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ليتيس إىل إهداء

أتوجه أن وأود الرواية. هذه كتابة يف يل العون يد أشخاصكثريون قدم
وجيم وهوراشيو، وسيباستيان وروزاليند، كلري إىل خاص بشكر
ويلفريد والراحل وييكس، وألربت البيطري)، (الطبيب هيندسون

بادجيت. كابتن والراحل إيليس،





املؤلف كلمة

التي الساعة وأسفل للقرية، قاعة اآلن يستخدمونها التي القديمة املدرسة يف
يكسوها صغرية لوحة توجد واحدة، دقيقة إال العارشة عند عقاربها تستقر
األربعة قوائمه ويف جبينه، تزين بيضاء ُغرَّة ذي بديع كستنائي لجواد الغبار
حزينة، نظرة الجواد عيني من تطل تماًما. متساوية بيضاء عالمات أربع
لتَوِّه. هناك وقوفنا الحظ كأنه ملتفتة ورأسه األمام، إىل منتصبة وأذناه

َعَشاء أو األبرشية اجتماعات أمام القاعة تُفتح عندما — اللوحة هذه
الذين األشخاص من العديد نظر يف تعدو ال — املسائية الحفالت أو الحصاد
زيتية لوحة من أكثر تكون أن املصادفة بطريق خاطفة نظرة عليها يلقون
تبدو أيًضا. مجهول لكنه بارع فنان رسمها مجهول لجواد متسخة قديمة
ينظر من لكن إليها. ينتبهون ال إنهم حتى لهؤالء للغاية مألوفة الصورة
صفيحة عىل مطبوًعا باهت أسود بخط كالًما سريى كثب عن اللوحة إىل

الربونزي: اإلطار أدنى نحاسية

جوي.
.١٩١٤ خريف نيكولز، جيمس كابتن رسمها

عددهم ويقل اآلن اليد أصابع عىل يَُعدُّون — القرية يف األشخاص بعض
تخليًدا قصته ُكِتبَت ولذا جوي. يتذكرون الذين هم — السنوات مرور مع
فيها. وماتوا عاشوا التي الحرب لذكرى وتخليًدا عرفوه، ومن هو لذكراه





األول الفصل

املظلمة، الرطبة واإلسطبالت الجبلية، الحقول بني ما مزيج األوىل ذكرياتي
جيًدا أتذكر لكني فوقي، الخشبية األلواح طول عىل تركض التي والفرئان
طوال يبارحني لم اليوم هذا يف بالهلع فشعوري الخيول؛ مزاد ُعِقد أن يوم

حياتي.
العمر من يتجاوز لم السيقان طويل البنيان هزيل ُمْهًرا يومها كنُت
يومئٍذ افرتقنا أمتار. بضعة من أكثر قط أمه عن يبتعد ولم أشهر، ستة
أرها ولم املزاد، جرس قرع عن تصدر التي املفزعة الضجيج أصوات وسط
الرغم وعىل جميل، منظر ذات مزرعة فرس أمي كانت اليوم. ذلك منذ قط
تماًما واضحني ظال وَجَلده األيرلندي الجر حصان قوة فإن سنها تقدم من
أن وقبل دقائق، يف أمي ِبيَعت جسدها. من والخلفي األمامي الجزأين يف
برسعة، الَحْلبة من أُخرَجت الخروج، بوابات عرب بها اللحاق من أتمكن
ذلك كان ربما ما. بصورة صعوبة أكثر كان بيعي لكن بعيًدا. وذهبت
يف الَحْلبة داخل أدور وأنا عيني من أطلت التي الوحشية النظرة بسبب
املزارعني بني هناك يكن لم ألنه ربما أو أمي، عن للبحث يائسة محاولة
السبب كان أيٍّا لكن أصيل. نصف هزيل طويل ُمهر عن يبحث من والغجر
أن قبل أستحقه الذي الزهيد الثمن حول يتفاوضون طويًال وقتًا ظلوا فقد

بالخارج. حظرية إىل البوابة عرب وأُدَفع املطرقة، صوت أسمع
أيها كذلك أليس كذلك؟ أليس عليه، كثرية ليست جنيهات «ثالثة
يبدو أجش صوتًا كان اإلطالق.» عىل كثرية ليست الصغري؟ املشاكس
سيدي؛ أسميه لن مالكي. صوت بالقطع وهو ْكر، السُّ أثر فيه واضًحا



الحرب جواد

ممسًكا مالكي كان سيدي. لقب يستحق واحد شخص سوى هناك فليس
من أربعة أو ثالثة وخلفه الحظرية إىل متثاقًال الطريق واجتاز يده، يف بحبل
خلع اآلخر. هو بحبل يمسك منهم وكل وجوههم، من الغضب يطل أصدقائه
وهم يضحكون أخذوا ثم سواعدهم، عن روا وشمَّ وسرتاتهم، قبعاتهم الجميع
إىل فرتاجعت الحني، ذلك حتى ملسني قد شخص أي يكن لم نحوي. يتجهون
من أكثر االبتعاد أستطع ولم خلفي، الحظرية بقضبان شعرت حتى الخلف
بالرسعة يتقدموا لم لكنهم الفور، عىل نحوي سيندفعون أنهم يل بدا هذا.
ملواجهتهم استدرت ثم الحظرية وسط إىل منهم اإلفالت يف ونجحت املطلوبة،
وسمعُت أمي، عىل مناديًا ِصحت الضحك. عن توقفوا حينئٍذ أخرى. مرة
إىل أتقدم مرسًعا انطلقت الرصخة هذه مع بعيد. من يرتدد صوتها صدى
وذييل، ُعريف من بقوة بي أمسُكوا أخرى. تارة السياج وأتسلق تارة األمام
األرض عىل بي يلقوا أن قبل عنقي حول بإحكام يلتف بحبل وشعرت
جسدي. من جزء كل فوق يجلس رجًال هناك أن بدا إذ حركتي، ويشلوا
باسرتخائهم، شعرت كلما بحدة أرفس وظللت باإلنهاك، أُِصبت حتى قاومت
ويضيق رأيس حول ينزلق باللجام شعرت وعدًدا. قوًة يفوقونني كانوا لكنهم
تصطك: وأسنانه مبتسًما الحبل يشد وهو مالكي قال ووجهي. عنقي حول
أو بطريقة سأهزمك لكني املصارعني، أحب أنا إذن؟ قوي مصارع «أنت

