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لقد لوجفيل. يف حديثًا أُنشئ الذي املشفى نبأ لسماِع شكٍّ بال ستَُرسُّ العزيز، صديقي
التقيتُه بوسطن، من محاٍم وهو مريكل؛ السيد بُصحبة قليلة أيام منذ لزيارته هُت توجَّ
للغاية، اهتمامي أثارت قصًة عيلَّ قصَّ هناك، إىل طريقنا ويف القطار. متن عىل مصادفًة
لسخائه العالم يدين الذي جينكس، لورين الراحل جانب من املؤسسة، بهذه التربُّع حول
العملية. الناحية من وفعاليتها غايتها نُبل عن فكرتها يف ِجدَّة تقل ال خرييٍة بأعماٍل امُلتميز،
ميلز، سوك آند ستوكنج ساكو لرشكة رئيًسا جينكس لورين السيد كان تعلم، كما
النساء مراقبة عرب يوم، ذات دوالر مليون جنى لقد للغاية. واستثنائيٍّا عزبًا رجًال كان وقد
أن جينكس السيد الحظ رو. تريمونت شارع يف رخيٍص متجٍر من جوارب يشرتين وُهنَّ
البيضاء الجوارب من زوَجني لقاء سنتًا خمسني دفع يف طويل لوقت تردَّدن الالتي اإلناث
نفسها الجودة لهما زوَجني لرشاء سنتًا وسبعني بحماسخمسة دفعَن النقوش، من الخالية
وعرشين اثنني الجوارب من زوَجني صناعة تكلفة تبلغ الكاحل. عند بنقوشحمراء مزيَّننَي

سنت. ُربع الحمراء النقوش طباعة وتُكلِّف سنتًا،
العظيمة. جينكسثروته عليه بنى األساسالذي كانت املراقبة «هذه مريكل: السيد قال
ذلك ومنذ النقوش، من الخالية الجوارب صنع عن ميلز ساكو رشكة فت توقَّ الفور عىل
بالتجزئة باعها والتي حمراء، بنقوش املزينة الجوارب غري شيئًا جينكس يصنع لم الحني
أو ماساتشوستس، يف والستني الخامسة سن تحت امرأة من ما أنه يل ُحكي سنتًا. بستني
جينكس جوارب من دستة نصف األقل عىل تمتلك لم فريمونت، أو مني أو نيوهامبشري

سنتًا.» والستني الحمراء النقوش ذات العادية
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الحالوة أن عىل تدل إنها أرنولد. ماثيو السيد اهتمام ستُثري الحقيقة «هذه قلت:
والخِف…»

أنه ورغم فيلسوًفا. كونه بجانب عمليٍّا، رجًال كان جينكس أن عىل تدل إنها «عذًرا.
كما العقالء. املواطنني ككلِّ اهتمامه، عظيم السياسة أوىل فقد حياته، يف مشغوًال كان
وكان املعارص، التأميل التفكري بعيٍد حدٍّ إىل اتبع وقد املاورائيات. علم يف ضليًعا أيًضا كان
كلِّ منتصف ويف الهيجلية. املدرسة إىل ل تحوَّ إذ قصري؛ بوقٍت وفاته قبل حتى إليه يميل
ليستمع كونكورد مدينة إىل بمرح ويذهب بنفسها، نفسها تُدير رشكتَه يرتك كان صيف،
ورشكاءهما وكانط أفالطون السادة أن الشخيص رأيي يف التفاح. بستان يف املحارضات إىل
فيما جديدة، أفكاًرا كونكورد يف اكتسب جينكس ولكن االمتياز. هذا مقابل كثريًا استنزفوه

جنسه.» بني نحو واجبه يخص
تذكرته. َل املحصِّ ليُناول لربهة مريكل السيد ف توقَّ

معروًفا كان ما بقدر حياته، من األخري العام «يف قائًال: حديثه مريكل السيد أكمل ثم
توجيه إىل َسَعوا بأُناٍس كثريًا أُحيط جينكس فإن له، أرسة وال وخريِّ األطوار غريُب أنه عنه
بأسبوع، وفاته وقبل البرشي. الجنس حياة تحسني أجل من متعددة برامج إىل اهتمامه

