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الحقيقيون السمك «صيادو ى املسمَّ هذا، النخبة نادي أعضاء من عضًوا التقيَت ما إذا
وهو تالحظ، فسوف السنوي، النادي َعشاء أجل من فرينون فندق يدخل وهو عرش»، االثنا
سألته ولو سوداء. وليست اللون خرضاء به الخاصة املساء سرتة أن معطفه، عنه يخلع
أنه فاألرجح السبب، عن كهذا) شخص مخاطبة عىل الفائقة الجرأَة لديك أن فرض (عىل
تنسحب سوف عندئٍذ نادًال. بالخطأ، الناس، يظنَّه أن ليتجنَّب هذا يفعل إنه قائًال سيُجيبك

تُروى. أن تستحقُّ وحكايًة بعد يَُحل لم لغًزا وراءك تَُخلِّف سوف أنك بيْد منكًرسا.
أن االحتمال) البعيد التخمني من نفِسه املنوال متابعة قبيل (من لك ُقدِّر قد كان لو
يعتقد عما وسألته براون، األب ى يُسمَّ الحاشية، رقيق دءوب، الحجم، صغري بَقسٍّ تلتقَي
حظ رضبة أفضل بأن سيُجيبك أنه ح املرجَّ فمن حياته، يف صادَفتْه حظ رضبة أغرب أنه
شخًصا أنقذ وربما جريمة، أحبط قد كان حيث فرينون، فندق يف كانت العموم يف له حدثت
بتخمينه اليشء بعض فخوٌر لعله املمرات. أحد يف خطوات بضع سماعه بمجرد املوت، من
املمكن من يكون أن تماًما املستبعد من أنه بما ولكن إليه، يشري قد وربما والرائع، الجزايف
عرش، االثني الحقيقيني السمك صيادي فتصادف املجتمع يف يكفي بما ترتقَي أن ما يوًما
أنك أعتقد فإنني براون، األب فتُصادف واملجرمني الحثالة لتُخالط الحال بك ينحدَر أن أو

مني. سمعتَها إذا إال القصة إىل مطلًقا تستمع لن
مآدب فيه يُقيمون عرش االثنا الحقيقيون السمك صيادو كان الذي فرينون فندق كان
إال وجوٌد لها يكون أن يمكن ال التي املنشآت تلك من منشأٍة عن عبارًة السنوية؛ َعشائهم
كان الحميد. السلوك بآداب يتعلق فيما السيطرة عن يخرج كاد أقليٌة تحكمه مجتمٍع يف
«حرصية». تجارية منشأة كان إذ باسرتاتيجيته؛ يتعلَّق فيما عِقب عىل رأًسا مقلوبًا ُمنتًَجا
ظل ويف بإبعادهم. وإنما الناس، باجتذاب عوائده عىل ل يتحصَّ مكانًا يكن لم أنه يعني هذا
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من تدقيًقا أكثر يكونون بحيث الدَّهاء من التجار يُصبح األثرياء، يحكمه الذي املجتمع
املال الضِجرون األثرياء عمالؤهم يبذل حتى صعوباٍت يضعون ريب، بال فهم، زبائنهم؛
يُسمح ال لندن يف عرصيٍّا أنيًقا فندًقا ثمة أن لو عليها. التغلب سبيل يف عالقاتهم ويستخدموا
للرجال تجمعاٍت بخنوٍع املجتمع لَشكَّل أقدام، ست عن طولهم يقل ممن للرجال بدخوله
باهظ مطعًما ثمة أن ولو فيه. الطعام ليتناولوا الست األقدام ذات القامات أصحاب من
سيصبح لكان الخميس، يوم ظهر بعد إال مالكه، من نزوة بمحض أبوابه، يفتح ال الثمن
املصادفة، قبيل من ذلك وكأن يقع، فرينون فندق كان الخميس. يوم ظهرية بعد مزدحًما
كان ولكن للغاية. مريح وغري صغريًا، فندًقا كان بلجرافيا. حي يف امليادين أحد ناصية عند
املريحة غري األمور أحد وكان معينة. طبقة تحمي أسوار بمنزلة فيه الراحة عوامل غياب
وعرشين ألربعة إال يتسع ال املكان أن وهو حيوية، أهمية ذا يُعترب الخصوص، وجه عىل فيه،
الوحيدة الكبرية العشاء مائدة كانت نفسه. الوقت يف فيه الطعام يتناولون فقط شخًصا
الرشفة يُشبه مكاٍن يف الطلق الهواء يف ُوِضعت التي الشهرية، فة الرشُّ مائدة هي املوجودة
لم د، متعمَّ تخطيط ودونما وهكذا، لندن. يف القديمة الحدائق أروع من واحدة عىل يطل
الذي الوضع وهذا دافئ؛ طقس يف إال والعرشين األربعة بالكرايس االنتفاع ممكنًا حتى يكن
يهوديٍّا للمكان الحايل املالك كان أكثر. مرغوبًا جعله صعوبة أكثر باملكان االنتفاع جعل
أمًرا دخوله جعل بأن ورائه، من إسرتليني جنيه مليون يقارب ما جنى وقد ليفر؛ يُدعى
أبلغ به معتنًى تأنًقا منشأته نطاق يف املفروض القيد هذا مع الرجل مزج بالطبع صعبًا.
أي يف مثيلتها ا حقٍّ تُضاهي والطهي الخمور جودة كانت املكان. بأداء يتعلق فيما عناية
اإلنجليزية. العليا للطبقة املعروف املزاج مع تماًما الخدم سلوك ويتطابق أوروبا، يف مكان
عددهم يكن لم إذ يده؛ كأصابع لديه يعملون كانوا الذين النُُّدل كل يعرف املالك كان
أن من بالربملان عضًوا تصبح أن كثريًا األيرس من كان لقد نادًال. عرش خمسة يتجاوز
الفائَقني، والسالسة الصمت عىل مدربًا منهم نادل كل كان الفندق. ذلك يف نادًال تصبح
لكل األقل عىل واحد نادل العموم يف يوجد كان وبالفعل الوجهاء. ألحد خادًما كان لو كما