بأخرى.»
املزرعة عربة مؤخرة إىل قصري بحبل مربوًطا الطريق عىل ُسِحبْت
وصلنا إن وما الطريق. عىل دوران أو انحراف كل مع يلتوي عنقي فكان
اإلسطبل فناء إىل املؤدي الجَرس جلبٍة يف وقطعنا للمزرعة، املؤدي املمر إىل
اللجام. أثر من وجهي جلد وتسلخ التعب يف غرقت حتى فيه سأسكن الذي
لست أنني عرفت أني األوىل الليلة تلك اإلسطبل إىل أُجر وأنا الوحيد عزائي
من العودة طريق طوال العربة تجر كانت التي العجوز فالفرس وحيًدا؛
إللقاء توقفت دخولها وأثناء بجواري. اإلسطبل داخل إىل اقتيدت السوق
بالخروج املجازفة وشك عىل كنت خافتًا. صهيًال وصهلت بابي عىل نظرة
أحد عىل بالسوط الجديد مالكي قرعها عندما لإلسطبل الخلفية الناحية من
صاح الجدار. إىل ركن يف وأتقوقع مجدًدا أتراجع جعلتني وحشية يف جنبيها
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األول الفصل

زوي، يا بحقٍّ مزعجة أنِت الحقرية. أيتها «ادخيل مرتفع: بصوت مالكي
القصرية اللحظة تلك يف أنه غري ُخَدعك.» الصغري هذا تعلمي أن أريدك وال
روعي. من آ وهدَّ الخوف عني أذهبا الفرس هذه من وتعاطًفا حنانًا ملحُت
األحجار وسط مرتنًحا وسار طعام، أو مياه دون هناك مالكي تركني
بعنف تُغلق أبواب صوت مسامعي إىل تناهى املزرعة. بيت نحو متجًها
وأصواتًا الفناء عرب مرسعة تعود أقدام وقع أسمع أن قبل تتعاىل وأصوات
النظر حدق صغري لفتى أحدهما رأسان الباب عند ظهر أكثر. تقرتب منفعلة
ابتسامة ويبتسم أساريره تنفرج أن قبل بحرص إياي متأمًال طويًال يف
انظري وشجاًعا. عظيًما جواًدا هذا سيكون «أمي، تؤدة: يف الفتى قال برَّاقة.
بالكامل؛ مبلل جسده أمي، يا إليه «انظري أضاف: ثم رأسه.» يرفع كيف

أجففه.» أن عيلّ
إنه وقال ألربت، يا وشأنه نرتكه أن أخربنا أباك «لكن الفتى: أم قالت

تمسه.» أال منك طلب وقد وحيًدا، نرتكه أن األفضل من
فإنه ثمًال أبي يكون «عندما اإلسطبل: باب مزالج يفتح وهو ألربت قال
أخربتِني لقد السوق. أيام ثمًال يكون دائًما وهو أفعاله، أو ألقواله ينتبه ال
زوي أطعمي الحال. هذه عىل يكون عندما اهتماًما أعريه أال وتكراًرا مراًرا
أحمر لونه أمي؟ يا رائًعا أليس إلهي، يا الجواد. بهذا سأعتني وأنا أمي يا
التقاطع لعالمة وانظري كذلك؟ أليس كستنائي، إنه القول يمكنِك تقريبًا.
هل كهذه؟ بيضاء عالمة ذي قبل من جواًدا رأيِت هل رائعة. إنها أنفه؛ عىل
جاهًزا. يصري عندما الجواد هذا أمتطي سوف قبل؟ من كهذا شيئًا رأيِت
األبرشية يف ليس آخر؛ جواد أي يضاهيه ولن مكان، كل يف أمتطيه سوف

بأكملها.» املقاطعة يف وإنما وحدها
العمر من عرش الثالثة تجاوزت «لقد املجاور: اإلسطبل من األم ردَّت
طلب فقد حال أية وعىل أيًضا. صغري وأنت ا، جدٍّ صغري إنه ألربت. يا لتوِّك

هناك.» وجودك اكتشف إذا باكيًا إيلَّ تأتي فال لذا تمسه، أال أبوك
أبي يذهب ألم عجًال؟ نريد نكن ألم أمي؟ يا اشرتاه ِلَم «لكن ألربت: سأل
سيالنداين؟» البقرة لُرتضعه عجًال نريد نكن ألم ذلك؟ أجل من السوق إىل
مختلًفا شخًصا يصبح أباك لكن عزيزي، يا «أعرف بحنان: األم قالت
هذا عىل يزايد كان إيستون املزارع إن يقول الحال. هذه عىل يكون عندما
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الحرب جواد

بشأن بينهما دار الذي الشجار بعد الرجل هذا يف رأيه تعرف وأنت الجواد،
يل.» يبدو ما هذا فحسب. منه ليحرمه اشرتاه أنه أظن السياج.

فعل أنه سعيد «أنا سرتته: ويخلع ببطء نحوي يتقدم وهو ألربت قال
فعله.» يشء أفضل فهذا ال أم ثمًال أكان فسواء أمي. يا ذلك

أبيك عن تتحدث «ال تقول: بما قناعتها إىل تفتقر بلهجة األم قالت
ذلك.» تقول أن الالئق من وليس كثريًا، أبوك عانى فقد ألربت، يا هكذا

حتى مني يقرتب وهو بلطف وتحدث الطول، يف يضاهيني ألربت كان
إىل كنت حيث وقفت ولذا قلق، بأي أشعر ولم الفور عىل هدأت إنني
يقصد ال أنه الفور عىل أدركت لكني ملسني، عندما البداية يف قفزت الجدار.
عن ذلك أثناء يتحدث وهو عنقي عىل ثم أوًال ظهري عىل بيده ربت إيذائي.
يف جواد أفضل ألصبح سأكرب أني وكيف مًعا، سنقضيه الذي الرائع الوقت
برفق يجففني بدأ قليل بعد مًعا. للصيد سنخرج أننا وكيف كله، العالم
وجهي عىل مالح بماء ربَّت ثم جسدي، جفَّ أن إىل ذلك يف واستمر بسرتته،
مملوءًا ودلًوا املجفف الحشيش بعض يل أحرض الجلد. انسالخ موضع عىل
استدار عندما الوقت. طوال الكالم عن توقف أنه أظن ال البارد. باملاء
ارتسمت إذ فهمني، أنه ويبدو ألشكره، عليه ناديت اإلسطبل من ليخرج
أنا «سنصبح عطف: يف قال أنفي. عىل وربَّت عريضة ابتسامة وجهه عىل
يناسبك. ربما وألنه زوي، وزن عىل ألنه جوي، وسأسميك صديقني. وأنت
بذلك. أِعُدك بك. أعتني سوف تقلق، وال الصباح، يف مجدًدا أخرج سوف

