرها، ذلك ألن اإلنذار اكن قد سبق. وألنهمـا  ،سبق الفجري
 اكنتا تعرفان ذلك...

 
ستلقية فاقدة الويع بأجفان ُمغلقة، واكنت املالءات ترتفع وتنخفض فوق صـدرها اكنت الفتاة الُمحترضة مُ  

صـوت  هنـا وهنـاكيشّق السكون  من حني آلخر اكناً. وأسوة حبياتها الضائعة اليت اكنت تنحرس شيئاً فشيئ
  اجلميع:أذهان ذات الفكرة اكنت تدور بذات الوقت يف ذلك ألن   تنهيدة ونشيج مكتوم

 
  رمحة املوت، الرحيل إىل الظالم الكبري، األم اليت ليست هنا ليك تُساعد وتشّد العزيمة وليك توا وتُبارك...

ء  اهتاجت هيلني وأخذت يداهاثم  ذلك ألنها اكنت منـذ سـاخت ، تتلمسان ما حوهلا وكأنها تبحث عن 
قد أصيبت بالعىم... لقد حلّت اجهاية.، واكن اجلميع يعرفـون ذلـك. ضـمتها إسـرت إىل صـدرها  ويه تـبيك 

  ! يا طفليت، يا حبيبيت !"..بنشيج مرتفع  "آه
  

هـا مـن اهللا  ن من الرمحة األبديةاكو بل وجه الفتاة الُمحترضة،قد ملع ضوء جذل حينئذ، اكن  اليت جـاءت إ
 بأن تعتقد خط مّن عليها ويه حتترض أن اهللا

ً
راعني احلاميتني همـا لشـخص آخـر أ تهـا. أن ا  وبأنهمـا لوا

    :وبذلك ذهبت إىل الراحة األبدية ويه تمتم
  .وت"أن أماآلن أنا سعيدة جداً، كنت أتمىن كثرياً رؤيتك، أستطيع  !...أماه  ...آه "
ها  ااكنت األم بعد ساعتني قد سألت إسرت عندمو ويم:قدمت إ  احكقرير ا

 كيف تسري األمور مع الطفلة ؟ -

  .إنها بوضع جّيد -
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٧  
صـدر حفيفـاً تُ تمايـل هنـاك وت تاكنـ ،تم تعليق حزمة من القماش الرقيق األبيض واألسود بل باب املـزنل

  .ملتوفاة قد انتهت مساءً ألجل ا ضرياتحاحك مجيعيهمس يف اهلواء باألنباء. اكنت 
.  وبينمـا اكن جسم الشابة اجلميلة اليت اكن وجهها العذب اجلميـل يف سـالم كبـري، ممـدداً يف ذلـك اجعـش

،حنا واخلادمة السـوداء تـييل تتلـوان الصـلوات بـ املفجعتانجلست جبانبها  همـا جـاءت  أ إسـرت ويه إ
  قالت:وبرية اكنت تواجه مشلكة كذلك ألنها  ف.ترجت

  .سأحكين عن رسالة -
ها بأن تلك املهّمة املحزنة قد انتهـت، لكنهـا  شحب وجه حنا فلم تكن قد فكّرت يف ذلك.، اكن قد خيل إ

بعيون خلت من أي تعبري  ماهأدركت اآلن بأن هذا اليمكن أن يكون. ظلت املرأتان للحظة حتدقان ببعض
  حنا:ثم قالت 

  .سوف تشّك يف األمرفاليمكن تفادي  ذلك، جيب أن حتصل بل ما تريد  وإال  -
موع وثم نظرت إىل وجه املتوفاة،   ،نعم، وسوف يسحق ذلك قلبها -    وقالت:اغرورقت عيناها با
  .سوف أكتبها -
  

  : اكن السطر األخري فيهاتلك الرسالة اليت  محلت إسرت الرسالة إىل األم اكائسة،.
. أليست هذه مـن األنبـاء اجلّيـدة؟ يقـول عما قريب يت، فأريت الصغرية، سوف نكون معاً من جديد" حبيب

  .اجلميع بأنها احلقيقة"
:   قالت األم بأ

حتمال عندما ستعلم  بأنين لن أراها  ثانية أثناء احليـاة ؟... ال، الاملسكينة كيف سيكون بإماكنها ا طفليت -
ء؟ سوف حتميانها أليس كذلك؟هذا مؤلم، مؤلم جداً، يه ال تش   ك ب

 .تعتقد هيلني بأنك سوف تتعافني عما قريب -

ها العدوى؟ يس هناكلأ! عليها خاليت العزيزة إسرت! كم أنت طيبة وحريصة -  من يمكن أن ينقل إ

  .سوف تكون تلك جريمة -
  ولكنك ترينها؟ -
  .نعم عن مسافة بعيدة  -
اآلخرين، وإنما أنتما بمثابة املالكـني احلارسـني هلـا ـ فحـ الفـوالذ  ليس باإلماكن أن نثق بفهذا جّيد،  -

  سوف خيدعها اآلخرون ويكذبون عليها.فليس بذات قّوة صدقكما. ال، ال يمكن اخكقة باآلخرين، 
   

  .أطرقت إسرت بنظرها  وبدأت جفونها ترجتف
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ل،  ضيع هذه القبلـة بل شـفتيها أموت ويكون اخلطر قد زابعد أن خاليت إسرت ! دعيين أقبلك ألجلها و -
ك،    !يكون فيها لك ما يف قلب األم الُمحّطموف سووحكقو هلا بأن أمك اكنت قد أرسلتها إ

  
موع بل الوجه امليت بعد أن     أّدت مهمتها املحزنة.اكنت قد بعد ساعة  من الزمن اكنت إسرت تزرف ا
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٨  
األنبـاء الُمعزّيـة حكلـك كعادتها محلت اخلالة حنا  ..رض.استمر وانترش ضوء الشمس بل األ .أرشق يوم أخر

  :األم، اليت اكنت ترتاجع، بواسطة حاشية صغرية تقول فيها ثانية
  .أيم احلبيبة، لم يعد علينا أن ننتظر سوى القليل من الوقت، وسوف جنتمع معاً بعد ذلك - 

  
  الرياح. يف تلك اللحظة وصل إىل مسامعهما حلن حزين جلرس يندب مع هبوب

 
خاليت حنا!  اجاقوس يقرع. البـد أن إحـدى األرواح اكائسـة حصـلت اآلن بل الراحـة  -قالت مارغريت 

  كما سوف أفعل أنا عما قريب. لن تنسيين أليس كذلك؟ األبدية
  حبق اهللا، يعلم اهللا بأن هذا لن حيدث أبداً! - 

 
   .كأن هناك وقع ألقدام عديدةو راألميبدو  تسمعني بعض األصوات الغريبة،  الخاليت حنا ! أ -
تلك السـجينة فألجل هيلني  .ألجل...كنا نأمل أال تسميع ذلك،  فهناك جتّمع كعض األشخاص..عزيزيت ،  -

ا خطر بباجا بأنك لن تُمانيع.، والصغرية سوف تعزف املوسيىق    يف ذلك. يه حتب ذلك كثرياً، 
 مـيع،طيبـة  لك ما يمكن أن يتمناه قلبها. كـم أنـت طيبـة معهـا وأمانع؟ ال، ال، ال أبداً، امنحا حبيبيت -

وام!   باركك اهللا بل ا
  

 ثم قالت بعد فرتة من اإلصغاء:

  تعتقدين بأنها يه اليت تعزف بل األرغن؟هل كم هذا مجيل ؟ إنه صوت األرغن،  -
  

  وُملهمة. عميقة ا من خالل اهلواء الساكن ضعيفة،ماكنت اجغمات املوسيقية تصل إىل أسماعه
   

 الرتتيـل! ترتيلـه؟  إنهـا  نعم، هذه يه اللمسة الفنية حلبيبة قليب فأنا أعرفها تماماً. إنهـم ينشـدون. مـاذا -
األكرث قدسية من مجيع الرتاتيل واألكرث تأثرياً واألكـرث مواسـاة... تبـدو وكأنهـا تفـتح يل أبـواب اجلنـان ... 

  بإماك اآلن أن أموت..."
  ات تتصاعد من بعيد من خالل السكون.اكنت اللكم

ك يا إليه   أقرب إ
ك   أقرب إ

  كإهذه يه الرحلة اليت ترفعين 
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و    ي للن אإللك   دאر نا

اكنت روح أخرى قد انتقلت إىل الراحة األبدية، وبذلك لم تكن من لـم تنفصـال  مع نهاية تلك اجغمات،و
  قت:انفصلتا يف املوت. قالت الشقيقتان حبزن وببهجة وبذات الو أثناء احلياة قد

  !" أبداً  بموت ابنتهابأال تكون قد عرفت  ت رمحة اهللا كبرية " كم اكن
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٩  
بأ وحزن، ظهر مالك اهللا وسط هالة مـن اجلـالل وحـّدثهما  اخلاحكانجلست بينما و ، و منتصف الليل

  قائالً:
  !هللايتم إحراقهن فيه إىل األبد، توبا إىل اوسوف  خّصصه اهللا للاكذباتهناك ماكن يف اجلحيم 

 
تبـتهالن وتطلبـان املغفـرة. وهمـا أحنيتا رأسيهما وسقطت املحرومتان أمامه بل ركبتيهما، ضمتا أياديهما 

  .وفقدتا اجطق هيهماوف لكن ألسنتهما احكصقتا يف
  
كمـا ثانيـة القـرار  ..تكلما! - ليك يكون  بإماك أن أمحل الرسالة إىل حمكمة السماء،  وليك أمحل منهـا إ

  بل للنقض.غري القا
 أحنيتا رأسيهما أكرث فأكرث، وقالت إحداهما:

  
. حنـن خملوقتـان ؟مجيع اخلطايا صادقةخطايانا كثرية وحنن نعا من اجدم ولكن أال تُزيل توبة أخرية و -

، وبأننا لو كنا يف مثل تلك الظروف الصعبة ثانية  فسـوف  بائستان، وقد أدركنا تماماً مقدار ضعفنا اإلنسا
  .  بإماكن القوي أن يفوز وبذلك ينجو، لكننا ضعنا.فوسنا الضعيفة كما أخطأت سابقاً ن ختطئ

  
اكن مالك اهللا قـد والرمحة،  غفرةاملوتطلبا ثم رفعتا رأسيهما بترّضع. وبينما اكنتا تبكيان وتترضخن إىل اهللا 

  احنىن إىل األسفل وهمس هلما بالقرار...وخد من جديد، 
 

  ؟...أم اجلحيمفهل اكن ذلك اجلنة ؟ 
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Is he living, or is he dead?  

  أم ميت؟هل هو ع قيد אلحياة 
  
  

أم إجازيت يف مانتون يف الريفريا، حيـث بـإماكن املـرء يف  ١٨٩٢كنت خالل شهر آذار (مارس)  من العام 
ت اكرلـو أو تلك املنطقة املنعزلة أن حيصل بل ذات املزّيات اليت حيصل عليها  يف منـاطق أخـرى مثـل مونـ

نيس اليت تقع بل بعد بضعة أميال فقط من تلك املنطقة ولكن دون جلبـة. واملقصـود بـذلك أن بـإماكن 
املرء أن يستمتع بشمس قوّية وهـواء مـنعش وببحـر أزرق رائـع، دون أن يرافـق ذلـك مهرجانـات وريـاش 

ال يرتادهـا  ،مرحية ومتواضعةهلا. ذلك ألن مقاطعة مانتون منطقة هادئة بسيطة  دايعال واستعراض وجلبة 
هـا خدة، لكنـ ين يهتمون باملظـاهر. وأعـين بـذلك أن األثريـاء ال يـأتون إ قـد  كاألثرياء أو األشخاص ا

تُصادف فيها أحد األثرياء من حني آلخر، وقـد تعّرفـت اآلن بل أحـد هـؤالء. ولـيك أخـيف حقيقـة ذلـك 
  الشخص فسوف أطلق عليه اسم السيد سميث !

 
) يف فندق االنكلزي: قال يل   السيد سميث ذات يوم، وأنا أتناول طعام الغداء (وهو ما يدىع باإلفطار اخكا

  
ي  - يخرج اآلن من هذا اكـاب، واحـرص بل تكـوين فكـرة عـن لك مـا سألق نظرة رسيعة بل الرجل ا

   .خيّصه من تفاصيل
  ملاذا؟ -
  ؟أتعلم من هو -
مانيـان، مـن  هو رجل عجوز ُمتقاعد يُدىع تيوفيـل .قبل جميئكوصل  اكن قدهو هنا من عدة أيام و نعم، -

ون كما قـالوا أعتقـد بأنـه وحيـد يف هـذا العـالم، فهـو ال  .األثرياء جداً وصاحب مصنع للحرير يف مدينة 
وام.أنه يتحدث مع أحد كما    يبدو حاملاً وحزيناً بل ا

  
ي أبداه بالسيد مانيـان، إال كنت قد اعتقدت  بأن السيد سميث سوف يقوم بتربير ذ لك االهتمام الكبري ا

مّرر أخذ يبدالً عن ذلك قد غرق يف تأمالت ذلمضة، وكأنه ذلب عين وعن بايق العالم  كضع دقائق. اكن أنه 
أصابعه يف شعره األشيب، وكأنه يستعني بذلك بل احكفكري، واكن أثناء ذلك قد ترك إفطاره يـربد، ثـم قـال يل 

  أخرياً:
  ، نسيتها، وليس بإماك أن أتذكرها..ال. -
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  :سأحكه
ي ليس بإماكنك أن تتذكره ؟ ماهو  -   األمر ا
أذكـر فقـط بـأن وأنـا  نسيتها اآلن إال أنين. أندرسونيه إحدى الروايات القصرية اجلميلة  للاكتب هانس  -

  أحد فصوهلا اكن احكايل:
 

اكن  ذلك الطائر كثرياً، لكنه اكن يُهمله عن غري قصد. اكن أحد األطفال قد حبس طائراً يف قفص. اكن حُيب
ه أحد. ومع  اكن اجلوع والعطش قـد  تمرور الوقذلك الطائر يُغّرد دون أن يسمعه أحد، ودون أن يلتفت إ

الطـائر نهائيـاً عـن  بدأ تغريده يـزداد كآبـة وضـعفاً إىل أن توقـفويق بل ذلك املخلوق،  باحكدريج بدأ 
  احكغريد ومات.

  
، لـيك يقـوم .، يأ الطفل بعد ذلك وقد حطم اجدم قلبه يستدىع خدمه وهـو يـزرف دمـوع املـرارة واأل

 . ة وبأرّق مشاعر األ اكؤسـاء قـد  أوحـكولـم يكـن اجلميع بدفن ذلك الطائر بقدر كبري من االحتفا
 مـن ة املـوت، ثـم يُنفقـونفقط من يرتكون الشعراء يتضورون جوخً إىل درجـ همأدركوا بأن األطفال ليسوا 

األموال بل مآتمهم، وبل وضع اجصب احكذاكرية هلم، ما اكن قد يكفيهم للبقـاء بل قيـد احليـاة وجلعلهـم 
  ؟...يعيشون براحة ورخاء. أهذا اآلن فقط

 
قـد صـادفت  كنت حوايل الساعة العارشة من تلك الليلـة،ثم إال أن حديثنا اكن قد توقف عند ذلك احلّد. 

 اً.طلب مين مرافقته إىل اكهو ليك ندخن ونرشب بعض الشاي الساخن معـاكن قد د سميث مرة أخرى. السي
اكن املاكن مرحياً، حيتوي بل مقاعد وثرية وبل مصابيح بهيجة، وبل نار هادئة من أخشـاب شـجر الزيتـون 

اً، كنا نسمع أيضاً من اخلا رج هدير األمـواج الُمتكرسـة اجلاف. وليك يكون هناك ما جيعل ذلك املاكن مثا
قـال يل السـيد  تبادجا الكثري من خمتلف األحاديـثبعد أن ، و بعد أن رشبنا الكأس اخكانيةو.  بل الشواطئ

 :سميث 

هـا دون -  أيـة  وصلنا اآلن إىل حّد الصفوة تماماً ـ وسوف أروي لك اآلن قّصة غريبة، وعليك أن تصـيغ إ
 سوف أكشف لـك اآلن عـن هـذا لكيّن  ،اً بيين وبني ثالثة أشخاص فقطاكن ذلك لعدة سنوات رس. مقاطعة

 الرّس. هل تشعر بأنك  بوضع مريح؟

  .تماماً، استمر -
  

  وهذا ما رواه يل السيد سميث:
صـغري السـن. كنـت الأزال  يف ذلك الوقـت  أنين باألحرى كنت كنت من زمن بعيد من الفنانني الشبان أو

ية ليك أرسم هنا وهناك بعـض اللوحـات احكخطيطيـة (االسكتشـات). واكن قـد أجتّول يف مجيع املدن الفرنس
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ي كنـت أقـوم اكنوا يقومون بذات ومن الشبان الفرنسيني األعزاء مجاعة انضم إيل يف ذلك الوقت  العمـل ا
  .به
  
حكفسـري فقراء بقدر ما كنـا سـعداء. بإماكنـك اختيـار اكنا باألحرى أننا كنا سعداء بقدر ما كنا فقراء، أو  

ي يناسبك   .ا
  

رير، واكرل بوال جنيه ـ تلك اكنت أسماء أوحك الرجال األعزاء، األعـزاء جـداً، فاكنت أسماؤهم اكحكايل :لكود 
ين اكنوا من أكرث األشخاص مرحاً ومن اكنوا يسخرون من الفقر، ومن بـإماكنهم االسـتمتاع بأوقـاتهم يف  ا

  ن ظروف صعبة.اكفة األحوال و لك ما قد يمرون به م
  

تبّنانا هناك فنان فقري مثلنا يدىع فرانسوا ميليـه،   . واكن قدكنا يف نهاية املطاف قد وصلنا إىل قرية بروتون
ي أنقذنا من احكضّور جوخً. ، اكن الشخص ا   كما أنه وباملعىن احلر

 
  :سأحكه

  ماذا ؟ فرانسوا ميليه صاحب الشهرة؟ -
   

   :أجابين
يه  احب الشهرةفرانسوا ميليه ص - ؟ لم تكن لفرانسوا ميليه  شهرة أكرث مما كنا حنن حينذاك، ولم تكن 

نا سوى بعـض نبـات اللفـت، وحـ أن  يه ما يقدمه إ أية شهرة ح يف قريته، اكن فقرياً حبيث لم يكن 
يه يف بعض األحيانذلك لم يكن     .توفر 

  
ين ال يفرتقونأصبحنا  حنن األربعة برسعة من األصدقاء اثم  ينـا  .لُمتحابني  ا كنا نرسم معاً بكـل مـا 

نكّدس ونكّدس تلك اللوحات، ألننـا نـادراً مـا كنـا نـتخلص مـن أي منهـا بـأن  إال أننا كنامن مقدرة، 
  من وقت آلخر!نعا  أمضينا معاً الكثري من األوقات املمتعة. ولكن آه !  كم كنا أيضاً  .نتمكن من بيعها

 
 : آخر األمر قال جا لكود ذات يومومر هكذا ملدة جتاوزت السنتني. واستمر األ

. هل تُدركون معىن ذلك ؟ وصلنا تمامـاً إىل اجهايـةبنا وصلت  ها قدأيها الرفاق!  -  ! األمور إىل احلّد اجها
أصـفه  ُشلكت شبه عصبة ضدنا اآلن. جتّولت يف مجيع أحناء القرية واألمـر كمـاوقد اعتصم اجلميع ضدنا،  

  .يرفض اجلميع إقراضنا ولو فلساً واحداً إىل أن نقوم بسداد لك ما علينا من ديون تماماً: لكم
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ساد صمت ثم س منها. ؤوكنا قد أدركنا بأن ظروفنا مي .وشحبت وجوه اجلميع من الفزع ،ُصدمنا جداً بذلك
 قال ميليه أخرياً وهو يتنهد :إىل أن طويل 

ي  يف ذهين أية فكر - اً  ةليس  ء، اقرتحوا شيئاً أيها الرفاق.حا   ـ ال
  

نهض اكرل وبدأ لفرتة يزرع املاكن جيئـة وذهابـاً ثـم  .لم جيبه أحد. ما لم يكن الصمت الُمطبق هو اإلجابة
 قال:

يرسـمه قد ياللعار، انظروا إىل هذه الصور الزيتية، أكداس وأكداس من الصور اجلّيدة اليت ال ختتلف عما  -
ين اكنوا يمـرون  يف أوروبا ـشهرة  ذوأي شخص  لست أهتم من يكون، نعم، لكن الكثريين من الغرباء ا

  هنا  قالوا مثل هذا الالكم  أو ما يشابه ذلك.من 
 

   :قال ميليه
  .لم يشرتوهامع ذلك لكنهم  -
م أن يقـول إىل لوحة صالة احكبشري! هل بـإماكن أحـدكهناك هذا ال يهم، األهم أنهم يقولون ذلك. انظروا  -

 يل...؟

 .تباً، اكرل ! لم يُعرض يلع أحد فيها سوى مخسة فرنكات -

 م اكن ذلك؟ -

ي عرض عليك ذلك؟ -   من ا
  أين هو؟ -
  لِم لم يأخذها منك؟ -
يلع أكرث من ذلك املبلغ.  كنت متأّكداً من  يعرضوف يف وقت واحد. كنت أعتقد بأنه س اً ال تتلكموا مجيع -

ا طلبت منه ثمانية فرنكاتذلك ألنه اكن قد أ  .معن اجظر فيها طويالً، 

  .حسناً، وماذا بعد -
  .قال يل بأنه سوف يتصل مرة أخرى -
 ) ملاذا فرانسوا؟عليك رعد وبرق (تعبري جمازي يعين لعنة اهللا -

لمون بأنين أنتم تع غلطة مين، وبأنين كنت قد ترصفت بغباء. أيها الرفاق! أووه، حسناً، أنا أعلم بأنها اكنت -
  بل ذلك ؟ كنت...تموىيكنت أتطلع إىل األفضل. البد أنكم ساحم

درك ذلك باحكأكيد، فليبارك اهللا قلبك الطيب ولكن عليك أال تترصف مرة أخـرى بمثـل لِم ال ؟ حنن نُ  -
 .هذا الغباء

 سوف ترون!وأنا آمل أن يأ أحدهم ويعرض علينا عرضاً جُمزياً،  -

 ..حكتحدث عن أمور ال تزعج.وجيعلين أتقّزز،  فهو مر، هذا األمر ،األعرض جمزي؟ ال ت -
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  :قال اكرل
 !اللوحات من األعمال غري اجلديرة باحكقدير؟ أجيبوىي بل ذلك تُعتربهذهأيها الرفاق، هل  -

  ال. -
  !أليست ذات قيمة كبرية وتستحق أبل تقدير؟ أجيبوىي -
  ، يه كذلك.نعم -
الشـهرة يف هـذا  ويالقيمة واالستحقاق ترتبط بأحد باسم أحد الفنانني مـن ذ لو اكنت هذه األعمال ذات -

ة. أليست كذلك؟  املجال، ألم تكن ستُباع بأسعار خيا

  ، ال أحد يشك يف ذلك.هذا مؤكد -
  ؟هكذا لست أمزح، أليس األمر  -
ي  ملاذا؟ األمر هكذا بالطبع، وحنن أيضاً ال  -  يعنينا من لك ذلك؟نمزح، ولكن ماذا يف ذلك، وما ا

  أيها الرفاق، سوف نضع اسماً المعاً بل هذه اللوحات! -
 

ي يتحدث عنـه؟ وأيـن هـو ومـن  توقف اجقاش احلاد، واستدارت الوجوه بتساؤل حنو اكرل. ما هذا اللغز ا
ي سيقوم باستعارته؟ ي ستتم  استعارته؟ ومن ا   صاحب ذلك االسم الشهري ا

 
   :وقالبعد ذلك جلس اكرل 

بأنهـا وسـيلتنا الوحيـدة إلنقـاذ أنفسـنا مـن  دوأنا أعتق ،يف ذلية اجلّدية. اً سوف أعرض عليكم اآلن أمر -
أسـتند يف رأ هـذا بل عـدد كبـري مـن وأنـا  .مأوى الفقراء هذا... كما أنين أرى بأنها وسيلة مأمونة تماماً 

 ،  ثرياء.رشويع هذا سوف جيعلنا من األأعتقد بأن مكما الوقائع املعروفة منذ قدم احكاريخ اإلنسا

  ! البد أنك فقدت عقلك ؟ثرياءأ -
  ال، لم أفقد عقيل. -
ي تقصده بأ -  ؟ثرياء بىل،  لقد فقدت عقلك. ما ا

  مائة ألف فرنك للقطعة الواحدة. -
 كنت أعلم ذلك. ،عقله فقد -

 اً عليك الفعل و..فقد عقله. اكرل!  حنن نعلم بأن تأثري احلرمان اكن قويّ لقد نعم، نعم، 

 أترغب بتناول حبة دواء ليك تأوي فوراً إىل فراشك ثم..   اكرل! -

 قوموا بربطه أوالً، اربطوا رأسه ثم... -

  ...منذ أسابيع، كنت قد الحظت ذلك اكن بدأ عقله يتغريال، اربطوا قدميه،  -
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٩٨  

و    ي للن אإللك   دאر نا

  :قال ميليه برصامة ظاهرية
يه.  - يك؟ ،واآلن، اكرل، أطلعنا بل مرشوعكاخرسوا، واتركوا الرجل يقول ما    ماذا 
 
ي يؤكـد بـأن  - ، ا حسناً، إذاً، كمقدمة للموضوع، سوف أطلب منكم أن تدّققوا يف واقع احكاريخ اإلنسا

ي حيصل عليه أي من الفنانني الكبار، لم يكن قد حتقق إال بعد أن   رتضـوّ اكن ذلك الفنان قـد احكقدير ا
هذا ما اكن حيدث يف كثري من األحيان، مما جعلين أجترأ بل أن أبين بل ذلـك القـانون  جوخً وبعد أن مات...

  احكايل:
 

 تكـون قـد حتققـت،أن  البـدّ الُمهملني، وإن الشهرة اليت حيصل عليها أي فنان من الفنانني غري املعروفني 
  ! وفاته ق إال بعدحقتتدوماً ال ويه

  
 إىل أبل قيمة.أما مرشويع فهو احكايل:  ،بعد وفاته فقطو ،ذلك ألن أسعار لوحاته ترتفع دوماً 

 سوف يكون بل أحدنا أن يموت!. أن نقوم بتوزيع األدوار بيننا علينا

ـ تقريبـاً أن نَثـب  واكن قد تفّوه بتلك العبارة بهدوء تام وبأسلوب غري متوقع بل اإلطالق، ممـا جعلنـا نن
هشة.   لشدة ا

 
ي  من اجصـائح العاصـفة ـ  نصـائح طبيـة ـ تهـدف إىل مسـاعدة تلت ذلك من جديد جمموعة  ثم اكرل ا

لكنه انتظـر بصـرب إىل أن انـتىه الصـخب وسـاد اهلـدوء ثـم اسـتمر  اعتقدنا بأنه اكن والبد قد فقد عقله.
  احكحدث عن مرشوعه:ب

 
 اختيـاره منـبحألدنعم، بل أحدنا أن يموت ليك يُنقذ اآلخرين وليك يُنقذ نفسه. سوف نقوم اآلن بتوزيـع ا -

ي سيتم اختياره  من ذوي الشهرة، وسوف نُصـبح مجيعنـا بـذلك مـن األ الزتمـوا اهلـدوء  .ثريـاءالشخص ا
  . سوف أعلمكم اآلن بما أقصده حبدييث. ها يه فكريت:تقاطعوىي الواآلن...  الزتموا اهلدوء، 

 
ي سيموت، خالل األشهر اخكالث املقبلة برسم لك  عليه  ما بإماكنه من لوحات، أي أنسوف يقوم الشخص ا

يه من لوحات بقدر ما سيكون بإماكنه أن يفعل ذلك أن لن يرسـم الصـور، ال!  : يعمل بل زيادة  خمزون ما 
واضيع مـن شـأنها أن سوف يرسم لوحات ملوإنما سريسم بعض االسكتشات، والرسوم احكخطيطية، واحكأمالت 

معىن هلا بالطبع ـ  لكنها  اللمسات اخلفيفة بالفرشاة ـ ملسات ال تلفت اجظر، وسوف يضع بل لك منها بعض
سـوف ووبعد أن يضع عليها الرمز اخلاص به (كتابة بتوقيع معني) سوف تصبح مائة باملئة ذات خصوصية، 

بأنها تعود إىل ذلك الشـخص بذلك  علميسوف يكون هلا نمطية معينة بإماكن املرء أن يكتشفها بسهولة، و
،هذه يه األشياء اليت تُباع اآلن، وهذه يه األشياء اليت يقتنيها اجاس بأسعار خرافيـة، ويه أيضـاً ـ  أتعلمون
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٩٩  

و    ي للن אإللك   دאر نا

ا يشـري إىل مـاألشياء اليت يتم  إيداعها يف  املتاحف  بعد أن يموت الرجل العظيم. سوف نُعّد هلـذه اللوحـات 
ي وقت يف ذلك السوف ينشغل بقيتنا و. يف ذلك الوقت، ..طابعها اخلاص وهكذا بُمسـاندة ذلـك الشـخص ا

دث املقبـل بل مسـتوى مدينـة بـاريس وسـمارستها وهكـذا... حيترض، وبإعداد احكحضريات الالزمـة للَحـ
نكون قد أصبحنا بل أهبة االستعداد تماماً، سـوف س عندماأي  وعندما ستصل األمور إىل مرحلة اجضوج،

  نعلن نبأ الوفاة، وسوف يتم ذلك التشييع الرائع. 
  
 هل وصلتكم الفكرة؟ -

  .ل..ال، ليس تماماً بل األقل -
؟   - بالفعل. وإنما سوف يقوم بعد إعالن الوفاة  لن يموت ذلك الرجلليس تماماً ؟ أال تدركون معىن ما أقو

موع عليه بمشاركة لك العـالم. وسـوف وف نقوم بدفن دمية، وسسسوف  بتغيري اسمه وباالختفاء. نزرف ا
  أقوم...

 
وثبوا وقفـزوا فرحـاً يف و .،أطلق اجلميع اهلتافات واحكصفيق .،لم نكن قد سمحنا  ح بإكمال حديثه لكناّ 

كنـا بعـد ذلـك قـد حتـدثنا ثم وخنق لك منهم اآلخر وهم يف حالة من نشوة اكهجة واالمتنان.  ،أحناء الغرفة
آخر األمر، وبعـد أن انتهينـا مـن  ولساخت حول تفاصيل تلك اخلطة الرائعة ح دون أن نشعر باجلوع. 

 إعداد الرتتيبات املناسبة جلميع تفاصيل تلك اخلطة، قمنا بتوزيع األدوار. اكن االختيار قد وقع بل ميليـه.
مجعنا ما حنتاجه من األشياء اليت ليس بإماكن املرء أن قد  وكنا بعد ذلكميليه ليك يموت.  اختيار اكن قد تم

من هدايا تذاكرية ومن أشياء تافهـة   ،لرهان عليها يف املستقبل لقاء ثروة حقيقيةيتخىل عنها إىل أن يصبح ا
قمنا برهن تلك األشياء  لقـاء مبلـغ اسـتطعنا بواسـطته أن نضـمن ألنفسـنا عشـاًء ، حيث  وما شابه ذلك

مـن  رشـحيةلبعض الفرنكات حكغطية نفقـات السـفر و ينااقتصادياً وإفطاراً وداعياً للجميع. كما توفرت 
  اللفت، وما شابه ذلك مما يمكن أن يقتات عليه ميليه كضعة أيام.

 
وم احكايل، و إلفطار قـد انطلقنـا حنـن اخكالثـة ـ مشـياً بل األقـدام اوجبة  انتهاء فوركنا  باكورة صباح ا

أمـا  اكن لك منا حيمل جمموعة من لوحات ميليه الصغرية احلجم لـيك يعرضـها للبيـع يف األسـواق.و -بالطبع
وم املوعود. اكن علينا أنـا ولكـود ، واكرل فقد توجه إىل باريس ليك يتو مهّمة بناء شهرة ميليه إىل أن حيني ا

  أن نفرتق ليك نتجول يف مجيع املدن الفرنسية.
 

. كنت قد مشيت ملدة يـومني األمور  تمت بهيتمدى السهولة واليرس ال تبنّي وسوف تُدهش اآلن عندما ست
ي بتنفيذ مرشويع  اكدءقبل  اكن بأن بدأت برسم ختطيطي لفيال  تقع خارج إحدى املدن الكربى. ذلـك ا

إيل لـيك يُشـاهدها ـ كنـت أعلـم قد جاء املالك واكن  ألنين كنت قد شاهدت املالك واقفاً بل رشفتها العليا
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١٠٠  

و    ي للن אإللك   دאر نا

ا عملت برسـعة لـيك أحـاول جلـب انتباهـه إيلّ  لـق بـني الفينـة طاكن الرجـل يُ  - بأنه سوف يفعل ذلك 
بـأنين يل حتدث ميع من حني آلخر بكل محـاس ثـم قـال اكنت قد  ،االستحسانتّدل بل واألخرى صيحات 

  أعترب أستاذاً يف هذه املهنة !
 

