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هذه «كانت قائًال: سيَحكي األخالقي، ِحسه ويزداد العمر، به يتَقدَّم أن بعد فالمبو، كان
وقت ارتكبتُها لقد فريدة. لصدفٍة نتيجًة األخرية كذلك وكانت ارتكبتُها، جريمة أجمل هي
للمناسبات مناسبًة جرائمي تكون أن دائًما أحاول كنت فنَّانًا، فِلَكوني املجيد. امليالد عيد
لكارثة، مرسًحا الحديقة تلك أو فة الرشُّ هذه فأختار فيها؛ أكون التي األماكن أو الخاصة،
أنصب أن عيلَّ لزاًما كان ثَمَّ، ومن تماثيل؛ مجموعة لعرض مكانًا أختار كنُت لو كما
عىل اليهود، يجُد بينما الصندل، بخشب جدرانُها مكسوٍَّة طويلٍة ُغرٍف يف اإلقطاعيني عىل
مقهى وفواصل أضواء بني إنذار سابق بال ُمفِلسني أصبحوا وقد أنفَسهم اآلخر، الجانب
باألمر ليس (وهو أمواله من األساقفة أحد أُجرِّد أن إنجلرتا، يف أردُت، إذا وهكذا ريش.
الخرضاء املروج وسط قصدي، تفهم كنَت إذا ذلك، أفعل أن أحب تظن)، قد كما السهل
من أحٍد أموال عىل أستويل حني فرنسا، يف وباملثل كاتدرائية. بها بلدٍة يف الرمادية واملباني
رأسه يسند عندما بالرضا أشعر مستحيل)، شبه أمر (وهو الفاِسدين األغنياء الفالحني
فيما املهيبة السهول وتلك امُلقلمة، الحور أشجار من رمادي خط بمحاذاة غضبًا الفائر

ميليه. الجليل الفنان روح فوقها تحوم التي الغال ببالد يُعرف كان
طابَع تَحمل ودافئة، مرحة جريمًة املجيد، امليالد عيِد روَح تَحمل يل جريمة آخُر كانت
يف ديكنز تشارلز يعرضها التي الجرائم طراز عىل جريمة اإلنجليزية؛ املتوسطة الطبقِة
والذي بوتني، مقاطعة من بالقرب القديمة املتوسطِة الطبقة منازل أحد يف ارتكبتُها أعماله،
بوَّابتَيه عىل مكتوٌب واسُمه إسطبٌل، جانبَيْه أحِد وعىل الشكل، هاليلُّ عرباٍت ممرُّ له كان
ألسلوب تقليدي أن ا حقٍّ أعتقُد النوَع. ذلك تعلُم أنت أروكاريا. شجرُة وبه الخارجيتنَي،

ذاِته.» اليوم مساء يف تُبُْت أنني خسارٌة وأدبيٍّا. ماهًرا كان ديكنز
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القصُة كانت الداخل من حتى لكْن الداخل؛ من القصِة ِد َرسْ يف فالمبو يبدأ سوف
هي تلك كانت وإن اإلطالق، عىل مفهومٍة غريَ ستبدو الخارج، من إليها نظرَت إذا غريبًة.
إن القول يمكن املنظور، ذلك ومن إليها. ينظَر أن غريب لشخص ينبغي التي الطريقة
التي الحديقة عن كاشفًة اإلسطبل، ذي للمنزل األمامية األبواُب ُفتحت عندما بدأت املأساة
عطلِة عَرص الطيور إلطعام خبًزا تَحمل فتاة وخرجت األروكاريا، شجرَة جنباِتها بني تَحوي
الصعب من كان ولكْن جريئتان، بُنِّيتان عينان ولها الوجِه، جميلَة كانت الصناديق. يوِم
عن الِفراء تمييَز الصعب من جعلت لدرجٍة بُنيٍّ بِفراء ُملتحفًة كانت فقد ِبنيَتِها؛ تمييُز

ببطء. يميش صغري ُدبٌّ أنها تظنُّ قد الجذَّاب وجهها من ولكْن شعرها.
أحمر ضوءٌ ثَمة وكان املساء، اقرتاب مع الحمرة إىل تميُل الشتوية العرص سماءُ كانت
عىل امليتة. األزهار بأشباح ويملؤها الذابلة، األزهار مراقِد فوق يزحف بالفعل بدأ قد داكن
ه تحفُّ مغطٍّى ممرٌّ أو ممًىش ثَمة كان اآلخر الجانب وعىل اإلسطبل، كان البيت جانبَي أحد
للطيور الخبَز الشابة الفتاُة نثرِت أن وبعد الخلف. يف أكرب حديقة إىل يؤدِّي الغار شجرياُت
بالغار، املحفوف املمرَّ َعَربَت يأكلُه)، كان الكلب ألن اليوم؛ ذلك الخامسة أو الرابعة (للمرة
الُخرضة. دائمة متأللئٍة نباتات من خلفية مزرعة إىل وصلت حتى األنظاَر تلِفَت أن دون
الحديقة ُسوِر أعىل إىل ونظرْت العادة، من نابعًة أو حقيقية دهشة، صيحَة أطلقت هنا

مذِهل. نحٍو عىل تجاوَزه محاوًال يمتطيه، غريبًا جسًدا لرتى العايل
ا.» جدٍّ كبري االرتفاُع كروك، سيد يا تقفز «ال قائلًة: االنزعاج من بيشء صاحت

األسود شعُره ونحيًال، طويًال شابٍّا طائر كحصان السوَر يمتطي الذي الشخص كان
شاحبٌة بَرشتُه لكْن الذكاء، عن وتنمُّ مميزٌة وجِهه وَقَسماُت الفرشاة، أسناِن مثَل ألعىل يربُز
وهي الُحمرة، شديدَة عنُق رابطَة يرتدي كان ألنه جالء؛ أكثَر ذلك بدا أجنبية. مالمَح وذات
يلتفت لم ما. ليشءٍ رمًزا كانت ربما عناية. أواله أنه يبدو الذي مالبسه من الوحيد الجزء
أن املمكن من وكان بجوارها، األرض إىل الُجندِب مثل وقفز املذعورة، الفتاة استجداء إىل

ساقاه. تنكَرس
كنُت أنني لديَّ شك وال ا، لصٍّ أكون املفرتضأن من كان أنني «أعتقد هادئة: بنربة قال
عىل ذلك يف رضًرا أرى ال لكم. املجاِور اللطيف البيِت بذلك ُولِدت أنني لوال ا لصٍّ سأصريَ

حال.» أيِّ
كهذه؟!» أشياء تقول أن لك «كيف قائلًة: ْت احتجَّ
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يف َضريًا أرى فال السور، من الخاطئ الجانب عىل ُولدُت إذا «حسنًا، الشاب: قال
تسلُّقه.»