هناك. طعامهم يتناولون كانوا الذين الوجهاء من وجيه
أي يف الطعام بتناول لريىض عرش االثني الحقيقيني السمك صيادي نادي يكن لم
مرتفة؛ خصوصية عىل الحفاظ عىل ين ُمرصِّ النادي أفراد كان إذ هكذا؛ مكان يف إال مكان
أن شأنه من نفسه املكان يف الطعام يتناول كان آخر ناٍد أي أن يف التفكري مجرد وكان
عىل معتادين السمك صيادو كان السنوي، عشائهم وبمناسبة شديد. باستياء يصيبهم

8



غريبة أقدام

السكاكني من الشهرية املجموعة وخاصة خاص، منزل يف كانوا لو كما كنوزهم، عرضكل
لهذا املميزة العالمة القول، جاز إذا كانت، التي األسماك لتناول املخصصة والشوكات
وكانت سمكة، هيئة عىل الفضة من بإتقان مصنوعًة واحدة كل كانت إذ الراقي؛ املجتمع
من توضع املجموعة تلك كانت ما دائًما ضخمة. بلؤلؤة امَلْقبَض عند مزينًة منها واحدة كل
حفَل الرائعة. الوجبة تلك يف األروع هو األسماك طبق كان ما ودائًما األسماك، طبق أجل
وكان هدف؛ وال تاريخ له يكن لم ولكن والطقوس، االحتفاالت من كبري بعدد املجتمع هذا
واحًدا لتكون شأن ذا تكون أن عليك يتعنيَّ يكن فلم الشديدة. أرستقراطيته منبع هو هذا
خاص، نوع من شخًصا بالفعل تكن لم ولو عرش؛ االثني الحقيقيني السمك صيادي من
هو رئيسه وكان عاًما. عرش اثنا النادي تأسيس عىل مر قد كان بهم. لتسمع حتى كنت َلَما

تشيسرت. دوق هو الرئيس نائب وكان أوديل، السيد
طبيعي ب بتعجُّ القارئ شعر لربما املريع، الفندق هذا جو نحو أي عىل نقلت أنني لو
الكيفية بشأن التكهنات إىل ينرصف وقد حوله، يشء أي علمي إىل بها نما التي الكيفية إزاء
الذهبي. املكان ذلك يف نفسه ليجد براون األب صديقي مثل عادي شخص أمر بها آل التي
مشاغب العالم يف يوجد شائعة. باألحرى أو بسيطة، قصتي فإن األمر، بذلك يتعلق وفيما
أن مفادها مروِّعة بمعلومة ليُذكِّرنا املوت، هو الخلوات، أرقى يقتحم ا جدٍّ قديم وغوغائي
حصانه ظهر ممتطيًا جميًعا الناس بني يساوي الذي هذا ذهب وأينما إخوة، البرش كل
داهمته قد إيطايل، رجل وهو النُُّدل، أحد كان يتبعه. أن براون األب عمل من كان الشاحب،
اليهودي العمل رب وكان اليوم؛ ذلك عرص يف عليه وقَضْت بالشلل أصابته دماغيٌة سكتٌة
الخرافات. هذه من قليًال متعجبًا كاثوليكي، َقسٍّ أقرب طلب يف يرسلوا أن عىل وافق قد
احتفظ قد الَقس أن وهو للغاية وجيه لسبب براون، لألب النادل به اعرتف بما نبايل لسنا
من إفادة أو مالحظة يكتب أن منه استدعى األمر أن يبدو ولكن لنفسه؛ الرجل باعرتاف
سيُبدي كان بتجارسوديع براون، األب طلب لذلك، ما؛ خطأ تصحيح أو ما رسالة نقل أجل
ليفر السيد داخل يتنازع كان كتابة. وأدوات غرفًة له روا يوفِّ أن باكنجهام، قرص يف مثيله
املتمثلة الطيبة، من السيئة النسخة تلك أيًضا لديه وكان القلب، طيب رجًال كان لقد أمران؛
غري شخصغريب وجود كان ذاته الوقت ويف العواطف. إظهار أو صعب أمر أي كراهية يف
قطُّ وجود ثمة يكن لم للتو. نُظِّف يشء عىل تراب ذرة يشبه املساء ذلك فندقه يف مألوف
البهو، يف ينتظرون أشخاص ثمة يكن فلم فرينون؛ فندق يف انتظار غرفة أو بينية ملنطقة
وكان ضيًفا. عرش واثنا نادًال، عرش خمسة يوجد كان مصادفًة. داخلني يدلفون زبائن وال
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يتناول جديًدا أًخا له وجد كمن مباغتًا شيئًا الليلة تلك يف الفندق يف جديد ضيف وجود
ومالبسه املستوى دون الَقس مظهر كان ذلك، عىل عالوة عائلته. وسط الشاي أو اإلفطار
أزمة اندالع إىل تؤدي أن يمكن بعيد من له خاطفة نظرة مجرد وكان بالطني؛ ملطخة
بوسعه ليس دام ما الفضيحة، عىل للتغطية خطة إىل ليفر السيد ل توصَّ أخريًا النادي. يف
ببضع مزينًا قصريًا ممرٍّا تعرب أبًدا)، تفعل (ولن فرينون فندق تدخل عندما يطمسها. أن
ممرات إىل يمينًا تؤدي التي والردهة الرئييس البهو إىل وتصل مهمة، ولكنها قديمة صور
اليسار وإىل واملكاتب. املطابخ إىل يؤدي مشابه ممر إىل ويساًرا العامة، الغرف إىل تقود
إن منزل، داخل منزل بمثابة كان للبهو؛ مالصق زجاجي، مكتب به ركن يوجد مبارشة