أخرجت منها إحدى لوحات ميليه، الـيت كنـت وحبثت يف احلقيبة ثم وضعت فرشا جانباً، قد حينئذ كنت 
 فق عليها واليت ترمز السمه، وقلت بتفاخر:فرة املتيقد وضعت بل زاويتها الش

ي علمين رسم اللوحات! أعتقد بأن يلع بـذلك أن  - أعتقد أنك تعرف هذا الرجل ؟ حسناً، هذا هو الرجل ا
  أجيد مهنيت؟

 
نب ثم الزتم الصمت. ثم قلت  بلهجة تنم عن احلزن    :نظر إيل الرجل  بارتباك،وكأنه يشعر با

ُ ال  -   ؟شري إىل أنك ال تعرف توقيع فرانسوا ميليهأعتقد أن صمتك ي
 

  ملاذا؟   -سألين 
  

ألكرث لطفاً ممن قد تكـون الشخص افرة، لكنه اكن يعن تلك الشبالطبع يعرف شيئاً  ذلك الرجللم يكن 
 بعبارات مرحية جداً:وهم طوال حياتك. ألنه قال يل ليك يتخلص من ذلك املوقف احلرج، تقد قابل

ي اكن يدور يف ذهين، عرفته اآلن بالطبعال، ملاذا ؟ هو  -   .ميليه بالطبع، لست أدري ما ا
 

 هـذابل الرغم من أنين لست ثرياً  فأنـا لسـت فقـرياً إىل :  رِشاء تلك اللوحة، لكنين قلت بثم أبدى رغبته 
  .تركته حيصل عليها لقاء ثمانمئة فرنٍك  وكنت يف آخر األمر قد. احلدّ 

 
! ثمانمئة فرنٍك  أبديت دهشيت بالقول "   فرن

  
    اللوحة اليت اكن ميليه سيبيعها لقاء رشحية واحدة من اللحم.يه نعم، تلك  "أجاب

  
ـء الصـغري، ومـع ذلـك فأنـا " أتمـىن اآلن نعم، كنت قد حصلت بل ثمانمئة فرنٍك فرن لقـاء ذلـك ال

ت قد رسمت أيضاً صورة مجيلة كنو... وفات . لكن ذلك الزمن ملقاء ثمانية آالف فرنٍك  استعادتها منه
لكن لم يكن  ، كنت أرغب يف أن أعرضها عليه بمبلغ عرشة فرنكات فقط جداً أخرى ملزنل ذلك الرجل

ه بمبلغ مئة فرنك. ا بعتها إ   األمر سيتناسب مع كوىي تلميذاً ملثل ذلك األستاذ، 
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١٠١  

و    ي للن אإللك   دאر نا

انطلقت من جديد يف جـوليت قد وم احكايل يف اكنت قمت بل الفور بإرسال اخكمانمئة فرنٍك إىل ميليه، وثم 
  تلك.

 
أصـبحت منـذ  كماامتطيت ركوبة. كنت قد هذه املّرة مشياً بل األقدام ـ ال، وإنما  أكن قد ذهبتلكنين لم 

وم أمتطي  وم،  ركوبة.منذ ذلكذلك ا لم أكن أحـاول بيـع اثنتـني، ومـا وكنت أبيع لوحة واحدة فقط يف ا
  ول دوماً لزبوىي:كنت أفعله هو أنين أق

 
أنا خمبول بأن أبيع إحدى لوحات فرانسوا ميليه، ألن ذلك الرجل لن يعيش أكرث من ثالثـة أشـهر أخـرى،  -

  .باملالوال احلب ال بوعندما سيموت لن يكون باإلماكن اقتناء لوحاته 
 

لك احلوبذلك أبعد مدى ممكن،  بل قد حرصت بل نرش ذلك األمركنت    دث.كنت أهيئ العالم 
 

 قد استفدت شخصياً من تلك اخلّطة، ذلك ألن خطتنـا كيـع اللوحـات اكنـت خطـيت، ويه  كما أنين كنت
يف الليلة اليت سبقت انطالقنا يف محلتنا، حيث كنا قد وافقنا حنن اخكالثـة بل أن  ااقرتحته اخلطة اليت كنت

اكنت اخلطة قد وبدأ بتجربة خّطة أخرى. نقوم بمحاولة جديّة  حكطبيق تلك اخلّطة قبل أن نتخىل عنها ليك ن
نا مجيعاً  ملـدة يـومني فقـط، سـوى اضطررت للتجول سرياً بل األقدام  ، حبيث لم أكن قد جنحت بالنسبة إ

اكن الكنا خي مـن نرشـ شـهرة ميليـه يف منطقـة قـد  مدة يومني فقط.يف اجتاه آخر لكود قد سار  اكنكما 
اكء تكون قريبة  من منطقة إقامته، أم ا اكرل فاكنت مسريته ملدة نصف يوم فقـط. ذلـك اجـذل الالمـع ا

  وق.اكاكن بعد ذلك يسافر والعديم الضمري! 
 
كنا من فرتة ألخرى نلتيق يف القرى مع أحد الصحفيني، وبذلك كنا قد بدأنا بنرش نبأ احلدث املرتقب من و

 والدة رسـام جديـد، وإنمـا اكنأو عن ف اكتشاعن ننرشه من أنباء لم يكن  اخالل الصحافة. لكن ما كن
ي سيجعل اجلميع يعرفون من هو فرانسوا ميليه. كما لم يكن ذلك أيضاً  لإلشادة بـه بأيـة طريقـة،  اجبأ ا

اكنت تلك األنباء تتسـم أحيانـا  وإنما اكن عبارة عن بضع لكمات تشري فقط إىل احلالة الصحية  "لألستاذ"...
أس، لكنها اكنت دوماً ُمشبعة بمسـحة مـن احكـوجس مـن األسـوأ.  أحيان أخاكنت يفو ،باألمل رى تو با

ين اكنـوا قـد كما كو نا نؤرش دوماً بل تلك الفقرات بشلك مُمزّي ونرسل تلك الصحف إىل مجيع األشخاص ا
  .اشرتوا منا اللوحات

 
ة، فقد استط اع أن حيصـل بل صـداقة اكن اكرل قد وصل برسعة إىل باريس، واكن ينفذ األمور بكفاءة خ

الكثري من املراسلني الصحفيني. كما استطاع أن يُشيع نبأ مرض ميليه يف انكلرتا، و مجيـع أحنـاء القـارة 
  .األمريكية، و لك ماكن يف العالم
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١٠٢  

و    ي للن אإللك   دאر نا

احكقينا حنن اخكالثة يف باريس. لـم نعـد نطلـب مـن كنا قد و نهاية األسابيع الست اعتباراً من يوم اكداية، 
، وبذلك اكنت األمـور قـد نضـجت  قد انترش كثرياً اكن املوضوع  ذلك ألنيليه إرسال أية لوحات إضافية، م

ا وجدنا بأنه سيكون من اخلطأ أال نعمد إىل رضب رضبتنا  ة، وبأن من اخلطأ أن ننتظر ملـديف احلال  تماماً. 
يبدأ باحكـدريج  بـادخء املـرض، ألننـا  أطول. وبذلك كتبنا إىل ميليه، وطلبنا منه أن يمكث يف الفراش، وأن
لك   !... نريده أن يموت خالل عرشة أيام، هذا لو اكن بإماكنه أن يستعد 

 
ثم قمنا بعد ذلك بعملية حسابية، تبني جا بموجبها بأننا  كنا قد تمكّننا معاً من بيع مخسـة وثمـانني لوحـة 

.  فرنٍك . وبأننا حصلنا بذلك بل مبلغ تسع وستني ألف اً اسكتشو ي أثبت بأنـه أكرثنـا وفرن اكن اكرل ا
  قد تمكن من بيع لوحة "صالة احكبشري" بمبلغ ألفني ومئيت فرنك.فبيع  ةآخر عمليجناحاً يف عمله، قد أجنز 

   
ي حققه!يف حينه كم كنا و ي بـالطبع نكـن نتوقـع  ذلك ألننا لـم ...قد أشدنا باإلجناز ا ـوم ا أن يـأ ا
ات للحصول بل ذات اللوحة، وبأن أحد الغرباء سوف حيصـل عليهـا بمبلـغ يكافح فيه وف س فرانسوا با

  .فرنك ةوستمائنقدي قدره مخسة آالف 
 

وم احكايل أنا واكرل ثم قمنا تلك الليلة بتناول عشاء ختايم،   احتفلنا حبزم أغراضـنا وعـدنا لـيك نتـو يف ا
وميـة إىل اكرل بعد الرخية ميليه يف أيامه األخرية، وليك نُ  ون عن املزنل، وليك نقوم بإرسال األخبار ا فضو

ي اكنيف باريس.  عليهـا لك يتو نرشها يف خمتلف الصحف اليت تصدر يف مجيع املقاطعات، لـيك يّطلـع  ا
 العالم...

ُ و. قد جاءت يف آخر األمر تلك اجهاية احلزينةواكنت   اجهائيـة يف الطقـوس  شاركاكن اكرل أيضاً هناك ليك ي
  .للتشييع

  
 اكنـتالكـرة األرضـية، وكيـف  وأنت تذكر بالطبع ذلك املأتم الكبري، ومـا اكن قـد أحدثـه مـن أثـر يف لك

كنا حنن األربعة وحنن ال نزال وعن حزنها لوفاة ميليه... بإسهاب تعبرياً  عنهقد حتدثت الصحف يف العالَمني 
ح ألحد باملشاركة حبمله معنا، ألنـه لـم يكـن بـداخل ذلـك اجعش معاً ولم نسم بل تالزمنا معاً، قد محلنا

اكن بـإماكن أي شـخص قـد يشـارك يف محـل اجعـش أن يكتشـف بذلك اجعش سوى تمثال من الشمع، و
ين اكنوا قـد تشـاركوا سـابقاً اجقص يف الوزن.  باحلرمـان يف تلـك األيـام  بكـل حمبـة نعم، حنن األربعة ا

  ذلك اجعش معاً... نامحلمن كنا أيضاً ،  األوقات الصعبةو
 

   سأحكه:
 من أنتم األربعة؟ -
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و    ي للن אإللك   دאر نا

  أحـد األقربـاء، قريـب بعيـد. حنن األربعة ـ أتعلم، اكن ميليه قد ساعد يف محل نعشه، وهو ُمتنّكـر بـزيّ  -
 مدهش -

. تلـك اللوحـاتارتفعت أسعار اكنت قد كم ر تذكالبد هذه يه احلقيقة كما حدثت تماماً. حسناً، وأنت  -
وم ، واألموال؟  فلم نعد ندري ما نفعله بها.ن عأما  يف بـاريس يمتلـك سـبعني مـن لوحـات شخص هناك ا

 قد دفع ثمنها مليوىي فرنٍك.اكن  ميليه

بالفرشاة خالل األسـابيع السـت الـيت قد رسمها ميليه اكن جمموعة الرسوم احكخطيطية اليت إىل أما بالنسبة 
بيـع مجيـع مـن تمكّنا أيضـاً يف ذلك الوقت كنا قد ندما ستعلم بأننا كنا أثناءها يف جتواجا، فسوف تُدهش ع

  ...هذا هو الوضع عندما توافق بل ترك الشخص يترصف!!. تلك اللوحات
  .رائعة، رائعة بالفعل قصة -
  .نعم، يه تستحق ذلك -
ه أمر ميليه - ي آل إ  ؟وما ا

 .هل بإماكنك أن حتفظ الرّس؟ - 

    بالطبع . بإماك ذلك -
ه  لتذكر الرجهل  - ي كنت قد لفتت انتباهك إ وم ا  .هو فرانسوا ميليه يف غرفة الطعام ؟ هذاا

   ! عظيم -
 ابوضع مـأحد العباقرة يموت من اجلوع ليك نقوم بعد ذلك  نكن قد تركناة واحدة لم وملرّ  ،نعم. هذا ألننا -

. ولم نسـمح بـأن يُطلـق ذلـك الطـائر اكن جيب أن حيصل عليه بنفسه من جوائز يف جيوب أشخاص آخرين
تغريده من قلبه دون أن يسمعه أحد، ليك تتم ماكفأته بعد ذلك بأبّهة بـاردة جلنـازة عظيمـة. هـذا مـا كنـا 

ه!    ...نهدف إ
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A  DOUBLE BARRLED DETECTIVE 
STORY 

BY، MARK TWAIN 

  ة אلتحّري אلمزدوجقّص 
  
  

١  
، هو حفل زفاف بني رجل وسيم قليل املـوارد ١٨٨٠ينيا و العام اكن املرسح األول لألحداث يف والية فريج 

ة وفتاة شابة ثرية. حالة حّب من  ، ظرةاجاملا  زواج ُمترّسع اعرتض عليه وا الفتاة األرمل. األو

 
لـم تكـن ولكـن يعقوب فولر العريس شاب يف السادسة والعرشين من العمر، ينحدر من خئلـة عريقـة، 

 ،وبذلك قـال اجلميـع نظراً ألنها اكنت قد هاجرت قرسّياً من سيدغيمور. ية ماكنة اجتماعية،أ لك العائلةحك
 امللك جيمس. بسبباكعض منهم خببث، واكاقون العتقادهم ذلك فعالً،  بأن ذلك اكن 

  
 فخـورة إىل حـّد كبـري أما العروس فيه فتاة مجيلة يف احكاسعة عرش، قوّية الشخصية، مـن مسـتوى رفيـع،

الفتـاة قـد  ذات الوقت خطفية جداً مما جعلها تهيم حبب زوجها الشاب. اكنتاكنت بصلها اجبيل، إال أنها بأ
ها،حتّدت ألجله  دون  احتملت توبيخه هلا، واستمعت إىل حتذيراته وتوقعاته ملساوئ ذلك الـزواج استياء وا

ي أحبته.، و ن أن حتصـل بل بركتـه، ويه فخـورة ذلدرت مـزن دواكنت قد أن يزتعزع إيمانها بالشخص ا
ه من براهني حول طبيعة العاطفة اليت جعلت ذلك الرجل حيتل تلك املاكنة يف قلبهاو   .سعيدة بما اكنت تُد
  
وم احكايل لزواجها منه، اكنت بانتظارها مفاجأة حُمزنة  اكن زوجها قد وضع جانباً تلـك  .ولكن و صباح ا

  املغازالت اللطيفة وقال هلا:
 
ك تزوجيك يل.  لقد أحببتكأعلمك به.  ي ما !اجل -  لم يكـنولكن ذلك اكن قبل أن أطلب من وا

 أمـر آخـر وخمتلـف ، األشياء اليت رواها لك عـين اكن بإماك أن احتمل ذلك، ولكن رفضه يل ما كّدرىي،
. عرفت ذلك مـن م .تماماً  صـادر موثوقـة. اكن مـن بـني ال حاجة ألن تقو شيئاً، فأنا أعرف جيداً ما قا

األشياء اليت رواها لك عين أن قال لك بأن شخصييت تبدو بل ِسمات وجـيه. وبـأنين لسـت سـوى شـخص 
،مُ  ُمتصنع، خُمادع، ي را عبارة أيضاً اكن قد أطلق يلع وإحساس بالشفقة أو باحكعاطف.،  أد هجبان، ليس 

 األبيض".  عالمة الكمّ " :العالمة احكجارية جبات احَللفاء" وعبارة "
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و    ي للن אإللك   دאر نا

  :ثم قال
، ليك يُطلق عليه اجار ويُرديه قتيالً اكللكب. كنت قد رغبتاكن أي رجل آخر يف ماك  -  سيذهب إىل مزن

أن وبـ ..بذلك، بل كنت أعزتم القيام به، ولكن خطرت ببايل فكرة أفضل: ويه بأن أحلق بـه العـار! القيام
!  يف سأفعل ذلك ؟ سوف يكون من خالل تعاميل معك، أنت حمبوبتـهك.. باحكدريج.وأن أقتله  أحطم قلبه

  ..وبأن أتزوجك وبعد ذلك...كوىي صبورة. فسوف ترين!
 
وملدة ثالثة أشهر، قـد خنـت مـن مجيـع أشـاكل اإلذالل واإلهانـات  منذ تلك اللحظة،اكنت الزوجة الشابة و

هن لك الزوج أن يبتدعها، وهـذا أيضـاً ماعـدا مجيـع الُمبدع  واملّتقد باحلقد  واكؤس اليت اكن بإماكن ا
احتفظت جفسها فقط برّس ما تُعانيه اكنت قد إال أن كربياءها اكن نصرياً هلا، وبذلك  أنواع األذيّات اكدنية.

  من املتاعب. 
 اكن زوجها يقول هلا من حني آلخر:

ه لم ال - ك ليك تشتيك إ   ؟  تذهيب إىل وا
  

باملزيد من ابتدع ثم ي ب بها بعد أن يُوقعاكن و.، اجلديدة حكعذيبها ألسا يسأهلا من جديد عن  ،تلك األسا
ها، لكنها اكنت   جتيبه: دوماً سبب عدم شكواها لوا

ثم اكنت تسخر من أصله بأن تقول  بأنها أصـبحت اآلن اجلاريـة الرشـعية  .لن يعرف أ ذلك مين أبداً  -
ا علي ها أن تُطيعه، وسوف تفعل ذلك. وأن بإماكنه أن يقتلهـا  لـو رغـب بـذلك، ملن هو من ساللة العبيد، 

  لكنه لن يتمكن من حتطيمها وبأن أصل " سيدغيمور" لن جيعله يفعل ذلك.
 

 : ذلمض بأسلوبذات يوم قال هلا زوجها بل زواجهما بعد م ثالثة أشهر 

ب ماعدا أسلوب واحد. وانتظر أكنت قد  -   يبه... ن جُت جربت معك مجيع األسا
 قالت ويه تلوي شفتيها باستهزاء: 

  حكجرب ذلك! -
  

 ارتدى مالبسه:ثم قال هلا بعد أن  يف منتصف الليلاكن زوجها قد نهض من فراشه  و تلك الليلة

  انه وارتدي مالبسك! -
  

بـدأ يشـّد ل، واصطحبها بعد ذلك إىل مسافة تبعد حوايل امليل عن املـزنثم اكن أن  امتثلت ألمره ـ كعادتها.
 كمّ  واكن بعد انتىه أخرياً من ذلك، قد .هترصخ وحتاول احكخلّص من  وثاقها  إىل شجرة جبانب الطريق، ويه
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بعـد أن مّزقـت الـالكب وفمها ورضبها بل وجهها بسوطه اجلتي، ثم قام بتسليط الكبه اكوليسية عليهـا. 
 ا:نادى الكبه وقال هلتماماً ثيابها إىل أن أصبحت خرية 

ينرشـون وف سـو سوف يعرث عليك املارون من هنا. سوف يمرون بعـد حـوايل ثـالث سـاخت مـن اآلن، -
ي!   ...ثم ذهب يف طريقه األنباء ـ هل تسمعني؟ وداخً، ها قد رأيت آخر ما 

 
  أخذت تتأّوه وحُتدث نفسها: 

  .وأرجو اهللا أن يكون ذلك الطفل صبياً  سوف أ  طفالً، -
 

ين مروا من هناك بعد وقت قصري عون اكن املزارثم  نرشوا يواكن من الطبييع أن قيودها.، من  روهاقد حرّ ا
حبثوا عنه يف مجيع أحناء اكتة بنّية إعدامه ح دون حماكمته قانونياً، لكن العصفور ثم  األنباء حول ذلك.

  اكن قد طار...
 

ها أيضاً واكن ها.، حبست نفسها يف مزنل وابعد ذلك، اكنت الزوجة الشابة قد  نفسـه معهـا، قد حبس وا
ترتاجع يومـاً وبذلك بدأت صحته  ،كربياءه.أهان اكن ما حدث البنته قد حطم قلبه و ،ولم يعد يقابل أحداً.

  ابنته تشعر بالفرح عندما أسعفه املوت بالراحة األبدية...ح بعد يوم، مما جعل 
  يها من املمتلاكت واختفت.بعد ذلك ببيع لك ما قامت الزوجة الشابة   
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٢  
، اكنت امرأة شابة تعيش يف بيت متواضع  جبانب قرية نيو إنكالنـد املنعزلـة دون أيـة رفقـة ١٨٨٦يف العام 

تبتعـد عـن مجيـع اكنـت سوى طفل صغري يف حوايل اخكامنة من عمره. اكنت تقوم جبميع أعماهلـا بنفسـها، و
اللحام أواخلباز أوغريهم ممن اكنوا يقدمون هلا اخلدمات، مـا ى ال لم يكن بذلك العالقات االجتماعية. و

 . يهـا طفـل اسـمه آر لـم يكـن كمـا يقولونه عنها للقرويني، سوى أن اسم خئلتها "سـتيلمان" وبـأن 
لك  بإماكنهم أن يعرفوا من أين أتت، لكنهم اكنوا يقولون بأنها تتحدث بلهجة ساكن اجلنوب. كما لم يكن 

ته.ح أصدقاء أو  ي رفاق أوالطفل أيضاً أ   من يقوم بتدريسه سوى وا
  

ته قد تولّت   ح أنها اكنت فخورة نتائج،مثابرة وذاكء واكنت سعيدة بما حققته من كل تدريسه باكنت وا
ء.  بذلك بعض ال

: وذات يوم،   قال هلا آر
  أيم، هل أختلف عن بايق األطفال؟  -

  :أجابت
  ملاذا؟حسناً، ال أعتقد ذلك.  - 

أجبتهـا بـنعم، ثـم و ،فيما إذا اكن سايع الربيد هنـا. منذ قليل طفلة صغرية وسأحكينمّرت جبانيب اكنت قد  -
قالت يل:  فـإذن كيـف بإماكنـك أن ثم قلت هلا بأنين لم أره بل اإلطالق. ورأيته؟  كنت قد م  ذسأحكين من

بـأنين يل جانب الطريـق، واكن أن هـزأت  وقالـت تقول بأنه اكن هنا؟  أجبتها : ذلك ألنين شممت أثره إىل 
  ؟ ذلك تلك الطفلة لست سوى شخص خمبول. أيم، لِم فعلت

  
يـه هبـة عالمـة َخلقيـة! شحب وجه املرأة الشابة  وحـدثت نفسـها: " هـذه اللكـب  "حاسـة شـمّ  البـد أن 

 ."  اكولي

  .ل "ها قد رسم لك اهللا الطريق"ضمت األم طفلها إىل صدرها بقّوة وخنقته بكل حمبة ويه تقوثم  
 

 أخذت أنفاسها تتالحق وتتسارع لشدة االنفعال وحدثت نفسها:ويف عينيها نظرة ضارية، ثم ملعت 

فلم يكن بإماك تفسري تلك األشـياء  ،كرث من مّرةأحجية ألها قد تّم حّل اللغز.، اكن األمر بالنسبة إيل  -
  .لظالم، لكن مجيع األمور قد أصبحت واضحة أمايم اآلناملستحيلة اليت اكن الطفل يقوم بها يف ا

  ثم وضعت الطفل يف كرسيه الصغري وقالت: 
ك، وسوف نتحدث عن هذا األمر بعد ذلك انتظر قليالً حبييب،  -  .ريثما أعود إ
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 قامت بإخفائهـا يف أمـاكن خمتلفـة :وتناولت من طاولة الزينة عّدة أشياء صغرية   ثم صعدت إىل غرفتها.
حتت املكتب، ووضعت فّتاحة األوراق العاجية  قصاتعت علبة األظافر حتت الرسير، ووضعت زوج المِ وض

ه وقالت:  حتت خزانة املالبس. ثم خدت إ

قامت بتسـمية تلـك األشـياء وبعد أن  .تركت يف األبل بعض األشياء اليت اكن يلّع أن أجلبها إىل األسفل  -
  .لبها يل"فلتصعد إىل األبل وجت - : قالت

 
 ركض الطفل ألداء مهمته ثم خد  برسعة ومعه مجيع تلك األشياء. 

ته    :سأحكه وا
 عليها ؟"ر هل وجدت صعوبة يف العثو -

  أجاب الطفل 
ي اكنت فيه -   .ال، أيم لك ما فعلته هو أنين قمت جبلبها من املاكن ا
 
ته أثناء غيابه، قد توجهت إىل املكتبةو  بعد أن فتحت لك وت عّدة كتب من الرّف العلوي، تناول.، اكنت وا

أخدتهـا إىل أمكنتهـا بعـد أن احتفظـت يف ومنها بل إحدى الصفحات، مّررت يـدها بل تلـك الصـفحات 
  ها:ذاكرتها بأرقامها. ثم قالت لطف

ء ما بعد ذهابك، هل تعتقد بأن بإماكنك أن تعرف ما هو ؟" ، كنت أقوم هنا ب  " آر

، ثم فـتح الصـفحات الـيت اكنـت قـد فتحتها قد حنو املكتبة وجلب الكتب اليت اكنت الفور بلتوجه الصيب 
  مّررت يدها عليها...

 
ته وقالت:   حينئذ حضنته وا

وبأن  ،اكتشفت بطريقة ما، بأنك ختتلف تماماً عن اآلخرينلقد سوف أجيب بل أسئلتك. حبييب، واآلن  -
يـك نك أن تشّم الروائح اليت ليس بإماكن اآلخرين أن يشمّ بإماكنك أن ترى يف الظالم، كما  بإماك وها، ألن 

. فلـو  ،ولكن عليك أن ترتك هذا األمـر رساً. يُعترب هذا من األمور اجليدة والقّيمة، حواس اللكب اكولي
غريب األطوار، وسوف ينعتونك بمختلف الصـفات،    اكتشف اآلخرون ذلك، سوف يقولون بأنك طفل شاذ

ك. قد كما  ء بايق األوالد إ ُ لم يكن يرغب يف إثـارة  إنمثل اآلخرين، أن يكون املرء يف هذا العالم بل ي
يك هذه اهلبة العظيمة واملمـزّيةزدرائهمحسدهم وغريتهم وا ت و أنـا سـعيدة  .. من اجلّيد أن تكون قد و

تك.أليس كذلك ؟ولكنك ستحتفظ بذلك رساً كما طلبت منك  ،بذلك.   ألجل وا
  عدها بذلك دون أن يفهم شيئاً مما قاحكه.اكن الطفل قد وو 
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و    ي للن אإللك   دאر نا

ـوم بـاحكفكري بـالكثري مـن األمـور املثـرية:ثم  ته قـد ُشـغل طـوال ذلـك ا مشـاريع  ،خطـط اكن ذهن وا
ه من نريان مبهمـة مـن تبما تضمن مروعة وذلمضة. اكنت تلك األفاكر،، لك منها ومجيعها غريبة ،وخمططات

ُ تنعكس بل  جحيم، ها. اكنت حممومة لشدة االضطراب، ولم تكن تـتمكن مـن ؤسقط عليه ضياوجهها وت
: ذهنها جيول  بينما اكنت طوال الوقت حُتدث نفسهاو .،اجللوس،أومن الوقوف أومن القراءة  يف املا

الً نهاراً  اكن قد - ي،  وكنت طوال السنوات املاضية أفكر   ولكـن طريقة أحطم بها قلبـهبحطم قلب وا
  ".... وها قد وجدتها اآلن. وجدتها اآلندون جدوى

 
ُ الزال شيطان القلق  واكنثم استمرت يف إجراء اختباراتها إىل أن حّل الليل  سيطر عليهـا. اكنـت تتجـول يف ي

، حتـت  بابيس والكشاتبني  وِمكبات اخليوطبإخفاء اأحناء اكيت وبيدها شمعة من العلّية إىل القبو. تقوم 
ليهـا يف ع يعـرث ت البسط، و شقوق اجلدران وحتت صناديق الفحـم، ثـم ترسـل الصـغري لـيكالوسائد وحت
 تُطري عليه وتغمره بقبالتها.ثم  السعادة والفخراملزيد من تشعر ب لكما فعل ذلك، تالظلمة. واكن

 
 اكنت حُتدث نفسها دوماً وتقول:وقد أخذت مظهراً جديداً، ومنذ ذلك الوقت اكنت حياتها 

  .اآلن ضمان املستقبل. بإماك اآلن أن أنتظر وأن أستمتع باالنتظار"تم  "
 
خدت إىل االهتمام جبميـع مبـاهج أيـام بكورتهـا (مـا قبـل . دت من جديد مجيع اهتماماتها السابقة توقّ و 

 ،زواجها)  ويه االهتمامات اليت اكنت قد ختلّت عنها ملدة طويلة، من موسيىق  ولغـات ورسـم وغـري ذلـك.
هـا مـع مـرور السـنوات، وأص بحت تشعر من جديد بالسعادة وبنكهة احلياة. اكنت ترقـب تطـور ونمـو و

وتشعر بالر بذلك، ولكن ليس تماماً، وليس يف مجيع األمور وإنما بل وجه احكقريب. ذلك ألن اجلانـب 
عتـربت أن حمبتـه هلـا اكن ذلك يف نظرها عيبه الوحيد، لكنها ا. الطّيب يف نفسه اكن أقوى من اجلانب اآلخر

ي حيمل الضغائن وهذا أمر جّيـد  ه. اكن من اجوع ا  !وولعه الشديد بها  البّد وأن يسّوي األمور بالنسبة إ
واخكابـت، كمـا هـو  اجوع العنيفلكن السؤال اكن فيما إذا اكن ذلك َمدخة ألن تكون أسباب أحقاده من 

 تماماً. من اجلّيدلن يكون الوضع بالنسبة إىل مشاعره الوديّة، ألن ذلك 

 
ف وسيم الشلك، مجيل الطلعة، كما اكن رياضياً،  دمث احكرصـف،  اكن آر قد أصبحمع مرور السنوات و 

يبدو أكرب قليالً   اكن قد أصبح نبيالً، حلو املعرش، لطيفاً يف تعامله. كما أنه عندما أصبح يف السادسة عرش
  من سنه احلقييق.

 
ته قد أعلمته وذات مساء اكنت   يها ما ستُ وا ذليـة  من األمور اليت تعتـرب يفعلمه به وبأن ما ستقو بأن 

ي تسمح  بسماع ما سـوف تقـويف أصبح اآلن .، فقد األهمية واخلطورة السـن املناسـبة ، وبأنهـا السن ا
.وف العه بل ما سّط ال يه  ،ترويه  يؤهله حكنفيـذ وف ، مما ساالتزانومن الصفات اخلُلقية  ما يكيفوبأن 



 ترجمة أمل عمر بسيم אلرفا                                                                                     ترجمات مختارة من قصص مارכ تو

 
١١٠  
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طط وتعّد هلا برتوٍ 
ُ

عـدة سـنوات. ثـم روت  قصـتها املريـرة بكـل مـا فيهـا مـن   ذمن خّطة قاسية اكنت خت
  ..شناعة.

 
 الف مشدوهاً كعض الوقت ثم قال :  ظّل 

دكم  وطبيعـتكم لـيس هنـاك  سـوى طريقـة فتفكرين به.  أفهم ماأنا  - نحن من اجلنوب، وحبسب تقا
 .ة للتكفريعن األمر (للتعويض). سوف أحبث عنه وأقتلهواحد

أال تمـّس شـعرة  جيب فهل أدين  بذلك ؟ ال، ،وفضل حظوة وِمّنةهو و ،قال ! املوت خالص، وعت تقتله !  -
  .واحدة من رأسه

 
  اكن الف قد استغرق للحظة يف أفاكره ثم قال:و
ي يف هذا العالم - ما مين اطليب  وسوف يرسىي تنفيذها. ،قانون بالنسبة إيلرغبتك بمثابة ال، و أنت لك من 

  .سوف أفعل ذلكو تريدين أن أفعله،
 

ته رضاً وقالت:   ملعت عينا وا
  
ي خيتبئ فيه منذ أحـد عرشـخماً.  .هليك تعرث علي سوف تذهب  - كنـت استطعت أن أعرف اآلن املاكن ا
ماكنه. هو اآلن صـاحب مـنجم معـادن يف  عرفةاحتجت إىل مخس سنوات من اكحث وللكثري من املال مل قد

املـّرة وهـذه يه  واسمه يعقوب فـولر. هـذا هـو املوضـوع ـ يعيش يف دينفروهو كولورادو وأموره بل ما يرام 
. هل تتصّور بأن هذا االسم اكن سيصبح اليت األو  أنطق بها باسمه منذ تلك الليلة اليت اليمكن أن تُن

  .اسماً نظيفاً! بأن منحتكمن العار  اسمك ما لم أقم بإنقاذك
 

ي  ه. سوف ذلك املاكنجيعله يرتك سوف سوف توصله إىل احلّد ا وتطرده منه مّرة أخرى. ثـم مـّرة  تتبعه إ
باملخـاوف  تمألهـاسـوف ودون هـوادة. سـوف تُسـّمم حياتـه و أخـرى باسـتمرارأخرى، وّمرة أخرى، ومّرة 

يـه شـجاعة  ؤس إىل أن تقوده إىل أن يتمىن املوت. وإىلسوف تشحنها باملتاعب  وباك الغامضة. أن تصـبح 
راحـة اجفـس، وال اجـوم اهلـادئ. ال  ،لن يعرف الراحة بعـد اآلنو "، يهودي تائه" حتّو إىل وف االنتحار. س

ي وكمـا اكن قد إىل أن حُتطم قلبه كما  تلتصق به وتضطهدهسعه كظلّه وسوف تتبّ  اكن قـد حطـم قلـب وا
  ليب.حطم ق

 
  ! أيم ،سوف أطيعك -

ي -   ! أنا أصدقك، و
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لك.،  -ثم قالت  ء جاهزاً اآلن. هذه بطاقة اعتمـاد باسـمك.، وقمت بإعداد اكفة احكحضريات  أصبح لك 
ا قمـت وفنحن ال ينقصنا املال.  بإماكنك أن تُنفق املال حبّرية  قـد حتتـاج يف بعـض األحيـان إىل احكنّكـر.، 

لك، هذا باإلضافة إىل بعض وسائل الراحة األخرىبتأمني ما يلزم   .ك 
   

ة: تثم أخرجت من درج طاولة املكتب عدة قصاصات من الورق ُطبع   بل لك منها اللكمات احكا
 
  

  دوالر ١٠،٠٠٠جائزة 
نا بأن أحد الرجال املطلوبني للعدالة يف إحدى واليات املنطقة الرشقية يُقـيم هنـا. اكن هـذا الرجـل  نيُم إ

لة من العام  قـام بتجـريح وجههـا  ، ثـم، قد ربط زوجته الشابة بل شجرة جبانب الطريق العـام١٨٨٠ذات 
اآلن تركها خرية تماماً هناك وهـرب مـن اكـتة. يقـوم أحـد أقربائهـا ، ثم بسوطه، وجعل الكبه تُمزق ثيابها.