ذلك.» بعد تفعل أو ستقول ماذا أبًدا أعلم «ال قالت:
الجانب عىل ولكني نفيس، أعرف ال األحيان بعض يف أيًضا «أنا قائًال: كروك السيد رد

اآلن.» السور من الصحيح
الصحيح؟» الجانب هو «وأيُّهما ضاحكًة: الشابة الفتاُة تساءلت
فيه.» أنِت تكونني الذي «الجانب قائًال: كروك املسمى الشاب ردَّ

بوق صوُت انطلق األمامية، الحديقة باتجاه الغار نباتات بني مًعا يسريان كانا بينما
ذاُت األناقة يف غاية سيارة ودخلت وأكثر، أكثر يقرتُب كان مرة كل ويف مرات، ثالَث سيارٍة

األمامي. الباب أمام تختلج ووقفْت طائر، مثَل كبرية برسعة املمر إىل فاتح أخرض لون
عىل السور من الصحيح الجانب عىل ُولد شخٌص هاك مرحبًا! «مرحبًا، الشاب: قال
الدرجة.» هذه إىل عرصيٌّ خاصتك كلوز سانتا أن آدامز آنسة يا أدري أكن لم حال. أي

الصناديق.» يوم يف دائًما يأتينا إنه فيرش. ليوبولد السري الروحي، أبي «هذا
وانعدام الفتور عن منها قصٍد دون كشفْت بريئة، وقفة بعد آدامز، روبي أضافت ثم

ا.» جدٍّ طيب «إنه الحماس:
خطؤه يكن ولم املدينة، يف البارزة الشخصية بتلك سمع قد الصحفي كروك جون كان
نيو «ذا أو كالريون» «ذا املقاالتيفجريدة بعُض تناولت فقد به؛ تَسمْع لم الشخصية تلك أن
إفراغ عملية يراقُب ًما متجهِّ ووقف شيئًا يقْل لم لكنه بفظاظة. ليوبولد السري سريَة إيدج»
خرضاء بمالبَس يَتَِّشُح أنيق ضخٌم سائٌق خرج ا. جدٍّ طويًال وقتًا استغرقْت التي السيارة
وبينهما الخلف، من رمادية مالبس يرتدي أنيق الحجم ضئيل وخادٌم األمامي، املقعد من
مغلًَّفا َطرًدا يفتحون كأنهم عنه األغطية بإزالة بدءوا ثم الباب، حتى ليوبولد السري سار
الحيوانات أنواع جميع من وِفراءً بازار، مللء تكفي بطانيات عنه خلعوا شديدة. بعناية
يُشبه ما تحتها من ظَهر حتى األخرى، تلو قطعة الطَّيف، ألوان بجميع وأوشحة الربية،
املاعز كِلَحى َرمادية لحيٌة له أجنبية، ولكنها َودودٍة مالمح ذو عجوز رجٌل اإلنسان؛ هيئة

مًعا. الفرو، من كبرية قفازاٌت تُغلِّفهما اللتني يَديه، يَفُرك أخذ متألقة، وابتسامٌة
ُفتحا قد األمامي للرُّواق الكبريان البابان كان طويلة، بفرتة املشهد هذا اكتماِل قبل
ضيَفه ليدعَو بالِفراء) املتَّشحة الفتاة (والد آدامز الكولونيل منهما وخرج منتصفهما من
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الشمُس سفعتْه للغاية، صامتًا القامة، طويَل رجًال كان بنفسه. الدخول إىل املرموق
باشا أو إنجليزي كرسدار يبدو الطربوشجعلتْه مثل حمراء تدخني قبَّعَة يرتدي بسمرتها،
الجثة، ضخُم شاب مزارٌع وهو كندا، من ًرا مؤخَّ عاد الذي زوجِته شقيُق معه وكان مرصي،
الكاثوليكية الكنيسة ِقسُّ أيًضا معه وكان بالونت. جيمس واسمه شقراء لحية له وصاخب
كاثوليكية، كانت الراحلة الكولونيل زوجة ألن ضآلة؛ األكثر الِبنية ذو املجاِورة الرومانية
بخصوص يشء كلُّ كان الحاالت. هذه مثل يف معتاٌد هو كما مذهبها عىل أبناؤهما ونشأ
دائًما فيه يجُد كان الكولونيل ولكن براون؛ كان الذي اسمه حتى مميَّز، غريَ يبدو القس

العائلية. عات التجمُّ تلك إىل باستمرار يدعوه وكان لألُلفة، يدعو ما
إزالة وعملية ليوبولد للسري حتى متسٌع بها وكان واسعًة، األمامية البيت َردهُة كانت
وكوَّنَا املنزل، ألبعاد بالنسبة كبرية بدرجة واسَعني والردهة الرواق كان عليه. من األغطية
ِمدفأة وأمام الدرج. بداية املقابل الطرف ويف األمامي الباب طرفيها أحد يف كبرية غرفة مًعا
ومعهم الجمُع ذلك وُقدِّم العملية اكتملت الكولونيل، سيُف فوقها املعلَّق الكبرية، الردهة
يصارع يزاُل ال كان الجليل االقتصاد رجل أن غريَ فيرش. ليوبولد للسري العابس كروك
بِمعطفه داخيل جيٍب من أخرج طويل وقٍت وبعد بعناية، املبطَّنة مالبسه من أجزاء مع
الروحية. البنته املجيد امليالد عيِد هديُة إنها بسعادة: وقال سوداء، بيضاوية علبًة الذيل ذي
جميًعا، أمامهم الُعلبَة أمسك اإلعجاَب، يُثري ما بها كان وإن الغروُر شابها طبيعية وبُخيَالء
يف قت تدفَّ قد بلورية نافورًة وكأنَّ األمُر كان . نصفيٍّ بعًمى وأصابَهم فتَحها منه وبلمسٍة
تشعُل وكأنها بدت أملاسات البيضثالث مثل رقَدْت الربتقايل املخمل من ُعشٍّ ففي أعينهم.
والفرحة بالدهشة مستمتًعا بلُطف مبتسًما فيرش وقف جميًعا. حولهم من الهواء يف النار
التي الجافة الشكر وكلماِت العابسة اإلعجاب ونظرات الفتاة، عىل ظهرت التي العارمة