جوي.» يا سعيدة أحالًما
ألربت. يا الخيول مع تتحدث أن ينبغي «ال الخارج: يف وهي األم قالت
بالِعنْد يتصفون إنهم أبوك يقول غبية. مخلوقات فهم أبًدا؛ يفهموك لن

حياته.» طوال يعرفهم وهو والغباء،
يخشاهم.» أنه أظن يفهمهم. ال «أبي ألربت: قال

الظالم. وسط يبتعدان وهما وأمه ألربت وشاهدُت الباب، نحو اتجهُت
ثقة عالقة بيننا نشأت قد وأنه عمري، صديق وجدت أني حينئٍذ أدركت
لكن مليس، محاولة بابها عىل زوي مالت جواري وإىل وفورية. تلقائية وحب

كافية. تكن لم املسافة
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الثاين الفصل

وأنا الضبابية الصيف وفصول القاسية الطويلة الشتاء فصول تعاقبت
العمر من أتم وُمهر صغري فتى بني مشرتكة أمور فهناك مًعا، نكرب وألربت

الخرقاء. البالهة غري عاًما
داخل أبيه مع العمل يف أو القرية يف مدرسته يف ألربت يكن لم عندما
املغطى املستوي املستنقع نحو الحقول فوق للخارج يقودني كان املزرعة،
املستوية األرضالوحيدة عىل فهناك توريدج، نهر طول عىل الشائكة بالنباتات
يدفعني بدأ وبعدهما وذهابًا، جيئة الهرولة ثم بامليش تدريبي بدأ املزرعة يف
كان املزرعة إىل العودة طريق ويف أخرى. تارة الخلف وإىل تارة األمام إىل
عندما آتي أن وتعلمت بها، السري أستطيع التي بالرسعة أتبعه أن يل يسمح
دائًما. معه البقاء يف أرغب كنت ألني وإنما الطاعة، بدافع ليس صفريه؛ أسمع
أبًدا. أنساه ولن قط، أنكره لم صوت املتأتئ؛ البومة بصوت شبيًها صفريه كان
بأكمله اليوم تقيض — األخرى الوحيدة رفيقتي — زوي كانت ما كثريًا
معظم وحيًدا أُتَرك كنت وهكذا املزرعة، يف وترعى وتجرفها األرض تحرث
الحقول، يف أكون حيث الصيف أوقات يف الوضع هذا أتحمل كنت الوقت.
عندما لكن آلخر، وقت من عليها وأنادي تعمل، وهي دائًما صوتها وأسمع
بالكامل اليوم يمر أن املمكن من كان الشتاء يف اإلسطبل داخل وحيًدا أُتَرك

لزيارتي. ألربت يأت لم ما أحًدا، أسمع أو أرى أن دون
استطاعته، قدر أبيه من وحماني بي، اعتنى فقد ألربت، وعد وكما
معظم يتجاهلني كان البداية. يف توقعت كما وحًشا ليس أباه أن واتضح
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كان األحيان بعض ويف دائًما. مني مسافة عىل يكون إيلّ نظر وإذا الوقت،
حدث ما بعد خصوًصا قط به الوثوق أستطع لم لكني بالغ، بود يعاملني
يف أتراجع ودائًما كثريًا، مني باالقرتاب له أسمح أكن لم األول. لقائنا يف
كان ألربت والد لكن بيننا. زوي تارًكا الحقل من اآلخر الجانب إىل خوف
للبقاء حجة بأي يتذرع ألربت كان عودته ولدى ثالثاء، كل الخمر يرشب

مني. يقرتب لن أنه يضمن كي معي
ألربت كان املزرعة إىل قدومي من عامني نحو بعد خريفية ليلة ذات
يف الحذر باب من وضعني قد وكان األجراس، يقرع القرية كنيسة يف
«ستكونان يقول: كان ثالثاء. كل مساء يفعل كان مثلما زوي مع اإلسطبل
باب عىل يميل ثم مًعا.» دمتما ما ويزعجكما أبي يأتي لن مًعا. أمان يف
أعطوه أنهم وكيف الجرس، لقرع الدقيقة التفاصيل عن ويحدثنا اإلسطبل،
خالل وأنه استخدامه، عىل قادًرا رجًال فيه رأوا ألنهم الكبري، التينور جرس
برباعته فخوًرا ألربت صديقي كان القرية. يف غالم أهم سيكون قصري وقت
داخل اآلخر خلف أحدنا وزوي أنا أقف كنت وعندما األجراس، قرع يف
القادم الستة األجراس صوت سماع إثر الهدوء ويتملكنا املظلم اإلسطبل
أن يف الحق مطلق له ألربت أن ندرك كنا املظلمة، الحقول عرب الكنيسة من
عن فيها يشارك أن شخص ألي يمكن موسيقى أرقى إنها بالفخر. يشعر

فحسب. اإلنصات طريق
عىل لكن يقرتب، وهو سماعه أتذكر ال ألني نائًما أقف كنت أني بد ال
وُفِتح اإلسطبل، باب عند مرتاقص فانوس ضوء ظهر تماًما مفاجئ نحو
تُقَرع، تزال ال األجراس كانت لكن ألربت، أنه األمر بداية يف ظننت املزالج.
عائًدا يكون عندما ألربت والد صوت شك بال هو الذي الصوت سمعت ثم
رأيت نحوي. تقدم ثم الباب، فوق الفانوس علَّق الثالثاء. ليلة السوق من

نحوي. متجًها اإلسطبل داخل مشيته يف يرتنح وهو مرنة عصا يده يف
املغرور. الصغري املشاغب «أيها صوته: يف سافرة التهديد ونربة قال
إيستون املزارع يظن أسبوع. غضون يف محراثًا تجر أجعلك أن عىل تراهنت
كثريًا، ُدلِّلت لقد سأريهم. لكني عليك، السيطرة أستطيع ال أني معه ومن
لنرى الليلة عليك األطواق بعض سأجرب يومك. قوت تكسب كي األوان وآن
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نفعل أن اآلن يمكننا الصباح. يف األرض حرث وسنبدأ يناسبك، منها أيٍّا
تنزف حتى بالسوط فسأجلدك إزعاجي يف تسببت إذا كراهية. أو طوًعا ذلك