هوف  س باكحث عنه منذ سبعة عرشخماً. نقداً ملن سـيقوم بـاإلعالم عـن أعاله ا يتم دفع املاكفأة املشار إ
ي يتم اكحث عنه، وذلك أثناء مقابلة شخصية  .عنوان الشخص ا

  العنوان.............. صندوق بريد.........
  
ي  عندما ستعرث - الً وتقوم بإلصاق أحد هذه اإلعالنات بل املبىن ا عليه وتتعرف بل أثره، سوف تذهب 

ثانية من اإلعالن بل جـدار مكتـب الربيـد،  أو يف غـري ذلـك مـن األمـاكن  سُتلصق نسخةكما يشغله، 
بضـعة أيـام أن تمنحـه يف بـادئ األمـر عليك حلديث املنطقة.يصبح مداراً سوف بذلك اكارزة  يف اكتة. و

الس إىل اإلفـ عمل بل أن تقـوده تقريبـاً ُيجرب خالهلا بل بيع ممتلاكته بما يقارب قيمتها احلقيقية. ثـم سـتس
ـأس وسـعلينا ولكن باحكدريج.  يرضـ بصـحته وف أال نقوم بإفقاره بل الفور، ألن ذلك سوف يقوده إىل ا

  وقد يتسبب يف موته.
 
رج ثالثة أو أربعة من تلك األوراق املطبوعة   مع بعض النسخ املطابقة لألصـل وقـرأت  -ثم تناولت من ا

  إحداها:
  
  إىل يعقوب فولر:  

                                                                                                    
يوماً حكصفية أعمالك. لن تتم مضايقتك خـالل هـذه الفـرتة الـيت سـوف تنـتيه يف صـباح   ١٨ يك مهلة 

بعـد السـاعة يكون عليك بعد ذلك أن تُغادر املاكن. ولو مكثت يف هذا املـاكن وف يوم..... من العام.....  س
ها املعلومات املتعلقة أن تفاصيل جريمتك بعد أخرى بل اجلدران لك  مّرة املحددة، فسوف أعلن أضيف إ
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باحكاريخ واملاكن وجبميع أسماء أصحاب العالقة، وهذا باإلضافة إىل اسـمك. ال ختـف مـن األذيّـة اجلسـدية  
رجل عجوز، دمرت حياته وحطمت قلبـه.  تسببت يف تعاسة كنت قد فلن يتم إيقاعها بك حتت أية ظروف.
  وعليك اآلن أن تُعا ماخناه بسببك.

 
ها أي توقيع.   -جيب أن يستلم هذه الرسالة قبل أن يأخذ علماً بإلصاق اإلعـالن عـن املاكفـأة  لن تضيف إ

  .وقبل أن يستيقظ يف الصباح ـ ما لم يفقد عقله ويفّر من املاكن بعد أن يُفلس
  .لن أن -
قد تكفيك نسخة واحـدة منهـا. أمـا بعـد ذلـك، واكداية فقط  النسخ يفف حتتاج إىل استخدام هذه سو -

فيجب أن تعمـل بل أن يسـتلم نسـخة مـن هـذا  وعندما سيصبح بل استعداد لالختفاء من ماكن تواجده،
ي كتب فيه ما ييل   فقط:اجموذج ا

  
يك..... أيام فقط"   " ذلدر املاكن. 

  
  .ألمر. وهذا مؤكدسوف يمتثل لو 
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٣  
ته :    مقتطفات من الرسائل املوجهة من الف إىل وا

  
       ١٨٩٧)  نيسان( أبريل ٣١دينفر  
ي   ي يقيم فيـه يعقـوب فيلـر.  اً ومنذ عدة أيام يف ذات الفندق ا راحئتـه. وبـإماك أن اآلن أنا أقيم حا

األحيـان بـالقرب منـه وكنـت أسـمعه يتحـدث.   أمزّيه وأن أعرث عليه بني عرشة رجال. كنت يف كثـري مـن
تعلم احكنقيب عن املعـادن بشـلك جّيـد  . اكن قديمتلك فيلر منجماً يدّر عليه دخالً جيداً لكنه ليس ثرياً 

عندما عمل  يف هذا املجال لكسب عيشه. هو خملوق مرح، لكنه ال يبدو يف اخكالثة واألربعني، وإنما أصـغر 
وهـو يُعـّرف عـن نفسـه كرجـل  لم يزتوج  ثانيـة ـ  ،واخكالثني أو السابعة واخكالثنيسناُ ـ جقل يف السادسة 

يه العديد من األصدقاء  أرمل. كما أنه يعيش بشلك ّجيد،  ،ح أن  أيضاً بعض الشـعبية.ووهو حمبوب و
م  أشعر أيضابدأت وح أنين  ه ـ وكأن ِصلة ا عميـاء وغـري ! كـم يه األبوية تناديين ببعض االجنذاب إ

عسـرية بـذلك أصـبحت مهمـيت . ! ذلكيتها كذلك أنواحلقيقة  ؟عقالنية واعتباطية بعض قوانني الطبيعة 
 وتلتمسني يل األعذار؟  لقد مخدت تلك اجار اليت اكنت يف داخيل أكرث يناآلن ـ أتدركني ذلك أيم؟ أتفهمين

، لالعرتاف بذلك ح لك ومما أوّد االعرتاف به  ستمر يف مهميت، رغـم أن رغبـيت يف القيـام أس نينلكجف
  يبىق أمايم الواجب، ولن أصفح عنه !فبذلك  قد تضاءلت، 

 
ي اقـرتف تلـك بل ذلك ما يُساعد و  ي يتصاعد يف نف عندما أفّكر بـأن الشـخص ا هو االستياء ا

رس ي لم يكن قد خ منها. البد أن ا ي تلّقـاه منهـا اكن قـد  اجلريمة الشائنة هو الشخص الوحيد ا ا
  بالسعادة بذلك احكغيري.  اآلن ملحوظ وهو والبد يشعر أصلح شخصيته بشلك

هو الطرف املذنب، يف َمعزل من لك معاناة، أما أنت الطرف الربيء،  فقد حتملت لك ذلك ولكن لتشـعري 
 ، فسوف يأخذ حصته من ذلك.أيم بالعزاء

  
  أيار (مايو)  ١٩سيلفر غلوش 

لة اخكالث من نيسان (إبريـل). كمـا قمـت بعـد مـرور سـاعة ١صاق اإلعالن رقم (قمت بإل  ) يف منتصف 
ي أطاكه فيه بمغادرة دينفر يف الساعة  واحدة  بدّس اجموذج اخكا حتت غرفته، وهو الً من  ١١,٣٠اجّص ا

  إبريل).(نيسان   ٤يوم 
 
ي ألصقته، ثـم حبـث يف أحد املراسلني الصحفيني قام يف وقت ُمتأخر  كما أن  من الليل، بانزتاع اإلعالن ا

لك أحناء اكتة إىل أن عرث بل النسخة اخكانية من اإلعالن ورسقها أيضاً. واكن بتلك الطريقـة قـد أجنـز مـا 
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١١٤  

و    ي للن אإللك   دאر نا

َعمل بأن قد حصل بل مادة صحفية قّيمة، بذلك هو ف .الَسبق الصحيف" ـ هذا هو األمرب يسىم يف لغة املهنة "
وم احكايل حتصل عليها أية صحيفة أخرى.  بل أال قامت صحيفته ـ ويه الصحيفة الرئيسية  يف اكتة و ا

بنرشها بشلك ظاهر بل الصفحة الرئيسية. كمـا أحلقتهـا ضـمن عمـود طويـل، بتعليـق الذع عـن ذلـك  ـ 
ليت كنا قد حددناها لقاء احلقري، مع ختصيصها من مزيانيتها جلائزة بقيمة ألف دوالر، باإلضافة إىل اجلائزة ا

كيف تقوم بعمل نبيل ـ عندما يكون يف ذلك ما حُيقـق هلـا مصـلحة  جيداً  هنا تعرف الصحف  !...تسليمه
  جتارية.

  
ي  اخرتته كنت أثناء تناوو  بإماك أن أشـاهد منـه يكون  حبيث  اإلفطار قد جلست يف ماك املعتاد ا

ي  اكن يدور بل املائـدة. اكن يف وجه أ فولر، كما بإماك بقربه مين  بهذا الشلك، أن أستمع إىل احلديث ا
واكن اجلميع يتحدثون عن ذلك املقـال ويقولـون بـأنهم  ،الغرفة ما يقارب اخلمسة وسبعني أو املائة شخص.

ي يبحث عن ذلك السافل من العثوربيأملون  نـس  أن يتمكن الشخص ا َ عليه ليك يُطّهر اكـتة  مـن ا
ء آخر.ا كن ذلك بواسطة قضيب حديدي أو برصاصة أو بأي    ي يتسبب به وجود مثله فيها ـ و
  
ـد األخـرى الصـحيفة. وعندما دخل فولر اكن حيمل بإحدى يديه نسخة اإلنذار باملغادرة و  قـد وحيمـل با

ى رؤيته هكذا بأكرث من نصف غّصة ألم سـناً، متأملـاً مُ  . فقد زال عنه مظهـر اكهجـة واكن يبـدو شعرت 
ها تفكريفل ! أيم وذابالً. واآلن، قد سمع العديـد ممـن لـم ل ! فقط بكل األشياء اليت اكن عليه أن يُصيغ إ

بـأحّط الصـفات وبتلـك العبـارات الـيت يمكـن أن  يكونوا يشتبهون به بالطبع، يصفونه بأسوأ األلقاب و
فـوق ذلـك، أن يوافـق بل تلـك األحـاكم  وأن تتضمنها القواميس والكتب عن أحقر الشياطني. واكن عليه 

لك احكأييد طعم املرارة يف فمه،  أن شـهيته بـاكن مـن اجلـيّل  .خـىف يلعَ ذلك لم يكن  لكنيؤيدها. اكن 
قـال أحـد الرجـال آخـر  ثـم يقضم الطعام دون أن يأكله. ه اكنيفعله هو أناكن لك ما فتبّددت، قد للطعام 

  األمر:
 
يستمع اآلن إىل رأي هذه اكتة بـذلك وبأنه ن يكون قريب ذلك الرجل يف هذه الغرفة من املحتمل جداً أ -

، وأنا آمل ذلك ي ال مثيل    .اجذل ا
 

بفـزع مثـرية للشـفقة ! ولـم يعـد  حـو آه، يا عزيزيت، لو تعليم مقدار فزعه! اكنت الطريقة اليت نظر بهـا
  .ملاكننهض وذلدر ابذلك بإماكنه االحتمال أكرث من ذلك و

 
ء وبقد أعلن بأنه اشرتى منجماً يف مكسيكو، وبأنه يرغب اكن أيام،  ةوخالل بضع هـاب إىل ببيـع لك  ا

 هلعب بأوراقه بشـلك جّيـد.، ثـم قـال بأنـ وهكذا اكن قدهناك بأرسع وقت ليك يرُشف بنفسه بل أمالكه. 
اً، وأن يتم سداد املتبيق بموجـب سـندات دوالر، بل أن يتم سداد ربع املبلغ نقد ٤٠,٠٠٠سيبيع منجمه بمبلغ 
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و    ي للن אإللك   دאر نا

أمانة، ولكن نظراً حلاجته الكبرية إىل املال بسبب الصـفقة اجلديـدة الـيت تعاقـد عليهـا، فسـوف خُيَفـض 
فع اجقدي لاكمل املبلغ، وسيبيع بمبلـغ  دوالر... ومـا ظنـك أيم بمـا فعلـه بعـد  ٣٠,٠٠٠رشوطه املتعلقة با

ي اشرتى منـه املـنجم يف مكسـيكو هـو مـن طلب سندات ورقية  وقبلقد ذلك؟  ل بها، وقال بأن الرجل ا
ا فهو يفّضل احلصول إما بل  هب أو بل احلواالت.النيوإنغالند وبأنه غريب األطوار،    سندات أوبل ا

 
بأن ذلك يبدو غريباً مادامـت هنـاك إماكنيـة للتحويـل املـايل إىل نيويـورك قد وجدوا مجيع من حو  اكنو 

وم واحد فقـط، قد دار احلديث اكن عملة الورقية وبكل سهولة. بال بينهم حول هذا األمر الغريب ولكن 
  خدة بالنسبة للك ما قد حيدث يف دينفر. الوضعهذا هو ف
  
ي اكن قد تم يف (  )،  ١١كنت طوال الوقت أراقبه، حيث قمت بل الفور من انتهاء عملية اكيع  ودفع املال، ا

  .ر فولر دون أن أضيع  حلظة واحدةباقتفاء أث
 ، قـد) ألن الساعة اكنـت قـد جتـاوزت منتصـف الليـل بقليـل١٢( يف الليلةبل  ال، -يف تلك الليلة كنت و 

لبست   .تتبعته إىل غرفته اليت اكنت بل بعد أربع غرف من ماكن غرفيت و ذات املمر. ثم عدت إىل غرفيت
جلست يف الظالم، وميع حقيبة يّد حتتوي بل غيار واحد، ثم اكنة  اخكياب احكنكرية، وجعلت برشيت تبدو د

 .  يف ذلك الوقتوتركت باب غرفيت موارباً، ألنين كنت أشك بأن الطائر سوف يطري 

ا  تلفوسيدة ُمسنة حتمل بيدها حقيبة:  من أمايم مّرت  بعد نصف ساعة،و  كنـت انتبايه راحئة أعرفها، 
ي فولر رأة اكنتتبعتها. ذلك ألن تلك املقد  اكن يف أحـد ثـم ذلدر الفنـدق مـن مـدخل جـانيب، اكن قـد  ا

امـس واملنعطفات قد توّجه إىل شارع خاٍل من املاّرة، وبدأ يم  حتـت املطـر اخلفيـف إىل أن يف الظالم ا
أمـا قطع مسافة ثالثة أزّقة. ثم دخل بعد ذلك إىل عربة جيّرها حصانان اكنت بانتظاره بموجب موعد سـابق. 

أخذت ماك (دون دعوة) بل حافة الصندوق اخلليف من تلـك العربـة وأرسعنـا بـاالنطالق.  كنت قدأنا ف
من املسافرين. نزل فولر تماماً توقفت العربة يف حمطة بل الطريق فارغة  رسنا ملسافة عرشة أميال،وبعد أن 

اخـل  بينمـاالضـوء.، من العربة وجلس بل مقعد حتت املظلة، و أبعد ما ماكن ممكن عـن  ذهبـت إىل ا
وبدأت أرقب مكتب حجز اكطاقات. لم يقم فولر برشاء أية بطاقة سفر، ولم أقم أنا أيضاً برشاء بطاقة سـفر. 

العربة ولكـن مـن  واكن القطار قد وصل يف ذلك الوقت.، صعد فولر إىل إحدى العربات، وصعدت إىل ذات
مقعد خلفه. وعنـدما دفـع قيمـة بطاقـة يف  ي اكن فيه، وجلست اجاحية األخرى، ثم مشيت إىل اجلناح ا

ة .،  وأشار إىل الوجهة اليت يقصدها السفر للسائق، انتقلت إىل بضع مقاعـد واكن السائق يُبّدل  الورقة املا
ي املـاكن، وىل ذات إثمن اكطاقة أنا أيضاً دفعت   إيّل السائقوعندما وصل  .،بعد من ماكن جلوسهت ن اكا

  من ناحية الرشق. ئة ميٍل احوايل املبل بُعد 
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١١٦  

و    ي للن אإللك   دאر نا

إىل ماكن أبعد ثم ويسافر من هنا إىل هناك  ،يقود من ماكن آلخر.اكن فولر نذ ذلك الوقت وملدة أسبوع، وم
وم األول ،دوماً باجتاه الرشق. إال أنهلكن ـ  و تنّكـر مـثيل يف  امـرأة، وإنمـا لم يعد يتنكر بزيّ  ،بعد مرور ا

بإماكنه أن يتنكـر بتلـك الشخصـية حـ حبيث اكن مل،  وبلحية مستعارة كثيفة. اكن زّيه متقناً، هيئة خ
ذلـك ألنـه اكن قـد عمـل ، وعّرف عليهمن احكح أقرب أصدقائه ودون أن يتمكن دون أن يفكر يف ذلك، 

املخيمات احتجاباً. وهو  أصغر وأكرث يف مونتانا وأخرياً هنا  يف مثل هذه املهنة لكسب عيشه. استقرسابقاً 
وم لالستطالع، لكنه يتجنب االجتماع بأحد. هو يُقيم يف كوخ و ـاً يف نَـزل فـأنـا أما خيرج طوال ا أقيم حا

ء. لعمال املناجم، وهو ماكن شنيع من ناحية املبيت والطعام واألوساخ و مـّر اآلن بل وجودنـا وقد  لك 
لة وأختذ ماك هنـاك. كمـا لكنين أتتبّ  ،مرة واحدةهنا أربعة أسابيع، لم أره خالهلا سوى  كنـت قـد عه لك 

وأرسـلت برقيـة إىل فنـدق  ،إىل مسافة تبعد حوايل اخلمسني ميالً  ذهبت بل الفور من استئجاره كوخاً هنا،
، فأنا لست يف حاجة هنا سـوى كعـض القمصـان  وقـد  يهم إىل حني عود دينفر ليك حيتفظوا يل بأمتعيت 

 ما يلزمين منها ميع.جلبت 

 
  

  حزيران (يونيو) ١٢سيلفر غولش  
 ،املخيم تعرفت بل أكرث الرجال هنا يف هذافقد  بل اإلطالق.  أعتقد أن حادثة دينفر لم جتد طريقها إىل هنا 

 بل األقل حسبما وصل إىل أسمايع. البد أن فـولر يشـعروهذا األمر،  باإلشارة إىلولم يقم أي منهم مع ذلك 
تقدم بطلب للعمل يف منطقة جبلية تقع بل بعد ميلني خارج هـذه  ألنه ،باألمان يف مثل هذه الظروف. هنا

ي طرأ عليه!  فهـو لـم يعـد  ،ولكن .واألمر يسري جيداً وهو يتابعه بمثابرة ،املنطقة. كم هو ذلك احكغيري ا
ي اكن حيـب وقد  وال ينسجم مع أحد ـ  يبتسم بل اإلطالق،  كما أنه يبىق دوماً بمفرده رأيت ذلك الرجل ا

ي اكن منذ شهرين فقط دائم املرح، رأيته مؤخراً يمرّ  جبانيب عـدة مـرات ـ بوجـه  الصحبة إىل حد كبري، وا
أس واكؤس، وقد ذلدر عنفوان الشباب مشيته. كما أنـه أطلـق بل نفسـه اسـم  يُثري الشفقة، يبدو عليه ا

  .دافيد ويلسون
  
فسوف أنفيه مـن جديـد. وإن  مزاجه. وبما أنك ترًصين بل ذلك، نقوم بتعكريهنا إىل أن أعتقد أنه سيبىق  

ـ بعـض الوقـت  كنت ال أدري كيف سيكون أتعس مما هو عليه اآلن. سوف أعود إىل دينفر ليك أمـنح نف
ثم سوف  جبلب أمتعيت،وبعض اللياقة اكدنية.، بل للراحة، وليك أحصل بل طعام يؤلك، وبل رسير معقول و

  بإنذار أ املسكني "ويلسون" باالنتقال من جديد.وبعد عود أقوم 
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و    ي للن אإللك   دאر نا

  حزيران (يونيو) ١٩دينفر 
أن تكون أعما قد ازدهرت يف مكسـيكو. وهـم ال يقولـون ذلـك بيفتقده اجلميع هنا أيم، ويأمل اجلميع  

أنـا أتسـكع هنـا  ماً أن يشعر بذلك.دو وإنما من صميم قلوبهم. أنت تعلمني بأن بإماكن املرء ،بأفواههم فقط
، أمـا لكنك لو كنت ماك فسوف تشعرين بالعطف عليـه. نعـم .،جيب أن أعرتف بذلكو منذ فرتة طويلة،

نه، وأنت بل حق، أعلم بما  كريات املؤملة يف قليب مثل أمحلكنت و ،لو كنت أنا ماكنكفستقو   ...تلك ا

لة الغد. سوف أعود   يف قطار 

  
  

  حزيران (يونيو) ٢٠دينفر 
لم أتمكن من اجوم طوال الليلة املاضية، وأنـا اآلن أنتظـر  ...! فليساحمنا اهللا ، كنا نُالحق الرجل اخلطأأيم ! 

قائق ببطء ! كم تمر ببطء!   بزوغ الفجر ليك أستقّل قطار الصباح ـ كم تمر ا
لم نفكـر بـأن املـذنب لـن حيـتفظ أبـداً يعقوب فولر هذا، هو ابن عم املذنب احلقييق. كم كنا محىق ألننا  

ي يف دينفر هو أصغر بأربعة أعوام مـن الشـخص اآلخـر،  باسمه احلقييق بعد فعلته الوحشية تلك ! فولر ا
يف سن الواحد والعرشين ـ أي قبل زواجكما بعام، وهناك العديد من الوثائق   ٧٩وهو أرمل جاء إىل هنا خم 

ليلة املاضية مع بعض أصدقائه املقربني ممن عرفوه منذ وصو إىل تلـك حتدثت ال كنت قداليت تثبت ذلك. 
بل  هتعويضـب وسـوف أقـومأعيده من جديد إىل مدينتـه، وف خالل بضعة أيام س لم أقل شيئاً، لكين اكتة.

سـواي أحـد مسرية مـع املشـاعل، ولـن يتحّمـل  كون يف استقبا هناك مأدبة وتخسارته ملنجمه. وسوف 
لكنـين بعـد اآلن لست سوى صيب كما تعرفني، وهذا هو ما أتمزّي به،  أناهل ستسّمني هذا "إرسافاً "  اجفقات.

 .لن أبىق صبياً كما كنت..خالل هذه الفرتة و

  
  

و) ٣سيلفرغولش     تموز (يو
وم األو .اكن أثره قد اختىف عندما وصلتكما رحل دون أن يرتك أي اثر!  ! ذلدر، أيم، لقد رحل ول هذا هو ا

ي أنهض فيه من الفراش حبيـث قـد يكـون بـإماك أن  ،أتمىن لو لم أكـن سـوى صـيب منذ ذلك احلني. ا
 وبأنه توّجه إىل الغرب. سـوف أنطلـق الليلـة يف عربـة هنا أحتمل الصدمات بشلك أفضل. يعتقد اجلميع 

ه، ولكن جيب أن أتـابع أتوجّ يلع أن  دري إىل أينأ لست. رالقطابعدها أستّقل  مسرية ملدة ساعتني أو ثالث
  املعاناة.الكثري من سوف يتسبب يل هذا بف لو حاولت أن أبىق هادئاً هكذافمسرييت 
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١١٨  

و    ي للن אإللك   دאر نا

يلع أن أحبث يف اكمل الكـرة األرضـية املوضوع،البد أنه اختذ جفسه اسماً جديداً وأنه قد تنّكر. وهذا يعين بأ
ي أصـبحما أتوقعه بالفعل!... أترين أيمذا ليك أعرث عليه. وه هودي "أشـبه  ت؟ هذا يعـين بـأنين أنـا ا بـا

  ما كنا قد خططناه للشخص اآلخر. هذاللسخرية، ألن  . األمر مدخة"احكائه
 

ومع ذلك، فلو وجـدت  ،أستفرس منه عنهقد ! لن يكون هناك من من صعوبات   تصّوري مقدار ما أواجهه
  ..أية طريقة ليك أفعل ذلك،  فلن جيعلين ذلك أخ شيئاً.

  
لكأية لم أتمكن من إجياد   ومـع ذلـك فلـو وجـدت أيـة  ،كنت قد حاولت إىل أن تشّوش ذهـين. طريقة 

ي اكن مؤخراً قد هذا لو اكن بإماكن الشخطريقة ليك أفعل ذلك فلن أخ شيئاً.  اشـرتى منـه ذلـك ص ا
ي باع  املنجم يف دينفر، أن لو املنجم يف مكسيكو، أو ن ملعنوانه...(ولكن ب زودي اكن بإماكن الشخص ا

  .)؟أيم 
  
 ،السـماح منـه طلب سـأ ينبأن لك ما جرى اكن عن طريق اخلطأ، وبأن سأعلمهاملوضوع ، و سوف أرشح  

هـل تُـدركني ذلـك ؟ لكـن  أقوم كذلك بتعويضه عن مجيع اخلسائر اليت جنمت عن هذا األمـر.وف سكما 
هـذا البـد أن يظـن ذلـك و ،حسـناً  ..رشك لإليقاع بالرجل.عبارة عن قد يعتقد بأن ما أفعله ذلك الشخص 

، وبأنه اكنت قد اكتشفت مؤخراً  بالطبع ألن أي شخص ماكنه سوف يعتقد ذلك!.. ولو قلت هلم بأن احلقيقة
اسمه ألسباب ذات أهمّيـة. فهـل اكن قد غرّي   ليس بالشخص املطلوب، وإنما هو رجل آخر حيمل ذات االسم،

!  وسوف يتذكرون السـندات املشـكوك ..سوف يتنبهون ويقولون أووه اس يف دينفرسيكيف ذلك؟  لكن اج
لم يكن هو الرجل املطلوب؟  املوضوع  دقيق جداً.  كما أنـين لـو  إنبه ويتساءلون عن سبب هرسوف بها، و

هـذه  -فشلت يف العثور عليه فسوف يُفلس هناك. أما هنا فال توجد عليـه أيـة وصـمة يف الوقـت احلـارض 
  أفضل مين! طريقةحلجة واهية.  ساعديين أيم، ألن بإماكنك احكفكري با

كتب اسمه املزيـف  خّطه، هذا إن اكن قدهناك مفتاح واحد حلّل اللغز، هناك حّل واحد، وهو أن أتعّرف بل 
سـوف يفيـد لـو صـادف وأعتقد بـأن هـذا مـا  ،يف سجل الفندق، دون أن يقوم بزتوير خّطه بشلك متقن

 ه.وعرثت علي

  
  

  ١٨٩٨حزيران  يونيو  ٢٨سان فرانسيسكو 
أنت اآلن تعرفني جيداً مقدار ما قمت به من جهد يف اكحـث عنـه يف مجيـع الواليـات مـن كـوال رادو إىل  

مّرة كنت بل وشك العثور عليه. حسناً، لكنين فقدته مـن جديـد. كنـت قـد عـرثت وكم من اكاسيفيك، 
ي اكن يف  ،ان فرانسيسكو.باألمس بل أثره هنا يف أحد شوارع س وبذلك تتبعته برسعة إىل مـاكن إقامتـه ا
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اً. كنـت قـد أحـد الـالكب اكوليسـية لبالفعل فلو أنين كنت  ،فندق رخيص. لكنها اكنت غلطة لكفتين ذل
ا فأنا شبهلست سوى توجّهت يف اجتاه آخر، لكين  ندما أنفعل أصبح إنسانياً بأسلوب غيب. أنـا اآلن ع لكب، 

طويلة يمكث يف أي ماكن لفرتة م يعد ل ومنذ الستة أو اخكمانية أشهر املاضية،بأنه، ف بل وجه احكقريب أعر
ي وبأنه يتنقّ  غري مستقر وبأنه ل باستمرار. كما أعلم تماماً ما يشعر به، وأعلـم مـا هـو نـوع اإلحسـاس ا

ي اكن  عندما كنت بل وشكلكييشعر به "جيمس و اإلمساك به منذ تسـعة أشـهر.  ر" فهذا هو االسم ا
ي اختذه جفسه عندما هرب من "سيلفرغولش"  فهـو رجـل غـري لكيجيمس واسم  ر هو بال شك االسم ا
  ..ال حيب األلقاب الكبرية. ُمدٍع 

، اخلط بسهولة رغم ما فيه من تزييف بسـيط، فهـو رجـل مسـتقيم ال جييـد الزتييـف واالدخءاآلن عرفت 
ي سـوف حكوّه ر الفندق أعلموىي بأنه ذلد كنهمل يف رحلة وبأنه لم يرتك أي عنوان.، كما لـم يـذكر املـاكن ا

ه. وبأنه اكن يبدو مذعوراً عندما ُطلب منه أن يرتك عنوانه. وبأنه لم يكن حيمل معه أيـة أمتعـة  ،يتوّجه إ
ال يُعتـربون هـم وبـذلك ف عجـوز خبيـلوبأنه  ،بل األقدامماعدا حقيبة رخيصة.، وبأنه ذلدر الفندق سرياً 

  .كذلك اآلنأصبح قد أعتقد أنه  ؟...عجوزأهو ...كبريةخسارة املاكن مغادرته 
ي قـاد إىل  أرسعـت يف تعقـّب  قصرية، قـدبعد أن مكثت لفرتة ـ يبدوإال كنت لم أكد أسمع ما و أثـره ا

ي إىل هناك وصلت إال أنين عندما رصيف حكحميل السفن.  استقلّه قد اختىف اكن دخان املركب الرشايع ا
اكن بإماك أن اخترص نصف ساعة من الوقت لو أنين سلكت منذ اكدايـة االجتـاه الصـحيح، ولـو  يف األفق.

ي توّجـه إىل  اكن بإماك أن أمسك حببال الزورق برسعة. لكنت سأجد الفرصـة للحـاق بـذلك املركـب ا
  ميلبورن!