كله. الجمع واستغراب الكولونيل، من خرجت
عزيزتي. يا اآلن مكانها إىل أعيُدها «سوف ِمعطفه: أغوار إىل الُعلبة معيًدا فيرش قال
ى تُسمَّ عظيمة أفريقية أملاسات ثالُث هذه هنا. إىل أحرضها وأنا حذًرا أكوَن أن يجب كان
ولكن أثَرها؛ يَقتفون العتاة املجرمني جميُع قبُل. من كثريًا قت ُرسِ ألنها الطائرة»؛ «النجوم
أن يمكُن كان رسقِتها. مقاومَة يستطيعون ال والفنادق الشوارع يف الِغالظ الرجال حتى

ا.» جدٍّ محتَمًال ذلك كان هنا. إىل طريقي يف أفقَدها
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أكن لم تماًما. طبيعي أمٌر هذا أن «أعتقد قائًال: الحمراء العنق رابطة ذو الرجل ر تذمَّ
كلَّ لهم أن أظن حجًرا، حتى تُعطيهم وال الخبَز يتسوَّلون عندما أخذوها. كانوا لو ألَلوَمهم

بأنفسهم.» الحجر يأخذوا أن يف الحق
األسلوب، بهذا َث تتحدَّ بأن لك أسمَح «لن قائلًة: غريب حمايسٍّ انفعال يف الفتاُة صاحت
قصدي. تعرُف أنت اسَمه. أذكر ال الذي البغيَض االتجاه هذا تبنَّيَت منذ كذلك تتحدَُّث أنت

املداخن؟» ُمنظِّفي يَحتضَن أن يريد رجًال ي تُسمِّ ماذا
يًسا.» قدِّ يه «أَُسمِّ براون: األب قال

«. اشرتاكيٌّ أنه تقصُد روبي أن «أعتقُد متعجرفٍة: بابتسامة ليوبولد السري قال
الراديو، إىل الوقت طوال يستمُع شخًصا ليس «الراديكايل صٍرب: بنفاد كروك رد
يريد شخًصا ليس االشرتاكيَّ أن كذلك لكم وأؤكُِّد املربَّى. يحفظ شخًصا ليس واملحافظ
جميُع تُنظََّف أن يريد شخٌص االشرتاكي إنما اجتماعية. أُمسيًة املداخن ُمنظِّفي يُشارَك أن

ذلك.» مقابَل أجًرا املداخن منظِّفي جميُع ى يتلقَّ أن كذلك ويريد املداخن
ِمدخنِتك.» ُسخاِم بامتالك لك يسمَح لن «ولكنه خافتة: بنربٍة القسُّ قال

امتالك يف يرغُب من هناك «وهل وتساءَل: واحرتاٍم، اهتمام نظرَة كروك إليه نظر
خام؟» السُّ

البستانيِّني أن سمعت لقد بذلك. أحُدهم يرغُب «قد قائًال: شكٍّ بنظرة براون أجابه
لم عندما امليالد، عيد يف أطفال ستة قلب عىل مرة ذاَت الرسور أدخلت وقد يستخدمونه.

خام.» بالسُّ دهنتُهم بأن الساحر، يأِت
الجمع.» هذا يف ذلك تفعل لو أتمنَّى رائع، «هذا روبي: صاحْت

وكذلك باإلطراء، املرتفع صوته برفع يهمُّ بالونت، السيد الصاخب، الكندي كان
األمامي الباب عىل طرٍق صوُت ُسِمع عندما بالغ)، استنكار (يف املندهش االقتصاد رجل
األمامية الخرضاء الحديقُة أخرى مرة خالله من وظهرت الباَب، القسُّ فتح املزدوج.
كان ب. خالَّ بَنفَسجيٍّ غروٍب وسط اآلن ُمظلًما بدا وقد املشهد، وباقي األروكاريا وشجرة
مرسحية، يف خلفي منظر مثل وجذَّابًا، ملونًا إطاٍر، داِخَل وكأنه الباب، عربَ البارُز املشهد
ِمعطًفا يرتدي مرتبًا كان الباب. أمام الواقف التافه الشخص لوهلة ينسون جعلهم مما
يف بخطاب يَده يمدُّ وهو تساءَل عادي. بريد ساعي أنه مظهره من واضًحا وبدا باليًا،
ليصيح بالونت السيد همَّ بالونت؟» السيد يُدَعى شخٌص السادة أيها بينكم «أيوجُد ٍد: تردُّ
وأظلم واضح، باندهاش وقرأه الخطاب فتَح اكتمالها. قبل صيحتَه أنهى ولكنه باملوافقة،
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املستعمرات ُمواطِني بأسلوب قائًال ومضيفه أخته زوج إىل والتفت صَفا، ثم قليًال وجُهه
امَلِرح:

هنا صديٌق بي مرَّ إن يُضايُقَك هل لكن كولونيل، يا إزعاٍج مصدَر أكوَن أن «أكره
واملمثل األكروبات العب فلوريان، هو الصديق ذلك األمر، واقع يف عمل؟ زيارة يف الليلَة
كندي)، فرنيس (هو الغرب يف كنت وقتما سنوات منذ عليه تعرفُت لقد الفرنيس؛ الكوميدي

ماهيته.» تخمني يف صعوبًة أجد أني مع عمل، يف يريدني أنه ويبدو
موضع هو لك صديق أيُّ بالطبع، «بالطبع، اهتماًما: األمر يعري أن دون الكولونيل رد

هنا.» للجمع رائعة إضافة سيكون أنه شك ال العزيز. ولدي يا ترحيب
هو ذلك كان إذا األسود باللون وجهه ِطالء يف يُمانَع «لن ضاحًكا: بالونت صاح
فأنا ِنيًقا. لسُت فأنا ذلك؛ ني يهمُّ ال لكن الجميع. سيُزعج منظره أن يف أشكُّ ال قصَدك.