طلبي.» يف أرسل
ُمحتاٍل أيُّ يستطيع ال بحيث ُمحكمة؛ وصيًة يل تكتَب أن منك أريد «مريكل، يل: قال

منها.» النَّيْل بيمربتون ساحة يف
جينكس؟» يا الحالية وصيتك هي ما «حسٌن، له: قلت

يف فكرتها يل خطرت مؤسسة، إنشاء لصالح كلِّها بثروتي التربع يف «أرغب قال:
كونكورد.»

الجوارب من َجنَيته الذي الطيب مالك أَهِدر يل. شأن «ال الحدة: من بيشء قلُت
بالنسبة جيد، ختاميٌّ عمٌل إنه … الهواء يف يَطري ودعه كونكورد هواء طاحونة يف املنقوشة

صيفي.» فيلسوف إىل
«ليست تابع: ثم فمه، زاوية يف ابتسامة رأيُت أنني وِخلُت «مهًال.» جينكس: قال
معينة آمال هناك تكون قد أنه أُنكر ال أنني رغم له، التربُّع أريد ما هي كونكورد مدرسة
أخذ وبعدئٍذ الحكمة؟» الُحكماء لتعليم املال إنفاق يف الحكمة ما لكن حوله. وما البستان يف

للكذابني. مشًفى ستكون التي للمؤسسة النبيلة خطته يرسد
لوجفيل. محطة رصيف إىل عرباته يجرُّ القطار كان
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املواطن ذلك مات قالئل، أيام «بعد مقاعدنا: من ننهض بينما قائًال املحامي تابع
يبلغ دخٌل للمشفى ص يُخصَّ وصيته، بنوِد وبموجب العام. بالعمل واملهموم النظر البعيد
ماساتشوستس، يف سداسية مالية وأوراق حكومية، سندات بني ما دوالر ألف و٥٠٠ مليونًا
عقارات يف املمتازة الدرجة من عقاري رهن وصكوك وألباني، بوسطن بورصتَي يف وأسهم
إدارة طريقة أما األوصياء. من عرش ثالثة إرشاف تحت للمشفى، صة ُمخصَّ إنجالند، نيو

دقائق.» بضع غضون يف بنفسك عليها فستطَّلع وصايتهم، تحت الرتكة
اليشء، بعض أملانية بلكنة تحدَّث املحيَّا، طلق محرتٌم رجٌل املشفى باب لدى قابَلنا

املساعد. املرشف بصفته بنفسه وعرَّفنا
املريض؟» منكما َمن لكن «معذرًة، بتأدُّب: قال

وهذا األمناء، ملجلس القانوني املستشار أنا منا. أحد ال «أوه، ضاحًكا: مريكل أجاب
املشفى.» بأعمال مهتمٍّ زائٍر مجرَّد هو الرجل

االتجاه؟» هذا يف بالسري تفضلتما هال فهمت. «حسٌن، املساعد: املرشف قال
سجل يف اسمك ن دوِّ فضلك، «من يل: وقال وقلًما، دفرتًا وناولني املكتب، إىل دلفنا