  
فورنيا    ١٩٠٠ترشين األول أكتوبر  ٣هوب اكنون اك

. ولكـن كيـف  ! ر أيم. رسالة واحدة يف العاملك احلق يف احكذمّ  هذه نِدرة، وأنا أعرتف بذلك بمحض إراد
يه ما يكتب عنه سوى خيبات األمل؟ ليس بإماكن أحـد أن حيتمـل لم  إن بإماكن املرء أن يكتب يكن 

  .هذا من شأنه أن حُيطم قلب أي إنسانو ذلك
قـد  منذ حدث وأضعته يف ميلبـورن فأنا  عصور قد مّرت اآلن بل ذلك.سبق وقلت لك ذلك ـ  يبدو وكأن 

ا مجيعأثره ألشهر يف اقتفيت  كما تتبعته بعد ذلك إىل اهلند، وكنت بل وشك العثـور عليـه يف  .أحناء أسرتا
مـاداراس ـ بارودا، راوجدي، لوكنو، اكمبور، أالهاباد، اكلكوتا، يف حبثت عن أثر  يف لك ماكن ـ ثم بومباي.، 

 -أثناء الطقـس الُمغـرب، وأثنـاء احلـّر الشـديد عنه حبثت  . لك ماكن، أسبوع بعد أسبوع، شهر بعد شهرو
مـن أتمكـن مـع ذلـك لـم لكنين مع ذلك بالقرب منه،   أكون أحياناً  وأة أكاد أعرث عليه، وكنت يف لك مرّ 

ك عن لك ذلكتوجهت إىل سيلون  ثم  إىل الباس الخ... وسوف أ ..اإلمساك به.   باحكفصيل.  كتب إ



 ترجمة أمل عمر بسيم אلرفا                                                                                     ترجمات مختارة من قصص مارכ تو

 
١٢٠  

و    ي للن אإللك   دאر نا

فورنيا. وأنـا منـذ ذلـك احلـني  فورنيا ثم إىلإىل اكمن جديد تتبعته  مكسيكو  ثم عدت من جديد إىل اك
ولة و .الشهر  حيناير) و(منذ بداية شهر اكنون اخكا هذا أتتبعه يف لك أحناء ا اآلن تقريبـاً بل  وأنا املا

"هوب اكنون".، تتبعته إىل نقطة تبعد ثالثني ميالً من هنا، ثم فقـدت أثـره  يد عنماكن بعيقني بأنه ليس يف 
  ..بل ما أعتقد. اصطحبه معه يف عربته ألن أحدهم اكن قدهناك من جديد، 

 
. كنـت  كما أنينأنا يف الوقت احلارض آخذ قسطاً من الراحة ـ أيم !  قمت بتعديل خطة اكحث عن آخر أثر 

بل وشـك فقـدان بـأنين بالضـيق و أحيانـاً أشعر  ح معنوية كئيبة، ح أنين كنتمعه وأناملمتعباً إىل درجة 
. طبـاعهم  اعتـدت بل. وبـذلك األمل.، إال أن عمال املنجم يف ذلك املخيم الصغري من األشخاص الطيبـني

ي من شأنه أن يُنعش قلب  يـدىع: مـع شـاب متاعبه. أنا هنا منذ شهر، وأقيم  املرء ويُنسيهوبل مرحهم، ا
تـه وهو مثيل هو يف حوايل اخلامسة والعرشين  "هيلري"سايم  تـه جـداً ، كمـا أنـه الو الوحيد لوا حيـب وا

ء. هو فـ خجـ ها لك أسبوع ـ وهذا ما يشبهين بعض ال اكء ـ حسـناً،  أمـا ،ولويكتب إ مـن ناحيـة ا
بـني إىل كن ال بأس، فهو مـن األشـخاص الُمحبّ فليس بإماكن املرء أن يعتمد عليه ح يف إشعال اجار. ول

مـن  اجفس ألنه طيب ولطيف، ومن املفيد واملريح أن يرافقه املرء وأن جيلس للتحدث معه  وأن يكـون يل
يــه أصــدقاء ر" بل الصــحبة.لــكيجديــد بعــض الصــحبة. أتمــىن أن حيصــل "جــيمس و  واكن حيــّب  اكن 

ي  مروهذا هو األ .ته للمرة األوالصحبة..هذا ما يُعيد صورته إيل عندما رأي ! يـا  بالفعـل يثـري الشـفقةا
 أطّوق (أسـكت)أن  لك اكائس! ... يتوارد إىل ذهين يف كثري من األحيان كيف كنت أحاول يف ذلك الوقت

 .تلك املهمة!أستطيع االستمرار من جديد بضمريي ليك 

رجـل لجموعة، وأنا أعتقد ذلك ألنه صديق أطيب من قليب، وأطيب من قلب أي شخص بني امل قلب هيلري 
ي يتحدث معـه بـوكرن، أو بـاألحرى  هو وهيلري أسود هنا يف املخيم  يُدىع ـ فلينت بوكرنـ  الرجل الوحيد ا

ي يسمح  بوكرن باحكحدث معه.هو  هو يقول بأنه يعـرف قصـة حيـاة فلينـت، وبـأن مـا  ..الرجل الوحيد ا
ليس أيم ، .  بل املرء بذلك أن يتعاطف معه قدر اإلماكنبأن الطويلة، و تهمعانا جعله يبدو بهذا الشلك يه

ملـا  هذاأن يؤوي شخصاً مثل فلينت بوكرن، و هيلري بإماكن أي شخص ما عدا صاحب قلب كبري مثل قلب
عن طباع  بفكرة أفضل ودك بشلك سمعته عنه من اخلارج...أعتقد أن هذه احكفاصيل الصغرية بإماكنها أن تز

من أي وصف دقيق آخر قد يكون بإماك أن أزودك به. اكن سـايم قـد قـال يل أثنـاء  أكرثوب، هيلري يمسا
  إحدى حمادثاتنا هذه اللكمات:

، وهو يُف إيل بكل متاعبه " وأنـا أعتقـد  ،يف قلبه من وقت آلخرما بذلك يُفرغ هو و ،فلينت أحد أقار
حياته عبـارة  . اكنتأتعس من هذا الرجل أن يكون من هواليمكن  ..لاكن سينفجر.إن لم يفعل ذلك بأنه 

 والسـالم منـذفقد الشعور بالراحـة  ذلك.، لكنه يبدو عليهقد ليس بالرجل الُمسن كما  كما أنه ،عن بؤس
 وهـو يقـوللم يكن يوماً من ذوي احلظ السعيد. كما  السعادة،هو ال يعرف معىن و .،سنوات، سنوات طويلة

ي يعيش فيه. ألننه يتمىن لو اكن يف جحيم آخر بأ ألحياناملخيم منفي   تعب من اجلحيم ا
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٤ 

  .أن يعرتف باحلقيقة العارية حبضور السيدات بالفعلليس بإماكن أي رجل حمرتم  
(أكتـوبر) حيـث اكنـت زهـور الزنبـق،  صباح يوم قارص شديد الربودة من شهر ترشـين األوليف اكن ذلك 

تمنحـه الطبيعـة  شعلة جمد اخلريف، تتدىل وتُومض يف اهلواء، أشبه جبرسـ وزهور شّفة القوقعة اليت تُضيئها
لألشياء الربّية اليت ليس هلا أجنحة، واليت اختذت موطنها يف قمم األشجار، واليت تزتاور معـاً. اكنـت أشـجار 

  .المعةرية كب ّراتبل شلك ذن تتوّهج بل امتداد منحدرات الغابة  بلون أرجوا ولون أصفر الصنوبر والرما
اً يتصاعد  ويواكن أريج الزهور   يف اجلو يف غشاوة السماء. و ماكن بعيد من فـراغ السـماء وبعيداً  عبق خ

 . .يسوفاكوس بل جناح واحد دون حراك.نام األحيث يكمن سكون وصفاء وسالم اهللا ، 

  
  
وم يف قد حدث اكن ذلك     خمـيم للتنقيـب عـن الفضـة  يف ، و١٩٠٠(أكتوبر) من العـام  من شهر األولا

ي يقع  هوب اكنون، ا. ويه منقطة منعزلة، مرتفعة ونائية تم اا كتشافها حديثاً، يعتقد سيف منطقة إزمارا
ملدة سنة أو سنتني من احكنقيب. يتـألف سوف حيتاج استكشاف األمر لكن و ،قاطنوها بأنها غنية باملعادن

طفـل، ومـن مخسـة معهـا عمال املناجم، ومن سيدة واحدة من اكـيض ساكن املخيم  من حوايل املائتني من 
وقبعـاتهم وعقـودهم  ،املصـنوعة مـن جلـود األرانـب  همهنود محر، وجمموعة من املترشدين اهلنود بمالبسـ

 القريـة،طـواحني أو اكعيدة ح اآلن أية املنطقة  تلكيف  توجد ال املصنوعة من الصفائح املعدنية الرقيقة. 
العالم  اكنو ،جلبة كبريةبعد لم يكن قد أحدث بذلك و ، من سنتني فقط أنشئن املخيم اكن قد صحف، أل

  ... بأكمله جيهل ح اسمه كما جيهل ح وجوده
 وحتيط بتلك املنطقة من الطرفني سلسلة من اجلبال أشبه جبدار بارتفاع اخكالثة أقدام بل وجـه احكقريـب،

بل مسـافة بعيـدة عـن بعضـها لطويلة من األكواخ احكائهـة الـيت تقـع السلسلة اللوكية اوبذلك لم تكن 
وم ، سوى الشمس ترى ،  العمق الضيق من الواديذلك يف اكعض  ،  وقت الظهريةو ما بعد مرة واحدة يف ا

  ...الرحيل كون الشمس بل وشكعندما تأي 
ي  شلك املسكناكنت   أو كما يقال يه السكن الوحيد فيها  ة ،يف تلك القري احلانة يه املاكن الوحيد ا
ويلعبـون فيهـا املرشـوبات يتنـاولون  . فهـماملالذ اللييل للساكنألنها  يف القرية أهميته فيه حتتل موقعاً . 

ومينو ، طعها أماكن ممزقة تم إصالحها بواسطة ورق الصـقتطاولة  تقبل  اكيلياردو، ويلعبون بأحجار ا
عبارة عن كـرات يه مصنوعة من اجللود، وإنما  اليت لم تكن دو وبعض الكرات عليها بعض ع اكيليار

كمـا .  تتوقف فجأة وليس باحكـدريج ،كما أنهاتُصدر أثناء جريانها صوت قعقعة  ا فيه ُمنّجرة من اخلشب
ي يـتمكناكن ذات نتوءات من حجر الصوان، و بعض املربعات من الطباشرياكنت يف تلك احلانة   الرجل ا

 .يفوز بمرشوب بل حساب احلانة، ستة منها برضبة واحدة تسجيل من 
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اخلاص به   يقع باجتاه اجلنوب، بينما يقع منجم الفضة وهو  ،القريةتلك آخر كوخ يف  بوكرنن كوخ فلينت اك
  .فيها يف الطرف اآلخر من القرية وبل مسافة  تبعد قليالً عن آخر كوخحنو الشمال 

 
يـن  تري اجتمايع، نَكد الطباع ، ليسفلينت بوكرن شخص غ  يه أيـة صـدقات، وحـ أن األشـخاص ا

 ،.حياتـه  حاولوا احكعّرف عليه اكنوا قد ندموا وعدلوا عن ذلك. لم يكن هناك من يعـرف شـيئاً عـن تـاريخ
نـه. بأنه ال يعرف شيئاً عيقولون اكعض اآلخر  اكناكن اكعض يعتقدون بأن سايم هيلري يعرف ذلك. بينما و

  سايم هيلري عن ذلك فسوف جييب أيضاً باجيف.ُسؤل  ولو
  
انكلزيي خنوع  يف السادسة أو السابعة عرش. اكن بـوكرن يعامـل ذلـك الفـ  فبوكرن  يعمل مع فلينت  

بأسلوب خشن سواء أكان ذلك بل انفراد أو أمام اجاس. واكن بعضهم بالطبع حياول احلصول من ذلك الف 
 وهذا هو اسم ذلك الف ـ "فيتلوك جونساكن يقو "لك ما ف ..عن بوكرن ولكن دون جدوى. بل معلومات

ى الفـ  أثناء رحلة تنقيب، ونظراً  هعرث عليبأن فلينت اكن قد  ـ  أصـدقاء يف أي  بيـت أوألنه لم يكن 
 -صـل بل أجـروجد بأن من احلكمة أن يبىق مع فلينت رغم تلك املعاملـة السـيئة لـيك حي ، فقد أمريكا

ا ومن اللحم الُمقدد ولم يكن بإماكن فلينـت أن   - علماً بأن ذلك األجر لم يكن سوى وجبة من الفاصو
  من تلك اكيانات عنه.  يُزودهم  بأكرث

اخلـار  ظهـرذلك املوراء  ،الفرتةتلك فيتلوك خالل  اكن ،الشهر. اكن قد مّر بل عبودية فيتلوك ما يُقارب 
ي ي ذلـك ألن  ،أمام إهانات وإذالل سـيده.براكن، يتحول تدرجيياً إىل قد بدأ يف داخله  بدو عليه، اخلنوع ا

الف الوديع اكن يعا من تلك اإلهانات ربما بمرارة أكرث مما بإماكن أكـرث األشـخاص رجولـة أن حيتملـه. 
 بصـفعه،أو كوكرن  يل السبابفبإماكن الرجال عندما تصل بهم املعاناة إىل أبعد مداها، أن يلقوا راحتهم بك

  لكنه لم يكن جيرؤ بل ذلك.
 
انتشـا مـن تلـك املعانـاة، وحيـاولون ب ناكن لك من هم حول فيتلوك من األشخاص الطيبـني يرغبـوكما  

  عليه ويقول بأنه لن يفعل ذلك أبداً. ملجرد طرح الفكرة اهللعإقناعه برتك بوكرن. لكن الف اكن يُظهر 
 
 :القيام بذلك" قد قال  مّرة ليك حيّثه بل أن اكن" بات رييل 

  .ميع. ال ختف فسوف أعتين بك فلترتك ذلك احلقري اللعني  وحكأتِ  -
  
موع يف عينيـه، اكن قد لكن الف  وقـال بأنـه ال يسـتطيع املجازفـة بـذلك، وبـأن  شكره وهو يرجتف وا

لليل، وبأنه سوف يقوم بعد ذلك ب...  ثـم قـال " فلينت سوف يقبض عليه يف وقت ما، أثناء اجهار أو أثناء ا
وار ملجرد احكفكري بذلك "   ،أنا أشعر با
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١٢٣  

و    ي للن אإللك   دאر نا

  :واكن آخرون قد قالوا 
لة.  -   اهرب منه  وسوف نُساندك، بإماكنك أن تهرب إىل الشاطئ ذات 
  
سـُيعيده مـن نـه بأبأن فلينـت سـُيطارده ودوماً  الف يقول إال أن مجيع املقرتحات اكنت قد أخفقت، واكن 

اكنت معاناة و ذلك الوقت أن يتفهموا ذلك،  رجاللم يكن بإماكن ال. لو اكن ذلك ملجرد اجذالةح جديد 
حقيقة األمـر لوعرفـوا كيـف  دركواأن يُ  . ولكن... ربما اكن بإماكنهم ذلك الف تستمر أسبوخً بعد أسبوع
  اكن ذلك الف يُم أوقات فراغه.

 
آالمه هناك بمحاولة معاجلة واكن يم الليايل  ،ام يف حجرة خارجية بالقرب من كوخ فلينت.ينالف اكن  
ه من إذالل، بأن يفّكر ويفّكر يف باحتضان و أمر واحد وهو كيف سـوف يكـون بإماكنـه أن  ما يتعرض إ

تلـك  نـتكمـا اك اكنـت تلـك يه اكهجـة الوحيـدة يف حياتـه،.. يقتل فلينت دون أن يتم اكتشاف فعلتـه.
هـا حبمـاس والـيت  فيتلوك يتطلع األربع والعرشين ساعة اليت اكنبني من يه الساخت الوحيدة الساخت  إ

  اكن يُمضيها يف سعادة.
 
 السّم. ولكن ال. هذا الخيدم املوضوع. فسوف يكشف احكحقيـق مـن أيـن تـم جلـب السـمّ باكن قد فكّر  
 مـاكن ُمنعـزل يف وبة يف الظهر يف منتصف الليل رضبعن من جلبه. ثم فّكر أيضاً سوف يكشف بذلك و

 .. ال..،ال. طعنه أثناء نومه ولكنبخدة يف طريق عودته إىل املزنل. كما فكّر  الساعة اليت يتوّجه فيها فلينت
مئـات قـد اسـتعرض   الفـاكن . من اإلمساك بـه فلينتيتمكن فقد يرضبه رضبة غري قاضية وبذلك س

ب خفاء ورّسية،د يف أي منها ما هو جمدٍ لم جيلكن ، وباألسا  ههناك إماكنية لوقوع ، فح يف أكرث األسا
  يف اخلطأ الُمميت، وهناك دوماً فرصة وإماكنية ألن يتم اكتشاف األمر، ولن يلجأ ألي منها.

 
، واكن يقـول جفسـه "  أنـه لـن وب "لالسـتعجال ال داعِ  لكن ذلك الف اكن يتصف باحُللم، ُحلم ال نهاية 

أن جيعله جثة هامدة. وبأنه سوف جيد طريقة ما. البد أن جيد الطريقة. البد أن هنـاك  قبليرتك فلينت أبداً 
نعـم، البـد وأن تكـون هنـاك  وبأنه سوف حيتمل العار واأللـم واكـؤس إىل أن جيـدها.  .طريقة يف ماكن ما

ل بل القاتـل. ولـيس هنـ طريقة، طريقة ما.  دايع.. ال ال ...اك أيـة رضورة لالسـتعجالآمنة لن ترتك أي د
بل قيـد  فقط سوف يكـون مـن اجلّيـد أن يكـونآه !.. حينئذ  ،حينئذو. قةلالستعجال...سوف جيد الطري

  نوع.اخل ُمستكنيالشخص ال ةاحلياة !. أما أثناء ذلك فسوف يُثابر بل احلفاظ بل سمع
 
ـء إىل فلينـت أو لن يسمح إطالقاً ألي شخص بأن ي ،كعادتهوكما أنه   ُ ء من شأنه أن ي سمعه يقول أي 

ي يقوم باضطهاده.    بما يُشري إىل أنه يشعر باالمتعاض من ذلك الشخص ا
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١٢٤  

و    ي للن אإللك   دאر نا

ه  يفلك ذاكن   وم املشار إ شهر ترشين األول ( أكتوبر)، اكن فلينت قد اشرتى بعض األشـياء،  وصباح ا
 ،ء عبارة عـن:  صـندوق مـن الشـموع وضـعاها يف الزاويـةونقلها هو وفيتلوك إىل كوخه. اكنت تلك األشيا

وبرميل صغري من مسحوق اكارود تـم  ،وعلبة صغرية من مسحوق اكارود تم وضعها فوق صندوق الشموع
بـأن قـد أدرك حينئـذ فيتلوك واكن  وضعه حتت رسير فلينت، وفتيل كبري للفرقعة تم تعليقه بل املشجب.

اكن فلينت قد وصلت إىل ذروتها، وبأن احكفجري سوف يتم يف ذلـك الوقـت.،  عمليات احكنقيب اليت يقوم بها
يه فكرة عن تلـك العمليـةبذلك فيتلوك قد شاهد سابقاً عملية احكفجري و لـم يكـن قـد  أنـه ، إالاكنت 

  موعد احكفجري قد حّل بالفعل. ـ اكناكن حدسه صحيحاُ�ً . ساعد يف تنفيذها
 
اكن  فتيل الفرقعة واملثقاب وعلبة مسحوق احكفجري وتوجهـا إىل مـاكن املـنجم.محال معاً قد يف الصباح اكنا  

ه واخلروج منه بواسطة سلم قصري. نزال ةمانياخكخندق احكفجري بعمق   معاً إىل اخلنـدق، أقدام يتم الزنول إ
 ـ لكنـه لـم يكـن قـد تلـىّق احكعليمـات حـول الطريقـةوقام فيتلوك حسب األوامر باإلمسـاك باحلفـارة 

بدأ فلينت بعد ذلك بـاخرتاق األرض بواسـطة احلفـارة،  واسـتمر بـالطرق بل ثم  –الصحيحة لإلمساك بها 
كنتيجـة طبيعيـة وبذلك وأفلتت فجأة من يد فيتلوك  اكنت قد نزلت احلفارة إىل األسفلوبعد أن  احلفارة. 

  قال  فيتلوك:حينئذ . اكنت قد قفزت لألبل  لك
 
هناك طريقة أخرى لإلمساك باحلفارة؟ ارفعها إىل األبل!  أوقفها هكذا،  تألجرب، أليسأنت أيها الزن ا -

  !...أمسك بها بشّدة، أنت أيها... سوف أعلّمك كيف
  
  :قال  فلينت بعد ذلك .د انتهتاكنت عملية احلفر قوبعد مرور ساعة  
 قم اآلن بتعبئة احلفرة ". قام الف بسكب مسحوق احكفجري. - 

 ا األبله !أيه -

 فة بفك الكماشة، قد ُريم يف اخلارج.أوالً،بضبل إثر ذلك واكن الف ثم  

اسـكب ،  ثـم أوالً  انهض، اليمكن أن تستليق هكذا وأنت تتبـاىك! واآلن أمسـك بالسـلك بشـلك جّيـد -
بعـض ب ؟ أيهـا األبلـه، اسـك هل ستمأل اكمـل احلفـرة الُمخّنث،أمسك جّيداً أيها  املسحوق. أمسك جيداً،

   ! احشوها يف احلفرة. أمسك، أمسك ! أيها االسكتلندي ابتعد عن الطريق !احل
: وانزتع   فيتلوك السلك منه، وبدأ يقوم بعملية احلشو بنفسه، وهو يسّب ويلعن اكلشيطان. ثم قال 

  !لسلكأشعل ا -
معاً ينتظران لعـدة هناك فا . وق إىل خارج حفرة املنجم، وركض إىل بعد مخسني ياردة  يتبعه فيتلوك صعدثم 

خان ومن احلجارة  تصاعدت يف اهلواء كمّية كبرية من  دقائق. انهمـار أدى إىل انفجـار ُمرعـد  ثم حـدثا
ء ثم  وابل من احلجارة،    .إىل اهلدوءمن جديد خد لك 



 ترجمة أمل عمر بسيم אلرفا                                                                                     ترجمات مختارة من قصص مارכ تو

 
١٢٥  

و    ي للن אإللك   دאر نا

  :قال  سيده حينئذ 
  .داخلهابكنت أتمىن أن تكون  - 

  
م. وبعد أن قاما بتنظيفه حفـرا فتحـة أخـرى، ووضـعا بـداخلها عبـوة نزال بعد ذلك إىل داخل فتحة املنج

  أخرى من املتفجرات.
  

:قال فيتلوك    للف
 ال؟ أبالاكمـل  كمية كبرية من املتفجـرات. هـل تريـد أن تُبـددهافيها وضعت لقد انظر إىل ما فعلته هنا!  -

 تعرف كيف يتم حتديد كمية املتفجرات؟ 

  .ال، سيدي -

ه من األبل:ال تعرف ذل -   ك!  حسناً، هذا ألنك ال تنتبه إطالقا ملا أقوم به!  ثم صعد من اخلندق  وحتدث إ
 
وم، واآلن اقطع فتيل املفرقعات وأشعله -  ! حسناً،  أيها األبله، سوف تبىق هنا طوال ا

  بدأ ذلك املخلوق يرجتف ويقول:
  
 "  أنا...أرجوك أنا...سيدي،  -

، يم؟ أنت اآلن تعرتض يلع الك -   ! اقطعه وأشعلهنفذ ما أقو
   

  .قطع الف الفتيل وأشعله
قيقة! كنت أتمىن لو كنت أنت بداخل الفتيل. -   جّيد أيها االسكتلندي ! فتيل ا
  
 .  بعيداً  بانزتاع السلم  من احلفرة وركضوهو يف ذلية الغضب فلينت ثم قام  

  :وبدأ يتوسل شديد بذعرحينئذ شعر الف  
! ياإليه، - !  أنقذ ! ساعد ي بإماك أن أفعله؟  ياإليه! ساعد ي بإماك أن أفعله؟ ما ا   .ما ا
وجعلـت نَفسـه يفقـد صـوته قـد جعلتـه فرقعة الفتيل  اكنتثم احكصق باجلدار بقدر ما بإماكنه من عزم.  
ل ثانيتني أو ثـالث وقف حُيدق به وقد فقد قدرته بل احلركة و الالكم. فما سوف حيدث هو أنه خال .توقفي

قفـز برسـعة إىل   فكـرة:سوف يطري حنو السماء وقد تمُزق جسده إىل أجزاء صـغرية. ثـم خطـرت ببـا ثوانٍ 
اسـتلىق الفـ بعـد ذلـك   مـن املـوت !... قـد جنـا بذلك اكنواألرض،  املتبيق منه بلالقسم  الفتيل وفصل

ّ لشدة الفزع، وقد خارت قواه لك   نه تمتم بفرح عميق:مشلول احلركة،  نصف 
 

 ..."فسوف أجد الطريقة انتظرتبأنين لو  " لقد علّمين!  كنت أعلم
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و    ي للن אإللك   دאر نا

ولكـن  ،عالمات القلق واالرتباك هتبدو عليخندق املنجم،  قائق اكن بوكرن قد اقرتب منبعد فرتة مخس د
ي اكن فيه ازداد بعد أن أمعن اجظر بالف واطلع بل املوقف وشـاهد مـا حـدث... ـه أنـزل ثـم  الضيق ا إ

  .السلم
  
الضـيق الـيت اكن فيهـا بـوكرن، زاد مـن مما أدى إىل . اكن شاحباً للغاية نفسه بضعف إىل األبلجرجر الف  

حبيث قال أخرياً وهو يُبدي أسفه وتعاطفه بارتباك، فلم يكن قد سبق  القيـام بـذلك لعـدم اعتيـاده بل 
  االعتذار:

 
وم بما فيه الكفايـة. . ألن تتحّدث عن ذلك لآلخرين ئة. ال دايعأتعلم، اكنت جمرد حادثة مفاج  - عملت ا

مـا  تأخذ قسطاً من الراحة، اكنت تلك حادثة سبّبها تتناول ما ترغب به من طعام وليكىل كو ليك اذهب إ
  كنت فيه من توتر.

  :قال الف وهو يغادر املاكن
ا فلست أهتم تعلّمت شيئاً جديداً ينلكن اكن ما حدث قد أفزعين، -   .بذلك ، 
 
  :حّدث نفسه بالقولقد يتابعه بنظره، وهو  اكن بوكرنو
هـل سـيفعل تُرى عن ذلك؟ لآلخرين حدث أتساءل فيما إذا اكن سيُ  وأنايبدو أن من السهل جداً إرضائه،  -

  .كنت قد قتلته وأتمىن ل؟ ذلك
 

اسـتخدم الوقـت لـيك يعمـل حبمـاس  اكن قـدمن فرتة الراحة تلك، وإنمـا لكن الف لم يكن قد استفاد 
  وبكل سعادة وهو شبه حمموم.

   
اكنـت ذلكيـة أعمـال فيتلـوك تـتم يف تلـك ، من طرف اجلبل إىل كوخ فلينـت. عميق يمتدّ  هناك شّق  اكن 

وبعد أن أنىه الف ما اكن يقوم بـه  تم يف كوخه اخلاص.اكنت تاألعمال  بايق لكناملنقطة الصلبة املظلمة، 
ء جاهزاً واكن لك    نفسه: ثحدّ ء قد أصبح لك 

  
يه أية شكوك بأنين -  سـوف و ،كثرياً. به األمرهذا أقوم بإعالم اآلخرين بما جرى، فلن يطول  قد لو اكنت 

وم وم ا نهاراً وكذلك يف الً ، أثبت  غداً طوال ا ي كنتـه  زلتبأنين ال ي يليه،ا ذات الف الُمخنـث ا
وام. الً... لن يتمكن أحد أبداً الكون نهايته بعد ف تسوو ،بل ا من معرفة الكيفيـة الـيت تمـت بهـا غد 

  .بالفعل !"غريب أو إيل بنفسه بهذه الفكرة، وهذا  .اكن قدنهايته
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١٢٧  

و    ي للن אإللك   دאر نا

٥  
وم احكايل وانتىه    .حّل ا

  
   اكن الوقت حوايل منتصف الليل، واكن الصباح اجلديد بل وشك أن حيّل بعد مخس دقائق... 

املشهد اآلن يف احلانة و غرفة اكيلياردو، حيث جتّمع  بعض الرجال اخلشـين املالمـح، بمالبسـهم اخلشـنة  
، يريوقبعاتهم املهرتئة وبناطيلهم القصرية املدسوسة داخل اجلزمات. اكن اكعض منهم فقـط يرتـدي الصـد

اكنـت طابـات ويـة  بوجـوه ُمتـوردة. ولم يكن أي منهم  يرتدي املعاطف. جتّمع احلشد أمـام املـدفأة احلديد
.  ذلك األنني املتقطـع للريـاح ما عدايكن باإلماكن سماع أية أصوات أخرى حبيث لم  ق طقطتُ  اكيلياردو

بني أوحـك الرجـال أحـد عمـال اكن اكنت تبدو بل الرجال عالمات الضجر، وكذلك الرتقب ملا قد حيدث. و
كثيف، تكسو وجهه غري املـألوف   شاربكتاف عريض األ القامة املناجم، رجل يف منتصف العمر ضخم

ع بعـض األشـياء الشخصـية األخـرى، دّس حتت ذراعه سلاكً ملفوفاً، ثـم مَجـ ،نظرة غري وديّة. نهض الرجل.
ليق احكحّية بل أي من املوجودين. اكن ذلـك الرجـل وذلدر املاكن دون أن يتلكم لكمة واحدة، وح دون أن يُ 

  .هو فلينت بوكرن
  
ُ بل الفور من إغالقه باب الغرفة وراءه، انطلق حديث و  ويشبه ما ي   قال احلداد جاك باركر:حيث . ا
بإماكن املرء عندما يراه خيرج أن يعلم بـأن السـاعة يه اخكانيـة عرشـة فرجل يف االنتظام، المثيل هلذا ال  - 

  .ح دون احلاجة ألن ينظر إىل ساعته
  :وسوقال خمل املنجم بيرت ها 
  .ما أعلم بل وهذه يه فضيلته الوحيدة - 
  :قال فريغسون ثم  

ي يتو إدارة هذا املاكن، لكنت سأرغمه بل أن يقول شيئاً من وقـت آلخـر، أوأن  - لو كنت أنا الشخص ا
    .يرحل من املاكن

ي تظاهر بعدم االحكفات   ـه واكن قد قال ذلك وهو يُليق نظرة ذات مغزى إىل مدير احلانة ا ي إ حـّدث ا
  نفسه:

ي يدور  أهميةال  -  لـة إىل  دين، وبمـا أنـه يعـوداحلديث من الزبائن اجلّيـحو لك مادام الرجل ا لك 
  وهو يف حالة جّيدة. بعد تناو املرشوبات يف احلانةكوخه، 

  :قال خمل املنجم هام ساندويتشو
  ؟نلآلخرييطلب مرشوباً  أعلموىي، هل سمعه أحدكم قّط  -
   يطلب مرشوباً؟سفلينت بوكرن،  ؟من؟ هو -
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١٢٨  

و    ي للن אإللك   دאر نا

قال أحد عمال املنـاجم  . ثمتسببت باندفاع احلشد بالالكم بشلك وبآخراكنت تلك املداخلة يف احلديث قد  
  بعد فرتة قصرية من الصمت: 

هذا مثل ، وذلك الف هو الظاهرة الغريبة األخرى. ليس بإماك أن أفهم ١٥بوكرنهو الظاهرة الغريبة رقم  -
  .األمر

  :قال هام ساندويتش
، فكيـف سـيكون ١٥أحد غريك أن يفهم ذلـك. فلـو اكنـا همـا الظـاهرة الغريبـة رقـم  كما ليس بإماكن -

بإماكنكم أن تُصّنفوا تلك الظاهرة األخرى؟ فعندما يصل األمـر إىل ( آ ) فتلـك أحجيـة ذلمضـة تتجـاوز 
  ذلك؟أليس كذلك ؟ هل تراهن بل  ،لكيهما بسهولة

   
ما عدا رجل واحد. واكن ذلك الرجل هو قادم جديـد يـدىع بيرتسـون. اكن ذلـك  اجلميع، الكمه،يّد اجلميع أ

 )  وأجابـه اجلميـع هـو" آر٣( سـأل عمـن يكـون الرجـل رقـمثـم الرجل قد طلب املرشوبات  للجميع 
  ستيلمان " 

  سأل بيرتسون " هل هو لغز؟ "
   رجل فاركو:قال فريكسون 

  . ؟ لِم ال؟  فاملقاييس األربعة للجنون تنطبق عليه إذا اكن يعترب كذلك تسأل فيماأ -
ء   عنه. أراد بيرتسون أن يعرف لك 

  
إعالمه بذلك وبدأ اجلميع يتحدثون معاً، لكن بييل سـتيفنس صـاحب احلانـة طلـب باجلميع  ، بدأ حسناً  

شخص بمفرده، ثم قام بتوزيع املرشوبات من احلارضين الزتام اجظام، وقال هلم بأن من األفضل أن يتلكم لك 
  .بل اجلميع، ولكف فريكسون باكدء يف الالكم

  
   فريكسون: قال 

ء منه. لك ما نعرفه عنه أنه ، حسناً  - لن . ال فائدة من ذلكولكن ف بإماكنك أن حتاول استخالص أي 
ء. أ ؟ أو أو من أيـن  عمله،ا هو نوع م نواياه أوحتاول بل األقل أن تعرف ما يه فقد  حتصل منه بل أي 

حكوصـل إىل اوصل إىل معرفة طباعه أو احكأمور مماثلة ولكن دون فائدة. أما بالنسبة إىل  أو أية  وراءه،ما هو 
ي يَ  ءويقـوم بتغيـري املوضـوع،  ه سـوفكمن وراءه، فإن لك ما يفعله هـو أنـاللغز الكبري ا !  هـذا لك 

قمـت بـذلك  فـإىل أيـن  فـرتض أنـكهذا من حقك، ولكـن جف أن تتعب، بإماكنك أن حتاول احكخمني إىل
   .ستصل؟  لن تصل إىل أبعد مما أستطيع ذلك

  سأل بيرتسون:
ي يُمزّيه؟ ءال ما هو -   ا
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و    ي للن אإللك   دאر نا

 .ربما اكنت حّدة اجظر، أو ربما السمع أو ربما اكنت الغريزة أو السحر، لك اختيـار مـا تريـده مـن ذلـك -
بإماكنك أن تقف هنا أوأن ختتيف، وبإماكنك أن تـذهب وختـتيف  : إماكنه أن يقوم بهسوف أعلمك اآلن بما ب

ي ستكون فيه، وال بمدى بُ  عد هذا املاكن، ألنـه سـوف يتوجـه بل يف أي ماكن تريده،  فهو ال يأبه باملاكن ا
 ُ ك بإصبعهالفور وي   .شري إ

  البد أنك ال تقصد ذلك!  -
هيالطقس، ال بل أقصده بالفعل.  - العنارص األساسية، ال تعين  شـيئاً أيضـاً،  ،عين الطقس شيئاً بالنسبة إ

  .فهو ال يُعريها أي اهتمام
رجة ؟ أال يتأثر ال بالظالم، وال باملطر وال أهلذه -   باخكلج؟ ا
ه -   .فهو ال يُعريها أي اهتمام ،مجيعها ِسيان بالنسبة إ

    بالنسبة إىل الضباب؟أيضاً أعلمين، أهذا  -
يه عني اكل -   .إماكنها أن خترتق الضبابرصاص بالضباب! 
ي يعني -   لك ذلك؟ هواآلن أيها الرجال، ما ا
  
  احلقيقة.إنها  -: رصخ اجلميع 
   :استمر فارغو 

تفتح أن حسناً سيدي، بإماكنك أن ترتكه هنا وهو يتحاور مع الرجال، وأن تتسلّل إىل أي كوخ يف املخيم، و -
فسـوف ينة من الكتب، وأن تفتح أية صفحة فيها وحتتفظ بأرقامها يف ذاكرتـك، دي، ح دزّ كتاباً. نعم سي

أن خيطـئ ودون  بل ذات الصـفحاتويفتح مجيع تلك الكتب وف يتوّجه آر إىل ذلك الكوخ مبارشة، وس
  يف أي منها.