العالية.» ُقبَّعته فوق رجٌل فيها يجلُس التي املِرحة، القديمة اإليمائية الُعروض أحبُّ
ُقبَّعتي.» فوق يجلَس أال «أرجو بَوقار: فيرش السري قال

من دناءًة أكثُر ُدعاباٌت توجد نتشاجر. ال َدعونا حسنًا، «حسنًا، بمَرح: كروك قال
عالية.» ُقبَّعة فوق الجلوس

وُقرِبه الهجومية آرائه من النابُع الحمراء العنق رابطة ذي للشابِّ فيرش كرُه دفع
شك «ال والتعاِيل: السخرية من لديه بأقىصما يقول ألن الجميلة الروحية ابنته من الواضح
هو؟» ما أخربتَنا هالَّ عالية. ُقبَّعة فوَق الجلوس من بكثري دناءًة أكثُر هو ما عرفَت أنَك يف

املثال.» سبيل عىل رأِسك فوق تجِلُس عالية ُقبَّعًة تدََع «أن قائًال: االشرتاكيُّ ردَّ
ُمبهجة. أُمسيًة نُفِسد ال دعونا مهًال، «مهًال، العفوية: بطيبته الكندي املزارع صاح
الجلوَس أو األسود باللون الوجوه ِطالءَ يتضمن ال يشءٍ الليلَة؛ الَجمِع لهذا بيشء لنَُقْم أعني،
ذلك يكون ال ِلَم القبيل. هذا من شيئًا ِليُكن ولكن ذلك، تُحبُّون ال كنتم إذا الُقبَّعات عىل
ذلك؟! إىل وما كولومبني وحبيبته كوين هاريل املهرج بها أصيلة، إنجليزية إيمائية مرسحية
وعِلقْت عرشة، الثانية يف وأنا إنجلرتا أغادر أن قبل املرسحيات تلك إحدى شاهدُت لقد
فقط املايض العام البالد إىل وُعدُت الهواء. يف تُرضم التي كالنار الحني ذلك منذ بذهني
يكون مرسحيًة أريد الحزينة. الخيالية املرسحيات سوى هناك يَُعد ولم اختفت. قد ألجدها
تحت املواعظ تُلقني أمرياِت يُقدِّمون ثم نَقاِنق، إىل يتحول رشطة ورجُل مْحِمي ِمْسَعر بها
ذوقي، إىل أقرب الزرقاء» اللحية «ذو مرسحية أرى شابه. ما أو زرقاء، وطيوًرا القمر، ضوء

بانتالون.» شخصية إىل الزرقاء اللحية ذو يتحول عندما فيها يعجبني ما وأكثُر
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أفضل تعريف هذا نقانق. إىل رشطة رجل لتحويل أكثر أميُل «أنا كروك: جون قال
صعبة.» مسألًة ستكون األزياء ولكن مؤخًرا. ظهر مما لالشرتاكية

هي الكوميدية اإليمائية املرسحياِت إن اإلطالق، «عىل شديد: بحماس بالونت صاح
أن هو والثاني فِمنا، ِملءَ سنضحك أننا هو األول لسببني: به القياُم يمكننا يشء أرسُع
الغسيل وِسالِل املناشف وحامالِت كالطاوالت منزلية، أدواٌت هي املطلوبة األشياء جميَع

شابه.» وما
أنني أخىش لكن صحيٌح، «هذا قائًال: ويجوُل َلهفٍة يف برأسه يُومئُ وهو كروك وافقه

ًرا.» مؤخَّ رشطة رجل أيَّ أقتل لم فأنا الرشطة؛ رجل زيِّ عىل الحصوُل يمكنُني ال
يُمكنُنا «بل وصاح: فِخِذه، عىل َرضب ثم الوقت، لبعض مفكًِّرا حاجبيه بالونت قطَّب
سوف لندن. يف املرسحية األزياء ِمي مصمِّ جميَع يعرُف وهو فلوريان عنوان لديَّ ذلك!
الهاتف إىل اتَّجه ثم هنا.» إىل يأتي عندما رشطة رجل زيَّ يُحرضمعه أن منه ألطلَب أُهاتُفه

حماس. يف يتقافز وهو
َدوَر ألعب سوف الروحي. أبي يا رائع «هذا فرًحا: ترتاقُص وهي روبي صاحت

بانتالون.» تكون أن ويمكنُك كولومبني،
تستعيني أن يجُب أنَِّك عزيزتي يا «أعتقُد وقال: ، َوثَنيٍّ إله مثَل مكانه يف املليونري تصلَّب

بانتالون.» لدور آخَر بشخص
«سوف قائًال: واألخرية األوىل للمرة وتحدَّث فمه من السيجاَر آدامز الكولونيل أخرج

أردِت.» إن بانتالون َدوَر أنا ألعُب
يُنصَب أن «تستحقُّ مبتهًجا: املكاملة من انتهائه بعد عودته طريق يف الكندي صاح
املهرِّج؛ بَدور كروك السيُد يقوم سوف علينا. األدواَر وزَّْعنا قد نكون بذلك تمثاٌل، لك
ال فذلك هارليكوين؛ بدور أقوم أن يمكنني القديمة. الدُّعاباِت جميع ويعرُف صحفيٌّ فهو
إنه وقال فلوريان، صديقي اتصل لقد وهناك. هنا والتقاُفَز طويلتني ساَقني غريَ يتطلَّب
نؤدَِّي أن يمكنُنا هنا. إىل طريقه يف مالبَسه ُ يُغريِّ وسوف الرشطة، رجِل زيَّ معه سيُحِرضُ
يف املقابلة العريضة الساللم تلك عىل املتفرجون يجلس بينما الرَّْدهِة، هذه يف املرسحية
مفتوَحني سواء خلفيٍّ كمنظٍر األمامينَي البابني هذين نستخدَم أن ويمكنُنا متتالية. صفوف
إذا أما إنجليزي. طابع ذو داخيل ديكوٌر لدينا سيكون مغلقني، أبقيناهما لو مغلَقني. أو
بقطعة أمسك ثم بالسحر.» أشبُه يشء إنه القمر. ضوءُ يُنريها حديقٌة لدينا سيكون ُفتحا،
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منتصف يف بعرضالرَّْدهِة خطٍّا بها ورَسم جيبه، يف بالصدفة وجدها البلياردو طبشور من
املرسح. أضواء خطِّ لتمييز َرج والدَّ األمامي الباب بني املسافة