مكانه. يشغل السابق يف كان ربما الذي القديم الفندق مرشب مثل التعبري، جاز
املكان هذا يف أبًدا بشخصه يظهر أحد أي يكن (لم املالك ممثل جلس املكتب هذا يف
كانت الخدم، إقامة مقر إىل الطريق يف مبارشة، املكتب وخلف يفعل) أال بمقدوره دام ما
السادة عالم حدود من حدٍّ آخر بمثابة كانت التي الوجهاء، السادة معاطف غرفة توجد
مخرٌج لها ليس صغرية خاصة غرفة ثمة كانت املعاطف وغرفة املكتب بني ولكن الوجهاء،
دوق إقراض مثل واملهمة، الحساسة لألمور واآلخر الحني بني يستخدمها املالك كان آخر،
به اتسم الذي الرائع التسامح عالمات من كان شلن. نصَف إقراضه رفض أو جنيه ألَف
وهو ساعة، نصف لنحو املقدس املكان هذا يدنس بأن بسيط لَقسٍّ سمح أنه ليفر السيد
كثريًا أفضَل كانت يكتبها براون األب كان التي القصة أن األرجح عىل ورقة. عىل يشخبط
لها مقاربة كانت إنها القول فقط يمكنني قط. بها يعرف لن أحًدا أن إال القصة، هذه من
وجاذبية. تشويًقا األقل كانت منها األخرية الفقرات ثالث أو الفقرتني وأن الطول، يف ا جدٍّ
ألفكاره اليشء بعض يسمح بدأ قد كان الفقرات، هذه الَقس فيها بلغ التي اللحظة يف
الظلمة وقت كان تستيقظ. بأن الغالب، يف حادة كانت التي الحيوانية، ولحواسه تهيم بأن
الكآبة تلك تكون وربما إضاءة، بدون املنسية الصغرية غرفته وكانت يقرتب؛ والعشاء
األب كان بينما األحيان. بعض يف يحدث كما لديه، السمع حاسة شحذت قد املحتشدة
ضوضاء إيقاع عىل يكتب نفسه وجد وثيقته، من أهمية واألقل األخري الجزء يكتب براون
أدرك عندما القضبان. عىل يسري قطار صوت نغمة عىل املرء يفكر مثلما بالخارج، متكررة
الذي األمر الباب، أمام تمرُّ عادية أقدام وقع سوى يكن لم ُكنهه: عرف اليشء، هذا أبعاد
الصوت. إىل وأنصت املظلم، السقف يف يحدِّق أخذ ذلك، ومع فندق. يف مستبعًدا يكن لم
ورأسه باهتمام، وأصغى واقًفا هب ثواٍن، لبضع الذهن شارد وهو يستمع ظل أن وبعد
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فقط، يستمع عندئٍذ يكن ولم جبينه، عىل يديه ووضع مجدًدا جلس ثم قليًال، جانبًا مائل
أيًضا. ويفكر يستمع بل

فندق؛ أي يف املرء يسمعه قد ملا مماثًال وقت أي يف بالخارج األقدام وقع صوت كان
سوى أخرى ألقدام وقٌع ثمة يكن لم بشأنه. ا جدٍّ غريب أمٌر ثمة كان املجمل، يف ولكن،
املعتادون الضيوف كان إذ الدوام؛ عىل الصمت عليها يُطبق داًرا الفندق كان فقد ذاك.
أمًرا وا تلقَّ قد جيًدا تدريبًا املدربون النُُّدل وكان غرفهم، إىل فورهم من مَضْوا قد القليلون
من به مكان أي يتصور أن املرء بمقدور كان طلبهم. حني إىل األنظار عن يتواَرْوا بأن
الخطوات هذه لكن املكان، ذلك عدا عادي غري يشء أي تمييز إىل يدعو ما الوجيهة األسباب
عادية. غري أو عاديًة يدعَوها أن يقرِّر أن املرء بوسع يكن لم إنه حتى الغرابة بالغة كانت
عزف يتعلم أن يحاول رجل مثل الطاولة، حافة عىل بأصابعه يحاكيها براون األب وأخذ

بيانو. عىل نغمة
مثل طويلة، لفرتة تباًعا تتدافع أخذت رسيعة صغرية خطوات ثمة كانت البداية، يف
فت توقَّ ما مرحلة وعند للميش. بسباق للفوز الوزن خفيف رجل يؤديها قد التي الخطوات
الخطوات عدد ربع إىل يصل عددها يكن ولم ومتأرجحة، ثابتة بطيئة، خطوات إىل وتحوَّلت
فيها فْت توقَّ التي اللحظة يف الوقت. من الفرتة نفس تشغل ولكنها السابقة، الرسيعة
من ثم املتعجلة، الخفيفة األقدام تالُحق أو الهرولُة مجدًدا بدأَْت البطيئة الثابتة الخطوات
وذلك الحذاء؛ نفس بالتأكيد كان األثقل. الوقع ذات لألقدام املكتوم الصوت يعود جديد
هذا أن جانب إىل الجوار، يف أخرى ألحذية أصواٌت ثمة يكن لم السابق) يف ذكرنا (كما أنه
من براون األب رأس كان تُخطئه. أن لألذن يمكن ال ولكن خافٌت رصيٌر له كان الحذاء
يبدو الذي السؤال بهذا يتعلَّق وفيما التساؤالت؛ طرح عن التوقف يمكنه ال الذي النوع
ورأى يقفزوا، لكي يَجرون رجاًال رأى قد كان التفكري. كثرة من ينفلق رأسه كاد تافًها،
يميش؟ لكي الجري إىل رجًال يدفع الذي ما الرب بحق ولكن ينزلقوا، لكي يجرون رجاًال
آخر وصف ثمة يكن لم ذلك ومع يجري؟ لكي امليش إىل رجًال يدفع الذي ما مجدًدا، أو،
يميش ا إمَّ الرجل كان الخفيتني. الرجلني لهاتني الغريب املسلك هذا يغطي أن شأنه من
يميش كان وإما اآلخر؛ النصف يف شديد ببطء يميش لكي الرواق لنصف شديدة برسعة
إىل يصل حتى الرسيع امليش يف فوره من لينخرط الرواق نهايتَي إحدى من شديد ببطء
أكثر قتامًة يزداد عقله كان باملرة. مقنًعا يبدو االقرتاحني من أي يكن لم األخرى. النهاية