 
   .البد أنه الشيطان -
لة أمسسوف أروي لك اآلن أروع ما ق ..عتقد أكرث من شخص ذلك.ي -   ...ام به 
  

مـن  مَجعثم فُتح اكاب بل مرصاعيه ودخل  .، من اخلارج همهمة كبرية من األصوات فجأة وصلت إىل احلانة
  واكنت ترصخ:  .يف حالة من االضطراب الشديد تتقدمهم املرأة اكيضاء الوحيدة يف املخيمهم األشخاص 

ستيلمان، حبثنـا  ساعدوىي يف العثور بل آراهللا ،  حبّق طفليت، رحلت طفليت!   طفليت ! طفليت ! ضاعت -
 .عنه يف لك ماكن ولم جنده
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و    ي للن אإللك   دאر نا

  :قال صاحب احلانةو
، اجل سيدة هوذلن، ال - اكن يشـعر  قـد طلـب مـين غرفـة.منذ ثالث ساخت   آر تقليق. اكن اجل

وام، ثم صعد إىل األبل. باإلرهاق من تتبعه    اآلثار كما يفعل بل ا
  ).  ١٤(يف الغرفة رقم   هو بإيقاظه. اندويتش،  اصعد إىل األبل وقمّ هام س-
  

يها وبل أتم االستعداد. سأل السيدة هوذلن عن أية قائقالل داكن الف يف األسفل خ   .تفاصيل 
  هوذلن:قالت السيدة    
ما يف األمـر أنـين لك  .أية تفاصيل ي ي أية تفاصيل. كنت أتمىن لو اكن يستباركك اهللا عزيزي، ل - 

وعندما عدت منذ ساعة ليك أنام أنا أيضاً لم أجـدها  مساء،يف الساعة السابعة قد وضعتها يف رسيرها كنت 
 يف مجيـع األكـواخ وأحبـث عنـك هناك. ركضت إىل كوخك لكنك لم تكن هناك. وأنا منذ ذلـك الوقـت 

اإلنسانة املحطمـة الفـؤاد، يف هذا العالم . أنا  فزخً وضياخً اإلنسانة األكرث اآلن الوادي. ثم جئت إىل هنا. أنا 
ي  تعال، تعال برسعة !   ولكن شكراً هللا، ها قد وجدتك أخرياً، سوف جتدها يا و

   
-  ،   .أوالً إىل بيتك بمعك، جذهأنا  يف احلال،جنطلق  سيد
  
غـري  يف اخلـارج حشـد همتظـارمائة من الرجال األقوياء، كمـا اكن بان املوجودين للبحث معهما. هّب مجيع 

إىل ثالث أو أربـع جممـوخت لـيك بعد ذلك قد انقسم  احلشد ثم اكن معروف ممن حيملون املصابيح املتألحة.
اكنـوا خـالل و ،طول خط اجلنوب. بلوانطلقوا برسعة خلف قياداتهم ثم اكنوا قد تتسع هلم الطريق الضيقة، 

  دقائق، قد وصلوا إىل كوخ هوذلن.
  
  :لت السيدة هوذلنقاحيث  

ي يعلم  يف وضعتها هناكنت قد هذا هو رسيرها، اكنت هنا،  - الساعة السابعة مساء، لكن اهللا وحده هو ا
  .أين يه اآلن

  
   :قال آرثم  

عـن  يةوضع املصباح بل األرضية القاسية، ركع جبانبه وكأنه يـتفّحص األرضـوبغد أن ناولوىي مصباحاً.  -
  :بأصابعه هنا وهناك وإىل أبعد من ذلك ثم قال ، تلّمس األرضية.قرب

  .هذا هو أثرها، هل ترون ذلك؟  - 
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و    ي للن אإللك   دאر نا

قد اعتقد واحد أو اثنان منهم  اكن. واألثر جانبه وبذلوا لك ما بإماكنهم  ملشاهدة  ذلكإىل ركع بعض الرجال  
نظـرهم لـيس باحلـّدة الـيت  ثر لقدم، بينما هّز اآلخرون رؤوسهم وأقّروا بأناألتميزي ما يشبه  عبأنهم استطا

  .لسةتُمكنهم من أن يلحظوا أية آثار لألقدام بل األرضية القاسية المَ 
  
  :قال أحدهمو 

  .ترتك قدم طفل أثرها بل األرضية لكنين ال أفهم كيف يكون ذلك قد -
 
ث اسـتدار إىل جهـة الشـمال، وبعـد أن خطـى ثـالثم األرض،  وّجه املصباح حنوبعد ذلك، ستيلمان  خرج 

  خطوات، وهو يتفحص املاكن عن قرب قال: 
ُمسك أحدكم باملصباح سيدة هوذلن تمكنت من حتديد االجتاه،  تعايل ميع -    .و

     
اخـل وإىل اخلـارج باجتـاه   ثم بدأ يم  برسعة إىل جهة اجلنـوب وتبعـه الرتـل. اكن يميـل وينحـين إىل ا

فة تقارب امليل، واكن بـذلك قـد وصـل إىل بدايـة املمـر، إىل أن قطع مسا ،الُمنعطفات العميقة للممر الضيق
  :حينئذ طلب منهم احكوقف وقال

  ال جيوز أن نبدأ السري يف الطريق اخلطأ، علينا أن نبحث عن االجتاه من جديد. -
  

  عرشين ياردة وقال:مسافة تُقارب البل ص األرضية تفحبدأ بو صابيحد املثم تناول أح
  .تعالوا. ال بأس -
  

هم أخثم  مني ملسافة تُقارب الربع ميل داخل وخارج الغابـة. ثـم وم من جديدد املصباح إ خد  باجتاه ا
توّجه حنو الرشـق للمّرة اخكانية و اجتاهه غرّي اكن قد قام بنصف دورة أخرى، بعد أن جتاه جديد واإىل  وتوجه

  ملسافة ربع ميل ثم توقف وقال:
ي استسلمت فيه  - أمسكوا باملصباح.ها أنتم ترون املاكن  ،الصغرية املسكينة لشدة احكعب.هذا هو املاكن ا

ي جلست فيه   .ا
  
ا اكن مـن العسـري بل أي شـخص يف   ه اكن يف ماكن َملس كأنه َمطيل بالفوالذ،  ي أشار إ لكن األثر ا

كبتيها وبدأت تُقّبـل بل رحينئذ اكنت األم قد سقطت املجموعة أن يقول بأنه شاهد بعينيه مثل ذلك األثر. 
  تلك اجقطة وتتأوه.
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و    ي للن אإللك   دאر نا

   :قال أحدهم 
  .بل لك حالنّي ذلك بإماكننا أن نتب،ولكن أين يه؟  لم تمكث هنا  -
   

  بيده املصباح وكأنه يتتبع اآلثار. ودار ستيلمان حول املاكن  
  :ثم قال بلهجة تنم عن الضيق

  ثم تفحص املاكن من جديد وقال: .حسناً، لست أفهم ذلك-
أن أجـد  بعـد ليس بإماك  ال فائدة، اكنت هنا ـ هذا مؤكد، لم تبتعد عن هنا أبداً، هذا مؤكد، هذا لغز. -

  .احلّل 
  

  وقالت: حينذاك قد انفطر قلب األماكن 
  ..لن أراها ثانية بعد اآلن!وياإليه،  البد أن أحد الوحوش الاكرسة قد أمسك بها،   -
  
   :قال آر 

  !سوف جندها، ال تيأسييت فال تيأ  -
   
  تناولت يده وقبلتها وقالت:  

  باركك اهللا بل هذه اللكمات املطمئنة. -
  
  :القادم اجلديد يف أذن فريغسون بسخرية همس بيرتسون 

ء إىل لك هـذه املسـافة هذا إجناز رائع سوف يمكنّ  - ا من معرفة املاكن أليس كذلك؟ ال يستحق األمر املـ
  ؟ أي افرتاض ملاكن آخر سوف يؤدي إىل ذات اجتيجة اكعيدة، رغم أن

   
ى سماعه ذلك الالكم المُ   ء من احلّدة:لم يشعر فريغسون بالرسور    بّطن  وقال ب

؟ أؤكد لك بأن الطفلة اكنت هنـا! لـو أردت أن  من هنا تمرّ تكن قد ح إىل أن الطفلة لم لمّ هل تريد أن تُ  -
  تعّرض نفسك لشجار صغري مثل... 

  :ينئذ قال ستيلمانح
   ذلك.نكن قد احكفتنا إىل الوقت ولمأمام أعيننا طوال  اكنال بأس  تعالوا مجيعاً وانظروا إىل هذا!   -
الطفلة قد ارتاحت فيه. حاول الكثـريون مـنهم أن تكون يُفرتض أن  يا اكناندفع اجلميع برسعة إىل امل 
ه بعينيه.شاهدوا ي ي اكن آر يُشري إ ء ا ثم سـادت فـرتة صـمت،  وصـدرت عـنهم عـدة تنهـدات  ال

  مكتومة تنم عن خيبة األمل. وقال هام ساندويتش وبات رييل معاً:
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ء هنا - ؟ ال يوجد أي    .ما هذا آر
ء؟  - ء؟  هل تُسيّم هذا ال   د  بإصبعه شالكً بل األرض  وقال:ثم حدّ  ،ال

ي أخذ الطفلة، ييل إجنني ب قديمهنا ألم تتعرفون عليه ؟ هذه آثار  -   .هو الشخص ا
  

  .احلمد هللا - :قالت األم
  !.االجتاه أبعدوا املصباح واتبعوىي فقد عرفت - :وقال آر

اختىف فـوق أمـواج الرمـال إىل أن وبل مسافة ثالثمائة ياردة، ية بدأ يركض وهو يبحث بني نباتات املريمُ ثم 
يف  بعد عرشـ خطـوات بل ووجدوه بانتظارهمأخرياً وا عليه عرث. ثم  بينما اكن اآلخرون حياولون اللحاق به

ة ومن جلود اخليول القديمة   .كوخ صغري ُمعتم عديم الشلك، مصنوع من األسمال اكا
  

   :قال الف
   .تقديم سيدة هوذلن، فمن حقك أن تكوىي أول من يدخل -

إجنـني جالسـاً بل األرض اكن  امهم.أمـاكن  يا شـهد املـؤثراملذلـك ركض اجلميع وراءها، وشاهدوا معها 
سـتيلمان، دمـوع االمتنـان  واكنت الطفلة نائمة جبانبه. حضنتها األم بعناق خصف وحضنت كذلك آر

تسيل بل وجهها، وبدأت تغمرها بصوت خمنوق ُمنكرس بذلك السيل الغين من لكمات املحبـة الـيت ال مثيـل 
  هلا سوى يف قلب ايرجدي...

  
   :ر بالقولعلّل بييل األم

موع. يف الساعة العارشة تقريباً، وجدتها - وكنـت  ،اكنت نائمة يف اخلارج، متعبة جداً واكن وجهها ُمبلالً با
  ".بل الفور نامتثم  أطعمتها،. اكنت جائعة جداً وبذلك أحرضتها إىل هناقد 

  
ود وترتكـه مـن جديـد لـيك تعانقه ثم تعقد أخذت  باالمتنان،شعور البذلك الفيض من ثم اكنت تلك األم  

  .تعود لعناقه، ويه تطلق عليه اسم "مالك اهللا يف هيئة تنكرّية"
  

نشـدون ويلوّحـون يُ  اكن اجلميـع يف السـاعة الواحـدة صـباحاً. إىل القريةمن جديد موكب احلشد ثم توجه 
زوا يف احلانة. واكنـت تمرك إىل أن ،محلوها معهم طوال مسريتهماكنوا قد باملصابيح ويتناولون املرشوبات اليت 

  .من الليايل اليت استمرت ح الصباحبذلك تلك الليلة 
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٦  
وم احكايل ،اكنت القرية بأكملها قد اهتاجت  بنبأ مثري. وصل إىل الفندق  شخص غريـب وقـور وبعد ظهر ا

  زّي، ودّون االسم الرائع احكايل يف سجل احلانة:ة وشلك ممُ زّي وجليل، ذو مشية ممُ 
  

 ملزشريلوك هو

ما بأيديهم من  وادّوى اجبأ من كوخ آلخر ومن صاحب دعوى لصاحب دعوى. اكن لك من يف القرية قد ألق
ي اكن ادخئه يـيل ادخء وهو "بات رييل"  ثم نادى أحد الرجال .أدوات واندفعوا حنو مركز االهتمام الشخص ا

  فلينت بوكرن.
   

  مفان حيث  تمتم جفسه: أصيب بمرضكأنه فاكن يبدو يف ذلك الوقت و فيتلوك جونسأما 
ي... العم شريلوك! يا لسوء احلظ! وأن يصل -  نفسه: حدثثم استغرق يف أحالمه ويف الوقت ا

؟ أي شخص قد يعرفه كما أعرفه أنا، يعلم بأن ليس بإماكنـه  ولكن ما فائدة شعوري باخلوف من وجوده -
ء ُمسب أن يكتشف اجلريمة ما لم يكن قد خطط  الئـل ثـم قـام  بأن يكون قد و قاً، للك  وضع هلـا ا

يه هذه املرة أيـة دالئـل !...بتلكيف أحد األشخاص بارتكابها وفق تعليماته وبـذلك  .،ولكن لن تكون 
ي سوف حيصل عليه؟  ء فما هو االستعراض ا ء بل اإلطالق!. ال سيدي! أصبح لك  . جـاهزاً اآلن.. ال

سوف خيرج فلينت بوكرن من هذا ولن أعّرض نف ملثل هذه املجازفة، ال، ، لو كنت سأجازف بتأجيله...الو
  العالم  وباحكأكيد هذه الليلة.

 
  ثم تبنّي  بأن هناك مشلكة أخرى وحّدث نفسه: 

أتمكن من احكحدث ميع هذه الليلة عن بعض األمور العائلية،  ولكن كيف سبسوف يرغب العم هوملز  -
اكن ذلـك مـن األمـور . واجد يف حجريت قبل دقيقة أو دقيقتني من الساعة اخكامنـةيلع أن أت ؟ خلّص منهاحك

  .الُمربكة اليت تطلّبت منه للتفكري ملياً 
   
  مع ذلك قد وجد الطريقة حكجاوز تلك العقبة وقال:اكن لكنه  

قيقة، وبذلك لن يشاهد ما سأفعله. وبل اك - ، ة األحوالفحسناً، سوف نذهب يف نزهة، سأتركه يف الطريق 
أن يكون ذلك احكحّري برفقتك عنـدما تسـتعد حكنفيـذ ب، يه كالطريقة األفضل إلبعاد احكحّري عن طريق

  ...ميع سوف أصطحبه. هذه يه الطريقة األسلم ،األمر. نعم
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ين اكنوا ينتظرون ويـأملون إلقـاء نظـرة   اكن الطريق املقابل للحانة يف ذلك الوقت قد ازدحم بالقرويني ا
ظهر للعيان، وبذلك لم حيالف احلظ أي منهم ما عدا فريغسـون كن قد لم ي ذلك الرجل العظيم. لكنهبل 

ين اكنوا من املعجبني جداً بذلك الرجـل احكحـّري العلـيم العظـيم، وجاك باركر احلداد وهام ساندويتش  ا
ين اكنوا لشدة الـيت تُطـل بل غرفـة غرفـة ويه القاموا باستئجار غرفة املسـتودع يف احلانـة هم قد محاس وا

َكِمنوا فيها وقاموا بشّق بعض الفتحـات يف فقط ، ثم  احكحّري عرب املمر ويه باتساع عرشة أو اثنا عرش قدماً 
  ستائر اجوافذ.

  
 أوالئـك اكن يرفعها من حـني آلخـر، وهـذا مـا جعـل شـعر رأسلكنه اكن السيد هوملز قد أر الستائر،  

رعشة ممتعة، وهـم جيـدون أنفسـهم وجهـاً لوجـه قد منحهم بذات الوقت ك اكن إال أن ذلاجلواسيس يرتفع، 
ي انترشت شهرة أعما األكرث من اكن جالسـاً .. برشية يف مجيـع أحنـاء العـالم. أمام ذلك الرجل اخلارق، ا

ّ وليس أسطورة، وال ظّل إنسان ة بل مسـافهكـذا ، وبأن يكون  من املوادحقيقية تركيبة  ،هناك إنسان 
  ..هم.ييدأقريبة من ملسة 

  
  :قال فريغسون بصوت تمأله الرهبة 
  باهللا عليك أهذا رأس؟ - 
  
  :قال احلداد  جبّدية 

بداخلـه  كذلك! انظر إىل هذا األنف! انظر إىل هاتني العينني!  ذاكء ُمتوّقد؟ يبـدو وكـأن رجل أمليع أليس -
  !بطارية

 
  :وقال هام ساندويتش 

ي الب - ! يـا للجحـيم؟ األغبيـاء مثلنـا ال  د وأنه ناجم عن احكفكري. نعم، هذا ما جنم عنـهوهذا الشحوب ا
  .يعرفون ماهو احكفكري

  :قال فريغسون 
  .بدانة واسرتخاءعبارة عن من احكفكري ليس سوى حنن فما نعتربه  حنن، عرفهسيدي،ليس -
ي  ،هذه داللة بل عمق احكفكري تلك، بل حق، انظر إىل تقطيبة اجلبني أنت - احكفكري العميـق، احكفكـري ا

هن،    .بد أنه يقوم بتعقب أحد األموراليثرب أغوار ا

بالفعل. ال تنس ذلك. انظر إىل هذا الوقار املخيف، انظر إىل هذا الشـحوب الَمهيـب  ما يقوم به، هذا تماماً  -
ي ال تُشبهه أية جثة.   ا
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والرات! وليس أيضاً بم - مـات سـابقاً أربـع  اكن قـد.  الوراثـةوجـب قـواننيال سيدي ، ليس هذا بسبب ا
اكن قد مات مرة أخرى نتيجة حادثة. نُـيم ومرات، و تاريخ يف ذلك. اكن موته ثالث مرات ألسباب طبيعة، 

  وبأنه... أنه اكن خامداً وبارداً اكلقرب إيلّ 
ابته بل الطـرف اخللـيف. اصمت! ارقبه! يقوم اآلن بوضع إبهامه بل نتوء جبانب زاوية جبينه  وبوضع سـب -

؟دّ هالبد أن ذهنه يعمل جب   ، أتراهن بل قميصك اخكا
  هو حُيّدق اآلن حنو السماء، ويُمّر�ّ�ّر أصابعه بل شاربه ببطء  و... .اتفقنا -
مىن.انظر ونهض اآلن ووقف،  - الئل بل أصابعه اليرسى بإصبعه ا هو اآلن يستجمع أفاكره معاً، وحُي ا

ه    ن يلمس سبابته، هو اآلن يلمس إصبعه األوسط،  واآلن بنرصه...هو اآلإ
ه -   هو...  ذهنه وبذلككأنه لم يتمكن من استخراج تلك الفكرة من و، يبدو اآلن يعبس إنه ،انظر إ
ه  - هو اآلن يُطبق بل األصابع األخرى! ها قد حصـل عليهـا (الفكـرة) ..أشبه بنمر.اآلن يبتسم هو انظر إ

  ...اق.  حصل عليها باحكأكيد!أيها الرف
ي يُالحقه -   .تماماً، أستطيع أن أقول بأنين أكره أن أكون ماكن الرجل ا
 
سحب السيد هوملز طاولة إىل جانب اجافذة، وجلس وظهره إىل اجلواسيس واستمر بالكتابة. حينئذ  أدار ثم  

  حاديث  وللتدخني بهدوء. أعينهم عن الشقوق وأشعلوا الغاليني واستعدوا حكبادل األ اجلواسيس
  
  قال فريغسون باقتناع: 

  .العالمات اليت تُشري إىل ذلك عليه لك تبدووهذا الرجل أعجوبة، إنه معجزة، أيها الرفاق،  -
  

  :وقال جاك باركر
يـوم أمـس، لـاكن ذلـك رضبـاً مـن هنـا لم تقل يوماً لكمة أكرث ِصّحة من هذه، ويلس فارغو، لو أنـه اكن  -

  .اجلنون
 
  :ل فريغسونقا
ون كيشوتية. آر  ،عمل عليم حَمضعمالً علمياً ثقافياً، كنا سنشاهد  - جّيد، بالطبع وفوق مستويات ا

وال حيق ألي شخص أن يُقلّل من قدره، أستطيع أن أقول لك ذلك. لكن موهبته تَكُمن يف نظرتـه اخكاقبـة 
يه و ...ال أكـرث وال أقـّل ، ذات طبيعـة حيوانيـةكما بإماك أن أصـفها. يه موهبـة كبـرية  ،اكوم  تُشبهاليت 

اكء. أما من ناحية الروعة  هذا بما يفعله فإن ما يفعله اليمكن أن يُقارن موهبة جّيدة، لكنها ليست من ا
  دعين أقول لك بما اكن سيفعله:. الرجل 
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،يتوجه حنو مزنل هوذلن ويُليق عليه نظرة وف س - ء وهذا يكـيف وسـوف نظرة فقط هذا لك   إىل املبا
ء؟  نعم سيدي، سوف يرى أدّق احكفاصيل، وسيقوم بإعالمنا عن ذلك املاكن بتفاصيل أكـرث ممـا  يرى لك 

بل الرسـير،  اكن سيجلس بعد ذلك  بكـل هـدوءواكن بإماكن السيدة هوذلن أن تعرفه خالل سبع سنوات. 
  ويقول للسيدة هوذلن:

  
ك بعض األسئلة وعليك  -  .أن جتيبيين عليهاسوف أوّجه إ

  .حسناً، فلتبدأ -
  أفاكرك تتشتت،  واآلن ما هو جنس الطفل؟ وال تديع من فضلك سيد ـ انتبيه!  -
  .أن سيدي -
  جّيد جداً،  جّيد جداً، والسن؟ .هم... أن -
  .بدأت بالسادسة سيدي -
اجوم. سوف نبحث ب قستغروف تسبذلك و  عتنهار بالطب، سوف كم)٣،٥( ميالن ضعيفة...هم... صغرية،  -

 عدد األسنان؟وما هو عنها بل بعد ميلني أو أقل. 

  .اجمو والسادس قيدمخسة، سيدي،  -
عندما يشاهدونه، بينما قـد ال  الطريقيعرف الصبية خدة  ؟جّيد جداً، جّيد جداً، ّجيد جداً بالفعل. أترين -

؟يعين ذلك شيئاً بالنسبة إىل أي شخص آخر. اجلوارب واحلذ   اء  سيد
  .االثنني ،نعم سيدي  -
 من الغزل أو ربما من اجلت املراك الفاخر؟ -

 .من الغزل واجلت، سيدي -

يانة ؟ مع ذلك جدع هذا جانباً ـ فسوف نتدبروعقد األمور، هذا يُ  ،هم... من اجلت -   األمر. ا
كية، سيدي -  .اكثو

الصـوف ـ مصـنوع يف  ول مـنشكراً. جـزء جمـد .لرسيرقُصاصة من مالءة امن فضلك جّيد جداً، أعطين  -
ل ممتاز، ممتاز...  اً  لك. مناخلارج.  جّيد جداً، أعطين أيضا قُصاصة من مالبس الطفلة. شكر القطن، هذا د

  لو سمحت، أعطين بعض القش من أوساخ األرضية. شكراً،  شكراً جزيالً، هذا رائع، رائع!
  
الئـل الـيت قد  بذلكبأننا نكون  أعتقدن حُندد موقعنا. بإماكننا اآلن أأيها الرجال!  - حصـلنا بل مجيـع ا

ها. ء آخر. لم نعدو حنتاج إ   ..يف حاجة إىل أي 
؟ سوف يضع تلك القصاصات واألوساخ بل الطاولة و  ي سيفعله ذلك الرجل االستثنا سـوف واآلن، ما ا

   .ع لك منها جبانب األخرى، ليك يدرسهاض. وسيفرزهاليك يينحين عليها وعليها ث  يضع مرفقيه
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" :تمتم جفسهيُ وسوف  يف السادسة من العمر"، ثم يقوم  ويُتمتم " ،مّرة أخرى أمكنتها ريتغيبيقوم سوف  ." أن
كيـة،، ويتمتم "مخسة أسنان وسّن أخرى قيد اجمو"من جديد  أمكنتها ريتغيب  -قطـن، جـت ، صـوف اكثو

ويمّررهـا ويمّررها  دشعره، ويعويف  أصابعه وهو يُمّرر نظر حنو السماء،ييشّد قامته وثم  .اللعنة بل هذا اجلت
سـوف يقف ويقطب جبينه  ويبدأ بتعـداد األدلّـة بل أصـابع يـده. سثم  .يتمتم "اللعنة بل ذلك اجلت" وهو

قيقة   ،بشـعلة شـبهيرُشق وجهه بالاكمـل بابتسـامة أثم  فقط،يرتدد عندما يصل إىل اكنرص، ولكن ذلك 
  يقول للحشد:سوف يّشد قامته ثانية بشلك َمهيب بعد أن و
ـذهب اكـاقون إىل   - فليأخذ جمموعة منكم املصباح، وجنطلق إىل إنغوين بييل جبحـث عـن الطفلـة، و

هـذا هـو  ينسحب ليك يذهب إىل احلانة.وينحين وكأن األمر قد أجنز " .، ثم ِعمتم مساء أيها السادة"أرّستهم، 
قيق. ووالعليم الوحيد هو األسلوب هذا لوبه، وأس ء خـالل مخسـة قـد أنـىه بـذلك سوف يكون ا لك 

ألن يرافقه حشـد  وأبواسطة فرشاة ناعمة ملدة ساعة ونصف، األمكنة ال حاجة ألن يتفّحص و عرش دقيقة.
  أيها الرفاق؟ إيل،تُصغون  ليها الرفاق، هأ من اجاس.

  :شساندويتقال هام  
ء - . اليمكن ح للكتب أن تصفهرجالً جعلته منه رجالً ال نظري  بل اإلطالق، جعلت  ،معظي هذا 

  كأن بإماك اآلن أن أراه يفعل ذلك. أال تستطيعون ذلك، أيها الرفاق؟
  .هذا هو الواقعوجمرد صورة عنه  هذهأتراهن بل ذلك؟  -
  
رتة بصمت وهو يتمتع بسـعادته، ثـم همـس العميق وباالمتنان ججاحه. جلس لف شعر فريغسون بالرسور 

  بصوت تمأله الرهبة:
   

  اكن هذا الرجل من خملوقات اهللا؟ فيما إذاأتساءل  -
  

  :جبديّةوللحظة، لم جُيبه أحد، ثم قال هام ساندويتش 
  .أظن أن ذلك ال حيدث دوماً  -
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و    ي للن אإللك   دאر نا

٧  
الظالم  إىل أبعـد مـن كـوخ  اكن شخصان يتلّمسان طريقهما يف  الساعة اخكامنة من مساء تلك الليلة،و 

  .وابن شقيقه فيتلوكوملز العم ه فلينت بوكرن. اكنا شريلوك
  

  :قال فيتلوك
  لن أتأخر أكرث من دقيقة.و ،عيم، توقف قليالً يف الطريق، ريثما أذهب إىل حجريت -
  
  خد برسعة.واكن قد أعطاه عمه ما طلبه ـ ثم اختىف يف الظالم. وـ  ه شيئاً ثم طلب من 
   
وبذلك خدا معاً إىل احلانة. شقا طريقهما إىل غرفـة مساًء نت نزهة املحادثة قد انتهت يف الساعة احكاسعة اك 

. ارتفعـت واجتّمعاكن حشد من اجاس قد اكيلياردو حيث  ، بأمل إلقـاء نظـرة بل ذلـك الرجـل االسـتثنا
حننـاءات املجاملـة، وبينمـا اكن يف اهلتافات  بتحّية ملكية، وعرّب السيد هوملز عن شـكره  بسلسـلة مـن ا

  طريقه للخروج  قال ابن شقيقه  للحشد:
  
أو الواحـدة، لكنـه  ةى عيم هوملز بعض األعمال اليت ستشغله ح السـاعة اخكانيـة عرشـ أيها السادة، -

سيعود من جديد، وقد يعود يف وقت أبكر لو تمكن من ذلك. وهو يأمل يف أن يتمكن بعضكم من تناول 
  .وب برفقتهاملرش

  
  :صاح فريغسون 

أعظم رجل ُخلـق يف هـذا  ثالثة هتافات ألجل شريلوك هوملز، ؟أيها الرفاق اً دوقالرجل هذا أليس  اهللا، حبق -
  العالم!

  
اكنت تلك اهلتافات تصـدر مـن صـميم قلـوبهم  " !"هورا.. هورار.. هورا..  اجمر وهّزت املبىن:تافات اهلعلت  
  فأبل.بصوت أبل و
   
  :بأن قاليف األبل قد أنّب ابن شقيقه بلطف وهم ن العم اك 

  بهذا املوعد؟  لم ربطتين حسناً، -
بالفعـل ؟ حسـناً، إن كنـت ال بـذلك غب ألست تر .ال أعتقد بأنك ال توّد أن تكون لك أية شعبيةعيم ! -
 يف خمـيم مـزّي يكون لـك بل األقـّل بعـض احكسوف يكون هذا ليك ، فمثل هذا احكقدير كون لك احكقدير،ت
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ء. الرجال معجب ـاب معهـم فسـوف ون بك، ولـو احكنقيب ؟ هذا لك  كنـت سـتغادر دون أن تتنـاول الرش
يك من األحاديث ما سوف جيعلنـا ، كنت كما أنك باإلضافة إىل ذلك  ،يعتربونك متكرّباً  قد أعلمتين بأن 

  نبىق مستيقظني ح منتصف الليل.
  
يشـري قـد  كما أن الف اكن حكيماً يف أمر آخر لم يكـن بذلك.أقّر العّم قد  واكنحق، اكن الف بذلك بل  

ه   : حيث قال إىل نفسه ـ سوىإ

ي يمكن أن يُستفاد منـه، وهـو من سوف أستفيد من عيم و - اآلخرين بأسلوب وضع املسمار يف املاكن ا
  وجود املتهم يف ماكن آخر وقت وقوع اجلريمة "يعين وما يّدل بل " ما 

حوايل منتصـف واكن فيتلوك قد ذلأغنيات ونوادرذلك يف ثم حتدثا هو وعمه ملدة ثالث ساخت ودون توقف.  
  . هابل بعد اثنيت عرشة خطوة منويف الظلمة وقف ينتظر الليل، و

من احلانة وهو يتأرجح يف مشيته، ح أنه اكد يالمس فيتلوك قد خرج فلينت بوكرن وبعد مخس دقائق اكن 
   حينئذ:تمتم الف جبانبه.  وهو يمر

  بالقول :هزمته! واستمر يف احكحدث مع نفسه  ها قد"
أنـت اآلن يـا صـدييق ها شتمت وا ال بأس، ال بأس،  كنت قد. ..وداخً، وإىل األبد  فلينت بوكرن وداخً  -

  .تم للمرة األخرية
  
   :ثم خد إىل احلانة وهو مستغرق يف تفكريه 

ي ساعة م هذا جّيد بالنسبة حكربير مـاكن فن اآلن ح الساعة الواحدة، سوف أمضيها مع الرجال، التزال 
  .تواجدي

   
شريلوك هوملز إىل غرفـة اكيليـاردو، الـيت اكنـت مزدمحـة بعمـال املنـاجم الُمتلهفـني للقائـه عمه ثم رافق  
ع ثـم بـدأ اللهـو. اكن اجلميـع املرشوبات بل اجلمياكن قد تم توزيع  ،.الضيف ، وبعد أن أطّل املعجبني بهبو

اخكلج برسعة، أغنيات  ونوادر، ثم املزيـد مـن املرشـوبات. وهكـذا مـّرت ذاب اجلميع جُماملني.  داء واكنسع
قائق احلافلة.  ثم اكن املرح يف ذروته ـ بوووم ! (ُسـمع صـوت  بينما، ومن الواحدة وقبل ست دقائق ...تلك ا

  .انفجار)
   
ي اكن فيه ذلك ساد الصمت بل الفور.   يهدر ويقعقع يف املضيق من قمـة اليزال الصوت القوي يف الوقت ا

  .نهائياً..مخد  إىلإىل قمة 
هول، و     وهم يرددون:اكن اجلميع قد ركضوا إىل اكاب بعد أن انقضت فرتة ا

  .ر! انفجار! البد أن شيئاً ما قد انفجراانفج -
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و    ي للن אإللك   دאر نا

 يقول: يف الظالم صوت ،ثم ُسمع من خارج اخلانة  

  .شاهدت الوميض عن بعد، كنت قد حدث االنفجار يف املضيق بعيداً عن هنا -
  
قطعوا مسـافة امليـل خـالل ، واكنوا قد ستيلمان واجلميع هوملز، فيتلوك، آر: اندفع اجلميع معاً إىل الوادي 

سـة املتينـة القـذرة لمن األرضية المَ يكن قد تبىق وبل ضوء املصباح، وجدوا بأنه لم  ، بضع دقائق. وهناك
ء، وال حـ  ذّرة واحـدة وال حـ كرِسـة  ...وال حـ قطعـة قمـاش صـغرية ...لكوخ فلينت بـوكرن أي 

  وال ح أي أثر لفلينت. حبث اجلميع هنا وهناك  وإىل مسافة أبعد  ثم رصخ أحدهم: ...واحدة
  !ها هو -
  
ما عـرثوا عليـه اكن ي ولكن و أسفل الواد اً مرتعرثوا عليه بل بعد مخسني  اكنوا قداكن ذلك صحيحاً.  