اختفى. قد كان املحامي لكن مريكل، إىل ألتحدَّث التفتُّ ثم ذلك، فعلُت الزوَّار.»
إليه تستند الذي النظري فاألساس للغاية؛ بسيط نظامنا «إن املساعد: املرشف قال
مثل أخالقي؛ مرض األحيان، من كثري يف مزمنًة تُصبح التي الكذب، عادة أن هو املؤسسة
طوًعا نفسه يُسلم الذي الَكذَّاب نأخذ فنحن عامة؛ بصفة عالجه ويُمكن ْكر، السُّ اعتياد
عىل نحثُّه العملية، هذه خالل اإللزام. لعملية أشهر ستة ملدة ونُخضعه العالجي، لنظامنا
ونُمطره الكذب، مهارة يف عليه واملتفوِّقني له املكافئني من بالكذَّابني، ونُحيطه الكذب،
يصري ما وعادًة فعل، ردة لديه تتولَّد الوقت وبمرور تماًما. بها يَتشبَّع أن إىل باألكاذيب،
فعىل العالج؛ من الثانية املرحلة لخوض ا مستعدٍّ يكون وبذلك للحقيقة؛ ُمتعطًشا املريض
تشبَّع الذي املقيت الَكذَّاب يُحاط إذ املعاكسة؛ الطريقة ذ تُنفَّ السنة، من الثاني النصف مدار
وبفعل بعناية، واقعية أدبيات قراءة عىل تشجيعه ويَجري صادقني، بأشخاص بالكذب،
أن باإلكبار أجدر أنه كم فهم من يتمكن املتباَدل، األخالقي والتأثري والقدوة املحارضات
حاالت إنَّ أقول أْن ويلزم العالم؛ إىل نُعيده ذلك وبعد الباطل. يقول أن ال الحق، املرء يقول

الحدوث.» نادرة االنتكاس
للعالج؟» قابلني غري أشخاًصا تجدون «هل سألت:
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وجوده للعالج، القابل غري الكذاب لكن آخر. إىل وقٍت من «نعم، املساعد: املرشف قال
يكون أن الخارجي املجتمع إىل بالنسبة األفضل ومن خارجه، وجوده من أفضل املشفى يف

هنا.»
إىل املساعد دعاني املرشف، طلب يف اإلرسال وبعد جديًدا. مريًضا جالبًا أحدهم، أتى
أوًال سنمرُّ بوقتهم. يستمتعون وكيف مرضانا، يعيش كيف لك «سأُبنيِّ يل: قال أتبعه. أن

بالكذب.» التشبُّع مرحلة مشاهدة يمكن حيث األيرس، بالجناح — سمحت إذا —
أكثر أو دستتان ويشغلها مريح، بأثاٍث ُمؤثَّثة أكرب، غرفة إىل َرْدهة عابًرا تقدَّمني
مجموعات، يف يقفون أو آخرون يجلس بينما يكتب، وبعضهم يقرأ، بعضهم الرجال، من
عىل حديدية قضبان هناك يكن لم لو الواقع، يف بالحيوية. مفعمة أحاديث يف منخرطني
نزيٍل إىل للتحدث مرشدي توقَّف محرتًما. ناديًا تخصُّ اسرتاحة غرفة يف لحسبتُني النوافذ،
واقًفا وتَركني مونشهاوزن، البارون مغامرات من مهرتئة نسخة أوراق بسأٍم يُقلِّب كان

حواِرهم. من جانٍب إىل السمع ألسرتق املجموعات، إحدى من مقربة عىل
املنتصف، من وانثنت رصيًرا، صنارتي «أحدثْت يقول: الوجه أحمر سمني رجٌل كان
يكفي بما الذهن حارض تشافو بيري يكن لم لو إنه لك أقول ُخذروف. كأنه خيُطها وداَر
البحرية عمق إىل ُسِحبُت قد لكنُت القارب، بخطَّاف بنطايل من املناسب الطرف ِلجذْب
كاملة، دقيقة وتسعني ست ملدة تصارعنا لقد سيدي، يا حسٌن أقل. أو ثانيتني غضون يف
باونًدا وثالثني سبعة ل سجَّ امليزان، عىل ووضعته الفندق إىل به وعدُت بصيدي فزُت وحينما

تُصدِّقه.» لم أم ذلك صدَّقت سواءٌ الباوند، من جزءًا عرش ستة من جزءًا عرش وأحد
هذا فارغ، «كالم املقابلة: الجهة يف يجلس كان الحجم ضئيل وديع رجل قال

مستحيل.»
ذلك، «ومع قائًال: ردَّ الرسور. ه ولفَّ ذلك، جراء من باإلطراء شاعًرا األول املتحدِّث بدا

مستحيل؟» إنه تقول ملاذا ريايض. كرجل برشيف أقسم حقيقي، فاألمر
حقيقيٍّ صياٍد كلُّ جيًدا يعلم فمثلما مؤكَّدة؛ علمية حقيقة «ألنها بهدوء: اآلخر قال
من أقل يزن موسيليمجونتيكوك بحرية يف ط مرقَّ سلمون سمك يوجد ال الغرفة، هذه يف