جسدك.» من الدماء
لتحذرني أنني صوت وأصدرت غضب، من فيه هو ما زوي أدركت
حاجة يف تكن لم لكنها اإلسطبل، داخل مظلم مكان أبعد إىل ترتاجع وهي
املرفوعة العصا عىل واحدة فنظرة عليه؛ ينوي ما أدركت ألني لتحذيري،
أدركت بالفزع شعوري وأثناء الخوف. فرط من بشدة يرتجف قلبي جعلت
ظهري، أعطيته لذا إليه، أفرُّ مكان يوجد ال ألنه الفرار، أستطيع ال أني
سمعت الوقت نفس ويف هدفها، تصيب بحوافري شعرت قوية. ركلة وركلته
إحدى يجر وهو اإلسطبل باب خارج يزحف ألراه واستدرت ألم، رصخة

وحشية. ثأر بكلمات ويدمدم خلفه بصعوبة قدميه
يعُرج أبوه كان اإلسطبالت. إىل أبيه مع ألربت خرج التايل الصباح يف
وجنتيه ألن يبكي كان ألربت أن أدركت طوًقا. يحمل منهما وكل بوضوح،
الحظُت اإلسطبل. باب عند مًعا وقفا بالدموع. مبللتني كانتا الشاحبتني
الذي أبيه من أطول ألربت صديقي أن والسعادة بالفخر هائل شعور وسط
يا أمس ليلة يل توسلت قد أمك تكن لم «لو األلم: بمالمح وجهه اكتىس
أن املمكن من كان الحال. يف الجواد هذا عىل النار أطلقت قد لكنت ألربت
جيًدا األرض حرث الجواد هذا يستطع لم إذا أحذرك: دعني واآلن يقتلني.
تقول اآلن. يدك يف القرار مني. وعد وهذا أبيعه، فسوف أسبوع غضون يف
يل يسمح لن فقط. واحدة فرصة أعطيك وسوف معه، التعامل تستطيع إنك
وتدريبه ترويضه عىل أنت تعمل لم وما وجامح. حرون فهو منه؛ باالقرتاب
أن الجواد لهذا بد ال ذلك؟ تفهم هل أبيعه. فسوف األسبوع، هذا أثناء
العمل. عىل يتدرب أن بد ال جماله. يهمني ال هنا. الجميع مثل قوته يكسب
الجواد.» هذا فسريحل الرهان هذا خرسُت إذا ألربت: يا آخر بيشء أعُدك

ليميض. استدار ثم األرض، عىل الطوق ألربت والد ألقى
عىل أدربه سوف أبي. يا جوي أدرب «سوف حازمة: بنربة ألربت قال
الطريقة هذه مجدًدا. عليه العصا ترفع أال عدني لكن جيًدا، األرض حرث
يل.» أًخا كان لو كما أعرفه أبي. يا جيًدا أعرفه أنا نفًعا، معه تجدي ال
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يهمني ال ألربت. يا معه والتعامل بتدريبه «عليك اكرتاث: دون أبوه قال
مجدًدا. الوحش هذا من أقرتب لن أعرف. أن أريد وال ذلك، ستفعل كيف

أوًال.» عليه النار سأطلق
اعتاد كما تهدئتي أجل من يكن لم اإلسطبل ألربت دخل عندما لكن
نحوي، ألربت سار ذلك من بدًال برفق. معي الحديث أجل من وال دوًما،
أردت إذا مفرًطا. غباءً هذا «كان متجهًما: قال ثم قاسية، بنظرة ورمقني
أخرى. مرة أحًدا تركل أن إياك تتعلم. أن بد فال جوي يا بحياتك النجاة
تدخلت أن لوال فوًرا عليك النار سيطلق كان جوي. يا يقول فيما جاد أبي
أبًدا. إيلّ يستمع ولن إيلّ، ليستمع يكن لم حياتك. أنقذت التي هي أمي أمي.
طبيعته إىل وعاد صوته، نربة تغريت عندئذ فعلت.» ما تكرر أن إذن إياك
حرث لتتعلم واحد أسبوع جوي؛ يا واحد أسبوع «أمامنا معي: الحديث يف
من فيك ملا به تقوم أن من أحقر العمل هذا تعترب قد أنك أعرف األرض.
عمًال سيكون سندربك؛ وزوي أنا فعله. عليك يتعني ما هذا لكن أصالة،
لكن كهذا. عمل ألداء مناسبًا لست ألنك عليك مشقة أكثر بل للغاية، ا شاقٍّ
هذا من ننتهي عندما كثريًا تحبني ال قد الخيول. من كاف عدد يوجد ال
يتخذ إن وما بوعوده. يفي دائًما فهو يقول، فيما جاد أبي لكن جوي، يا
عليك النار سيطلق حتى أو يبيعك سوف تغيريه. إىل سبيل فال ما، قراًرا

مؤكد.» أمر وهذا الرهان، ذلك يخرس ال كي
الحقول يغطي يزال ال والضباب الصباح ذلك الخارج إىل ألربت قادني
تدريبي وبدأ كتفّي، حول مرتخ بطوق زوي عزيزتي جوار إىل مربوط وأنا
الطوق احتك األوىل للمرة مًعا العمل بدأنا وعندما املزرعة. يف العمل عىل
الصياح عن يتوقف ال ألربت كاد اللينة. الرتبة يف قدمي وغاصت بجلدي
ومتى الخط عن خرجت أو تباطأت متى بالسوط يل يلوح وكان خلفنا،
ألربت صار ذلك. معرفة باستطاعته وكان جهدي، قصارى أبذل ال أني أحس
عليه اعتدت الذي والعطف الرقيقة الكلمات اختفت فقد مختلًفا، شخًصا
للرفض. خياًرا أمامي يرتكا لم ة وحدَّ بقسوة مشوبًا صوته كان سبق. فيما
تنكس وهي صمت يف تجر وأخذت طوقها، عىل زوي اتكأت وبجواري
ألقيت أيًضا ألربت أجل ومن أجيل ومن أجلها من بأقدامها. وتحفر رأسها
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األسبوع هذا يف أتعلم أن عيل كان اآلخر. أنا أجر وبدأت طوقي، عىل بثقيل
من عضالتي جميع األلم أصاب املزرعة. خيول تفعل مثلما الحرث مبادئ
الليل أثناء الراحة من قسط نيل بعد لكن للعمل، املصاحب الجهد فرط
العمل ملواصلة استعداد عىل ورصت مجدًدا نشاطي إىل عدت اإلسطبل يف