فيها. كان التي الغرفة مثل فأكثر،
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أفكاره تجعل نفسها زنزانته قتامة أن بدا واتساق، بهدوء يفكر بدأ إن ما أنه غري
الرواق يف مارًة تَِثب الغريبة األقدام ما، نوٍع من رؤيا يف كما يرى، فبدأ وضوًحا؛ أكثر
تماًما جديًدا نوًعا أم وثنية؟ دينية رقصة أكانت رمزية. أو طبيعية غري بحركات آتية
توحي ا عمَّ والتحديد الدقة من بمزيٍد نفسه يسأل براون األب بدأ العلمية؟ التدريبات من
الفندق. مالك خطوة تكن لم أنها املؤكد من أوًال: البطيئة الخطوة فتناول الخطوات. به
حراك. بال ساكنني يجلسون أو رسيعة، متهاديٍة بمشيٍة يسريون النوع هذا من فالرجال
الخطوات تبُد لم للتعليمات. منتظًرا مرساًال أو الخدم من أيٍّا يكون أن املمكن من يكن لم
وهناك هنا حاكمة) أقلية (يف ثراءً األقل الفئات أفراد يرتنَّح ما أحيانًا القبيل. هذا من كيشء
يقفون املهيبة، املناسبات هذه يف وبخاصة عموًما، ولكنهم قليًال، ثملني يكونون عندما
ذاته، الوقت يف واملرنة الثقيلة الخطوة هذه ال؛ محدودة. مقيدة وضعيات يف يجلسون أو
تهتم ال ذلك ومع دوًما، صخبًا تصنع ال التي الالمبالية، املبالغة من نوع يصاحبها التي
وجيًها سيًدا كان البرش. من فقط واحًدا نوًعا تخص كانت تصنعه، كانت الذي بالصخب

قوته. لكسب يوًما يعمل لم شخًصا كان وربما أوروبا، غرب من
وجرت األرسع، الخطوة إىل متحولًة الخطوة ت تغريَّ الثابت، اليقني هذا إىل توصل إن ما
الخطوة هذه أن امُلنصت القسُّ الحظ ُجَرذ. خطوات كإيقاع محموم بإيقاع بالباب مارًة
أطراف عىل يسري كان الرجل وكأن بكثري، ضوضاءً أقلَّ كانت فإنها كثريًا، أرسع كونها مع
يستطع لم يشء آخر؛ بيشء وإنما بالرسية، ذهنه يف ترتبط لم ذلك ومع تقريبًا. أصابعه
يشعر الرجل تجعل التي املنقوصة الذكريات تلك من واحدة جرَّاء جنونُه يُجنُّ كاد تذكره.
ملعت إذ واقًفا؛ هبَّ فجأة ما. مكان يف الرشيق الغريب الخطو هذا قطًعا سمع لقد أبله. بأنه
وإنما املمر، عىل مبارش مخرٌج لغرفته يكن لم الباب. نحو وسار رأسه، يف جديدة فكرة
املعاطف غرفة إىل اآلخر الجانب من وتؤدي الزجاجي، املكتب إىل جانب من تؤدي كانت
التي النافذة، إىل نظر ثم موصًدا، ووجده املكتب، إىل املؤدَي الباب فتح حاول الخلف. يف
شاحب، غروب يتخلَّلها أرجوانية سحابة تملؤه مربع زجاجي لوح عن عبارًة حينئٍذ كانت

الِجْرذان. رائحة الكلب يَشمُّ كما الرش رائحة اشتمَّ وللحظة
سيادته. ال) أم حكمة األكثر الجانب هو أكان (سواء منه العقالني الجانب استعاد
قال ليُخرجه. الحًقا يعود سوف وأنه الباب، يوصد سوف أنه أخربه قد كان املالك أن وتذكَّر
وذكَّر بالخارج؛ الغريبة األصوات تُفرس قد فيها فكر قد يكن لم شيئًا عرشين إن لنفسه
إىل ورقته جلب الحقيقي. عمله لينهي بالكاد تكفي ضوء من بقيٌة يوجد كان بأنه نفسه
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التي الوثيقة يف أخرى مرة بعزم وانهمك العاصفة، األمسية يف ضوء بآخر للحاق النافذة
يف ورقته من ليقرتب فأكثر أكثر منحنيًا دقيقة، عرشين لحوايل يكتب وظل تكتمل. كادت
الغريبة األقدام صوت سماعه إثر ِجلسته، يف اعتدل فجأة ثم االنحسار؛ يف اآلخذ الضوء

ثانيًة.
ا حقٍّ برعونة يميش، املجهول الرجل كان السابق يف ثالث. غريب بأمٍر أتْت املرة هذه
صوت سماع باإلمكان كان يجري. كان املرة هذه يميش. كان ولكنه خاطفة، وبرسعة
فراًرا يجري فهد أقدام مثل الرواق، تعرب آتية وهي الواثبة الخفيفة، الرسيعة، الخطوات
ذاته. الوقت يف هادئة ولكنها عنيفة إثارة يف القوة، شديد نشيًطا رجًال القادم كان ووثبًا.
إىل مجدًدا فجأة تحول هامسة، زوبعة مثل باملكتب مارٍّا الصوت اندفع عندما ذلك، ومع

السابق. املتبخرت البطيء الثابت األقدام وقع
فوره من مىض موصد، املكتب باب أن يعلم كان وإذ أرًضا، ورقته براون األب ألقى
ربما مؤقتًا؛ غائبًا املكان هذا عىل القائم الخادم كان األخرى. الجهة يف املعاطف غرفة نحو
طريقه س تلمَّ أن وبعد يؤديه. عمٌل ثمة يكن ولم الَعشاء يتناولون كانوا الضيوف ألن
الرَُّواق عىل تنفتح امُلعِتمة املعاطف غرفة أن يجد به إذ املعاطف، من رمادية غابة وعرب
أن جميًعا اعتدنا التي األنضاد أغلب مثل هولنديٍّا، نصفيٍّا بابًا أو نضًدا يشبه ما عرب امُلضاء
لهذه الدائري القوسنصف فوق مبارشة مصباح يُوَجد كان والتذاكر. املظالت عربها نَُسلِّم
قاتمة هيئٍة مجرد بدا الذي نفسه، براون األب عىل اإلضاءة من بقليل املصباح ألقى الفتحة.
عىل مرسحي شبه بضوء ألقى املصباح ولكن خلفه. من الغروب يغشاها التي النافذة قبالة