باونًدا.» خمسني
تشكيالت من نوٌع — غربايل البحرية فقاع ال؛ «بالطبع قائًال: ثالث ٌث متحدِّ ل تدخَّ
خالله.» من تسقط باونًدا خمسني من األصغر األسماك وكل — الغربالية الشستوز صخور
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خالله من املياه تسقط ال «وملاذا باالنتصار: مفعمة بلهجة السمني املريض سأل
أيًضا؟»

يمنع قانونًا مني عو مرشِّ مرَّر أن إىل بالفعل، تسقط «كانت بجدية: الوديع الرجل ردَّ
ذلك.»

الَكذَّابون «هؤالء يل: قال الغرفة. عرب السري وتابعنا جديد، من مرشدي اصطَحبني
نُفرج إننا هنا. إىل تأتي التي العالج، يف واألسهل األخف الحاالت بني من يُعدُّون الرياضيون
إىل يعودوا بأالَّ دوا وتعهَّ العادة ُكرست وقد أسابيع، وتسعة ستة بني ترتاوح مدة بعد عنهم
بشأن أو اصطادها التي السمكة بشأن يكذب الذي والرجل أخرى. مرًة القنص أو الصيد
األصعدة جميع عىل صادًقا مواطنًا يكون ما عادًة يملكه، الذي األحمر الساطر كلب ذكاء
مرضانا.» إجمايل من املائة يف أربعني نحو تُمثِّل الحاالت تلك مثل فإن ذلك ومع األخرى.

غريها؟» من أكثر املعضلة الحاالت هي «ما
األخف، الحاالت املشفى. يف والسياسيِّني املسافرين عنابر يف سرتاهم من شك بال «هم
جبال وكذابي الكذابني، النساء وأزيار الكذابني، املجتمع وأفراد الكذَّابني، الصيَّادين مثل
الحديدية، السكك نرشات وكذابي تكساس]، من اآلتية الحاالت [باستثناء والحدود روكي
لهم نسمح جميعهم متنوعة، فئات إىل املنتمني الكذابني وُمختِلف النفسية، األبحاث وكذابي
عىل نُبِقي لكنَّنا جيد. ذلك تأثري إن العالج. من األوىل املرحلة خالل بُحرية مًعا باالختالط

صارم.» نحٍو عىل معزولني والسياسيني املسافرين
حينما عربه، دخلنا للذي مواجه باٍب عرب الغرفة، خارج إىل اقتيادي وشك عىل كان

مغروٌر. رجٌل بها تفوَّه سياقها، من منزوعٌة عبارٌة انتباهي اسرتعى
«… مرة ذات أخربني األفريقي «سكيبيو