يف مضوا ولكنهم غامًضا. لغًزا القصري الوقت هذا يف الهزلية املأدبة هذه إعداُد ظلَّ
هناك وكان بيت، يف حاًرضا الشباب يكون عندما يظهر الذي والحماس االندفاع بمزيج األمر
الوجهني تمييُز البعض عىل الصعب من كان أنه مع الليلة، تلك البيت يف شباٌب بالفعل
ويخرج جموًحا يزداد اإلبداُع ظل دائًما، يحدث وكما الشباب. هذا منهما نبَع اللذين والقلبني
كولومبني بدت األفكاُر. منها خرجت التي املتوسطة الطبقة ألعراف املعهودة األُلفة َطور عن
غرفة يف املوجوِد الكبري املصباح ِغطاءَ كبري حدٍّ إىل تُشبه رائعة تنورًة ترتدي وهي ساحرًة
حَصال الذي بالدقيق ُمستعيننَي باألبيض نفَسيهما وهارليكوين املهرِّج ودَهن االستقبال.
سكان أحد من عليه حَصال الذي فاه الشِّ أحمَر مستخدَمني وباألحمر الطبَّاخ، من عليه
ُمِنع بصعوبة، املخلصني). املسيحيني املتربعني (كجميع هويته عن اإلفصاَح يُرد لم املنزل،
تكسري من السيجار علب من به جاء الذي الفيضِّ بالورق نفَسه غطَّى الذي هارليكوين
كان الواقع، يف الالمعة. بكريستاالتها نفَسه يُزيَِّن لكي املتأللئة القديمة الفيكتورية الثريات
باملرسحيات الخاصة امُلقلَّدة املجوَهرات بعَض أخرجْت روبي أن لوال شك بال ذلك سيفعل
اللعب. أوراق يف األملاس ملكة زيِّ يف تنكَّرت عندما تنكُّريٍّ حفٍل يف ارتدتْها التي اإليمائية،
ف يترصَّ كان حماسته؛ فرط من ا حقٍّ السيطرة عن يخرج بالونت جيمس خالُها وكاد
بصرب، لها تحمَّ الذي براون، األب رأس عىل فجأًة ورقيٍّ حماٍر رأس وَضع صغري. كطفل
بذَيل ورقيٍّ حمار ذيَل يلَصَق أن حاول بل أُذنَيه. لتحريك خاصة طريقًة وجَد إنه حتى
وهي لكروك قائلًة روبي صاَحْت بالرفض. ُقوبل ذلك أن إال فيرش، ليوبولد السري ِمعطف
ف يترصَّ ملاذا السخافة. غاية يف خايل «إن يَّة: جدِّ يف النقانق من سلسلًة كتفيه حول تُثبُِّت

التهور؟» بهذا
سوى فلسُت أنا، أما كولومبني. حبيب هارليكوين دوَر يؤدي «إنه قائًال: كروك ردَّ

القديمة.» الدعابات يُلقي الذي املهرج
. تتديلَّ النقانق سلسلة تركْت ثم هارليكوين.» بدور أنت تقوَم أن أتمنَّى «كنت فقالت:
الكواليس، خلَف دار ما تفاصيل بجميع دراية عىل كان براون األب أن من الرغم عىل
الحركات عْربَ رضيع طفل إىل ِوسادًة ل حوَّ عندما التصفيق من ِقسًطا ناَل إنه حتى
ليحَرض صغري كطفل ٍب برتقُّ الجمهور بني وجلس الصفوف، مقدمة إىل ذهب فقد اإليمائية،
اثنان أو وصديق األقرباء، بعض منهم قليًال، امُلتفرجني عدد كان األول. النهاري حفَله
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املمتلئ بجسده املشهَد حاجبًا األمامي، املقعد يف ليوبولد السري جلس والخدم؛ الجوار، من
لم ولكن خلفه، الجالس الحجم الضئيل القس عن بالِفراء مزيَّنًا يزال ال كان الذي وعنقه
أنها إال تماًما، فوضويًة املرسحيُة كانت الكثريُ. فاته قد القس كان إن الفنون خرباءُ يحسم
املهرج. كروك األسايس مصدَره كان االرتجال من الكثريُ يتخلَّلُها وكان مبتذَلًة، تكن لم
تفوُق حماقٌة محدودة، غريُ معرفٌة تُحرُِّكه كانت الليلة تلك ويف عام، بوجٍه ذكيٍّا رجًال كان
وجٍه عىل ارتسم بعينه تعبريًا للحظة مَلَح شابٍّ عىل تنزل التي كتلك مجتمعة العالم حكمَة
األخرى، األدوار جميَع يؤدي كان فعليٍّا ولكنه املهرج، دوَر يؤدَي أن مفرتًضا كان بعينه.
املناظر، ومبدِّل املشاهد، ومنسق ن، وامُللقِّ مؤلًِّفا)، هناك أن افرتضنا (إذا املؤلف بمنزلة كان
خالَل املفاجئة الفواصل يف مالبسه بكامل يقفُز كان فقد املوسيقية. الفرقة ذلك كل وفوق
ومالئمة غريبًة مشهورة موسيقية مقطوعًة ويعزُف البيانو، أمام الشنيع املرسحي العرِض

ذاِته. الوقت يف
يف األماميان البابان ُفِتح عندما األخرى، املشاهد وجميُع املشهد، هذا ِذروُة وجاءت
الضيَف كان األبرَز ولكنَّ القمر، ضوءُ يُنريها التي الجميلة الحديقُة لتظهر املشهد خلفية
أمام الجالُس املهرج عَزف رشطة. رجل زي يف فلوريان، القدير املمثل املشهور، املحرتف
أصوات وسَط َغِرق عْزَفه ولكنَّ بيزانس»، «قراصنة أوبريت من العسكرية الالزمة البيانو
وطريقة ألسلوب دقيًقا تقليًدا كانت القدير الكوميدي املمثل من إيماءة فكلُّ الحاد؛ التصفيق
ورضبَه نحوه هارليكوين قفز مقيًدا. كونه من الرغم عىل اإلعجاَب تُثري لدرجٍة الرشطة رجال
البيانو، عازُف يعزُفها كان التي القبعة؟» هذه لك أين «من أغنية أنغام وعىل ُخوذته، فوق
أخرى مرة املتقافز هارليكوين رضبه ثم لإلعجاب، مثرية دهشًة وجهه عىل ًدا مجسِّ التفَت
هارليكوين اندفع ثم أخرى»)، رضبًة ينا تلقَّ «ثم أغنية من مقطًعا يَعِزف البيانو (وعازف
املمثل قام بعدها الحاد. التصفيق من عاصفٍة وسَط فوقه وسَقط الرشطة رجل محتضنًا
كان اآلن. حتى بوتني يف باقيًة شهرتُه تزال ال والذي للميت، الشهرية املحاكاة بتلك الغريب