الرواق. يف املعاطف غرفة خارج يقف كان الذي الرجل
يشغل ال نحو عىل ولكن طويًال، وكان ا؛ جدٍّ بسيط مساء ِلباس يرتدي أنيًقا رجًال كان
حني يف كَطيٍْف الهواء يف سابًحا ينزلق أن يمكن كان أنه َليشعر املرء إن حتى كبريًا؛ حيًزا
تتجاوزهم. أن للعني يمكن وال ظاهرين سيبدون كانوا حجًما األصغر الرجال من الكثري أن
ما بالحيوية، ومفعًما البََرشة داكن املصباح، ضوء يف الوراء إىل اآلن ارتمى الذي وجهه، كان
وواثًقا؛ الظل وخفيف حسنًا أسلوبه وكان جيدة، بنيته كانت أجنبي. لرجل وجه بأنه يوحي
أدنى كان السوداء سرتته هندام أن هو فيه انتقاده يمكن كان الذي الوحيد اليشء كان
وقعت إن وما غريب. نحو عىل ومنتفخة منبعجة كانت إنها بل وسلوكه، بنيته من قليًال
بقصاصة ألقى حتى الغروب، قبالة ظلية كصورة تبدو كانت التي براون هيئة عىل عيناه
أريد فضلك، «من لطيف: نفوذ أمارات فيه بصوت وهتف رقم عليها مكتوب الورق من

الفور.» عىل أغادر أن يستدعي أمر ثمة ومعطفي؛ قبعتي
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املعطف؛ عن ليبحث بإذعان وذهب بكلمة، يتفوَّه أن دون من الورقة براون األب أخذ
ذلك، أثناء ويف النضد؛ عىل ووضعه املعطف جلب حياته. يف به قام مهني عمل أول يكن فلم
معي «ليس ضاحًكا: صدريته، جيب داخل تحسس يف آخذًا كان الذي الغريب السيد قال

معطفه. والتقط ذهبيٍّا، جنيه نصف وألقى بهذه.» االحتفاظ يمكنك فضية؛ عمالت أي
فقد قد كان اللحظة تلك يف ولكن وساكنة؛ تماًما مظلمة براون األب هيئة ظلت
هذه مثل ففي يفقدها. كان عندما حدٍّ أبعد إىل قيمًة عقالنيته كانت ما دائًما عقالنيته.
الكاثوليكية الكنيسة تكن لم عادًة ماليني. أربعة أنهما عىل واثنني اثنني يجمع كان اللحظات
كان ولكنه بهذا، يقبل نفسه هو يكن لم وعادًة بهذا. تقبل السليم) باملنطق (املتمسكة
هو عقالنيته يفقد َمن يكون أن — نادرة أزمات يف مهم وأمر — حقيقي إلهام مصدر

يحفظها. من نفسه
جيبك.» يف الفضية العمالت بعض لديك أن سيدي، يا «أعتقد، بتهذيب: قال

فلماذا ذهبًا، مختاًرا أعطيتك ما إذا «تبٍّا! قائًال: وصاح محدًقا. الطويل السيد إليه نظر
تشتكي؟»

أي، الذهب؛ من قيمة أكثَر تكون األحيان بعض يف ة الفضَّ «ألن بلطٍف: الَقسُّ قال
كبرية.» بكميات تكون عندما

املدخل نحو املمر عرب الفضول من بمزيد تطلع ثم بفضول، إليه الغريب تطلَّع
رأس خلف النافذة إىل شديد باهتمام نظر ثم براون، إىل مجدًدا يتطلع عاد ثم الرئييس،
شيئًا. يقرر أنه عليه بدا ثم العاصفة. شفق بألوان تصطبغ تزال ال النافذة وكانت براون،
عىل وجثم أكروبات العب وكأنه بسهولة النضد عابًرا ووثب النضد، عىل يديه إحدى وضع

ياقته. عىل ضخمة يًدا واضًعا الَقس،
«… ولكن أهدِّدك، أن أريد ال تتحرك. «ال أجش: همس يف قال،

أهدِّدك أن أريد أهدِّدك. أن أريد «أنا الطبول: قرع مثل بصوت براون، األب قال
تنطفئ.» ال التي والنار تموت، ال التي بالدودة

غريب.» نوع من معاطف غرفة عامل «إنك اآلخر: الرجل قال
اعرتافك.» لسماع مستعدٌّ وأنا فالمبو، َسيِّد يا َقس، «أنا براون: قال