التايل. اليوم صباح
ألربت كان واحد كفريق لألرض حرثنا زيادة ومع تقدمي مع يوم وكل
مجدًدا، أكثر برفق معي ويتحدث فأكثر أكثر السوط استخدام من يقلل
ظهرية ويف يل. حبه استعدت أني يقني عىل ورصت األسبوع انتهى حتى
ذراعيه ووضع املحراث، ألربت فكَّ األرض حرث أنهينا أن وبعد األيام أحد
أبليتما . حبيبيَّ يا نجحتما لقد اآلن. يرام ما عىل يشء «كل وقال: حولنا،
إيستون واملزارع أبي لكن إرباككما، أشأ لم ألني أخربكما لم حسنًا. بالءً
وملَّس أذنينا، خلف بيده ألربت حك الظهرية.» هذه املنزل من يشاهدانا كانا
من انتهينا إذا أننا الصباح هذا أخربني وقد الرهان، أبي «ربح أنفينا. عىل
لقد جوي. يا هنا البقاء ويمكنك الحادث، أمر فسينىس اليوم الحقل حرث
لن لكني تقبيلك، أود إني حتى للغاية بك فخور وأنا عزيزي، يا نجحت
واثق أنا معنا، بالبقاء لك يسمح سوف اآلن. يشاهدوننا ألنهما ذلك، أفعل

ثمًال.» يكن لم ما دائًما وعوده يحفظ فأبي ذلك، من
يف املجفف الحشيش تقطيع من العودة طريق ويف أشهر بضعة بعد
ألربت ثَنا حدَّ املزرعة فناء إىل واملؤدي امُلوِرق الغائر املمر عرب الفسيح املرج
«أمي حزينة: بنربة وقال الصفري، عن ألربت توقف الحرب. عن األوىل للمرة
بسبب إنها يقال لكن سببها، أدري ال األرجح. عىل ستندلع حربًا إن تقول
تقول لكنها شخص، ألي األمر هذا يعني ما أدري ال ما. مكان يف ُقِتل دوق
عىل حياتنا سنواصل هنا. علينا تؤثر لن لكنها الحرب، هذه يف سنشرتك إننا
من أبلغ ألني الحرب إىل الذهاب عىل صغريًا أزال ال إني قالت نفسه. املنوال
الحرب اندلعت إذا أنه جوي يا أخربك دعني لكن عاًما. عرش خمسة العمر
ألن كذلك؟ أليس بارًعا، جنديٍّا سأكون أني أظن إليها. الذهاب أود فإني
املوسيقى صوت عىل السري يف رغبت لطاملا العسكري؟ الزي يف رائًعا أبدو
جواد تصبح قد نفسك أنت جوي؟ يا هذا تتخيل أن أيمكنك العسكرية.
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وأنا بها، األرض تحرث التي املهارة بنفس الجري استطعت إذا رائًعا حرب
إذا األملان عون يف هللا فليكن رائًعا. ثنائيٍّا سنكون ذلك. تستطيع أنك واثق

االثنني.» نحن ملحاربتنا اضطروا
كنت الحقول يف مغربَّ طويل يوم وبعد الحارة الصيف ليايل إحدى يف
ويتحدث بالقش جسدي يدلك زال ما وألربت علفي تناول يف مستغرًقا
قش جودة وعن الشتاء شهور يف لهم سيتوفر الذي الجيد القش وفرة عن
عرب قادًما ألبيه املرتفع األقدام وقع سمعت عندما البيت، تسقيف يف القمح
يتحدث كان هنا.» إىل تعايل «زوجتي، يقرتب: وهو يصيح كان نحونا. الفناء
سمعتهم زوجتي. يا الحرب «إنها أخشاه: أكن لم الذي اليقظ املنتبه بصوته
ظهر بعد األخبار تلك الربيد ساعي حمل القرية. يف يتحدثون قليل منذ
تمام يف الحرب أعلنَّا اآلن. مؤكد خرب هذا بلجيكا. إىل األوغاد زحف اليوم.
تقوم فال نسحقهم سوف األملان. مع حرب يف نحن باألمس. عرشة الحادية
دائًما. يحدث ما هذا أشهر. بضعة غضون يف األمر سينتهي أبًدا. قائمة لهم
لن درًسا نلقنهم سوف نائم. أنه ملجرد ميِّتًا اإلنجليزي األسد يظنون إنهم

أبًدا.» ينسوه
باب نحو تقدمنا األرض. عىل بالقش وألقى تدليكي عن ألربت توقف
وضعت وقد املزرعة، منزل باب بجوار السلم عىل تقف أمه كانت اإلسطبل.

إلهي.» يا إلهي! «يا خافت: بصوت وقالت فمها عىل يدها
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وهو الخراف، ليتفقد يمتطيني ألربت بدأ املزرعة، يف قضيته صيف آخر أثناء
وكنت خلفنا، تسري زوي كانت ألحظه. لم إني حتى فشيئًا شيئًا حدث ما
وضع مرة أول أتذكر ال معنا. زالت ما أنها ألتأكد والحني الحني بني أتوقف
الحرب إعالن مع إنه إذ ما، يوًما فعلها أنه بد ال لكن فوقي، الرسج ألربت
مساء وكل صباح كل الخراف إىل للذهاب يمتطيني ألربت كان الصيف ذلك
تصدر بلوط شجرة وكل األبرشية يف ممر كل عرفت العمل. من عودته بعد
أيكة أسفل النهر مياه يف نخوض كنا ضجيًجا. تحدث بوابة وكل حفيًفا
عندما الرسخس. بنبات املزروعة األرض فوق السري يف نرسع ثم األشجار
يف املوضوعة الشكيمة يحرك أو الزمام يشد يكن لم يمتطيني ألربت كان
ألعرف بكعبيه ويلمسني برقة بركبتيه يضغط أن يكفي كان وإنما فمي،
األشياء، هذه دون من حتى امتطائي يستطيع كان أنه وأظن مني. يريد ماذا
الحديث عن توقف ومتى واالنسجام. التفاهم من بعيد حد إىل وصلنا ألننا
نفيس. يف الطمأنينة يبعث كان ما وهو الوقت، طوال يغني أو يصفر كان
من املزيد وجود فمع املزرعة، داخل علينا الحرب تؤثر لم البداية يف
وزوي أنا أقاد كنت الشتاء، أجل من والتخزين النقل إىل يحتاج الذي القش
حظنا حسن ومن لنعمل. الحقول إىل الباكر الصباح يف يوم كل املسنة
رعاية ألبيه تارًكا املزرعة يف الخيول عمل معظم مسئولية توىل ألربت أن
حول القنوات وحفر السياج وإصالح الخراف وتفقد والثريان الخنازير
الرغم عىل لكن يوم. كل دقائق بضع من أكثر نراه نكن لم وهكذا املزرعة،
التوتر من حالة املزرعة سادت فقد واحدة، وترية عىل الحياة استمرار من
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حامية مناقشات هناك كانت سيقع. مكروًها بأن أشعر وبدأت املتزايد،
وهو — األغلب ويف األحيان، بعض يف وأمه ألربت والد بني الفناء؛ يف مطولة