ما عىل ذلك، من أوقع مثال ثمة «ليس الغرفة: خارج إىل عربنا بينما مرشدي قال
يُعدُّ شهرين. نحو منذ طوًعا املريض ذلك إلينا أتى الكذب. عالج يف اإللزام نظام ندعوه
األصعدة جميع عىل كبرٍي حدٍّ إىل صادق أنه من الرغم فعىل الشائع؛ النوع من مرضه
مشهورة، بشخصيات الشخصية معرفته يَدَّعَي أن إغراء مقاومة يستطيع ال فإنه األخرى،
حتى هذه، ضعفه نقطة بسبب أصدقاؤه، به هزأ ما كثريًا وبينهم. بينه الحميمية وادِّعاء بل
إنه رعايتنا. تحت نفَسه ووضع عاقل، رجل كأيِّ إلينا أتى املشفى، بافتتاح سمع حينما إنه
تجد لم هوجو وفكتور وبسمارك بيكونسفيلد مع ذكرياته أن وجد حينما رائًعا. بالءً يُبيل
حكاياٌت — حتى عليها وتفوَّقت — مرة ذات وطابقتْها العكس، عىل كانت بل هنا، صًدى
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أن غري الصدمة. من نوًعا البداية يف له سبَّب مما آخرون، نُزالءُ رواها لالنتباه لفتًا أكثر
القدر بهذا اإلعجاب حصد إىل يتعطش الذي العجيب الغرور وإن للغاية، راسخة العادة
ٍج متدرِّ نحٍو عىل معارفه، دائرة توسيع يف املايض يف بدأ أنه حدِّ إىل التطلُّب شديد لهو
ولورد جيفرسون، وتوماس تالريان، مع ذكرياته عن يحكي وجدناه ما ورسعان وحِذر.
سلوكيات أن من املسئول يتحقق نظامنا. يُحدثه الذي النفيس التأثري الِحظ كورنواليس.
عنها يُعربَّ ال — ب تعجُّ حتى وال اشتباه وال شك بال — وأنها أُزيلت، قد الَكذَّاب، هذا مثل
شارملان، إىل وصوًال الصامت، وويليام بفولتري للمرور فيها عاد التي حكاياته من أيٍّ يف
يف فهما ولذا نفسها؛ املشكلة من يُعاني املؤسسة يف آخر مريض وجود ويتصادف وهكذا.
بعيد غريَ أكرب. برسعة للمايض الرجوع عىل اآلخر إجباِر يف يُسهم وكالهما قوية، منافسة
هيليوجابالوس، اإلمرباطور أقامها التي العشاء حفالت إحدى يصف هنا صديقنا سمعت
هناك كنُت لقد «ماذا! قائًال: اآلخر الكذَّاُب صاح رشف. ضيف باعتباره هو وحرضها
اإلوز، وقلوب وقوانص بأكباد محشوٍّا خنزير رأس لنا قدَّموا أن ليلَة كانت لقد أيًضا!

ذاك».» اللذيذ املجفف والنبيذ
الحالة؟» لهذه تشخيصك هو وما «حسٌن، سألته:

عىل اآلخر ز يُحفِّ الشخصية الذكريات ذََوي الكذابنَي كال فإن الحايل، الوقت «يف أجاب:
عند يتوقفا أن ح امُلرجَّ من وليس أسبوع. كل قرون ثالثة بمعدَّل القديم، الزمن إىل العودة
عرص بطاركة عن ذكرياتهما طابقا قد يكونا حتى طويٌل وقٌت يميض ولن الطوفان. زمن
آدم. من أبعد هو ما يبلغا أن يمكنهما ولن آدم. إىل مبارشًة سيصالن ثم الطوفان، قبل ما
قليلة أسابيع قضاء وبعد بالصدق، العالج لعملية جاهَزين سيكونان الوقت، ذلك وبحلول
أخرى، مرًة العالم إىل سيخرجان املشفى، من اآلخر الجناح الخالصيف الصدق من مناخ يف

إلينا.» يأتيا أن قبل عليه كانا مما نفًعا أكثَر مواطننَي وسيكونان تماًما، ُشفيا وقد
مروًرا املرىض؛ يشغلها التي بها، امُلعتنى األنيقة النوم غرف ورأينا الدَّرج صعدنا
وإىل املبنى، من األيمن الجناح إىل وصوًال املعزولة، الفئات تُعالج حيث املنفردة بالعنابر
مثريٍة أطروحٍة إىل لالستماع للشفاء، امُلتماثلون الكذَّابون فيها ُجمع محارضات غرفة داخل
املحارض أن أعرف أن دهشتي يُثر لم القانونية». الناحية من الكذب «مساوئ حول لالهتمام

مريكل. بوسطن، من القادم امُلحامي القطار، رفيق هو
يف املظهر، حسن رجٌل قابَلنا االستقبال، — مكتب أو — غرفة إىل عودتنا طريق يف
مجتمع رجُل «إنه املساعد: املرشف همس النزيل، اقرتب وبينما تقريبًا. عمره من األربعني
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معرفة أحد يَستِطع لم أمريكا. يف لباقًة األكثر املخادع الشخص السابق يف كان وقد شهري،
تفاقمت يوًما. بالصدق نَطق قد — الحقيقة يف — كان إذا ما أو بالصدق، ينطق كان متى
سعيد إنني العالج. أجل من لوجفيل إىل املجيء عىل حثُّوه أقاربه أن درجة إىل للغاية، عادته
مطلع املشفى من بالخروج له نسمح سوف الجذري. الشفاء عىل مثال خري ألنه رأيته؛ بأنك