االرتخاء. بهذا يبدَو أن يمكن الحياة قيد عىل رجًال أن تصديق مستحيل شبَْه أمًرا
هندية، هراوة مثل يَقذفه أو يَثنيه أو جوال مثل يُؤرِجُحه الريايض هارليكوين كان
عندما الوقت. طوال البيانو من الصادرة االستفزاز الشديدة الهزلية النغمات عىل ذلك كلُّ
من «أفقت أغنيَة املهرج عَزف بقوة، األرض عن الكوميدي الرشطة رجَل هارليكوين رفع
وعندما كتفي»، عىل رصتي أحمل «وأنا مقطَع عَزف كتفه عىل حمله وعندما بك». أحالمي
الجالس املجنون عَزف للغاية، مقنعة ضجًة محِدثًا يسقط الرشطة رجَل هارليكوين ترك
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كانت أنها يُعتقد يزال ال التي الكلمات ببعض يتغنَّى وراح مجلجلة، تفعيلًة البيانو أمام
الطريق.» يف مني وسَقط حبيبتي إىل خطابًا «أرسلت تقول:

رجُل هبَّ فقد براون؛ األب عن تماًما املشهُد ُحِجب الفوىضالعقلية، من الحدِّ هذا عند
يزال ال وهو توتٍُّر جلسيف ثم بعنف، جيوبَه مفتًشا مجلسه من أمامه الجالس البارز املدينة
املرسح؛ أضواءِ خطَّ عابًرا سيخطو وكأنه بدا لوهلة أخرى. مرة واقًفا هبَّ ثم ُسها، يتحسَّ

َصْمت. يف الغرفة من خارًجا وانطلق البيانو، أمام الجالس املهرج إىل بغضب نَظر ثم
الرغم عىل الراقية، الهاوي هارليكوين رقصة يشاهد معدودة لدقائق القسُّ جلس
ُمبهر. بأداء الوعي فقداَن يتصنَُّع كان الذي خصِمه جثة حول اها أدَّ التي عبثيَّتها، من
الباب عَرب حتى للخلف مرتاجًعا ببطء هارليكوين رقص حقيقي، ولكنه َفجٍّ فني وبحسٍّ
الفيض بالورق ُع املرقَّ ِزيُّه بدا السكون. ها ويعمُّ القمر ضوءُ يغمرها التي الحديقة إىل
وهو وملعانًا سحًرا أكثَر املرسح، أضواء يف بشدة ًجا متوهِّ كان والذي املقلَّدة، واملجوَهرات
من موجٍة وسط منه يقرتُب الجمهور كان الساطع. القمر ضوء تحت مبتعًدا يرتاَقص
إياه مطالبًا أُذِنه يف أحُدهم وهَمَس ذراعه، عىل مباغتة بلمسة براون شعر عندما التصفيق،

الكولونيل. مكتب إىل يرافَقه بأن
حجرة داخَل رآه الذي املشهد هزليُة ْده تُبدِّ لم ُمتزايد بقلق ُمستدعيه براون اتَّبع
البارزة الحوت بعظمة بانتالون زيَّ مرتديًا يزال وال يجلس آدامز الكولونيل كان املكتب.
يكفي ما الحزن من املسكينتنَي عينيه يف كان ولكن به، عابئ غريَ حاجبه، فوق امُلتدلية
امِلدفأة إىل مستنًدا فوَقف فيرش، ليوبولد السري أما سكرتهم. من صاخب حفٍل رواد إلفاقة

عليه. واضًحا الهلُع بدا وقد بصعوبة س يتنفَّ
شاَهْدناها التي األملاسات أن يبدو براون. األب أيها ا جدٍّ مؤلم أمٌر «حدث آدامز: قال

«… وألنك بصديقي. الخاص الذيل ذي املعطف جيب من اختفت اليوم عَرص جميًعا
«… مبارشًة أجلسخلفه كنُت «وألنني عريضة: بابتسامة آدامز عبارَة براون األُب أكمل
حازمة بنظرة فيرش ورَمق القبيل.» هذا من يشء إىل أملُح ال «أنا آدامز: الكولونيل قال
تمنحني أن أستسمُحَك فقط «أنا بالفعل. القبيل هذا من ليشء تلميح وجود إىل ضمنًا تشري

كذلك.» موقف يف نبيل رجل أيُّ ُمها يُقدِّ قد التي املساعدَة
شلنات سبعَة فأخرج بذلك، القيام يف وبدأ جيوبي؟» أفرغ أن «تَعني براون: األب قال
من وقطعة صغريًا، صلوات وكتاب صغريًا، فضيٍّا وصليبًا عودة، وتذكرة ِشلن، ونصف

الشوكوالتة.
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بجيوبك. وليسما بذهنك ما أعرف أن أودُّ «أتدري، قال: ثم طويًال إليه الكولونيل نظر
حديثه. وقطع «… ًرا مؤخَّ لكنها حسنًا، أعلم؛ وأنا رعاياك، إحدى ابنتي إن

يقول حقرٍي الشرتاكيٍّ أبيها بيَت فتحت ًرا مؤخَّ «لكنها قائًال: العجوز فيرش صاح
يريده. ما َق تحقَّ قد وها منه. أغنى رجل من يشء أيَّ يرسَق أن يف يُمانع ال إنه رصاحًة

بكثري.» األغنى األغنى، الرجل هو ها
فسأُخربك، بذهني يدور ما معرفة تريد كنَت «إذا ما: نوًعا بَضَجر براون األب قال
الرجال أن هو: جيبك بخصوصرسقة بذهني يدور ما أول ولكن أهميتَه. أنت تُقرُِّر وبعدها
«بل بَرزانٍة: وأضاف لالشرتاكية.» تأييدهم عن يتحدَّثون ال أملاسات رسقَة يَنوون الذين