وأمه. ألربت بني — للغاية غريبًا كان ما
باب خارج غضب يف ألربت نحو تلتفت وهي صباح ذات األم قالت
من هذا كل فعل أنه تعلم أنت ألربت. يا باللوم عليه تلِق «ال اإلسطبل:
رهنها سنوات عرش قبل املزرعة يبيعه أن دينتون اللورد عرض عندما أجلك.
ويجعله باله، يقلق الذي هو الرهن وهذا تكرب. عندما مزرعة لديك لتكون
ألن داعي فال آلخر آن من طبيعته عىل تره لم إذا ولهذا الرشاب. عىل يُقبل
العمل عىل قادًرا يعد ولم كانت، كما جيدة صحته تعد لم عليه. تضيق
عمره، من الخمسني تجاوز أنه تعرف أنت السابق. يف كان كما املزرعة يف
وهناك كبار. أو السن يف صغار أنهم عىل آبائهم يف يفكرون ال األبناء لكن
أنه وأظن األسعار، تراجع يخىش فهو ألربت، يا تقلقه الحرب أيًضا. الحرب
الكبري سنه لكن فرنسا، يف بالجيش االلتحاق عليه أن قلبه أعماق يف يشعر
كثريًا.» ذلك يستحق فهو ألربت، يا فهمه تحاول أن عليك بذلك. يسمح ال
الهموم من ولديك أمي، يا الخمر ترشبني ال «أنت حدة: يف ألربت أجاب
ترشبني كنت إذا حال كل وعىل تماًما. مثله بالقلق تشعرين يجعلك ما
بها القيام أستطيع التي األعمال كل أؤدي يفعل. مثلما توبخيني فلن الخمر
وذاك. هذا أفعل لم أني من الشكوى عن أبًدا يكف ال فإنه هذا ومع وأكثر،
إنه … إنه بل املساء، يف الخارج إىل جوي اصطحبت كلما يتذمر أيًضا وهو
غري هذا أسبوع. كل مرة الكنيسة يف األجراس لقرع أذهب أن يريدني ال

أمي.» يا معقول
هذا «أعرف يديها: بني بيده تأخذ وهي عطًفا أكثر بنربة األم قالت
أال ا. حقٍّ صالح رجل فهو مزاياه؛ ترى أن تحاول أن عليك لكن ألربت، يا

هكذا؟» تتذكره
عن الحديث عن يكف ليته لكن هكذا. أتذكره أمي، يا «بىل ألربت: أقرَّ
ليستمتع الوقت ببعض يحظى أن حقه ومن اآلن، يعمل جوي أصبح جوي.

أنا.» أفعل مثلما فيه
«بالطبع املزرعة: منزل نحو به وتسري ذراعه تتأبط وهي األم قالت
نوبة يف اشرتاه لقد كذلك؟ أليس جوي، من موقفه تعرف لكنك عزيزي، يا
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إال حاجة يف لسنا فنحن يقول وكما ذلك. عىل نادم وهو يومها ومن غضب،
ما هذا املال. يستهلك هذا وجوادك املزرعة، يف العمل أجل من واحد لجواد
أيًضا. مثله أبي كان والجياد. املزارعني بني العالقة تكون هكذا باله. يشغل

ذلك.» من واثقة أنا بلطف. عاملته إذا أسلوبه يغري سوف لكنه
كانت ما وكثريًا األيام، تلك مًعا يتحدثان وأبوه ألربت يعد لم لكن
مرور وبعد أربعاء يوم صباح ويف بينهما. الوسيط بدور تقوم ألربت والدة
الفناء. يف مجدًدا بينهما النزاع تفض كانت الحرب، اندالع عىل أسابيع بضعة
السابقة. الليلة يف ثمًال املنزل إىل السوق من عاد قد ألربت والد كان وكعادته
الخنازير، إناث لتخصيب استعاروه الذي الخنزير ذكر يعيد أن نيس إنه قال
وشك عىل وكانا بشدة، اعرتض ألربت لكن بذلك، يقوم أن ألربت من وطلب
به، يقوم أن يجب عمًال لديه إن ألربت والد قال كالمية. مشادة يف الدخول

اإلسطبالت. سينظف أنه عىل ألربت أرص حني يف
األمر يستغرق «لن املوقف: لتهدئة محاولة يف برسعة ألربت والدة قالت

القرية.» إىل الخنزير لتعيد عزيزي يا ساعة نصف سوى منك
إغضابها، يكره كان ألنه أمه تتدخل عندما دائًما يفعل مثلما ألربت رضخ
مع أخرج أن برشط لكن أمي، يا أجلك من هذا سأفعل «حسنًا. فقال:
لهذا.» أهيئه أن بد وال الشتاء، هذا الصيد أعلمه أن أريد املساء. هذا جوي
تجاهي ينظر أنه بعدها والحظت شفتيه، ومطبًقا صامتًا ألربت والد ظل
أمام كومة من عصا والتقط برفق، أنفي عىل وربَّت ألربت، استدار مبارشة.
مرور بعد الخنازير. حظرية نحو طريقه شق ثم األخشاب، تخزين سقيفة
يف واألسود األبيض اللونني ذا الضخم الخنزير يقود شاهدته دقائق بضع

يلتفت. لم لكنه عليه، ناديت املمر. باتجاه املزرعة طريق
ما فدائًما جاء، وإذا االن، كثريًا اإلسطبل إىل يأتي ألربت والد يعد لم
هذه وحيًدا يرتكني كان الخارج. إىل زوي اصطحاب أجل من ذلك يكون
حيث الخارجي الفناء إىل ويأخذها زوي فوق بالرسج يلقي كان األيام.
لم ولهذا الخراف. ليتفقد املزرعة منزل تعلو التي التالل فوق يمتطيها
زوي وقاد الصباح ذلك اإلسطبل إىل جاء عندما النظر يلفت ما هناك يكن
معي املعسول كالمه وبدأ بعدها اإلسطبل إىل عاد عندما لكن الخارج. إىل
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لكن الفور. عىل الشكوك انتابتني الرائحة ذكي الشوفان من دلًوا يل وقدم
حتى جيًدا املوقف تقدير من منعاني انتابتني التي الفضول وحالة الشوفان
من الرغم عىل عنه. أبتعد أن قبل رأيس حول اللجام تمرير من تمكن أنه
يده ومد اللجام، يشد وهو املعتاد غري عىل وحنونًا هادئًا صوته كان هذا
بني. يا يرام ما عىل «ستكون هادئ: بصوت وقال عنقي، عىل لريبت ببطء
حاجة يف أنا بذلك. وعدوني لقد بك. يعتنون سوف يرام. ما عىل ستكون