القادم.» األسبوع
«سيد له: وقال استوقفه. املساعد املرشف لكن تجاُوِزنا، وشك عىل املتعايف الكذَّاب كان

نظامنا.» د يتفقَّ الذي املحرتم السيد بهذا أُعرِّفك بأن يل اسمح رانسيفورت، فان
رانسيفورت.» فان سيد يا بمقابلتك مرسور «إنني قلت:

لسُت «وأنا ساحرة: مودة بابتسامة وأجاب الالئقة االنحناءة يل وانحنى قبَّعته رفع
اإلطالق.» عىل أهتمُّ ال ببساطٍة إنني سيدي. يا بمقابلتك محزونًا وال مرسوًرا

الشديد للتأدُّب بشدة مغايرًة كلماته، غلَّفت التي ما، حدٍّ إىل امُلذهلة الرصاحة كانت
ولكن، ل. التطفُّ يف رغبتي عدم عن بيشء تمتمُت بالذهول. أصابني مما سلوكه؛ ميَّز الذي
إىل متشوًِّقا «أحسبُك قائًال: تابعُت يستمر، أن للحوار ع يتوقَّ كان لو كما مكانه لزم أنه بما

القادم.» األسبوع خروجك
زوجتي لكن جديد، من بخروجي ما حدٍّ إىل مرسوًرا سأكون سيدي، «أجل أجابني:

ستحزن.»
املهني. بالفخر تمتلئ خاطفٍة بنظرٍة عيلَّ فردَّ املساعد، املرشف إىل نظرُت

أخرى.» مرة لقائك رشَف سأنال لعيلِّ رانسيفورت، فان سيد يا وداًعا «حسنًا، قلت:
ينرصف: بينما ودوٍد إيماءَة املساعد املرشف إىل ويُومئ بلياقة، يُصافحني وهو قال

ما.» نوًعا مملٌّ ألمر إنه سيدي؛ يا ذلك يحدث أالَّ «آمل
املشفى. يف رأيته ما ألصف وقت، من أملك مما بكثري أكثر صفحات أكتب أن يمكنني
مختلفة ودرجات أنواع من بكذابني التقيُت التجهيزات. كلِّ يف واضَحني والكمال الذكاء كان
الحاالت غالبية كانت معهم. وتحاورُت بالفعل، موجود أنه تعتقد مما أكثر الكذب، من
داخل ناِدرون أنهم فبدا الحقيقية، العبقرية ذوي من الَكذَبة أما كبري. حدٍّ إىل مألوفة
التي املثمرة الظهرية بعد ما ساعات يف ملشاهداتي ونتيجًة خارجها. هم مثلما املؤسسة
املساعد، املرشف قال مثلما مرض، امُلزمن الكذب بأن مقتنًعا رصُت لوجفيل، يف قضيتها
اإلسهاب من ملزيد داعَي ال الحاالت. من ا جدٍّ كبري عدد يف املالئم، العالج يُعاَلج ألْن قابل وأنه

ملحوظ. ونجاٍح عالية بهمة لوجفيل، يف تُجرى التي التجربة أهمية بيان يف
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كثريًا عليك أُلحَّ أن يمكنني وال عليك؛ األمر لطرح دوافعي فهم تيسء أالَّ بصدق أتمنى
الروعة قدر عينَيك بأمِّ ترى أن بك حريٌّ فرصة. أقرب يف بنفسك لوجفيل إىل تذهب لكي
ن بالتحسُّ أمل من للبؤساء، املشفى نظام يُقدِّمه وما جينكس، لورين إرث بها يُدار التي
بالدخول لك سيسمحون لكنَّهم األربعاء، هو االعتيادي الزيارة يوم إن جديد. من والبعث

شك. بال وقٍت، أيِّ يف
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