مقعد. عىل جالًسا الوراء إىل ترنح ثم قليلة، للحظات يلهث اآلخر وقف
بنجاح ُقدِّما قد عرش االثني الحقيقيني السمك صيادي َعشاء من طبقني أول كان
كانَت ما بحوزتي كانت ولو الطعام؛ قائمة من نسخة بحوزتي ليس هادئ. نحو وعىل
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ولكنها الطهاة، يفهمها فائقة فرنسية بلغة مكتوبة كانت فقد أحد. ألي يشء أي يف ستُفيد
متنوعة تكون أن ينبغي املقبِّالت بأن النادي يف تقليد يُوَجد كان للفرنسيني. تماًما مبهمة
برصاحة كانت ألنها الجد؛ محمل عىل يأخذونها األمر عىل القائمون وكان حد. بال ومتعددة
يقيض تقليد أيًضا يوجد كان بكامله. والنادي كله العشاء مثل الجدوى، عديمة إضافاٍت
البسيط ب الرتقُّ من نوٍع بمثابة ليكون ومتواضًعا؛ خفيًفا يكون أن ينبغي الَحساء طبق بأن
الحديث ذلك عن عبارًة الدائر الحديث كان الطريق. يف القادمة السمك لوليمة ف واملتقشِّ
يكن لم ذلك مع والذي ا، رسٍّ يسودها الربيطانية، اإلمرباطورية يسود الذي التافه الغريب
كان إليه. السمع يسرتق أن استطاع لو حتى يشء أي عادي إنجليزي ملواطن سيضيف
وزير كان ِئم. السَّ اللطف من بنوٍع املسيحية بأسمائهم الحزبني كال من الوزراء إىل يُشار
اللعنات عليه يصب بأكمله املحافظني حزب أن املفرتض من الذي الراديكايل، الخزانة
الذي الرسج عىل أو التافه، ِشعره عىل يُمتََدح بها، يقوم كان التي االبتزاز عمليات عىل
أن املفرتض من الذي املحافظني، حزب زعيم أما الصيد. ساحة يف حصانه عىل يضعه
املجمل، يف وكان، بشأنه يتحاورون فكانوا طاغية، باعتباره يكرهونه كانوا الليرباليني كل
بدا ذلك، ومع كبرية، أهميًة للسياسيني أن بأخرى أو بطريقة بدا ليرباليٍّا. باعتباره يُْمتََدح؛
النادي، رئيس أوديل، السيد كان سياساتهم. عدا فيما ا مهمٍّ كان بهم َعالقة له يشء أي أن
ذلك لكل رمًزا يمثِّل ما نوًعا كان جالدستون؛ ياقات يرتدي يزال ال وكان لطيًفا مسنٍّا رجًال
أي الرجل يفعل لم ثابت. مجتمع بأنه ذلك مع يتَّصف والذي الواقع عن البعيد املجتمع
ببساطة كان مميًزا. ثراءً ثريٍّا حتى يكن ولم صارًما؛ يكن لم خاطئًا. شيئًا كان ولو يشء؛
قد كان ولو يتجاهله، أن حزب أي بمقدور يكن لم غاية. ذلك وراء وكان األمر؛ يف منخرًطا
الرئيس، نائب تشيسرت، دوق أما إليه. لضموه الوزراء، مجلس يف عضًوا يكون أن يف رغب
أملس أشقر شعر ذا لطيًفا، شابٍّا كان أخرى، بعبارة صعود. يف نجمه شابٍّا سياسيٍّا فكان
العامة املناسبات يف ضخمة. وَضيْعات متوسًطا ذكاء يملك وكان النمش، يغطيه ووجه
كان دعابة له تخطر كان عندما يكفي. بما بسيًطا مبدؤه وكان دائًما ناجًحا ظهوره كان
كان ما، دعابة يف التفكري مقدوره يف يكون ال وعندما بارًعا. يدعونه الناس وكان يطلقها،
ألعضاء ناٍد يف الخاصة، املناسبات ويف ُكْفئًا. يدعونه الناس وكان للعبث، وقت ال إنه يقول
يف تلميذ مثل للغاية، ومرحة لطيفة بطريقة وساذًجا رصيًحا شخًصا ببساطة كان طبقته،
بيشء يعاملهم أبًدا، السياسية الحياة يف منخرًطا يكن لم الذي أوديل، السيد كان مدرسة.
االختالف بعض ثمة بأن توحي بعبارات الجمع يُحِرج كان أحيانًا إنه حتى الجدية، من
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ياقته يكسو وكان الخاصة. حياته يف حتى محافًظا، نفسه هو كان واملحافظ. الليربايل بني
له للناظر يبدو وكان التقليديني، الدولة رجال بعض مثل ملتف، رمادي شعر الخلف من
كان األمام من وللناظر رجالها، عليها يكون أن اإلمرباطورية تريد التي بالهيئة الخلف من
كان وهكذا السكني؛ ألباني مجمع يف شقة يمتلك امللذات، يف منغمس وديع أعزب مثل يبدو

حاله.
النادي وكان الرشفة، مائدة حول كرسيٍّا وعرشون أربعة يوَجد كان قبل، من أُشري كما
مرتف نمط بأكثر الرشفة يشغلوا أن مقدورهم يف كان وهكذا فقط. عضًوا عرش اثني يضم
جلوس عدم مع املائدة، من الداخيل الجانب امتداد عىل جلوًسا ينتظمون بحيث اإلطالق، عىل
تزال ال كانت التي الحديقة، عىل يشء يعوقها ال بإطاللة فيحظون املقابلة، الناحية يف أحد
مقارنة اليشء بعض ُمجفٍل نحٍو عىل يحلُّ كان املساء أن رغم بالحياة، نابضة ألوانها
من نهايته يف الرئيس نائب وجلس الصف، وسط يف الرئيس جلس العام. من الوقت بهذا
الخمسة النُُّدل وقف مقاعدهم، عىل عرش االثنا الضيوف كل جلس وعندما اليمنى. الناحية
قوات مثل للحائط وظهورهم مصطفني مفهوم) غري (لسبٍب عادتهم هي كما كلهم، عرش
وعالمات النادي ألعضاء ينحني وأخذ البدين املالك وقف بينما للملك، السالح تحية تُقدِّم
سكني أول رنني قبل أنه غري قبل. من بهم يسمع لم كان لو كما وجهه، عىل بادية االستغراب
الخادمان أو الخادم إال يبقى يكن ولم اختفى، قد الخدم من الجيش هذا كان وشوكة،
كان مميت. صمت يف وهناك هنا ينطلقان كانا واللذان األطباق وتوزيع لجمع الالزمان
بوقت ذلك قبل متشنجة، مجاملة بحركات يأتي وهو اختفى، قد بالطبع املالك، ليفر، السيد
بيد مجدًدا. يظهر كان إنه القول االحرتام، عدم قبيل من بل املبالغة، من سيكون طويل.
— هذا؟ عن أعرب كيف — يوجد كان السمك، طبق وهو املهم، الطبق يُجَلب كان عندما أنه
كان الجوار. يف يحوم كان أنه عىل يدل لشخصيته، انعكاس أو واضح، طيف يوجد كان
هائلة بُوِدنْج قطعة يشبه فيما السوقة) ألعني يرتاءى (حسبما يتمثَّل املهيب السمك طبق
السمكات من كبري عدد كان بداخلها زفاف، كعكة وشكل حجم تقريبًا تضاهي ضخمة،
االثنا الحقيقيون السمك صيادو أمسك عليه. الرب خلقه الذي الشكل أخريًا فقد قد املدهشة
كانت لو كما بجدية البودنج قطعة عىل وأقبلوا الشهرية، السمك وشوكات بسكاكني عرش
هذا كان وقد بها. تؤكل كانت التي الفضية الشوكة تكلفة تعادل منها بوصة كل تكلفة
وعندما ونهم؛ بلهفة متسم صمت يف الطبق هذا مع تعاملوا وقد علمي. قدر عىل صحيًحا،
صنعه يمكنهم «ال املعتادة: باملالحظة أدىل فقط عندئٍذ خاو، شبه الشاب الدوق طبق صار

هنا.» إال آخر مكان أي يف

16



غريبة أقدام

إىل ملتفتًا مكان.» أي يف إنجازه يمكنهم «ال عميق: خفيض بصوت أوديل، السيد قال
مكان، أي يف إنجازه يمكنهم «ال وأضاف: املرات. من عدًدا الوقور برأسه َ وأومأ املتحدث