بشدة.» املال إىل أحتاج جوي. يا املال إىل
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باللجام. طويًال حبًال ربط أن بعد اإلسطبل خارج إىل ألربت والد ساقني
كنت ودائًما إيلّ، وتنظر برأسها تلتفت الخارج يف كانت زوي ألن معه رسُت
الحظت معي. زوي دامت ما شخص أي ومع مكان أي إىل بالذهاب سعيًدا
لو كما حوله ويتلفت الوقت، طوال خافت بصوت يتحدث ألربت والد أن

ا. لصٍّ كان
وقادنا رسجها، إىل بحبل ربطني إذ زوي، سأتبع أني أدرك أنه بد ال
إىل وصلنا إن ما الجرس. إىل صعوًدا ثم الطريق عىل سريًا الفناء خارج بهدوء
اتجهنا ثم التل أعىل برسعة وانطلقنا زوي، بامتطاء أرسع حتى الضيق املمر
أعرف كنت واحدة. بكلمة منا أي مع ألربت والد يتحدث لم القرية. نحو
أحببت أني والواقع ألربت، مع وتكراًرا مراًرا سلكته ألني جيًدا، الطريق
أول شاهدت آخرين. وأشخاص بجياد دائًما ألتقي كنت ألني هناك الذهاب
من أطرايف وتجمدت القرية، يف قصري وقت قبل الربيد مكتب خارج سيارة
توازني، استعدت لكني عاليًا، ضجيًجا محدثة بجواري تمر وهي الخوف
القرية من اقرتابنا مع لكن بعدها. كبريًا اهتماًما أوالني ألربت أن وأذكر
إىل باإلضافة الحديقة حول تنتظر السيارات من كبريًا عدًدا رأيت آنذاك
أنه أتذكر قبل. من أراه كنت ما عددهم يفوق والجياد الرجال من حشد
نعدو ونحن الشديد بالخوف شعور فجأة اعرتاني بالحماسة شعوري وسط

القرية. داخل إىل
مكان، كل يف اللون زيتية عسكرية مالبس يرتدون رجال هناك كان
بفرقة إذا الحديقة، نحو بالكنيسة مروًرا وقادنا ألربت، والد ل ترجَّ وعندما
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الطبول لقرع املدوي الصوت انطلق عسكرية. بموسيقى عزفها تبدأ موسيقية
الجنود مشية يحاكي بعضهم مكان؛ كل يف األطفال وانترش القرية، أنحاء يف
من يطل اآلخر والبعض أكتافهم، فوق املكانس عصا حاملني وذهابًا جيئة

باألعالم. ملوحني النوافذ
العلم يرفرف حيث الحديقة منتصف يف العلم سارية من اقرتبنا عندما
باتجاهنا. الحشد وسط الضباط أحد اندفع الشمس، ضوء يف الربيطاني
يضع العسكري والحزام الفروسية بنطال يف متأنًقا القامة طويل رجًال كان
أني «أخربتك قال: الذي ألربت والد صافح جانبيه. أحد عىل الفيض سيفه
ملا مضطر أني ولوال املال، إىل بحاجة ألني هذا نيكولز. كابتن يا سآتي

كهذا.» جواد عن تخليت
نظرة ألقى عندما إعجابه عن معربًا برأسه يومئ وهو الضابط قال
املاضية. الليلة تحدثنا عندما تبالغ ربما أنك ظننت املزارع. أيها «حسنًا عيلّ:
كهذا. موقف يف الجميع يقوله ما وهذا األبرشية»، يف جواد «أفضل إنه قلَت
ودلكني برفق رقبتي عىل ملَّس ثم يل.» يبدو ما هذا مختلف. الجواد هذا لكن
«أنت منه. أنفر فلم صوته ونربة يده ملسة يف بعطف شعرت أذنّي. خلف
ولنا عسكرية، رسيَّة ألي رائعة مطيَّة الجواد هذا سيكون املزارع. أيها محق
اآلن يل يبدو مثلما كان إذا بنفيس. امتطاءه أود إلينا. ينضم أن يف الفخر

رائع.» جواد أنه شك ال تماًما. يناسبني فسوف
«ستشرتيه أحد: يسمعه أال يود كأنما ا خفيضجدٍّ بصوت ألربت والد قال
أتخىل أن يمكنني ال نيكولز؟ كابتن يا باألمس وعدتني كما جنيًها بأربعني

املال.» إىل بحاجة فأنا ذلك، من بأقل عنه
وعدتك ما «هذا أسناني: ويفحص فمي يفتح وهو نيكولز كابتن قال
قوي عنق ذو املظهر جميل صغري جواد إنه املزارع. أيها املاضية الليلة به
للصيد خرج هل كثريًا؟ عمًال أدى هل مستقيمة. وأرساغ منحدر وكتف

بعد؟»
كجواد ينطلق إنه ويقول يوم، كل يمتطيه «ابني ألربت: والد قال

الصيد.» كجواد ويقفز السباق،
يعاني وال الئق، أنه البيطري طبيبنا يقرر عندما «حسنًا، الضابط: قال

اتفقنا.» حسبما جنيًها األربعني عىل فستحصل أمراض، أي
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سيدي. يا طويًال االنتظار يمكنني «ال خلفه: ينظر وهو ألربت والد قال
به.» القيام من بد ال عمل فلدي أدراجي، أعود أن عيلّ

الرشاء، يف وأيًضا القرية أهايل تجنيد يف مشغولون «نحن الضابط: قال
الرجال من املتطوعني عدد أن الواقع يمكن. ما بأرسع إليك سنعود لكننا
أن البيطري الطبيب عىل وليس األنحاء، هذه يف املالئمة الجياد عدد يفوق
بضع غضون يف إليك وسأعود هنا، انتظر كذلك؟ أليس الرجال، يفحص