قد أرسع  إىل هنـاك برفقـة أيضاً اكن فيتلوك جونز وعبارة عن كتلة مُمزقة ال حياة فيها تُمثل فلينت بوكرن. 
ه....   اآلخرين ونظر إ

  
دقيقة. قـام هـام سـاندويتش كبـري  ةمخس عرشلم تستغرق سوى ارة عن قضية عببعد ذلك واكن احكحقيق 

ألقاهـا بأسـلوب أد كـق، ثـم اختتمـت اجللسـة حبكـم اكن قـد اليت  لفني بتقديم املطالعة القانونيةاملح
ي اكن:   املحلفني ا

 
ين لم تتمكن هيئة املحلفـني  املتو وفاة بفعلال حدثت"  أو بفعل شخص آخر، أو بفعل بعض األشخاص ا

ي انفجر بكامله، ولريحم اهللا روحـه. من معرفتهم، ألنهم  لم يرتكوا خلفهم أية قرائن سوى ذلك ا لكوخ ا
  .آمني"

   
اكن شـريلوك هـوملز  إىل احلشد ذلك ألن مركـز االهتمـام بعد ذلك انضمت هيئة املحلفني اجافذة الصرب ثم 

  .متواجداً هناك
  

ي جتمع فيه العاملون يف املنجم بصمت ة ووقار بل شلك نصف دائرة تُطـّوق املسـاحة الفارغـ و الوقت ا
 يف تلـك السـاحة، االسـتثنا يتجـّولاكن الرجـل ، الواجهة األمامية ملاكن املبىن السـابق الوجـود.اكنت  اليت

ي رافقه وهو حيمل املصباح. أخـذ يف ذلك يساعده  موقـع الكـوخ  يـاسمقالرجـل االسـتثنا ابن شقيقه ا
املضـيق وغـري ذلـك  ، ثم علوطريقارتفاع حواف املسافة ما بني جدار املضيق وال.،  ثم قاس بواسطة رشيط

هنا ثم من هناك حفنة تراب من مجع و ،قطعة قماش من هنا، وشظية من هناك سوف - من خمتلف املقاييس.
وسّجل الوقـت ثم أخذ موقع املاكن بواسطة الفرجار،  .واحتفظ بها بعد أن تفّحصها بإمعان ماكن أبعدثم من 
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رسعة السري بـني الكـوخ واجلثـة وقـام ، وحسب قيت املحيل.حبسب ساعته بعد أن قام بتعيريها حسب احكو
دّون وضع اجلثة بواسطة اكارومرت، وسّجل احلرارة بواسطة كما واجلزر.  بتصحيحها باالستناد الختالف املدّ 

  ينحين بوقار:رياً وهو . وقال أخ(الرتمومرت)مقياس احلرارة
  
  ألن نعود أيها السادة ؟ .ها قد انتهينا -
   

حنو احلانة بينما بيق احلشد جبانب جثة امليت، وهم يتحاورون باهتمام، ويُبـدون إعجـابهم  بـذلك  توّجهثم 
، ويوردون خمتلف احكخمينات حول مصدر املأساة  وحول من قد يكون الفاعل.   الرجل االستثنا

     
  :قال فريغسون

  الرفاق، أليس من حسن احلظ أن يكون هذا الرجل هنا؟  أيها -
  

  :د  جاك باركروقال احلدا
  ؟ليس كذلك فارغوسوف يُدّوي هذا احلدث يف لك املخيم أ  -

  :قال فارغو
، بما أنك تسألين عن حسناً،  - إىل كيفية رؤييت للحادث، فبإماك أن أقـول لـك هناك ما يشري اكن  ولورأ

ذا اكن بـإماكن أي فيمـا إاآلن كنت يوم أمس أطلب بالقدم الواحدة من األرض دوالرين، وأنا أتساءل  هذا: 
وم بستة عرش دوالراً  ارجل أن حيصل عليه   .ا

  تنقيب جديد. بالنسبة ملوقعأنت بل حق فارغو، هذه أكرب رضبة حظ  -
  :ثم قال

املالحظـة؟ ال يمكـن أن يف قوة هذه الاألشياء؟ ما خمتلف أرأيت كيف اكن جيمع اجفايات والقصاصات و -
   .يتغا عن أية دالئل

حول مثل هـذه  شخص آخر. هناك كتابألي  قد ال تعين تلك األشياء شيئاً بالنسبة كذلك. فعلالاألمر ب -
الئل،   جداً. مؤلف ضخموهو  ا

، وهم يعتقدون بأنه ليس بإماكن أي شـخص آخـر أن القديم  هذا مؤّكد، فتلك اجرثيات هلا رّسها الصغري -
إالّ أن   اآلخـرين، فمـا بل يهـاسـوف يسـتحوذ علتنسوا أيها الرفاق بأنه عندما  اللكن يستخلصه منها. و

  ...يرصخوا!
الطفلـة. فهـذا األمـر تلـك  لست آسفاً يف الوقت احلارض ألنه لم يكن هنـا لـيك يعـرث بلأنا أيها الرفاق،  -

    .عليم وحيتاج إىل ذاكء بنظري أكرث بعداً وهو أكرث أهمية. نعم سيدي، وهو أيضاً أكرث تعقيداً  فهو أمر
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رسرنا ألن األمور تمت بهذا الشلك. رسرنا ؟ يا إليه، ال يوجد أي تعبري يصـف ذلـك.  قدأننا مجيعاً بأظن  -
يه بعض اإلدراك،  ،دون كيشوت آر أن يتعلم منه بل بإماكن أن يقف جبانبه  ويالحظ عليه هذا لو اكن 

ي يتّبعه هذا الرجل يف عمله. ولكن ال،  فلك ما فعله  تسكع  داخـل املضـيق، وبـذلك  اكن بأناألسلوب ا
  .أضاع فرصة االطالع بل لك ما جرى

ي ال - . حسناً، آر خيطئ هذا صحيح، وكأنه الشخص ا درك ، وسوف يُـاً شابالزال ، شاهدت ذلك بنف
 األمور بشلك أفضل ذات يوم. 

ي قام بذلك؟برأيكم من هو  واآلن أيها الرفاق،  -   الشخص ا
   
جنمت عنه العديد من احكخمينات غري الُمرضية.  اكنت قدتصعب اإلجابة عليه، وي اسؤال هو الاكن ذلك  

ين حُيتمل أن يكونوا قد فعلوا ذلك. تم استبعادهم الواحد تلـو  ثم ،تم استعراض أسماء العديد من الرجال ا
كرن سوى ذلـك بو بل عالقة وثيقة  بفلينت فلم يكن من بينهم من هو  ،اآلخر لعدم أهليتهم للقيام بذلك.

اكن يتحّدى لك من اكن حيـاول ذلـك،  فهو منأحد فعلياً،  فلينت لم يسبق أن تشاجر معكما الشاب هيلري. 
ماء. لكن احلقيقة أن اسماً واحداً اكن بل طرف لسـان  تسئح لو لم  رجة اليت تتطلب إراقة ا ه إىل ا إ

ي أورد ف لك منهم، لكنه اكن آخر اسم تم اجطق به  وهو اسم " يتلوك جونس"  واكن بات رييل هو الشـخص ا
  اسمه.

   
  الرجال :قال 

ألجلـه،  جيعله يقتـل فلينـت بـوكرنقد تيه مليون سبب ف، أووه، حسناً، هذا ما خطر بباجا مجيعاً بالطبع -
نـه األول أل وببساطة ألن من واجبه أن يقوم بذلك، ولكن هناك أمران  ليس بإماكننا أن نُغفلهما مع ذلك،

ى فيتلوك أية مواد متفّجرة، وا   اآلخر ألنه لم يكن بالقرب من املاكن عندما وقع احلادث. ألمرليس 
  

  :قال بت
  .اكن معنا يف غرفة اكيلياردو عندما وقع احلادث ألن فيتلوكأعلم هذا،  -
  اكن طوال الوقت هناك  قبل حدوث االنفجار. نعم، كما -
ه، لو لم يكن األمر  هذا هو الواقع، وهذا أيضاً من -   .كذلكحسن حظه ألن الشكوك اكنت ستتجه إ
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٨  
و طاولة بطول سـتة أقـدام مصـنوعة مـن خشـب  واحد ا عدا كرمأخليت غرفة الطعام يف املفروشات  

الطاولة يف نهاية أحد أطراف الغرفة واكن الكر عليهـا. جلـس شـريلوك هـوملز بل ذلـك  الصنوبر. اكنت
ي ،مؤثّر.ويب الكر جبالل َمه احلشـد باالنتظـار. اكنـت الغرفـة تعبـق بـدخان فيـه وقـف  يف الوقـت ا

  ساد فيها سكون عميق.قد السجائر و
   

ثـم بـدأ يوّجـه السـؤال تلـو  .،تركها يف اهلواء للحظـات .رفع الرجل االستثنا يده ُمطاكاً باملزيد من الصمت
اكن بهذه الطريقة قد حصل من مجيع األشخاص بل لك مـا اآلخر ويدّون اإلجابات وهو يُهمهم  ويهّز رأسه. و

بإماكنهم أن يُزودونه به من معلومات عن فلينت بوكرن، شخصيته، ترصفه  وخداتـه. وهـذا مـا جعـل ذلـك 
افـع لقتـل فلينـت  يـه ا ي  الرجل االستثنا يعرف بأن ابن أخيه هو الشخص الوحيد يف ذلك املـنجم ا

  !بوكرن
  
  تعاطف للشهود وسأل بفتور:ابتسم هوملز ب 

ى أي منكم إماكنية حتديد ماكن تواجد فيتلوك جونس أثناء وقوع االنفجار؟ -   هل 
  تال ذلك إجابة خصفة:

  يف غرفة اكيلياردو يف احلانة!اكن  -
  وهل اكن قد وصل حكوه إىل هناك ؟  -
  بل وجوده هناك!  ت ساعةقد مرّ  تال، اكن -
  اً، كم يبُعد ذلك عن موقع االنفجار؟ الضحك ممزوجةاكن حوايل..هذا أي أن  - 

  .حوايل امليل الواحد -
الً اكفياً بل تواجده بعيداً هذا مثل  ال يُعترب قد - صـحيح مـا لـم يكـن عن موقـع احلـادث، هـذا األمر د

  فيتلوك أشبه برسعة الربق!..
  :انفجر اجلميع بعاصفة من الضحك  ممزوجة باهلتاف

   .عن اإلدالء ببايق اإلفادةاآلن اآلن ملا قلته؟ توقف  ت تأسفوأنت ساندي، ألس -
  .اخلجل واألسف هذا ما جعل وجه الشاهد يصطبغ  حبمرة اكنو

  استمر املحقق :
ا دعونـا  هذا ما يستبعد إىل حّد ما تلك الصلة اكعيدة - للف جونس بهذه القضية (ضحك املوجـودون)  

هاليك نستمع ملا س للمأساة أدوات إثبات عود إىلاآلن ن   .تشري إ
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و    ي للن אإللك   دאر نا

فـوق قطعـة مـن بل ركبتيـه لإلثبات، وقام بتنضيدها  مجعها كأدواتثم أخرج القطع الصغرية اليت اكن قد 
  .الكرتون

  
  قبون ما سيحدث. قال هوملز:توا يرؤحبس مجيع من يف املزنل أنفاسهم  وبد 

قيـق سمـا وهـذا  بعد أن تم تصـحيحهما، ينا هنا خّطي الطول والعرض  - يسـمح جـا بتحديـد املوقـع ا
ينا خّط العرض و املأسـاة، وهـذا وقوع سائدة وقت يت اكنت الرطوبة الواحلرارة كذلك درجيت للمأساة. كما 

رجة نا من احكقديرما سوف يُمكنّ    .وضع القاتل يف ذلك الوقت من الليلبل تأثري ذلك بل مزاج و الصحيح 
  

  :يت تعرّبعن اإلعجاب، ثم تال ذلك غمغمة بعبارةعلت موجة من دوي األصوات ال
  . يااهللا، ما هذا العمق؟ - 
  أشار هوملز بعد ذلك  إىل أدوات اإلثبات اليت اكنت أمامه وقال: 

نا - الئل تتحدث إ   .واآلن، جرتك هذه ا
ُ  ينا هنا كيس قطين فارغ من الطلقات، - ه ؟ ي ي يشري إ مـن القتـل هـو شري إىل مـا يـيل: اهلـدف فما ا

ي  ُ الرسقة وليس االنتقام. وما ا ه باإلضافة إىل ذلك؟  ي ُ شري إ القاتل ليس بل مسـتوى رفيـع  أنشري إىل ي
اكء،  أو كيـف أدركنـا ذلـك؟  ذلـك ألن والفطنة أو ما يشابه ذلـك.  القاتل هو شخص قليلجقل بأن  من ا

ي يتمتع بمحاكمة عقالنية  صحيحة لن يفكر برس ي لم يكن يوماً يمتلك الكثـري الشخص ا قة بوكرن ا
ا قد يكون القاتل من الغرباء؟  و   :جرتك األدلّة تتحدث عن نفسهااآلن من املال.  

  
 !غريب. تفّحصوها مـن فضـلكم ـ أنـت ـ وأنـت سوف أبدأ بهذه األداة، هذه قطعة من الّصوان، وهو أمر - 

هـذا بـذلك فوبل وجه احكقريـب ادن بل بعد ميلني من هنا مثل هذا اجوع من املع يوجد أعيدوها إيل اآلن.
ى املـ معـدن ذواملعدن برأ يقع بل بعد مسافة يوم مـن هنـا، وهـو  يـنئيت شـخص اشـهرة خمليـة، و  ا

  !يمتلكونه ثروات تفوق احكصور. أعلموىي بعرق هذا اجوع من املعدن من فضلكم
  
   :اكنت اإلجابة الرسيعة 

  !املوحّد و ماري آناكريق املسي  -
مـوع يف  واكن لك رجل منهم قد أمسك بيـدّ  تال ذلك هتاف خيل، ي جبانبـه وأخـذ يعترصـها وا الرجـل ا

  :عينيه. وهتف ويلس فارغكسون
  هنا.من  اً من املعدن يقع بل بعد مائة ومخسني قدماجوع  يوجد بل املعدن نقش واضح، وهذا -
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و    ي للن אإللك   دאر نا

  هوملز: وعندما ساد اهلدوء، تابع السيد 
  نفطن إىل ما ييل:  جعلتنا ثالث وقائع كون قد أقمناوهكذا ن 

  .الفطنةالقاتل من اجوع القليل   -   
  .من الغرباءليس  وبأنه -   
  هدفه اكن الرسقة وليس االنتقام.وبأن  -   

   
ي ال تزال راحئة االشتع  ال األخري فيه، فما وجتابع اآلن. أنا أمسك بيدي قطعة صغرية من الفتيل الُمفرقع ا

ل اإلثبات املتعلّق  بقطعة معدن كوارتز اللة بل ذلك؟ لو مجعنا هذه مع د سوف يكون ف ) الصوان (يه ا
ي  يدّل عليه هـذا؟  يـّدل بل أن عمليـة القتـل  ذا ماهيف  يكشف بل أن القاتل من عمال املناجم. وما ا

 ُ ي ي ه تمت بواسطة مواد متفجرة. وما ا ؟ يُشري إىل أن املادة املتفجرة اكنت موضوعة جبانب  هذا أيضاً شري إ
ي وجد فيه بوكرن...   الكوخ يف اجلهة األمامية اليت تقع إىل جانب الطريق  وبل بعد ستة أقدام من املاكن ا

  
ي يُشعله املرء من وأمحل هنا يف يدي عود ثقاب حُمرتق من اجوع املصنوع يف السويد ـ  -  علبة هو اجوع ا

ئة واثنني وعرشين قـدم مـن او نقطة تقع بل بعد ستم، عرثت عليه يف الطريق كنت قد - هلا صمام أمان
 ُ ي ي ُ الكوخ املدّمر. فما ا ي ي ه ؟ هذا يعين بأن إشعال ذيل الفتيل قد تم من تلك اجقطة. وما ا شـري شري إ

ه أيضاً ؟ يُشري إىل أن القاتل اكن أشوالً.  وكيف اكن  بإماك أن أعلـم بـذلك؟  أيهـا السـادة، لـن يكـون إ
، أن أرشح لكم كيف علمت بذلك، الئل اكنت ُمضلّلة حبيث حيتاج املرء إىل خربة طويلة  بإماك بما أن ا

الئل هنا، ويُعّززها  أنكم كثـرياً مـا  دالواقع، والبوإىل دراسة عميقة  ليك يتمكن من اكتشافها. ولكن ا
  قصص اكوليسية الرائعة: يف ال ااطلعتم عليه

  ."مجيع القتلة من ذوي األيادي الشوالء"
  
  :قال هام ساندويتش وهو يرضب بيده بل فخذه 

  هذا هو األمر! أشعر باجدم ألنين لم أفكر بذلك من قبل. فإذن حبق اهللا،  -
  :وصاح العديد من املوجودين

  ! ر، انظر إىل عينيهأي أم نهذا األمر عوال أنا، ال يمكن أن يغفل  أنا، وال- 
  
  :استأنف هوملز حديثه 
، بل الرغم من أن القاتل اكن بل مسافة من الضحية املنكوبة، فهو لم يكن  -  قد جنا تماماً من أيضاً ساد

وقد أصابته هذه الكرسة من اخلشب اليت أعرضها عليكم اآلن وجعلته يزنف، وهـو حيمـل  ،اإلصابة بأذية.
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و    ي للن אإللك   دאر نا

ي اكن يقـف فيـه عنـدما قـام ، كنت ل القاطع بل ذلك.العالمة اليت تعترب ا قد احكقطتها من املـاكن ا
  بإشعال الفتيل.

  قائالً:من أبل املقعد وبدأت مالحمه تكفهر، ثم رفع يده ببطء وأشار نظر إىل املوجودين  
  يقف هناك!القاتل ها هو القاتل،  -
  
هشة، ثم علت أصوات ما ال يقـل عـن العرشـين اكن لك من يف املزنل قد أصيبوا لوهلة بشبه شلل لش  دة ا

  :منهم بعبارة
  .ليس هو؟ هذا جنون حُمّققال، سايم هيلري؟ ال،   -
  

  قال هوملز:
م تلك بل جبينه -   .احرتسوا أيها السادة ـ ال تترسعوا، الحظوا آثار ا
  

ه وبدأ ينقل برصه مـن وجـه شحب وجه هيلري لشدة اخلوف، واكن بل وشك االنفجار باكاكء. تغرّيت مالحم
  آلخــر وكأنــه يناشــد املوجــودين احكعــاطف والعــون، ثــم مــّد يديــه حنــو هــوملز وبــدأ يــدافع عــن نفســه:

اإلطالق. والطريقة الـيت  بل اإلطالق، أنا أؤكد لك، لم أفعل ذلك بل هذا، لم أفعل هذا،ال تقل هذاال تقل  -
  أصبت بها بهذا اجلرح بل جبيين اكنت...

  
  :ملزصاح هو

، اقبض عليه وسوف أقسم بل ذلك أمام الضابط. -   أيها الرش
 .حترك الرش إىل األمام بل مضض، ثم تردد وتوقف

   مدافعاً عن نفسه وقال:لري ثانية دفع هيان
، س - ، ال تدعهم يفعلوا هذا  ! أنت تعلم كيف أصبت بهـذا اجلـرح، وف أرجوك آر يق هذا بل وا

! ،نقذأعلمهم بذلك وأ   آر أنقذ
  
  طريقه إىل األمام وقال:قد شّق  حينئذ ستيلمان اكن  

    .نعم، ال ختف، سوف أنقذك -
  

  ثم قال للموجودين:
  .ليست نتيجة حتمية  وبهذه القضية، وهأية عالقة لك  يسال تلتفتوا إىل ذلك اجلرح، فل -
  .باركك اهللا آر ،أنت صديق حقييق -
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و    ي للن אإللك   دאر نا

يهم، وقد تصاعد يف قلوبهم فجأة الشعور بالوفاب تفاخراً دون صاح املوجو    ء:وجود مثل تلك املوهبة 
! هيا أيها الف فلتوّجه للكيهما رضبة هدف تُفزعهما بها. -   فليحيا آر

  اكن يف ذلك ما أدى إىل تغيري املوقف بكامله.
  
  انتظر ستيلمان إىل أن توقفت تلك اجللبة  ثم قال: 

وقوف جبانب ذلك اكاب هناك،  ومن كونيتابل هاريس الوقوف جبانب اكاب جيفرز ال أطلب من توم سوف -
  اآلخر ليك ال يسمحا ألحد بمغادرة الغرفة.

  
    :قال اجلميع 

  !كن ما طلبت، استمر أيها الرجل -
  ثم قال:

اآلن بل  هنا ولن أتأخر يف تسميته لكم، هذا لو اكنت توقعا صحيحة. سوف أطلعكمجرم أعتقد أن امل -
  :لك ما يتعلق بهذه املأساة من بدايتها إىل نهايتها

لم يكن يقف كما  ولم يكن املجرم قليل الفطنة، .وإنما اكن االنتقامالرسقة  لم يكن القصد من القتل - 
ضع املتفجرات و لم يكن قدو بقطعة خشبية،يكن قد أصيب بل بعد ستمائة واثين وعرشين قدم. كما لم 

وباستثناء هذه األخطـاء يف  لم يكن أشوالً كما أية طلقات نارية،  طة ولم يكن قد جلب معهاملصباح بواس
  .عن القضية هو من اجاحية اجلوهرية صحيحاً  احكقدير فإن ما بيّنه الضيف املوقر

  
"هذا  :عن غبطتهم. وأومأ الصديق للصديق كما لو أنه يقول رَست بني املتواجدين موجة من الضحك تعبرياً  

  !"ف طّيب  فهو ال حيّط من مقدار الرجل هو يُسىم بالالكم الُمبطن ، ما
   
  لم يعكر ذلك هدوء مزاج الضيف، وتابع ستيلمان:   

ي أنا أيضاً بعض اإلثباتات، وسوف أعلمكم كيـف سـيكون بـإماكنكم العثـور بل عـدد أكـرث مـن  -
  .اإلثباتات

  
  الرجال أعناقهم ليك يشاهدونه. ثم قال: ثم رفع أمام أنظارهم قطعة من سلك متني. مدّ     
     
ائب، كما  - احرتق نصفها، وتوجـد بل املتـبيق منهـا  توجد هنا شمعةيوجد بل هذا السلك بعض الطالء ا

ي وجدت فيه هـذه األشـياء. سـوف وش. تنيبعض آثار الَقطع حبوايل اإل سوف أعلمكم الحقاً عن املاكن ا
الئـل اجرثيـة، وغـري ذلـك مـن احكخمينات وامجيع  جانباً أضع  الستنتاجات والربط االنفعايل بـني تلـك ا
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أعلمكـم بأسـلوب ُمبّسـط  ومبـارش كيـف جـرت تلـك سوف املظاهر املرسحية الُمذّوقة ملهنة احكحّري، و
  املأساة.

  
كزي توقف حلظة ليك حُيدث احكأثري املطلوب عليهم، وليك يُتيح املجال للصمت وللمزيد من التشويق ومن تر 

  االهتمام ثم استمر يف حديثه:
  
اكن القاتل قد بذل الكثري من اجلهد  يف دراسة خطته.  ويه خّطة جّيدة وعبقرية جداً مما يـدّل بل ذهـن  -

خّطة حُمكمة تم احكخطيط هلا جيداً، حبيث يتمكن القاتـل بموجبهـا ضعيف، كما أنها ذيك، وليس بل ذهن 
. و قد حتوم من تفادي لك الشبهات اليت   ما قام به القاتل يف تنفيذ عملية احكفجري هو احكايل:اكن حو

   
نتش واحد ثم أشعلها وحّدد احكوقيت هلا، فوجد بأن الوقت إاملاك بل بعد  قام القاتل بتعيري الشمعة يف احلزّي 

ي تستغرقه  ليك تشتعل بكاملها هو ثالث ساخت. وكنت   هنا قد أجريت هذه احكجربة بنفمنذ قليل ا
ي اكنت فيه احكحقيقات تتم يف هذه الغرفة حول شخصـية وطبـاع   يف األبل وملدة نصف ساعة، يف الوقت ا
فلينت بوكرن، و توصلت بهذه الطريقة إىل معرفة معّدل االشتعال الاكمل للشمعة عندما ال تكون يف مهـب 

دما تكـون يف معـزل عـن الـريح، قـد عن ل احرتاق الشمعةق من معدّ اكن القاتل عندما حتّق�ّوبذلك الريح. 
  ـ  بعد أن قام بوضع إشارة بذلك بل شمعة جديدة. وكنت قد عرضتها عليكم -أطفأها 

  
شمعة جديدة داخل مصباح صغري، وثقـب املصـباح  بواسـطة سـلك بل معيـار  وضعببعد ذلك قام القاتل 

ي اكن قـد وهـو  عليـه ـاخلمس ساخت، وقد أطلعتكم بل السلك وعليه آثار الشحم املتفّحم  الشـحم ا
  ذاب وبّرد.

  
ي يقع جبانب كوخ فلينت و ،ثم قام جبهد، وجيب أن أقول بكثري من اجلهد، بتوصيل السلك عرب املضيق ا

وضع املصباح يف أسفله. ثم قام بقّص حـوايل وبوكرن، وربطه بمتانة  بربميل فارغ  وضعه يف ماكن آمن جداً، 
يف جانـب  وقـام بإحـداث ثقـب  -ويه املسافة من الربميـل إىل الكـوخ الفتيل ـ مسة وثالثني قدماً مناخل

ي استخدمه يف ثقب الربميل، واكن قد أجنز عمله بالاكمـل بـأن وضـع  الربميل، وهذا هو املثقاب الضخم ا
ثلـم يسـمح بترسـيب املسـحوق مـن ثقـب  أحد أطراف الفتيل يف مزنل بوكرن  ووضع الطرف اخكا يف شّق 

بعد أن قام بتعيريه ليك ينفجر املاكن حوايل الساعة الواحـدة  صـباحاً  بل أن يـتم إشـعال الشـمعة  باح املص
ــ وبل أن يكـون هنـاك انفجـار يف الكـوخ  وهذا ما أراهن عليه حوايل الساعة اخكامنة من مساء األمس ـ

  ن أثبت ذلك...رغم أنه ليس بإماك أ -وهذا ما أراهن عليه أيضاً  -يرتبط بنهاية الفتيل 
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أيها الرجال، الزال الربميل يف املضيق، وال تزال بقايا الشمعة فيه، واليـزال أحـد طـر الفتيـل املحـرتق يف  
ي اكن فيهـا الكـوخ. كنـت قـد  عـرثت فتحة املثقب كما أن الطرف اآلخر من الفتيل يف أسـفل اهلضـبة ا

 عالقـةلـيس هلـا أيـة مـاكن الفارغـة الـيت منذ ساعة عندما اكن األسـتاذ يأخـذ املقـاييس يف األعليهم 
ي اكن فيه مجع اكقايا اليت ال عالقة هلا أيضاً بهذه القضية   .باملوضوع، و الوقت ا

  
  ثم توقف للحظة. قام اجلميع بسحب نفس عميق طويل ثم انطلقوا باهلتافات. قال هام ساندويتش:

  
  أخذ املالحظات.حول املضيق بدالً من أن يحيوم اللعني  ذلكا اكن  -
  .بالشخص األبلهليس  ستيلمان، أيها الرفاق -
   

  ليس بل اإلطالق، سيدي!  ،ال -
  .اسكتلندي رائعإنه بالفعل  -
  

  : بالقول استأنف حديثهقد ستيلمان  واكن
قبل ساعة أو ساعتني، اكن القاتل قد أخذ املثقاب والشـمعة وأخفاهمـا ـ  أي وعندما كنا بعيداً عن هناك -

ا خد ومحلهما إىل ماكن آخر اعتربه املاكن األفضل، ذلك لكن  هو ذلبة الصـنوبر ولم يكن يف ماكن جّيد ـ 
  ...واآلن مقياس اخكقباملثقاب يُطابق تماماً قد وجدتهما هناك، ومقياس مرت. كنت ئيت االيت تقع بل بعد م

  
  قاطعه الرجل االستثنا وقال بلهجة ساخرة :

ة مجيلة، أيها السادة، سمعنا - مجيلة جداً بالفعل. وأنا أرغب اآلن يف توجيه سؤال أو سؤالني  للتو قصة خيا
  .إىل هذا الشاب

        
  قال فريغسون:وجفل بعض الرجال  

- .   أخ اآلن  أن يتم اجيل من آر
  كما فقد اآلخرون ابتسامتهم وخدوا إىل جديّتهم. 

  
  ثم قال السيد هوملز:

،تفاصيل فّحص بت اآلندعونا نبدأ  - ة بأسلوب منه  - ُمتسلسـل ـ وبتسلسـل علـيم هذه القصة اخليا
دون نـدم وبـدون  بأن نربط لك من هذه احكفاصيل الواحدة باألخرى  بأسلوب هادئ  وبتناسـق، -كما يُقال 
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ة. هجوم عنيف باالستناد إىل هذه اللعبة املزخرفة بقلعة من األخطاء واليت يه من نسيج خيـال قليـل اخلـرب
  ثالثة أسئلة:اآلن جبدأ أيها الشاب. أريد أن أسألك 

   سمعتك تفرتض بأنه قد تم إشعال الشمعة املزعومة حوايل الساعة اخكامنة من مساء األمس؟ -
  .سيدي يف حوايل اخكامنةنعم، -
  هل بإماكنك أن حُتّدد بأن ذلك قد تم يف الساعة اخكامنة تماماً؟ -
  حكحديد.حسناً، ليس بإماك ذلك با -
هل تعتقد بأنه لو صادف أن مّر شخص جبانب ذلك املاكن يف ذلك الوقـت باحكحديـد، ألـيس مـن املؤكـد  -

  تقريباً أن يكون قد صادف ذلك القاتل؟
  نعم، أعتقد ذلك.  -
ء. - ء يف الوقت احلارض.جقل أنه  شكراً، هذا لك    لك 
  

  :قال فريغسون
  .ارص آرعليه اللعنة ! فهو حياول اآلن أن حي-

  :قال هام ساندويتش
  هذا هو األمر، ال يعجبين ذلك.  

  :قال ستيلمان وهو ينظر إىل الضيف
  كنت أمر جبانب املاكن يف الساعة اخكامنة واجصف، ال، حوايل احكاسعة.

  
  :قال شريلوك هوملز 

 قد صادفت القاتل؟ فهل كنت االهتمام، هذا هام جداً  يثري  صحيح؟ هذا -

  .أحداً  ال لم أصادف -
لك أية صلة باملوضوع. هل تعتقد بأنـه لـو صـادف أن مـّر ، لو سمحتم يل بهذه املالحظة  ،إذا - لست أرى 

شخص جبانب ذلك املاكن  يف ذلك الوقت باحكحديد، ألم مـن املؤكـد تقريبـاً أن يكـون قـد يصـادف ذلـك 
  ؟القاتل

 .نعم أنا أعتقد ذلك -

ء يف الوقت احلارض.ه أنبجقل  وأ ،الوقت احلارض ء يفشكراً، هذا لك  -   لك 
  

  انتظر آر قليالً ثم استمر يف حديثه وقال :
  فقط.  الوقت احلارض، أقول يف الوقت احلارض باملوضوع يف صلة  قد ال تكون -
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  قال: قليالً ثمانتظر  
 أيضـاً  أعتقدوذلك  أنا متأكد منو عرثت بل آثار أقدامه، ينلكنالقاتل،  تصادفكن قد صحيح أنين لم أ - 

ي يتـوفر فيـه  بأنه يف هذه الغرفة. سوف أطلب منكم اآلن املرور أمايم هنا الواحد تلو اآلخـر يف املـاكن ا
  حبيث يكون بإماك مشاهدة أقدامكم.،  القدر الاكيف من الضوء

  
حياول جاهـداً علت األصوات وساد املاكن هرج ومرج، ثم بدأت عملية االستعراض. اكن الضيف يرقبها وهو 

  .لكن تلك املحاولة لم  جُتدِ  االحتفاظ بوقاره 
  

تمـر مـن أمامـه. اكنت ظّلل عينيه بيديه  بدأ ينظر برتكزي بل لك زوج من األقدام وبعد أن وقف ستيلمان، 
  وبدأ األمر يبدو مدخة للسخرية.  برتابة ـ دون أية نتيجة، ثم ستون  ثم سبعون. الً مّر أمامه مخسون رج

  
ماثة قال   : الضيف بسخرية ُمبطنة با

  يبدو أن القتلة نادرو الوجود هذه الليلة. -
   
بتثاقـل الحظ املوجودون هلجة السخرية اليت بدت يف الكمه، ودّعموها بضحاكت من القلب. ثم م أمامه  

 تراقصـوا بوثبـات مرحـة ومضـحكة جعلـت املتواجـدون اكنوا قـد ال، بل  منهم ـ عرشون آخرونثم عرشة 
   :أشارستليمان بيده وقال وفجأة يهزّتون من شدة الضحك.