«… أنجليه كافيه مطعم إن يل قيل هنا. إال ِبالتَّأِكيد،
أفكاره خيط استعاد ولكنه أمامه، من طبقه إبعاُد للحظٍة وأغضبه بل قاطعه عندئٍذ
يمكن إنه يل «قيل صارًما: حكًما يُصدر قاٍض مثل بقوة، رأسه يهز وهو وقال الثمني،
ال سيدي. يا اإلطالق، عىل به يُقاَرن ال ولكن أنجليه. كافيه مطعم يف الطبق نفس إنجاز

اإلطالق.» عىل به يُقاَرن
التي األوىل املرة هذه وكانت تقديره.» يف مبالغ «مكان ثقة: يف باوند الكولونيل قال

مظهره). عليه يدل (حسبما شهور بضعة منذ فيها يتحدَّث
بعض يف جيد إنه أعلم. ال «أوه، بطبيعته: متفائًال كان الذي تشيسرت، دوق قال

«… يف األفضل إنه األشياء.
صوت بال توقفه كان حراك. بال مكانه يف توقف ثم الغرفة، عرب مرسًعا نادل جاء
املطلقة النعومة عىل معتادين كانوا واللطفاء الغامضني السادة أولئك كل لكن خطوته؛ مثل
كان ٍع متوقَّ غري بيشءٍ نادٍل قيام إن حتى ودعمتها، بحياتهم أحاطت التي الخفية لآلالت
الجماد عالم رفض لو به سنشعر وأنت أنا كنا بما يشعرون كانوا وصادًما. مفاجئًا حدثًا

منا. بالفرار كريس الذ لو به سنشعر كنا بما يطيعنا؛ أن
من كل وجوه عىل غريٍب بخزٍي شعوٌر ق تعمَّ بينما ثواٍن، لبضع يحدِّق النادل وقف
والهوة الحديثة اإلنسانية من مزيج إنه زمننا، نتاج هو برمته الخزي وهذا املائدة، عىل كانوا
هذا مثل يف أصيٍل أرستقراطيٍّ شأن من كان والفقراء. األغنياء نفوس بني الرهيبة الحديثة
بالنقود. األرجح عىل وانتهاءً الفارغة، الزجاجات من بدايًة بأشياء، النادل يقذف أن املوقف
لكن الشيطان، بحق يفعل عما واضح، ودي بكالم سيسأله، األصيل الديمقراطي وكان
كان سواء منهم، بالقرب فقرٍي وجود ليحتملوا يكونوا لم العرصيني البلوتوقراطيني هؤالء
قوي. مضجر إحراج مجرد سوى يمثِّل بالخدم سيئ خطب إملام يكن لم صديًقا. أو عبًدا
لقد ذعرهم. تثري للخري نزعة امتالك إىل الحاجة وكانت قاسني، يكونوا أن يف يرغبوا لم
ب، التخشُّ أصابه كمن جامًدا، وقوفه فبعد انتهى. وقد ينتهي. أن كان، أيما لألمر، أرادوا

الغرفة. من خارًجا محمومٍة برسعة وجرى النادل استدار قليلة، لثواٍن
وهمس آخر، نادل بصحبة كان بابها، عند باألحرى أو الغرفة، يف الظهور عاود عندما
األول، النادل انرصف ثم للجنوبيني. املميز العنف ذلك عىل انطَوْت بحركات وأومأ إليه
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هذا إىل رابع نادل انضم وبعدما ثالث. نادل ومعه الظهور وعاود الثاني، النادل تارًكا
الذوق باب من الصمت كرس برضورة أوديل السيد شعر عجل، عىل تشكَّل الذي املجلس
به يقوم «ما وقال: رئاسية، مطرقة من بدًال للغاية، عاليٍة بَسْعلٍة واستعان والدبلوماسية.
«… أن أخرى أمة أي مقدور يف ليس اآلن، رائع. عمل هو بورما رشكة يف الشاب موترش

«آسف قائًال: أذنه يف يهمس وكان كالسهم، نحوه مرسًعا جاء قد خامس نادل كان
إليك؟» يتحدَّث أن الفندق لصاحب يمكن هل مهم! أمر بشدة.

نحوهم آتيًا ليفر السيد رأى ذاهلة، محملقة وبنظرة اضطراب، يف النادي رئيس التفت
وجهه لكن املعتادة، مشيته الواقع يف هي القلب الطيب املالك مشية كانت املتثاقل. له بتعجُّ
كوجوه مصفر فهو اآلن أما لطيًفا، نحاسيٍّا بنيٍّا لونه كان ما فعادًة البتة؛ معتاًدا يكن لم

املرىض.
أطباق عظيمة. تخوفات لدي أوديل. سيد يا عذًرا، «أستميحك : كامَلْربُوِّ بلُهاٍث قال،

والشوكات!» السكاكني ومعها املائدة فوق من ُرِفَعت بكم الخاصة السمك
ذلك.» آمل «حسنًا، الحماس: ببعض الرئيس، قال

النادل ترى هل تراه؟ «هل وقال: االنفعال، فرط من الفندق مالك أنفاس تقطَّعت
أتعرفه؟» املائدة؟ فوق من رفعها الذي

ال!» بالتأكيد النادل؟ «أعرف قائًال: بسخط أوديل السيد أجاب
أعرف وال ، قطُّ أرسله لم «إنني وقال: األىس، عن تنم بحركة يديه أوديل السيد بسط

بالفعل.» ُرِفَعت قد فوجدها األطباق، لريفع ناديل أرسلت لقد أتى. ملاذا أو متى
بالهيئة يكون أن الواقع يف معه يمكن ال نحو عىل متحريًا يبدو يزال ال أوديل السيد كان
يقول أن املجموعة من أحد أي يستطع لم رجالها؛ عليها يكون أن اإلمرباطورية تريد التي
حياة نمط يف للدخول متحفًزا بدا الذي — باوند الكولونيل — الصامت الرجل عدا يشء أي
نظارته وثبت جالسني، الباقني تارًكا متصلبًا، مقعده من نهض إليه. بالنسبة طبيعي غري
وقال: يتكلم كيف نيس قد كان لو كما مبحوح خفيض بصوت وتحدث عينه، عىل املفردة

الفيضخاصتنا؟» السمك طقم رسق أحًدا أن تعني «هل
الرجال كل كان البرص ملح ويف الحيلة قلة من بمزيد املنبسطة اليد حركة املالك كرر