دقائق.»
إىل ثم للحانة املواجه املسقوف املدخل عرب بعيًدا نيكولز كابتن قادني
رسميٍّا زيٍّا يرتدي وموظف بيضاء معاطف يرتدون رجال فيها كبرية حديقة
صوت سمعت أني إيل ُخيِّل املالحظات. بعض ويدون طاولة عىل يجلس
يف بخوف أشعر أكن لم ألني أطمئنها، كي ِصْحت لذلك عيلّ، تنادي زوي
الضابط إيلّ تحدث حويل. من يجري بما للغاية مشغوًال كنت اللحظة. تلك
همزني متحمًسا. أكون أكاد وأنا معه رست لذا مًعا، نسري ونحن هادئة بنربة
يف — أسود َكثٍّ شارب ذو ونشيط صغري رجل وهو — البيطري الطبيب
ما وهو لفحصها، األخرى تلو واحدة أقدامي ورفع جسدي، يف مكان كل
جعلني بعدئذ أنفايس. وشم وفمي، عينّي يف النظر حدق ثم يل، يرق لم
بصحة «يتمتع فقال: ممتاز، جواد أني يعلن أن قبل الحديقة حول أهرول
بأي مصابًا ليس املدفعية. أو الفرسان سالح سواء غرض ألي يصلح جيدة.
الكابتن؛ أيها برشائه عليك جيدة. بحالة وأسنانه أقدامه أمراض. أو كسور

ممتاز.» جواد فهو
كابتن من املقدمة األموال أخذ الذي ألربت والد إىل أخرى مرة أُِعْدت
سيدي؟ يا به تعتني «سوف وقال: بنطاله جيب يف بدسها وأرسع نيكولز،
وتحسس يده، مد كثريًا.» يحبه فابني أذى، ألي يتعرض لم أنه ترى سوف
جديًرا شخًصا يلّ بدا اللحظة تلك يف بالدموع. عيناه واغرورقت بها، أنفي
أو أنت تفهم لن بني. يا يرام ما عىل «ستكون أذني: يف همس بالحب.
وسوف بالرهن، الوفاء من أتمكن فلن أبعك لم إذا لكن يجري، ما ألربت
سيئة. معاملة الجميع عاملُت بل سيئة؛ معاملة عاملتُك لقد املزرعة. نفقد
رأسه، منكًسا كان زوي. وخلفه بعيًدا سار ثم عليه.» وأعتذر ذلك، أعرف

هزيل. كرجل فجأة وبدا
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وجزع ألم رصخة وأصدر أصهل وبدأت عني، تخلوا أنهم تيقنت حينئذ
دوًما اعتادت التي — زوي إن حتى القرية، أرجاء يف صداها تردد مدوية
برغم السري مواصلة عن وامتنعت توقفت، — ومساملة مطيعة تكون أن
ثم رأسها، وحركت زوي، التفتت ألربت. والد بها يجرها كان التي القوة
األمر نهاية يف وُسِحبَت خفتت، صيحاتها أن غري الوداع. صيحة صاحت
عني، يا وترسِّ تحتوياني أن حنونتان يدان حاولت ناظري. عن اختفت حتى

العزاء. يفوق كان حزني لكن
يخرتق ألربت صديقي شاهدت عندما األمل خيوط آخر أفقد كدت
اإلجهاد. فرط من بالحمرة وجهه اكتىس وقد باتجاهي ويتقدم الحشد،
يقرتب وهو ألربت إىل القرية أهل جميع ونظر العزف، عن الفرقة توقفت

عنقي. حول يديه ويضع مني
بي: يمسك كان الذي نيكولز كابتن إىل ينظر وهو هدوء يف ألربت قال
دائًما جوادي وسيظل جوادي، إنه جوادي. جوي كذلك؟ أليس باعه، «لقد
إذا لكن بيعه، من أبي أمنع أن وسعي يف ليس اشرتاه. عمن النظر بغض
معه.» أبقى كي الجيش إىل االنضمام أريد معكما. فسآتي معك، جوي رحل
يده: بظهر جبينه ويمسح العسكرية قبعته يخلع وهو الضابط قال
وتطل مجعًدا، أسود شعره كان الفتى.». أيها الجنود بشجاعة تتحىل «أنت
وأنت السن، صغري تزال ال «لكنك والعطف. البشاشة نظرات وجهه من
إلينا عد عمرهم. من عرشة السابعة دون هم من نقبل ال نحن ذلك. تعرف

فعله.» يمكن ما سنرى وعندها ذلك، نحو أو عام بعد
يف كأنني أبدو «إنني التوسل: إىل تكون ما أقرب بلهجة ألربت قال
عرشة.» السابعة يف هم ممن بنيانًا أشد إني بل عمري، من عرشة السابعة
سيدي؟ يا معك تأخذني «ألن يقول. مما جدوى أّال حديثه أثناء أدرك لكنه

يشء.» أي … يشء أي سأفعل اإلسطبل؟ يف للعمل حتى وال
الفتى؟» أيها اسمك «ما نيكولز: كابتن سأل

سيدي. يا ناراكوت ألربت اسمي –
أعتذر ناراكوت. سيد «حسنًا وقال: قبعته، وارتدى رأسه، الضابط هز
تقلق ال لكن اللوائح. هي فتلك الفتى؛ أيها آسف مساعدتك. أستطيع ال ألني
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لالنضمام مؤهًال تصبح حتى جيًدا به أعتني سوف جوي. جوادك بشأن
ممتاز، جواد فهو به، فخوًرا تكون أن ينبغي فائقة. عناية أوليتَه لقد إلينا.
املال. دون من تدار لن فاملزرعة املزرعة؛ أجل من املال إىل بحاجة أباك لكن
إىل االنضمام عليك يتعني ولهذا بشجاعتك، معجب أني تعرف أن عليك
حربًا ستكون أنها أخىش مثلك. لرجال بحاجة فنحن تكرب؛ عندما الجيش
وسأكون نيكولز، كابتن أنا اسمي. تذكَّر الناس. يظن مما أطول طويلة؛

إلينا.» بانضمامك فخوًرا
به؟» القيام يمكنني يشء ال إذن؟ جدوى «ال ألربت: سأل

صغري وأنت اآلن، للجيش ِملك جوادك يشء. «ال نيكولز: كابتن قال
لك. قلت كما به نعتني سوف تقلق، ال الجيش. إىل االنضمام عىل السن

مني.» وعد وهذا شخصيٍّا، به أعتني سوف
حاول أذنّي. عىل بيده وملَّس يفعل، أن اعتاد مثلما أنفي ألربت داعب
هادئ: بصوت فقال ذلك، عن عجز لكنه شفتيه، عىل ابتسامة يرسم أن
يا عليك سأعثر تكون أينما العزيز. جوادي يا مجدًدا عليك أعثر «سوف
ليس أخرى. مرة عليه أعثر أن إىل جيًدا به اعتِن سيدي يا أرجوك جوي.

أتِعُدني؟» ذلك. تكتشف وسوف كله، العالم يف مثيل الجواد لهذا
ألربت، استدار وسعي.» يف ما سأبذل أني «أِعُدك نيكولز: كابتن قال

نظري. عن غاب حتى الحشد وسط بعيًدا وسار
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