  القاتل! هو اه -
  

  !"فيتلوك جونس حبق اهللا " :جأر اجلميع
  
ثـم اكن  . بـه ذلـك املوقـفممـا أون رفع يـده واالرتبـاك انطلق بل الفور شبه انفجار صارو تعبرياً ع 

  نهم الزتام اهلدوء.رفع  يده وطلب مقد يف ذروة ذلك االهتياج الكبري، الضيف 
   

.. ثـم فرضت هيبة االسم الكبري والشخصية الشهرية سلطتها السحرية بل املوجودين  وبذلك امتثلوا لألمـر.
  حيث قال بوقار وبإحساس: تلهفيف ذلك اهلدوء المُ يتحدث  بدأ الضيف

  
يء فـوق مسـتوى فـوق الشـبهات ! بـرمـا د حياة شخص بريء،  بـريء تمامـاً، وهدّ هذا أمر خطري، وهو يُ  -

ترون كيف يمكـن دحـض مثـل هـذه الكذبـة اخلرقـاء  ذلك سوففلو حاوحكم إثبات  الشكوك! أصغوا إيّل،
  بكل بساطة. أصغوا إيل أيها األصدقاء: لم يغب هذا الصيب عن ناظري يوم أمس و أي وقت!
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  ية. ألىق بعض الرجال إىل ستليمان نظرة تساؤل جدّ حبيث  اكن ملا قا تأثريه الكبري. 
  حينئذ أرشق وجه ستيلمان وقال:

  
كنت أعلم بوجود شخص آخر معه ! ثم خطا برسعة وخبفة حنو الطاولة وألـىق نظـرة إىل قـديم الضـيف،  -

  :وقال بمواجهته
  

كنت أنت أيضاً معه ! ولم تكن بل مسافة أبعد من مخسني قدماً عنه عندما قام بإشعال الفتيل وعندما  -
ي زودته بالكربيت!أن واكن فجّر املسحوق.(   تسبب الكمه يف إثارة احلشد). واألكرث من ذلك فأنت ا

  
جلياً للمتواجدين. فتح فمه ليك يتلكم ولكـن لـم قد بدا ذلك  اكناكن الضيف ببساطة  قد ُصدم. ووبذلك  

  "هذا... هذا جنون... هذا... " ثم قال:بسهولة، يكن لللكمات أن خترج من فمه 
  

  احكأكيد بل ذلك اإلثبات الواضح، بأن أمسك بيده عود ثقاب حُمرتق وقال:ثم قام ستيلمان ب
.الربميل. يوجد هنا وجدته يف كنت قد ، أعواد اخكقاب هاهو أحد -   عود ثقاب آخر مماثل 

  اسرتد الضيف فوراً قدرته بل الالكم وقال:
ي وضعها وكنت نعم...  -   بنفسك.هنا أنت ا
  

  .اكنت تلك رمية جيدة
  

 ستيلمان  رّد بل الفور: لكن

ـ للحصـول بل علبـة ري معروفة يف لك املخّيمنوعية غ الشمع من اهذ - ، وأنا بل استعداد ألن يـتم تفتي
لك؟فاخكقاب.    هل أنت بل استعداد 

  
قد ُصعق ـ واكن بإماكن أي شخص،ح لو لم يكـن يمتلـك حـّدة اجظـر أن يلحـظ  اكن الضيف هذه املّرة 

بصمت ترص يديه. وحتركت شفتاه مرة أو مرتني، لكن اللكمات لم خترج منها. انتظر املوجودون ذلك. بدأ يع
  الضيف. ثم قال ستيلمان برفق: اكن ذلك السكون قد زاد من تأثري املوقف بل، ووهم يراقبون املوقفوحبرية 

   
  حنن بانتظار قرارك. -
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  وت خافت:ساد الصمت من جديد كضع حلظات.، ثم أجاب الضيف بص 
- .   أرفض أن يتم تفتي
 
 آلخر:لن ياملوجودلك من وإنما همس  عن رّدة الفعل، لم يكن هناك أي تعبري علين  

ي بل حق. لقد  - ي جيب أن ولكن تم تسوية األمر! آر هو ا   اآلن؟يتم ما ا
 يف الوقت احلارض. مربكاً قد أصبح اكن املوقف ذلك ألن  .بما سيحدثيبدو بأنه لم يكن هناك من يعلم و 

اكنت قد وصلت إىل ألنها وهذا بالطبع  ملجرد أن األمور اكنت قد اختذت فجأة اجتاهاً لم يكن يف احلسبان و
ي جعل عقوهلم تتوقف تماماً عن احكفكري  فلم يكن بإماكن عقوهلم اليت تعوزها اخلربة أن تتوقع ما احلّد ا

  صدمة.حدث، مثلها مثل الساعة اليت تتوّقف نتيجة 
  
لكن اآللة خدت تعمل من جديد، وبدأ لك اثنان أو ثالثة من املوجودين يضعون رؤوسهم معاً ويتحاورون  

أمـرين: فإمـا أن يـتم   أن تم تأييد مقرتح واحد فقط هو بأن يتم احكصـويت بل حول هذا وذاك االقرتاح، إىل
 تركه يرحل. أو أن تـتم حماكمتـه وإيداعـه توجيه الشكر إىل القاتل حكخليصه هلم من فلينت بوكرن، وباحكايل

كيمة وأشاروا إىل أن أصحاب العقول احل ،األول حلّل السجن. واكن أصحاب العقول األكرث اتزاناً قد خرضوا ا
اكن بـذلك وبـأنهم لـن يتوقفـوا عـن إثـارة املوضـوع. و يعتربون ذلك فضـيحة،وف يف الواليات الرشقية س

ين كيمةأصحاب العقول احل ي اكن  فازوا يف اجهاية. هم ا تمت املوافقة باإلمجـاع بل اقـرتاح الشـخص ا
ي قام بعد ذلك باستدخء املوجودين  ليك يعرض عليهم اقرتاحه و يـأمر بتنفيـذه وهـو:  أن ليك يرتأسهم، وا

  يتم سجن فيتلوك جونس وتقديمه إىل املحاكمة. 
ألنهـم من ناحية أخرى اكن اجلميع سعداء كما اء آخر. تم تبين االقرتاح فلم يكن باإلماكن اختاذ أي إجرثم 

اكنوا ينتظرون بفارغ الصرب اخلروج مـن احلانـة واحكوّجـه إىل موقـع املأسـاة للتأّكـد فيمـا إذا اكن الربميـل 
 ، ألنقد انتهـت بعـد. اجأة لم يتحقق هلم ذلك، فلم تكن املفولكن ـ  الواألشياء األخرى ال تزال هناك أم 

ي اكن يف ذلك الوقت  فيتلوك جونس ي تالحـق  ا يبيك بصمت دون أن يلحظه أحـد يف ذلـك االهتيـاج ا
ي استمر كعض الوقت ،الواحد تلو اآلخر قـد انفجـر ، عندما تم اإلعالن عن قرار توقيفـه وحماكمتـه و ،وا
  باكياً بيأس وقال:

  
ومـن  احكعاسـةضت ملا يكيف من ال، هذا غري ممكن، ال أريد أن أسجن وال أريد أن أحاكم. كنت قد تعرّ  

. اشنقوىي اآلن أو حكدعوىي أرحل. فعىل مجيع األحوال سوف تنجيل مجيع األمور ولن يكون هناك من اكؤس
ء ء كأنه اكن ميع، كأنه اكن قد شاهد لك  . فقد روى لكم آر لك  لسـت أدري  .بإماكنه أن  ينقذ

ي أيـة فرصـة  كيف اكتشف لك ذلك. سوف تشاهدون الربميل ومجيع األشياء األخرى وبذلك لن يكون 
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لم تكونـوا سـوى فـ  لوواكلالكب، اكن قد خملكم  أيضاً لوللنجاة. نعم، لقد قتلته! وكنتم ستفعلون هذا 
  يقدم  العون.قد ضعيف وفقري ليس  أي صديق 

  
  :قاطعه هام ساندويتش بالقول 

  ا إيل أيها الرجال...  وكنت أيضاً قد خدمته  بشلك جّيد جداً، أصغو  -
   :حينئذ قال الرش

 الزتموا اجظام أيها السادة، الزتموا اجظام!   -

   :سأ أحدهم
  بما كنت تنوي القيام به؟بل علم عمك اكن هل -
  .الك لم يكن يعلم بذلك  -
  

   :وقال آخر
  هل اكن من أعطاك علبة اخكقاب ؟ و -
  .نعم -
 أكد من ذلك؟أأنت مت -

ِ  قد اكننعم،  - ها.قام بذلك لكنه لم يكن بل دراية ل   م كنت أحتاج إ
باملجازفة بأن يكون عمك برفقتك وهو مـن  حدث أن قمتكيف وعندما خرجت للقيام بتلك املغامرة  -

  رجال احكحّري كيف ذلك؟
  
  قال خبجل: بارتباك ثميتحّسس أزرار قميصه  الف وبدأترّدد  

ي فكرة عن رجال احكحّري، - األسـلوب األفضـل لـيك ال تـرتك هلـم ، فبعضهم من أفراد خئلـيتوألن  ألن 
  املجال الكتشاف األمر هو أن يكونوا حولك عندما تقوم بالفعل.

  
لم تكن قد غرّيت كثرياً من حالة  االعرتاف احلكيم الساذج،ل بها ذلك إال أن خصفة الضحاكت اليت استقب
  ارتباك ذلك الطفل الصغري املترشد.
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٩  
  ."اخكالثاء " ات من رسالة موجهة إىل السيدة ستيلمان مؤرخة فقطمقتطف

  
تم احتجاز فيتلوك جونس يف كوخ خشيب ُمقفل وتُرك هناك ليك تتم حماكمته. قام الرش هاريس بزتويـده 
ومية، وطلب منه االعتناء بنفسه. كما وعـده بزتويـده باملزيـد مـن املـؤن فـور  بعدد من وجبات الطعام ا

  ها.احتياجه إ
   
وم احكايل، كنت و مع هيلري، من باب الصداقة، ملساعدته يف مواراة قريبه بـوكرن املتـو  تذهبقد يف صباح ا

حيث قمت أنا بمهمة املساعد األول للحانويت، وقام هيلري بمهمـة الـرئيس. وبل  الرتاب، غري املأسوف عليه
نا شخص غري ،من انتهاءنا من تلك املهمة. الفور رّث اخكياب حيمل حقيبـة قديمـة، ، ب كئيب املظهرجاء إ

ي الحقتـه يف اكن ذلك الرجل هو  تصّوري أيم! .واستطعت بل الفور أن أشم الراحئة الكـرة اكمـل  الرجل ا
  .ما أعتربه بمثابة هبة السماء آلمايل اليت اكنت بل وشك احكالاألرضية! وذا 

  
برفـق بل كتفـه، لكنـه سـقط بل األرض كمـا لـو أن  جبانبه، ووضعت يـدي كنت خالل حلظة  قد وقفت

وضـع يديـه ثـم صاعقة من الربق أوهنت قواه. وبينما اكن الرجال يرتاكضون ملساعدته،  بدأ حياول اجهوض 
  :من فكيه الثين اكنا يرجتفان قال يلّع بتوسل، و

  
، ين لم أتسبب بأي أذى ألي شخصأنبيشهد اهللا وطاردتين يف مجيع أحناء العالم،  كنت قد هوملز!   شريلوك -

ك أال تُعذبين بعد اآلن .   أتوسل إ
  
  تبنّي جا بأنه اكن خمبوالً. اكن قد وبنظرة واحدة إىل عينيه اهلاجئتني  
ملـا كنـت  ، ولو كنت قد سـمعت ذات يـوم بنبـأ وفاتـك... ذلك بسبب ما قمت به أنا! أترين اكن لكأيم،  - 

احكف اجلميع حو بكل تعاطف. قـاموا ثم عرت بها حنوه يف تلك اللحظة. سأشعر بمثل تلك احكعاسة اليت ش
ثم طلبوا منه أال يقلق  وأن يبـتهج ألنـه أصـبح  ،برفعه من بل األرض  وحتدثوا معه بعبارات مؤثرة ورقيقة.

  يتولون رخيته.وف اآلن بني األصدقاء، وأعلموه بأنهم س
  
ين يعملون   يف املنجم هم يف حنـانهم  اكألمهـات عنـدما يقـوم املـرء بإيقـاظ  أيم! هؤالء الرجال األشداء ا

مـن األوالد  هم يصبحون، عندما يتم إيقاظ العكس فيهم، أشـبه بـالكثريكما أناجلانب اإلنسا يف قلوبهم. 
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ك ملواساته، لكنهم لم ينجحوا يف ذلـك إىل أن جنـح   قدقاموا بكل وبذلك  املتهورين غري العاقلني.  خُيّيل إ
:و بلوماسيني األذكياء بأن قال    يليس فارغسون يف تهدئته، فهو من الرجال ا
  
ي يقلقك لو -   .، فليس عليك أن تقلق بعد اآلنفقط  اكن شريلوك هوملز هو الشخص ا

  :سأ اكائس املجذوب باهتمام
  ملاذا؟   -
  .ألنه مات اآلن -
  الرجال؟ احلقيقة أيهاليه، هل يقول إ ايائس ؟ تعبث برجل حُمطم ب الأرجوك، هل مات بالفعل؟   مات؟ -

  :قال هام ساندويتش
  هذا صحيح كما يه حقيقة وجودي أمامك اآلن. -

  .ثم قام اجلميع بتأكيد ما اكن قد رّصح به
  :ن ليك حياول تأكيد ما قاوأضاف فريغسو
وا بأنـه شـخص آخـر، ثـم اعتقـداكنوا قد تم شنقه األسبوع املا يف برينادينو، عندما اكن يبحث عنك.  -

  .أسفوا بعد ذلك ولكن لم يكن بإماكنهم أن يفعلوا شيئاً 
  
  قال هام ساندويتش وهو يتظاهر بأنه يعرف ذلك وبأنه اكن قد ساهم فيه. 

- .   وهم اآلن يقومون بوضع نصب تذاكري 
  
اختفـت ثـم . ولم يقـل شـيئاً  ،تنهيدة عميقة، يه بدون شك تنهيدة الشعور بالراحة  يكلرأطلق جيمس و 

اسـرتخت مالحمـه املشـدودة  بعـض كـم نظرة القلق من عينيه اهلاجئتني وأرشقت مالحمه  بشلك واضـح، 
ء   .ال

  
بقـدر مـا أتاحتـه  جـا  ،ألجلهالرجال بتحضري أفضل طعام . قام إىل كوخنابعد ذلك حسناً، ثم ذهب اجلميع 

وكنـا ،قبعته وحذائـه اجلـتي  ناكنا أنا وهيلري قد خلعاملواد املوجودة يف املخيم، وبينما اكنوا يقومون بذلك، 
عجـوز، هـذه يه اللكمـة  قد ألبسناه املالبس اجلديدة وبذلك جعلنا منه رجالً وسيماً حمرتماً. هو اآلن رجل

ي يكسـو لنتيجة ، يثري الشفقة. عجوز الً رجأصبح اآلن   املناسبة، قنوطه وبسبب ذلك الشـعر األبـيض ا
لعالمات اليت تركها احلزن واأل بل وجهه، رغم أنه ال يزال يف أوجه من ناحية السن.  رأسه، وبسبب تلك ا

قـد بـدأ  اكن وجدنا بأن صوته نتىه من تناول الطعام،اكن قد اوبينما كنا نأكل وندخن ونتحاور، وبعد أن 
ه من جديد.، وبذلك  بدأ يروي جا قصة حياته بمحض إرادته. لكنـين عيد لكماتـه ليس بإماك أن أ يعود إ

  .سأحاول أن أرويها لك بل وجه احكقريب
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  قصة الرجل اخلطأ
أذكـر عـدد تلـك السـنوات أحياناً اكن األمر قد حدث هكذا : كنت من سنوات عديدة أعيش يف دينفر، أنا 

ت اكن قد وصلين فجأة إنذار بمغـادرة اكـتة حتـثم إال أن هذا ليس املوضوع.  ،وال أذكرها يف أحيان أخرى 
طائلة حماكميت بل جريمة اكنت قد اُرتكبت يف املنطقة الرشقية  من زمـن بعيـد، ومنـذ سـنوات، سـنوات 

ي ارتكبهـا، وإنمـا اكن ابـن عـم يل حيمـل ت علم قد طويلة. كنت بتلك اجلريمة لكنين لست الشخص ا
، ولـم جلبـال حيـثاعقـيل مشوشـاً تماماً  يلع أن أفعله؟ اكنما ذات االسم. سألت نف حينذاك عن أفضل 

وم واحد فقط بل ما أذكـر أفعله.يلع أن ما بأكن أدري   -اكن قد ُسمح يل باكقاء لفرتة قصرية جداً ـ مهلة 
سيتم إعدايم بدون حماكمة دون أن يُصدق أحد ما كنـت كما اكن وإال فسوف يتم تدمريي لو تم نرش ذلك، 

. فهذا هو الوضع دوماً يف حاالت اإلعدام بدو : هم يأسفون عندما يكتشفون بأن اإلعدام  ن حماكمةسأقو
وبـذلك قلـت  -ما حدث كما ترون مع السيد هـوملزهذا اكن عن طريق اخلطأ، ولكن بعد فوات األوان ـ و

جف سوف أبيع مجيع ممتلاك ليك أحصل بل ما يكفيين من مال لالستمرار يف العيش، وسوف أرحـل إىل 
ذهبـت إىل مـاكن بعيـد يف اجلبـال  حيـث   ..هربت أثناء الليـل تقدم بإثباتاأن ينجيل املوضوع ثم أعود وأ

  عشت متنكراً وباسم مستعار.
   

لـم ، ولك املشالك قد جعلتين أشاهد األشباح وأسمع األصواتاكداية يتمثم بدأ اضطرا وقليق يزداد أكرث و
اكنـت األمـور ضيع.، كنت مضـطرباً ويعد بإماك أن أفكر بوضوح  وبطريقة صائبة يف أي موضوع من املوا

ثم بدأت حاليت تسوء أكرث وأكرث.، وبدأت تلك األشـباح .  األلم قد حطم قليب.، واكن تعقدت بالنسبة إيل دق
، ثـم أصـبح يـتم أثنـاء  يتم أثناء الليل فقط اكن ذلك يف اكداية  واألصوات تزتايد. اكنت حو طوال الوقت،

. اكنـت تقـّض مضـجيع  حـول رسيـري، وتتـآمر يلعطوال الوقـت ح تتهامس . اكنت تلك األشباالليل أيضاً 
  لم أكن أحصل بل القسط الاكيف من الراحة. ك ووترتكين يف حالة دائمة من اإلنها

لة ثم حصل ما هو أسوأ،   :حيث قالت تلك اهلمسات ذات 
ا جيب أن نستديع شريلوك هوملز، وسوف يكون هن لن نتمكن من تدبّر -   ا خالل اثنا عرش يوماً.األمر، 
، أما أنا فاكن قليب قد انفطر.، كنت قد قرأت عن ذلك الرجـل، وكنـت أعلـم مـا فرحاً رقصوا ووافق اجلميع  

يه من قدرة خارقة ومن طاقات التكّل. ي سيقتيف أثري، بما    يعنيه أن يكون مثل ذلك الرجل هو ا
نتصف الليل وهربـت للتـو وأنـا ال أمحـل مـيع خرجت يف مكنت قد وعندما ذهبت األشباح للبحث عنه،  

ي من مال، ثالثون ألف دوالر فقـط، والزال ثلـث املبلـغ  سوى حقيبة يدي اليت يوجد يف داخلها  لك ما 
  .ميع يف هذه احلقيبة

، ذلـك ألنـه اكن نتيجـة من جديد، وبذلك هربت أربعني يوماً ي بعد لكن ذلك الرجل اكن قد عرث يلع أثر
باريلك. لكن اخلـوف  اسمه احلقييق يف سجل احلانة ثم شطبه وكتب عوضاً عنه اسم داجيت العادة قد كتب
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ا استطعت قراءة االسم احلقييق من خالل التشطيب، وبـذلك هربـت برسـعة  يمنح املرء عيناً ثاقبة حادة، 
  .الغزال

ا إىل أحناء العالم وملدة ثالث سنوات ونصف: يف واليات ا ذلك الرجل يف مجيع طاردثم  ملحيط،  ومن أسرتا
فورنيا.ثم إ ،مكسيكوطارد من جديد يف واهلند و لك ماكن قد تتوقعونه.  لم يكن يرتك يل وقتاً و ،ىل اك

وام للراحة من احكجوال. لكن ذلك االسم يف السجل اكن ينقذ ، أنـا اآلن  . وها هو ما تبىق مين حيـاً بل ا
بـأي أذى  وال ألي  مريراً، ومع ذلك أقسم برش بأنين لم أتسبب قـّط أمضيت وقتاً كنت قد متعب جداً!  
  شخص آخر.
م يف عروق هؤالء الرجال، أما بالنسـبة إيل فمـن املؤكـد أن  مّجد نهاية القصة. اكن ذلك قديه اكنت تلك  ا

ضـيفاً  أن يكـونبـالرجل العجوز معنا  و اصطحابلك لكمة كنت أسمعها اكنت حترق نياط قليب. ثم قررنا 
  يلع وبل هيلري.

قـد حصـل بل القـدر العجوز بعد أن يكون   أن أقوم، قررت لقد .سوف أحتفظ  برأي هذا جف بالطبع 
. بمرافقة ويكلرالاكيف من الراحة والغذاء،    إىل دينفر ليك يسرتد أموا

ّد، قام الرجال بمصافحة العجوز بأسلوب زمالة عمال املناجم اليت حُتّطم عظوبعد أن   تفرقـوا  اكنـوا قـدم ا
  ونرشوا األنباء.

وم احكايل  نادانا ويلز فارغسو  نـا املخيم، وهام ساندويتش بلطف إىل خارج ن فجر ا  وطلبـا احكحـدث إ
  بل انفراد: 

م عمال املناجم دِ األنباء حول الطريقة اليت تم احكعامل بها مع هذا الغريب يف لك املخيم، وبذلك قَ  انترشت -
عر  .، وقـدمجيع األماكن وجتّمعوا هنا وسوف يقومون بإعـدام األسـتاذمن  أصـيب الرشـ هـاريس بـا

  الشديد، وقام باالتصال بعمدة اكتة. تعاال ميع!
، لكنين كنت يف داخـيل أتمـىن أن يصـل بالطريقة اليت يرونهابدأنا نركض، اكن بإماكن اآلخرين أن يفّكروا  

م أكن أرغب يف أن يتم إعـدام شـريلوك هـوملز بسـبب مـا ارتكبتـه أنـا مـن العمدة  يف الوقت املناسب، فل
  يق ذلك بكل سهولة.   أفعال... وأعتقد بأن بإماكنك أن تصدّ 

  ليك أتأكد:مع ذلك سأحكهم  إال أنينكنت قد سمعت الكثري عن العمدة 
  هل سيكون بإماكنه أن يُوقف تلك الغوذلء؟ -
! ألن يكون بإماكن جاك فيفاكس إيقاف الغـوذلء! حسـناً، بإماكنه ذلكما إذا اكن "أتسأل فيسن: قال فارغ 

 ألنهذا ما جيعلين أبتسم! العمدة شخص متهور بإماكنه أن يسلخ جت رأس مخسة عرش رجالً دفعة واحدة. ف
  سيكون بإماكنه ذلك؟ 

  ."أووه": قلت
تنطلـق اليت اكنت رصخات من الو صواتالعديد من األمن بعيد كنا نسمع إىل الوادي،  يف طريقناوبينما كنا 

اكنت الرصخات تنطلـق رصخـة  بدأت تلك األصوات تُصبح أقوى لكما اقرتبنا من املاكن. .يف اهلواء الساكن
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املنطقـة  املحتشدة يف...  وعندما وصلنا آخر األمر إىل تلك اجلماهري فأقوى  وأقرب فأقرببعد رصخة، أقوى 
هور املحتشـد قـد أصـبح صـاّماً. اكنـت مجاعـة مـن أوالئـك األرشار احلانة،  اكن صوت اجلم املفتوحة أمام

 وقـداكن هوملز من أكـرث الرجـال هـدوءاً، لكن بهوملز يف قبضتهم، وقد أمسكوا املتوحشني من منطقة دايل 
ارتسمت بل شفتيه ابتسامة ازدراء، وح لو اكن يف دمه الربيطا ما يعرتيـه مـن خـوف مـن املـوت، فـإن 

  .دية  اكنت ستكبح  ذلك اخلوف، ولم يكن ليسمح بظهور ما يشري إىل ذلكشخصيته احلدي
  هيكزن: شاد بيلثم قال أحد أفراد عصابة 

  تعالوا أيها الرجال ليك تُصّوتوا، أرسعوا! هل هو الشنق أم الريم بالرصاص؟ -
  :صاح أحد الرجال 

احلرق هو احكخليد الوحيد بالنسـبة يكون وف ال هذه وال تلك! سوف يبىق بل قيد احلياة ملدة أسبوع، وس-
ه.   إ

أعلنت حشود اجلماهري القادمة من املخيمات اليت تقع حول املنطقـة عـن موافقتهـا بصـوت يشـبه هـدير و
  حنو السجني وهم يزتامحون وأحاطوا به  وهم يرصخون: اجلميع الرعد، ثم اندفع

  اجار، فلتشعلوا اجار! -
أعـواد  حيث أوثقوه بالسالسل ووضعوا حو أكوام مـن اخلشـب ومـنيول،اخلقاموا جبّره إىل موقع سارية ثم 

املالمح، وظلت ابتسـامة االزدراء تلـك مرتسـمة بل  لم يشحب ذلك الوجه احلادّ  الصنوبر ح علو خرصه.
  شفتيه.

  أحرضوا اخكقاب، أحرضوا عود ثقاب..! -
ت غصن صنوبر بينما خـّيم صـمت عميـق احنىن ووضعه حت بيده ثمظلّله  بإشعال عود اخكقاب، شاد بيلقام  

 ذلك الوقت وحظتني. لبدأ الغصن يلتهب وبدأ بصيص ضئيل من اللهب يضطرم للحظة أو ل  بل احلشود.
سمعت من بعيد صوت حوافر حصان ـ ثم بدأ ذلك الصوت يُصبح أكرث فأكرث وضوحاً،  خّيل إيل بأنيناكن قد 

انطفأ عود  لفت انتباه احلشود اليت اكنت مستغرقة بما جيري.د كن قحتديداً، ولكن ذلك لم ي وأكرث فأكرث
قـد هذه املـّرة اكن اخكقاب، وقام الرجل بإشعال عود ثقاب آخر واحنىن، وبدأ اللهب يتصاعد من جديد، لكنه 

ي اكن يُنفذ احلكم فاكن قـد بدأ  يضطرم وينترش. أخذ الرجال هنا وهناك يشيحون بوجوههم، أما اجلالد ا
إىل قد وصل صوت وقع احلوافر  اكنعود اخكقاب املحرتق. و تلك اللحظة  قب العملية  بني أصابعهوقف ير

  علت صيحة: ثم املنحدر الصخري ثم إىل األسفل، 
  عمدة اكتة! -
وهو يعدو برسعة وسط ذلك الزحـام، ممـا جعـل احلصـان يقـف بل قوائمـه  اكن العمدة قد وصل يف احلال،و

  صاح:  اخللفية تقريباً ثم
  !ا احلمىقابتعدوا أيه -
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وقف ماكنه ووضع يده بل مسدسه. قام العمدة أيضـاً قد  ن، واكامتثل اجلميع ألمره، ما عدا من اكن يرتأسهم
:   بسحب مسدسه برسعة وقال 

ه. و أنزل يدك أنت أيها املتهور األرعن. أطفئ اجار وحّرر هذا الغريب من قيوده! -   أطاعه الرشير املشار إ
ألىق علـيهم خطبـة دون أن يكـون يف لكماتـه أيـة قد  حصانه بوضعية الراحة، وضعبعد أن ثم اكن العمدة 

ِمسحة من الغضب أو من احلماسة،  وإنما اكن يُلقيها  بكل تروِّ  وبأسـلوب مـدروس، وبنـربة تتوافـق مـع 
  :  األشخاص، مما جعلهم ال يفقدون احرتامهم  أوحكطباع  

ء إىل هـذا املـاكن    عة من األشخاص اجلّيدين.  ألستم كذلك ؟ وبـأنكم أهـالُ الشك بأنكم جممو - للمـ
ي  يُطلـق عليـه  يالكبري ا، هذا اخكعبان ذو الفم  "هيغنس" بصحبة هذا املراوغ يقتـل اجـاس عنـوة،  وا

  نفسه اسم " ديسبارادو" أي األرعن املتهّور.
ي يتم  لو اكن هناك ما أزدريه بشلك خاص فهو اإلعدام  مـن يضـع  بدون حماكمة قانونية. لم أشـهد قـّط ا

ه بمعدل مائة ضد واحد قبل أن يتجرأ املرء بل تتبع روايـة يتم إثباتبهذا املوقف. جيب أن  رجالً   ما نسب إ
كذلك، أيضاً  رجل مريض تم تلفيقها من قبل مجاعة من اجلبناء،  كما أن من جعلوا هذا األمر  يتصاعد هم 

  ...سوف يكون العمدة أيضاً أحدهم لو أنه وافق بل فعلتهم، وئة اون من املوتسع وتسع
  بالفكرة األخرية، وليك يستسيغ معناها ثم استمر بالقول: ،بل ما يبدو،ثم توقف حلظة، ليك يتمّعن  

ي يسم يعترب - آخـر ثبـت بموجـب وقـد سجني منه مـن أحقـر اجلبنـاء يف هـذا العـالم.  ح بأخذالعمدة ا
را لقول، اسـتمر بـاثـم سات بأن هناك مرض جديد سيتم إيراده يف كتب األطباء حتت اسم ـ مرض العمدة. ا

  كما اكن بإماكن أي شخص أن يالحظ ذلك.وكأن الفكرة اكنت قد راقت  
من جديد مرض العمدة،  نعم،  وسوف يصبح هذا اللقب بعد ذلك مـن األلقـاب  ا هوسوف يقول اجاس ه -

هـذا الرجـل "بل سيقولون:  ""هذا الرجل هو عمدة مقاطعة راباهو: بيل املثال لن يقول اجاساجلديدة. فعىل س
جرد احكفكري بأن بـإماكن رجـل ناضـج أن خيـاف مـن جمموعـة مـن و" وذلك ملهو عمدة منطقة جبناء راباه

  الرخع!
  :ثم استدار بنظره حنو األسري وقال 

ي فعلته؟ من -  أنت أيها الغريب، وما ا

  . شريلوك هوملز، ولم أفعل شيئاً اسيم -
بـدأ بعـد ذلـك ثـم  اكن تأثري ذلك االسم بل العمدة رائعاً، بل الرغم من أنه اكن قد جاء وهـو يعـرف ذلـك.

ولةيتحدث بكل انفعال بأن ما حيدث يُ  ي بوذلك  ،عترب وصمة بل جبني ا أن يتعرض مثل هذا الرجـل، ا
ي اك مألت مآثره الرائعة وشهرته وإبداخته قلوب القراء بما فيها مـن قد كسبت رواياته  نتأحناء العالم، وا

اعتـذر    ثـم  ماكنة أدبية رفيعة، وأمام املأل، ملثل هذا االعتداء املنايف جلميع األخالقيات.من سحر وفطنة و
ـ فيمـا إذا تـم  باسمه وباسم لك األّمة، واحنىن بكل إجالل أمام هوملز، واعترب نفسه مسؤوالً بشـلك شخ

  احكعرض للمضايقة مرة أخرى.
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طلب من الرش هاريس أن يوصله إىل ماكن إقامته، وأن يعترب نفسه املسؤول عن أي حتـرش وعـن أي  ثم
  استدار حنو الرخع وقال:واعتداء قد يقع عليه... 

  اذهبوا إىل جحوركم أيها احلثالة ! - 
  :هذا ما فعلوه. ثم قالاكن و  
. ال، احتفظ ببندقيتكأنت شادبيل اتبعينو - ي س ،، فسوف أهتم بقضيتك بنف وم ا وف فعندما سيأ ا

ء،  فسوف يكـون ذلـك هـو ظهري وأنتأخاف فيه منك لو صادف أن رأيتك وراء  الوقـت  حتمل هذا ال
  ..املناسب بالنسبة إيل ألن أنضم إىل املائة واالثنني وثمانني، ثم تابع سريه يتبعه شاد بيل.