يهاجمونها.» األرجح عىل
قائًال: الَقسُّ واستطرد بحدَّة الرجالن اعتدل

االشرتاكيُّ يرسَق أن واحتمالية ما. بدرجة األشخاَص هؤالء نعرف نحُن تَرياِن، «كما
ال الذي الرجل إىل فوًرا ننظر أن يجب األهرامات. أحد رسقِته احتماليَة تُضاهي أملاسًة

اآلن؟» هو أين تُرى فلوريان. الرشطة، رجل دوَر يؤدِّي الذي الرجل نعرفه.
الصمت، من فرتٌة سادت الغرفة. خارج إىل رسيعة بخًطى واتَّجه واقًفا بانتالون هبَّ
بانتالون عاد بعدها الصلوات، كتاب يف يحدُِّق والقسُّ ، القسِّ يف خاللها يُحدُِّق املليونري كان
مرات ستَّ وأُسدَل الستاُر ُرفع لقد املرسح. أرض عىل راقًدا يزال ال الرشطة «رجل قائًال:

هناك.» راقًدا يزال ال وهو
نظرٌة مالمحه عىل وارتسمْت ًرا ُمتسمِّ وقف الذي براون األب يد من الكتاُب سقط
باإلجابة نَطق ثم الرماديتنَي عينيه إىل تتسلَُّل ملعٌة بدأت شديد وببطءٍ جوفاءُ. مضطربة

مفهومًة. بالكاد كانت التي
زوجتُك؟» يَت تُوفِّ متى ولكن كولونيل، يا «عذًرا

أخوها وصل لقد شهَرين. منذ العام هذا يَت تُوفِّ لقد «زوجتي! املحملق: العسكري ردَّ
بأسبوع.» وفاتها بعد جيمس

يجُب تعاَل! تعاَل! «هيَّا عادي: غري بحماس وصاح األرنب، مثل القصري القسُّ وثب
ذاك!» الرشطة رجل عىل نظرًة نُلِقَي أن

بجوار رسيًعا ومرُّوا اآلن، عليه مسدًال الستاُر كان الذي املرسح إىل مرسعني انطلقوا
الرشطة رجل فوق براون األُب وانحنى مبتهًجا)، لها يهمُس بدا (الذي ج واملهرِّ كولومبني

األرض. عىل ِد املمدَّ الكوميدي
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فقط.» للتوِّ ذلك نُْت خمَّ لقد الكلوروفورم. «إنه واقًفا: يعتدُل وهو قال
يعني ماذا وأخربْنا ا جادٍّ لتكن «أرجوك ببطءٍ: الكولونيل قال ثم مخيف، سكوٌن عمَّ

ذلك.»
خالَل للحظات الضحَك يقاوم وأخذَ ف توقَّ ثم فجأًة، الضحك يف براون األُب انفجر
باملجرم. ألحَق أن يجب للحديث. وقٌت لدينا ليس السادة، «أيها الهثًا: قال ثم حديثه، بقية
قلَّد الذي الرجل ذلك — الرشطة رجِل دوَر لعب الذي القدير الفرنيس املمثل هذا ولكن
وخانه «… كان لقد — ويتقاذفه ويهدهده به يرتاقُص هارليكوين وكان برباعة الجثة

راكًضا. عقبَيه عىل واستداَر أخرى مرًة صوتُه
ماذا؟» «كان متسائًال: فيرش صاح

الظالم. يف مبتعًدا رَكض ثم حقيقيٍّا.» رشطة رجَل «كان براون: األُب ردَّ
أشجاُر كوَّنَتْها وتعريشاٌت، تجاويُف توجُد كانت املورقة الحديقة تلك أقىصأطراِف يف
الياقوت بلون السماءُ ظهرت خلفيتها ويف الخرضة، الدائمة األخرى والشجريات الغار
الجنوب. كألوان دافئًة األلواُن كانت الشتاء منتصف يف حتى الفضة؛ بلون والقمُر األزرق،
والقمر الليل، لسماء الداكن واألرجواني املتمايلة، الغار ألوراق املبهج األخرض اللون رَسم
ألشجار العالية األغصان وبني مبهجة، رومانسية لوحًة ضخمة؛ كأملاسة يبدو كان الذي
فقد مستحيًال. يبدو كان ما بقدر رومانسيٍّا يبُد لم يتسلَّق، غريب هناكشخٌص كان الحديقة
الحقيقيُّ القمر ضوءُ ويرُصُد األقمار، مالينُي تُغطيه كأنما قدميه، حتى رأسه من يتألألُ كان
قافًزا تأرَجَح ولكنه منه. يظهر جديد جزء كل يف الناَر يشعُل وكأنما بها يقوم حركة كلَّ
املجاورة، الحديقة يف املتمايلة الطويلة الشجرة إىل الحديقة هذه يف القصرية الشجرة من

بوضوح. عليه نادى والذي القصرية الشجرة تحت ظالٍّ رأى ألنه فقط َف توقَّ وهناك
الطائرة النجمة ولكن طائرة، كنجمة ا حقٍّ تبدو أنت فالمبو، يا «حسنًا الصوت: قال

النهاية.» يف تسقط أن بد ال
طريَقه َضِمن أن وبعد الغار أغصان بني لألمام األعىل يف املتأللئ الشخص انحنَى

األسفل. يف الواقف الحجم الضئيِل الشخص إىل استمع للهروب،
من (بتذكرة كندا من تأتَي أن الذكاء من كان فالمبو. يا ذلك من أفضل هو بما تأِت «لم
املزاجية الحالُة تكن لم حينما فقط بأسبوع آدامز السيدِة وفاة بعد أظن) حسبما باريس
ويوَم الطائرة النجوم مكاَن حدَّدَت أنك هو دهاءً واألكثُر أسئلة. أي بَطْرِح تسمُح ألحد
أمًرا األحجار رسقُة تكن لم العبقرية. إىل الذكاء يتخطَّى ييل ما ولكن بالتحديد. فيرش ُقدوم
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بجانب األخرى الطرق بمئات يٍد ة بخفَّ به القياُم بإمكانك كان أظن؛ حسبما عليك صعبًا
فعلتَه بما نفسك عىل تفوْقَت ولكنَّك فيرش. ِمعطف ذيل يف ورقيٍّ حمار ذَيِل بوضع التظاهر

ذلك.» بعد
ُمنوٌَّم وكأنه الخرضاء األوراق بني مكانه يف الفيض باللون املكسو الشخُص َر تسمَّ

باألسفل. الواقف الرجل يف وحدَّق وراءه، سهًال كان الهروِب طريق أن مع مغناطسيٍّا،
املرسحية تفرض لم أنك أعرف يشء. كلَّ أعرُف أنا «نعم باألسفل: الواقف الرجل قال
بهدوء؛ األحجاَر ترسَق املفرتضأن من كان أيًضا. لغرَضني استخدمتَها بل فحسب، اإليمائية
كان قديًرا رشطٍة رجَل وأنَّ بالفعل، بهاِت الشُّ أَثَرَت قد أنك ُرشكاِئك أحد من خربٌ جاءَك لكن
ويفرُّ التحذير لهذا سيمتنُّ كان عاديٍّ لصٍّ أيُّ بالتحديد. الليلة تلك يف عليك للقبض قادًما
الحقيقية املجوهرات إخفاء وهي ذكية، فكرة إىل بالفعل توصلَت قد كنَت شاعٌر! لكنك هاربًا،
ظهوُر فسيكون هارليكوين، زي ارتديَت إذا أنك ورأيَت املقلَّدة، املرسحية املجوهرات وسط
للبحث بوتني رشطة مركز من القدير الرشطة ضابط خرج معه. متماشيًا الرشطة رجل
نحو مبارشًة اتَّجه األمامي، الباُب ُفتح فعندما العالم؛ يف نُِصب فخٍّ أغرب يف وَقع ولكنه عنك،
لهارليكوين يمكن حيث امليالد، عيد بمناسبة إيمائية مرسحيٌة تؤدَّى حيث املرسح خشبة
ا حقٍّ بوتني. ُوجهاءِ ضحكات هدير وسط َره ويُخدِّ ويُباغتَه ويَرضبَه، يركَله، أن الراقص

األملاسات.» هذه إيلَّ تُعيَد أن بإمكانك باملناسبة، واآلن ذلك. من أفضُل هو بما تأتَي لن
ولكنَّ دهشة، يف وكأنه املتأللئُ الشخص عليه تأرجَح الذي األخرض الغصُن اهتزَّ

قائًال: استَطرد الصوَت
من يشءٌ بك يزال ال الحياة. تلك تهُجَر وأن فالمبو يا األملاسات تُعيَد أن «أريدك
املجال. هذا يف كثريًا ستدوُم األشياءَ هذه أن تظنَّ ال الُفكاهِة، وِحسِّ والرشف الشباب َريْعان
يظلَّ أن قط إنساٌن استطاع ما ولكن الخري، من ما مستًوى عىل يَبقوا أن البُرش يستطيُع
شاربًا الطيب الرجَل فيجعُل لألسفل، يجرَُّك يظلُّ الرشِّ فطريُق ، الرشِّ من واحٍد مستًوى عىل
يف كانوا مثلك عرفتَهم رجال من كم ويكذب. يقتل الصادق والرجَل القلب، قاَيس للخمر
ولكنهم األغنياءِ، لثروات ناهبني مجرد مثلك، رشفاءُ لكنهم القانون عن خارجني بدايتهم
وانتهى للفقراء، نصريًا مبدأ، صاحب ثائًرا بدأ بلوم موريس الوحل! يف سقطوا أن َلِبثوا ما
بورك هاري واحتقروه. الجانبان استغلَّه أرسار وناقَل حقريًا جاسوًسا أصبَح بأن األمُر به
ذلك، وراء من ب يتكسَّ أن دون الفقراء إىل ونقلها األغنياء من األموال رسقة عاتقه عىل أخذ
اقتحم أمرب واللورد جوًعا. تتضوَّر تكاد التي أخته من والصودا الرباندي ل يتسوَّ واآلن
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يف األشخاص ألحقر الرشاوى يدفع واآلن والنُّبل، الفروسية من بقدٍر الصاخبة الحياَة
ولكنه والدتك، قبل النبالء الطرق قطَّاع أحَد كان باريلون الكابتن يبتزونه. ن ممَّ لندن
خانوه الذين الدائنني ووكالء «الجواسيس» من خوًفا يرصخ وهو للمجانني مشًفى يف مات
أن لحظة يف يُمكنك أنك وأعلُم فالمبو، يا خاليًة تبدو خلفك من الغابة أن أعرُف وطاردوه.
غابتك يف تجلُس سوف فالمبو، يا عجوًزا ِقرًدا ستصريُ ما يوًما ولكن كِقرد. داخلها تختفَي

تماًما.» خاليًة األشجار رءوُس وستكون املوت، من تقرتب بينما القلب خاوي الخالية
اآلخَر قيَّد قد باألسفل الواقَف الحجم الضئيَل الرجل أن لو كما ساكنًا، يشء كلُّ ظلَّ

قائًال: حديثه ومىضيف ، مرئيٍّ غرِي طويل بقيد الشجرة أعىل
ولكن ا، رشٍّ ترتكُب ال بأنك تتباهى كنَت لقد الهاوية. نحو خطواتك أوىل تخطو «أنت
بالفعل، ليواجَهه الكثري لديه رشيف شابٍّ حول بالشبهات تُلقي إنك . رشٌّ الليلة تفعلُه ما
أن قبل ذلك من أسوأ هو ما ستفعل ولكنك وتحبه. يحبها التي الفتاة وبني بينه ُق وتُفرِّ

تموت.»
الضئيل الرجُل وانحنى الشجرة، أعىل من العشب عىل المعة أملاسات ثالُث سقطْت
خال وقد الشجرة أعىل األخرض القفَص وجد ًدا مجدَّ ألعىل نظر وعندما ليلتقطها، الحجم

بداخله. كان الذي الفيض الطائر من
وجدها أنه الحضور، جميع بني من براون، األُب زعم (التي املجوَهرات استعادُة أنهِت
القسَّ أخرب العارمة فرحِته وسط ليوبولد السري وحتى ساحق، بانتصار األمسيَة بالصدفة)
تُحتُِّم الذين هؤالء يحرتَم ألن استعداد عىل فإنه أوسع، ُرًؤى لديه أن من الرغم عىل أنه

العالم. عن وانعزالهم جهلهم عىل يظلُّوا أن معتقداتُهم عليهم
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