علمنـا بنبـأ هـروب فيتلـوك قـد أكنا يف طريقنا إىل كوخنا، واكن ذلك تقريباً يف موعد الغداء،  ادموكنا عن  
لك فعىل عمه أن يتو تتبـع أثـره لـو اكن  جونس من السجن أثناء الليل ومغادرته املخيم. لم يأسف أحد 

  .أمرهب تممن يهيف املخيم  يرغب يف ذلك وهذا هو مساره، فلم يكن هناك 
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١٠  
ة:بع ته الرسالة احكا   د عرشة أيام اكن ستيلمان قد كتب إىل وا
 

سوف أتوجـه معـه وخبري اآلن من اجاحية اجلسدية، كما أن وضعه العقال قد بدأ يتحسن  لكر"جيمس وي
 ."غداّ صباحاّ إىل دينفر

ها ثم كتب  ة مالحظة خمترصةإ  أرسلها من حمّطة يف الطريق:  اكن قد يف الليلة احكا

  
ـوم، اكن هيلـري قـد  عندما كنا  يف طريقنا إىل دينفر أيم!   ال تُطلـع ويكلـر بل هـذه  همـس يل "صباح ا

 األنباء إىل أن تتأكد من أنه بأمان، وبأنها لن يتسبب يف تشويش ذهنه، وبعد أن تتأكـد مـن حتّسـن وضـعه.
ي أما ه كما قال جا. اكنت اجلريمة القديمة اليت حتدث عنها قد ارتكبت بالفعل من قبل ابن عم الرجـل ا

 أتعـس رجـل خش يف هـذا القـرن ـ ـ " فهو املجرم احلقـييقالرتاب املدعو "فلينت بوكرن قمنا أمس بمواراته
ي هو  ،أصبح ذلك امليتها قد !... وهكذا، أيم، "يعقوب فولر"واسمه احلقييق هو  ي هو زوجك السابق، وا ا

، يف قربه بمساعد  قصود، وجدعه اآلن يسرتيح...   وبشلك غري م أ
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THE Mc WILLIAMS AND THE 

BURGLAR ALARM 

  عائلة אلويليامز وجهاز אإلنذאر من אللصوص

 
 غيبـة، ومـن الغيبـةانساق احلديث بسالسة وبهجة من الطقس، إىل املحاصيل، إىل األدب، ومن األدب إىل ال

ين، وظّل يتنقل برسعة وبشلك عشوا من موضوع  إىل آخر، إىل أن استقر بل موضوع جهاز اإلنـذار إىل ا
  للمرة األو بعض احكجاوب.ومن اللصوص. واكن السيد ويليامز قد أظهر حينئذ 

ي ارتسم بل وجه ذلك الرجل، أفهـم مـا يعنيـه، وبـذلك كنـت ألـزتم  كنت لكما ملحت مثل ذلك احكعبري ا
ي يُ      ثقل عليه.الصمت ليك أترك  فرصة حترير قلبه من العبء ا

  :  قال بانفعال لم يكن بإماكنه السيطرة عليه
  سنت واحد وسوف أعلمك ملاذا:  سيد توين، لن أنفق سنتاً واحداً بل جهاز إنذار من اللصوص، وال ح -
ينا بعض املال ، ، وجدنا قد كساء مزنجا إنستكمل وحنن كنا   بعد سدادنا  حساب السمكري، بأنه قد توفر 

نكن قد توقعناه. كنت أرغب يف أن نستخدم ذلك املبلـغ يف وضـع "هيـنث" (تمثـال وثـين لطـرد  وهو ما لم
األرواح الرشيرة)، ألنين كنت أميل دوماً وبشلك كبري إىل وضـع مثـل ذلـك احكمثـال. لكـن السـيدة مـاك 

قـوم وكنت قـد وافقـت بل تلـك التسـوية، وسـوف أ ،ويليامز قالت دعنا نضع جهازاً لإلنذار من اللصوص
ء آخـر،  بأمر ما، إن ما نفعله دوماً، لكما ترغب السيدة ماك ويليامز -بتفسري األمر وأكون أنا قد رغبت ب

ي ترغب به السيدة ماك ويليامزـ و قّرر يف اجهاية تنفيذ األمر ا
ُ
 يـهاكنت زوجـيت تُطلـق علهذا ما هو أن أ

  تعبري التسوية باحلّل الوسط.
ك وقام بوضع جهاز اإلنذار، وطلب منا لقاء ذلك ثالثمائـة ومخسـة وعرشـين حسناً، جاء الرجل من نيويور

فعلنـا ذلـك لفـرتة، وكنـا قـد دوالر. وقال جا حينذاك بأن بإماكننا من اآلن فصاعداً أن ننام دون أي قلق. 
مـين زوجـيت أن أنهـض مـن  تراحئة تبـغ. طلبـلة ذات شممنا ا وجَقل أن ذلك اكن لفرتة شهر واحد. لكنّ 

شمعة وتوجّهت حنو الساللم، وإذا  أشاهد لصاً اكن يف طريقـه للخـروج  ترا ليك أستطلع األمر. أشعلف
من إحدى الغرف، وهو حيمل بني يديه سلّة حتتوي بل بعض األوا اليت اكن، بل مـا يبـدو، قـد اعتقـد يف 

ا قلت يالظالم بأنها من معدن الفضة الصايف. اكن يدخن الغل   :ون 
  حنن ال نسمح باحكدخني يف هذه الغرفة يا صدييق. - 

ا فليس من املفروض أن يكون بل علم بالقواعد الُمطبقة يف هذا املـزنل،  لقا يل بأنه غريب عن املنطقة، 
وبأنه اكن قد دخل سابقاً إىل عدة منازل بمثل هذا املستوى، ولم يكن أحـدهم قـد اعـرتض بل ذلـك. ثـم 
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طبـق بل هذه القواعد مما يُ مثل عتربت ، لم يسبق أن اُ ه السابقةجتارب ن ذلك حسبيعتقد، كما أ أضاف بأنه
  اللصوص.

: قل   ت 
اكن هذا هو العرف، رغم أنين أرى بأن منحـك مثـل هـذا االمتيـاز  لوبإماكنك أن ستمر يف احكدخني  فإذاً  -

د يشـري بوضـوح إىل نـوع مـن وهو من األمور املرفوضة، وبأن فيه ما قـ يعترب تنازالً من أسقف مثيل للص.
ي جعلك تـدخل إىل اكيـت ِخلسـة وبهـذه  نالرتا مع مرور الزمن. ولك لو تركنا لك ذلك جانباً، فما ا

  "الطريقة اخلفية ودون أن تقرع جرس اإلنذار؟
  بارتباك:بدا يل مضطرباً وخجالً وقال 

يكم جهاز  ،ألف معذرة - ـك أال  نذار من اللصوص، وإالإلم أكن أعلم بأن  فكنـت سـأقرعه. أتوسـل إ
اي، فقد تقدمت بهما السن وأصبحا ضعيفني، ومثـل هـذه  تذكر ذلك أمام أحد ليك ال يصل إىل مسامع وا
اخلرق اجليل وهذا االستهتار بالعادات الُمقدسة الُمتعارف عليها يف حضـارتنا قـد يـؤدي إىل تقـويض ذلـك 

ي يقع بني الواقع اكاهت ال هل يُضايقك ثم قال رسيع الزوال وبني األعماق الَمهيبة لألبدية. اجلرس الوايه ا
  لو طلبت منك عود كربيت؟

  :قلت  
هذا املجاز يف احلديث لـيس أفضـل مـا  ل،بالقو من شأن مشاعرك هذه أن ترّشفك، ولكن لو سمحت يل -

جـربيت. ولكـن تستند عليه، احتفظ بذلك جفسك فهو يشتعل بواسطة العلبة فقط، هذا لو كنـت تثـق بت
  :موضوعنا دعنا نعود إىل

 كيف دخلت إىل هنا ؟  -

  :قال
 .دخلت عرب نافذة الطابق اخكا -

البد أن األمر اكن كذلك. وبذلك قمت باسرتداد األوا منه وفـق احكعرفـة املتعـارف عليهـا يف دفـع قيمـة 
لة سعيد مالُمرتهنات، حمسوماً منها تكلفة اإلعالن. ث لك اللص  ة وأغلقت اجافذة خلفه وعدت تمنيت 

اخل من جديد ليك أروي لزوجيت ما حدث.   إىل ا
وم احكايل قد أرسلنا  نـا اكن  بريطلب اخلبوكنا يف صباح ا ي قام برتكيب جهاز اإلنـذار. وعنـدما جـاء إ ا

 اكالهة، اكن ذلك بالطبع من اإلنذار بالطابق األول فقط . ربط جهاز بسبب بأن ذلك اكن ملا حدث  تفسريه
ى املرء  لنفقد  قـام فقـط.  ما حييم سـاقيه هويه لك ما لو اكن  اإلطالق،أي درع بل يف املعركة يكون 

اخلبري بوضع القطعة اخكانية بل جهاز اإلنذار وذهب يف طريقه بعد أن حّصل منـا لقـاء ذلـك بل ثالثمائـة 
 دوالر...

لة ذلك اللص يفثم  الساللم وهو حيمل  لالطابق اخكالث. اكن بل وشك نزو كنت بعد مدة قد شاهدت ذات 
نا. اكنت رّدة فعيل األو أن أقوم بتحطيم رأسه بمرضب اكيلياردو،  جمموعة ُمتنوعة من املمتلاكت العائدة إ
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 كنـت قـد ولكن رّدة الفعل اخكانية اكنت بأن أمتنع عن ذلك، ألنه اكن يقف بيين وبـني املرضـب. وبـذلك
احلـّل بتسـوية الذلك ألنين وجدت بأن رّدة الفعل اخكانية يه األسلم، واتبعـت أسـلوب قيام بالامتنعت عن 

املمتلاكت منه بذات القيمة السابقة بعد أن خصمت مـن املبلـغ عرشـة باملائـة اسرتددت  نبأوذلك  الوسط،
.   لقاء استخدامه الساللم، بما أن الساللم من ممتلاك

وم احكايل وكنا   ينا من جديد بطلب اخلبري رسلقد أيف ا قام بتثبيت اجلزء اخكالث بل جهاز اإلنذار لقاء  ا
وعرشـين رشيـط  ةثالثمائة دوالر أيضاً.  وبذلك اكن حجم اجلرس قد أصبح هـائالً. اكن يشـتمل بل سـبع

خزانـة يُعادل حجم  واكن بذلك قد شغل أيضاً ماكناً  معد ُسجل بل لك منها أسماء الغرف وفتحات املواقد.
ي هو حبجم قِدر الغسيل بل رأس رسيرنا.سللمالب كما اكن هنـاك سـلك يمتـد  ،. اكن قد تثبيت اجلرس ا

ي ثُبت بل طرف وسادته.   من املزنل إىل ماكن إقامة احلوذي يف اإلصطبل، يرتبط بقرص اجلرس ا
نذار اكن يـرّن لك صـباح ألن جرس اإل كمن املفرتض أن نشعر حينذاك بالراحة، لوال خلل واحد.، ذل ناكو 

وم األول  وعندما حدث عندما تأ الطاهية وتفتح باب املطبخ.  ـوم  ذلـك بأناكن قد ُخّيل إيل ذلك يف ا ا
يوم نهاية العالم. ولم أكن قد فكرت بذلك وأنا يف الرسير، ال،  وإنما عندما ذلدرت الرسير ذلك  باحكأكيدهو 

لك اجل ل، ويرضبك بعنف بل اجلدار ثـم زنيقذف بك عرب امل اكن أشبه بمن رسألن احكأثري الُمفزع األول 
نـه يلّف بك ويلويك اكلعنكبوت بل غطاء املوقـد إىل أن يقـوم أحـدهم بـإغالق بـاب املطـبخ. واحلقيقـة أ

  اليمكن أن تكون هناك جلبة قد تُقارن بتلك اجللبة اليت اكن حُيدثها ذلك اجلرس.
حتدث بشلك ُمنتظم يف الساعة اخلامسة من لك صـباح، وبـذلك اكنـت تُضـيع اكنت تلك الاكرثة ثم  ،حسناً 

ـء تسـتيقظ فقـط بل  لـن علينا يومياً ثالث ساخت من اجوم. ألنك عندما تستيقظ بسبب مثل ذلك ال
ء. يؤدي ذلك الصوت إىل أن يَتنّبه لك ما فيـك،وف الفور و احلال، وإنما س أن تـبىق إىل و ،عقلـك ولك 

قظة اليت تفـوق احكصـّور والـيت لـم يسـبق أن  ةثماني -عرشة ساعة  ةوضع ثمانيبذلك ال عرشة ساعة من ا
  تكون قد مّررت بها طوال حياتك.

، و ثوحد الحتفاظ به فيهـا طـوال إىل ذات مرة أن تو أحد الغرباء بني أيدينا، واضطررنا إلخالء غرفتنا 
ـوم  اكن قدسيدي،  ،... الكاحلساب؟ مالليل. فهل اكن ذلك الغريب ينتظر يو نهض يف اخلامسة من صـباح ا

دون فخر أعلم جّيداً بأنه سوف يفعل ذلـك. ألنـه قـام بعـد ذلـك  ترسعة، وكناحكايل بأكرث ما يمكن من 
صة احكأمني بل احلياة وخش بسعادة،   يه العديد من اإلثباتات الـيت تؤّكـد وفاتـه فقد اكنت بتحصيل بو

  .يف مزنجا تماماً 
حسناً، ونظراً ألننا كنا حُنرم يومياً من اجوم، فقد بدأنا نتوجه باحكدريج للبحث عن طريقة أفضل قد يكون  

ذلك اخلبري قد وضع سلاكً يمتد  ن. اكمن جديدبإماكننا أن نرسو عليها، وبذلك قمنا أخرياً باستدخء اخلبري 
ينا اكن خيطـئ ويُغلـق إىل خارج باب املزنل، كما وضع هناك مفتاحاً كهربائياً.  إال أن توماس كبري اخلدم 

ي اكنـت فيـه  ـوم احكـايل، يف الوقـت ا ذلك املفتاح قبل ذهابه للنوم، ثم يقوم بفتحه من جديد مـع فجـر ا
الطاهية ستفتح باب املطبخ تماماً، وهذا ما اكن جيعل جهاز اإلنذار يصدح بعنف يف املزنل، ويتسبب أحيانـاً 
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و    ي للن אإللك   دאر نا

تبنّي جا بأن موضـوع املفتـاح الكهربـا لـم يكـن سـوى رِشك اكن قد  وبعد أسبوع . بكرس أحد اجوافذ
قـيم طـوال الوقـت يف مزنجـا، ولكـن لـيس اكتشفنا بأن جمموعة من اللصوص، اكنت تُ  وكنا قد ،وتضليل.

ينا الكثري مما يمكن أن يرُسق، وإنما لالختباء يف مزنج ا نظراً بهدف الرسقة باحكحديد، فلم يكن قد تبىق 
ألنهم اكنوا ممن تالحقهم الرشطة. واكن قد خطر ببـاهلم بكـل دهـاء، بـأن رجـال احكحـّري لـن يتوّقعـوا بل 
اإلطالق أن يتخذ جمموعة  اللصوص ألنفسهم مالذاً يف مزنل اكن من املعروف بأن حيتـوي بل أكـرث أجهـزة 

ة يف أمريكا.   اإلنذار تطّوراً وفعا
ي من جديد بطلب اخلب اأرسلن ء ا ري، واكن هذه املرة قد توّصل إىل أكرث األفاكر إبهاراً، بأن وضع ذلك ال

تلك فكرة جّيدة، واكن أيضاً قد فـرض علينـا احكلكفـة  تاكن جيعل اجلرس ينفصل فور فتح باب املطبخ. اكن
لـة قبـل كنت أفتح جهاز اإلنذار  اليت تتناسب مع تلك الفكرة... وبإماكنك بالطبع أن تتوقع اجتيجة. لك 

اللصوص اكنوا يدخلون من باب املطـبخ فـور إطفـاء  نلك ،اجوم ألنين لم أعد أثق بذاكرة توماس الضعيفة
األضواء يف املزنل ويغلقون جهاز اإلنذار ح دون أن تكون هناك حاجة ألن ينتظـروا أن تفعـل الطاهيـة 

  ذلك يف الصباح.
ي كنا فيه اكن ي  ،خطورة... لم يكن بإماكننا استقبال أحد لعـدة أشـهر ادزدوهكذا ترى كيف أن الوضع ا

ينا أي رسير إضايف، فقد شغل اللصوص مجيع األرّسة.  مول و نهاية األمر قد قـّررت أن أخلـج  تكنويعد 
. وضع سلاكً آخراً يف اإلصطبل مع مفتاح كهربا يُتـيح للحـوذي بأن استجاب اخلبري لطليب  ،الوضع بنف
  بإقفال جهاز اإلنذار.القيام بفتح و

  
. وتل  ذلك فرتة من األمن والسـالم، تمكّنـا خالهلـا مـن دعـوة بعـض  تاكن األمر قد جنح يف املرحلة األو

  األصدقاء جُمّدداً، ومن االستمتاع باحلياة.
ء غريب. كن  ايل الشتاء  الكن ذلك اجلهاز غري القابل للضبط، اكن من حني آلخر يتسبب ب يف إحدى 

فزنا من فراشنا بل صوت تلك املوسيىق املفزعـة للجـرس. ركضـنا برسـعة إىل تلـك اللوحـة وأشـعلنا قد ق
املصباح. وشاهدنا عليها لكمة غرفة األطفال. واكن أن فقدت السيدة ماك ويليـامز بل الفـور وعيهـا تمامـاً 

ء.    لشدة اهللع، كما كنت بل وشك أن أفعل ذات ال
ي اكن فيـه رنـني اجـداء ثم أمسكت ببندقية الصيد ال ي، ووقفت بانتظار احلوذي، يف الوقـت ا يت اكنت 

أعلم بأن صوت اجلرس قد نّبه احلوذي أيضاً، وبأنه سوف يـأ إيل وهـو حيمـل بندقيتـه فـور  تُمستمراً. كن
  انتهائه من ارتداء مالبسه.

ونظـرت مـن  ،فـة األطفـال.تسـللت إىل الغرفـة املجـاورة لغرقد عندما وجدت بأن الوقت قد حان، كنت و
ي اكن يقف يف اكاحة السـفلية يف وضـع احكأّهـب بانتظـار  اجافذة. شاهدت يف ذلك الظالم شبح احلوذي ا

قام احلـوذي أيضـاً بـإطالق وتسللت بعد ذلك إىل غرفة ألطفال وأطلقت اجار، ثم فرصة القبض بل اللص، 
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ا كنا قد تسببنا يف إصابة إحدى اخلادمـات بالشـلل، كمـا اكن إال أنن ،الكنا حاجار يف اهلواء بذات اللحظة. جن
. ين يفاحلوذي قد أصاب   مؤخرة رأ

كمـا لـم تكـن أيـة نافـذة قـد  ،أثر ألي لـص.أي ولكن لم يكن هناك  ،أشعلنا املصباح وطلبنا الطبيب.
ي اكنـت فيـه طلقـة  الزجاجيـة فقـطاكن قد تم حتطيم أحد ألواح  اوإنم ،فتحت. احلـوذي قـد يف املـاكن ا
شبه بلغز غريب لم نتمكن من تفسريه ـ أن ينطلق جهاز اإلنذار مـن نفسـه و أذلك بالفعل  ناك أصابته.

  منتصف الليل ودون أن يكون هناك أي لص يف اجلوار!
ي قمنا باستدخئه طلبنا اكلعادة، واكن تفسريه لألمر بأن ما حدث اكن عبارة عن إنـذار اكذب  ل  اخلبري ا

بذلك بإصالح نافذة غرفة األطفال واكن أن طلب منا أيضاً  مخلطأ، وبأن من السهل إصالح ذلك. قاحدث با
  زياً لقاء ذلك ثم ذلدر.مبلغاً جُم 

ليس بإماكن أحد أن يصف مقدار ما خنيناه خالل السنوات اخكالث اليت تلـت مـن جـراء تلـك اإلنـذارات 
ة، أركض تالاكذبة. كن ها يف اللوحـة،  خالل األشهر اخكالث احكا دوماً وأنا أمحل بندقييت إىل الغرفة املشار إ

 . لـم يكـن هنـاك دومـاً مـا وكما اكن احلوذي يهجم إىل اخلارج وهو حيمل مصباحه الكهربا ليك يُساند
ـوم احكـايل  بذلك كنـا نقـومو حيتاج ألن نطلق اجار بسببه، وإنما كنا جند مجيع اجوافذ مغلقة وآمنة.... يف ا

استدخء اخلبري ليك يُصلح تلك اجوافذ اليت اكنت تبىق هادئة ملدة أسبوع فقط أو أكـرث... أمـا اخلبـري فلـم ب
نا اليكن ين بالطبع    .فاتورة بقيمة اإلصالحاتأن يرسل إ

أن حدث مع مرور الوقت ما هو من الطبييع جداً، فبعد أن كنا قد أجبنا بل ثالثمائة أو أربعمائة مـن  نواك 
خبة قد توقفنا عن الـرّد بل اإلنـذارات. نعـم، اكن لك مـا أقـوم بـه تل ك اإلنذارات الاكذبة، كنا بل سبيل ا

عندما ما يصدح جهاز اإلنذار بعنف هو أن أنهض بكل هدوء وأن أقوم بتفّحص اللوحة بكل هدوء أيضـاً 
إىل رسيري كما لو أنه لم حيـدث  وأن أسجل رقم الغرفة، وأن أقوم بفصل ذلك الرقم عن جهاز اإلنذار، وأعود

لم أعد أرسل بطلب اخلبـري. حسـناً  لكنين، فرااجة ألن أخرج باستمرار من حببذلك  إال أنين كنتء. 
ال حاجة ألن أقول،  بأنه مع مرور الزمن، اكن قد تم فصل مجيع الغرف عن جهـاز اإلنـذار، وبـأن اجلهـاز و

  بكامله لم يعد صاحلاً للعمل.
 
ينا فيه محاية حدثت  الوقت و ي لم تعد  لـة وقـاموا قد دخلوا اللصوص  اكنالاكرثة األكرب، جا ا ذات 

! اكنوا قد انزتعوا لك جزء من أجزائه "األسـنان واألظـافر" (تعبـري جمـازي)  برسقة جهاز اإلنذار! نعم، سيدي
ء، كما رسقوا مائة ومخسـني مـن األسـالك املطليـة   ميـٍل الزنربك، األجراس، قرص اجلرس، اكطارية ولك 

  باجحاس. قاموا بإزاحكه برمته، ولم يرتكوا جا أي أثر  ليك نُقسم به أعين ليك نشتمه.
لقاء املال. ثم أعلمتنا الرشكة الـيت تُصـّنع ذلك اكن وقتاً طويالً الستعادته، لكن بعد ذلك قد أمضينا كنا و 

اجلهاز بشلك صحيح، وربطـه باجوافـذ بنـوع حـديث مـن  أجهزة اإلنذارات، بأن ما يلزمنا اآلن هو تركيب
ذلك االخرتاع اجلديد سـوف جيعـل عمـل  ناألسالك وبذلك سوف تكون اإلنذارات الاكذبة مستحيلة. وبأ
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اً، حبيث يعمل بشلك آيل لك مساء، ثم ينفصل يف الصباح دون أن تكون هناك حاجة ألي شـخص  اجلهاز آ
  إلتمام هذه العملية.

 املوضـوع خـاللينذاك بأنه قد تم احكخطيط للك ذلك بشلك جّيد. واكن اخلرباء قد وعدوا بإنهاء اعتقدنا ح 
 الصـيف. إال أن لعادتنا خالل فصـكعرشة أيام بل األكرث. واكن العمل قد بدأ بالفعل قبل مغادرتنا املاكن 

رهم لـيك ء اللصـوص بل إثِـبسبب العطلة الصيفية. وبذلك جـابعد بضعة أيام اكنوا قد تركوا العمل  اخلرباء
  يُمضوا عطلة الصيف يف مزنجا.

هـان ل يفعدنا إىل املزن عندماوكنا   .اخلريف، قد وجدنا بيتنا فارذلً تماماً أشبه خبزانة يف بيت يتم طالئـه با
 قمنا بتأثيث اكيت من جديد وأرسلنا بطلب استعجال لقدوم اخلبري. جاء اخلبري واستكمل العمل وقـال جـا 

ـاً يف "  لقد تم تثبيت هذه الساعة حبيث يعمل جهاز اإلنذار اعتباراً من الساعة العارشة مساء، ثم ينفصل آ
ثـم سـبوع يف األالساعة السادسة إال الربع صباحاً، ولك ما عليكم هو أن تقوموا بربط الساعة مّرة واحـدة 

  يه اليت ستتو أمر اإلنذار.وترتكوها  بعد ذلك 
كنت بـالطبع قـد  الثة أشهر من أكرث األوقات هدوءاً، لكن فاتورة األتعاب اكنت هائلة. بعد ذلك بثا مررن

اكن ، وقلت هلم بأن املوضوع ال يستحق لك ذلك املبلغ ما لم يَثبت جا خلو جهاز اإلنذار اجلديد من العيوب.
لك هو ثالثة أشهر فقط. وبذلك قمنا بسداد الفاتورة بعد انتهاء امل  ...هلـة املحـددة. ولكـنالوقت املحدد 

وم احكايل تماماً من قيامنا بسداد فاتورة األتعاب، اكن جهـاز اإلنـذار قـد انطلـق يف السـاعة العـارشة  و ا
صباحاً، بطنني أشبه بأزيز عرشة آالف من حرشات اجحل. كنت قد قمت بفصـله حـوايل السـاعة اخكانيـة 

الً وفق احكعليمات، وهذا ما جعل جهاز اإل اكن قـد نذار يتوقف عن العمل، ولكن تشابكاً جديداً عرشة 
 بني األسالك بعد ذلك، واكن يلع أن أقّدم الساعة ملدة اثنيت عرشة ساعة ليك يعمل اجلهاز من جديـد.حدث 

استمرت تلك السفاسف ملدة أسـبوع أو ملـدة أسـبوعني، إىل أن جـاء اخلبـري واسـتبدل السـاعة بسـاعة ثم 
  جديدة.

نا لك ثالثـة أشـهر لـيك يسـتبدل السـاعة بسـاعة وخالل السنوات ا ات، اكن ذلك اخلبري يأ إ خكالث احكا
عيب اكن يظهر دوماً يف الساخت اليت يُركّبها: فإما أنهم اكنـوا يضـعون اإلنـذار للفـرتة ذات ال نجديدة. لك

بل الفـور ويقومـون  وح لو قمت بذلك بنفسـك، فسـوف ال يضعونه للفرتة الليلية.أنهم اكنوا وأاجهارية، 
  بفصله من جديد عندما تُدير ظهرك.

 
هذه يه قصة جهاز اإلنذار كما حدثت تماماً دون أي زيادة أو نقصان، ودون أن أجعل منها قصة تُروى بل 

. وبذلك كنت قد نمت تسع سـنوات مـع اللصـوص، وأنـا أقـوم بصـيانة جهـاز ! سبيل احكهكم. نعم، سيدي
اللصوص وليس حلماييت أنا، فهم لـم يسـاهموا يف لك  أوحك نفقيت اخلاصة، حلماية اإلنذار املرتفع اخكمن بل

ذلك بالطبع ولو بسنت واحد. إىل أن قلت للسيدة ماك ويليامز بأنين تعبت، وبذلك قمـت بموافقتهـا بـزنع 
  ب.جهاز اإلنذار بكامله وببيعه لقاء لكب حراسة، لكنين بعد ذلك قمت بإطالق الرصاص بل ذلك اللك
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بأن مثل هذه األشياء تُصّنع لصالح اللصـوص  دلست أدري ما هو رأيك يف لك ذلك سيد توين؟، لكنين أعتق
ذاتـه بل لك مـا هـو ضـّد احلريـق، أو اإلخـالل  أعتقد بأن جهاز اإلنذار يشتمل يف حدّ  ، سيدي فقط.. نعم،
بـآخر، ال حيتـوي بل أيـة مـزّيات ماية بيت احلريم (احلرملك)، لكنه بذات الوقت، وبشلك أو حلباألمن، أو 

  ....اخً ود تعويضية ترتبط بذلك. واآلن
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ة אلذאتية   אلس
  النجورن مارכ تو للكاتب صاموئيل 

١٩١٠ – ١٨٣٥ 

  
يف فلوريدا باملسيسيب.  ثم  ١٨٣٥اكتب أمريكي اجلنسية و خم 

  .انتقل للعيش يف هانيبال يف ميسوري وبل ضفاف نهر امليسيسيب
  يف ريدينج بوالية كونيتيكت بل إثر أزمة قلبية. ١٩١٠خم  وت

  هو ابن ملحايم يدىع جون مارشال. 
ه اليزال يف سن اخكانية عرش اكن مارك توين   .عندما تو وا

  אلجوאئز وאلدرجات אلعلمية:
رجات العلمية  حصل الاكتب مارك توين خالل مسريته األدبية بل العديد من اجلوائز  ومن ا

من ، و Oxfordأكسفورد   ،Missouri  . ميّسوريYaleلفخرية  من لك من جامعات  يل ا
  األكاديمية األمريكية للفنون واآلداب.

  
  אألعمال אلتي مارسها:

ف، قد مارس العديد من األعمال،مارك توين اكن   عمل حيث  يف بداية حياته، وقبل تفرغه للتأ
هب.  اكمالسفن اكخارية. عدد من مضيفاً بل  بعد عمل ثم عمل يف مهنة احكنقيب عن الفضة وا

ي اكن يمتلك عدة ، إىل أن انضم إىل مراسالً صحفياً لعدة صحف حمليةذلك  شقيقه أورين توين ا
خلسارة إىل أن تعّرضت أعمال شقيقه إىل ا ولعدة سنوات، عمال معاً يف جمال الصحافة، حيث صحف

هاتفورد ،  -وال بني خمتلف مدن املنطقتني الرشقية والغربيةبدأ احكجيإلفالس مما جعله إىل اثم 
تلك الفرتة بل ما اكن حيصل  خاللسرياس الخ.. حيث خش  -فرجينيا ، نيفادا، سان فرانسيسكو 

  .حتت اسم مستعاراكعض منها ، عليه لقاء ما يكتبه من مقاالت يف الصحف املحلية
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:   أسلوبه אألد
اليت لم تكن ختلو أحياناً من سخرية الذعة لعدد من الوجوه االجتماعية  بمقاالتهر مارك توين اشته

م والقدح إلساءته إلدارة الرشطة،  ،ومن الشخصيات العامة مما جعله يتعّرض للمحاكمة بتهمة ا
عوىأن تّم وبعد  ،بعد مرور عدة أشهر لكنهما أدى إىل هروبه إىل سرياس.  واكن ذلك ، اكن إلغاء ا

حتت عنوان " بنرش أول جمموعة من مؤلفاته حيث بدأ  إىل سان فرانسيسكو ديدخد من جقد 
ي   ياة وكبريالعاملية الشهرة  تلك الحقق الضفدع القافز الشهري لاكلفاريس" وهو املؤلف ا

استأنف مسريته األدبية  بنرش العديد من  واكن بعد ذلك قد قد كتبت عنه.مجيع الصحف اكنت 
ومن  –نقد أد  -ومقاالت  -رسائل أدبية  -مرسحيات  - قصص قصرية  -يات املؤلفات من روا
  قصص األطفال.

  
  شخصيته:

 لكيمانس مارك توين  بالفصاحة واحليوية وبنعمة حب احلياة، وهو إىل حدّ  الجنورن يتمزّي صاموئيل
ّ فيها. ما حصل عليه من  عديد من رواياته،الاكن مصدر إهلام ، وكبري نِتاج األمة اجاشئة اليت تر

ة شهرة قصيت "مغامرات والعديد من املناطق يف أمريكا.  ةفرصة مشاهد من بني أكرث مؤلفاته اخلا
  توم نشاّر اخلشب "، و"مغامرات هاكيلربي فني ".
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  االسم: أمل الرفايع ابنة عمر بسيم 
  amale@scs-net.org العنوان االلكرتوىي:

  اجلنسية: عربية سورية 
  املؤهالت العلمية:

  جامعة حلب    -إجازة يف احلقوق 
و لإلدارة  -دبلوم يف اإلدارة     فرنسا  -باريس  - املعهد ا

  اللغات األجنبية: اللغتني الفرنسية  واالنكلزيية.
  

  אألعمال: 
  مديرة ملكتب رئيس جامعة حلب -١
  سية يف احكعليم املفتوح جبامعة حلب.مدرسة ملادة القانون باللغة الفرن - ٢

ة واملحلية اليت انعقدت يف جامعة حلب  -٣     و أمينة الرّس ومسؤولة تنظيم املؤتمرات ا
ة ومنها:                               و   باحكعاون مع اجلامعات واملؤسسات العلمية واملنظمات ا

ونسكو -   منظمة ا
  املجلس الوطين للثقافة -
  دولة الكويت               - والفنون واآلداب  -
اسبانيا                                                                                   -معهد احكعاون مع العالم العر مدريد  -
  املنظمة العربية واخكقافة والعلوم -
  ربية املتحدة. وغريها.دولة اإلمارات الع -مركز زايد للرتاث واحكاريخ  -
  

  :אألبحاث
 .أهمية احكأهيل اإلداري وأثره يف إعداد شخصية اإلداري اجاجح  -

 .تأثري حميط العمل بل االستعداد اجف حكقّبل عملية احكطوير اإلداري  -
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ها:   אلمؤلفات אلتي تم ن
بلوماسية عر  -   انكلزيي وبالعكس –قاموس املصطلحات القانونية وا
       

  
                                       

 
  
  انكلزيي وبالعكس-قاموس املصطلحات اإلدارية واالقتصادية عر -
    

  
  
  
  قاموس مصطلحات إدارة األعمال  -

  
     
  
   

  
  اجنلزيي  -نماذج ألصول املراسالت احكجارية، عر -
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:   مؤلفات قيد אلن
.نماذج ألصول املراسالت املكتب - ، انكلزيي، فرن   ية ثالثية اللغة : عر
  ترمجات ألربعني قّصة من القصص القصرية ملشاهري الكتاب.  -
بلوما اخكال اللغة  - . –انكلزيي  –عر  –القاموس القانوىي ا   فرن
  

                                                  :   ترجمات جاهزة للن
القصص الاكتب مارك توين.                                                                               ترمجات ملجموعة من -
  ترمجات ملجموعة من قصص الاكتب الفرن يغ دو موباسان. -
ترمجات  لعدد آخر من قصص مشاهري الكتاب ممن حصلوا بل جائزة نوبل يف اآلداب ومنهم  -

  الكّتاب: 
  توي، أوساكر وايت، أنطون تشيكوف، جوزيف كونار، أكرياكموس.و تولس 
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