أقدامهم. عىل واقفني املائدة عىل الجالسني
هنا؟» نُُدلك كل «هل الخشنة: املنخفضة بنربته الكولونيل سأله
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املتجمهرين: الرجال دائرة وسط الصبياني وجهه يدفع وهو الشاب الدوق صاح
منظرهم يبدو إذ دخويل؛ عند أعدهم ما دائًما بنفيس. ذلك الحظت هنا. جميعهم «نعم؛

الحائط.» عىل مصطفني يقفون وهم الغرابة شديد
أن للمرء يمكن ال بالتأكيد «ولكن وقال: شديٍد برتدٍُّد الحديث يف أوديل السيد ابتدأ

بدقة.» يتذكَّر
عرش خمسة من أكثر قطُّ يوجد لم بدقة. أتذكر أنني لك «أؤكد بانفعال: الدوق صاح
أكثر ال ذلك؛ عىل وأقسم عرش، خمسة من أكثر الليلة موجوًدا يكن ولم املكان، هذا يف نادًال

أقل.» وال
بتلعثم: وقال املفاجأة، عن الناجم الشلل من نوع يف يهتز وهو نحوه، املالك استدار

عرش؟» الخمسة نُُديل كل رأيت إنك أتقول … «أتقول
ذلك؟!» يف وماذا «كاملعتاد. قائًال: كالمه عىل الدوق صادق

منهم واحًدا إن إذ تفعل؛ لم أنك األمر يف ما كل يشء. «ال عمًقا: تزداد بنربة ليفر، قال
العلوي.» الطابق يف ميت

خارقة كلمة من لها (يا ذلك يف السبب كان ربما لوهلة. مروع سكون الغرفة ساد
ورآها روحه، إىل لثانية نظر الخاملني الرجال أولئك من واحد كل أن املوت!) كلمة للطبيعة،
األحمق: الثراء بلطف قال — الدوق أظنه — أحدهم إن بل مجففة. صغرية بازالء كحبة

فعله؟» يمكننا يشء أي يوجد «هل
ا.» َقسٍّ له أحرضنا «لقد التأثُّر: ببعض اليهودي، قال

لو كما ا حقٍّ شعروا غريبة ثوان لبضع وضعهم. أدركوا املوت، ذكر وقع وعىل ثم،
العلوي. الطابق يف امليت الرجل شبح هم عرش الخمسة النُُّدل يكون أن املحتمل من أنه
إحراج، مصدر لهم تمثل األشباح كانت إذ الضغط؛ ذلك وطأة تحت ألسنتهم أُلِجمت
الفائق اإلعجازي األمر هذا تأثري أبطل الفضية املائدة أدوات تذكُّر ولكن الشحاذين، مثل
الباب نحو ومىش مقعده من الكولونيل اندفع عنيفة. فعل وبردة فجأة أبطله للطبيعة؛
فالشخص أصدقائي، يا هنا، رجًال عرش خمسة يوجد كان «لو وقال: واسعة، بخطوات
ذلك وبعد يشء؛ كل نوا وأمِّ والخلفية األمامية األبواب إىل فوًرا امضوا لص. عرش الخامس

نسرتدها.» أن تستحق بالنادي الخاصة والعرشون األربع فالآللئ سنتكلَّم.
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أن امَلْحِتد نبل من كان إذا بما يتعلق فيما الرتدُّد األوىل للوهلة أوديل السيد عىل بدا
الطابق إىل الدرج عىل يهرع الدوق رأى إذ ولكنه، يشء؛ أي بشأن متعجًال املرء يكون

نضًجا. أكثر بحركة تبعه الشباب، بعنفوان السفيل
أطباق كومة وجد أنه وأعلن الغرفة، إىل دالًفا سادس نادل ركض نفسها اللحظة يف

الفضية. املائدة ألدوات أثر دونما جانبية، منضدة عىل السمك
إىل فوىض، يف املمرَّات عرب اندفعوا الذين والخدم العشاء ضيوف حشد انقسم
مخرج، أي خرب ليلتمسوا األمامية الغرفة إىل املالك السمك صيادي أغلب تبع مجموعتني.
عرب آخرين اثنني أو وواحد الرئيس، ونائب الرئيس، مع باوند، الكولونيل انطلق بينما
يف ماضون هم وبينما األرجح. الهرب طريق باعتباره الخدم، سكن إىل املؤدي الرواق
السواد، يغلفه قصريًا شخًصا ورأوا املعاطف، غرفة مغارة أو املعتمة بالقبة مروا طريقهم،

ظلها. يف قليًال الخلف إىل واقًفا الخدم، أحد كان ربما
يمر؟» أحد أي رأيت هل هناك! من يا «مرحبًا، قائًال: الدوق صاح

ما بحوزتي «لعل قال: فقط وإنما مبارشة، السؤال عىل القصري الشخص يُِجب لم
السادة.» أيها عنه، تبحثون

وعاد املعاطف، غرفة مؤخرة إىل بهدوء هو مىض بينما وتساؤل، ارتباك يف توقفوا،
مبيعات. موظف بهدوءٍ النضد عىل ووضعها المعة، فضية بأدواٍت مملوءتان االثنتان ويداه

الشكل. الجذابة والسكاكني الشوك من دزينة هيئة عىل كانت
أمعن ثم «… أنت … «أنت أخريًا: اتزانه عن تماًما خرج وقد الحديث، الكولونيل بدأ
بالسواد املتشح القصري الرجل أن األول، أمرين: ورأى املعتمة الصغرية الغرفة يف النظر
كان لو كما منفلقة، كانت خلفه الغرفة نافذة أن والثاني، دين؛ رجل مالبس يرتدي كان
األشياء تودع أن «يجب مرحة: بَرَصانٍة قائًال الدين، رجل علق بعنف. عربها مر شخصقد

كذلك؟» أليس املعاطف، غرفة يف الثمينة
األشياء؟» تلك رسقت هل … «هل بعينيه: يحدِّق وهو أوديل السيد تلعثم
أُعيدها.» األقل عىل أنا فها فعلت، قد كنُت «لو بلطف: الدين رجل قال

تفعل.» لم «لكنك املكسورة: النافذة يف يحدق يزال ال وهو باوند، الكولونيل قال
بجدية وجلس أفعل.» لم صادًقا، أكون «كي الدعابة: تكتيسببعض بلهجة اآلخر، قال

فعلها.» من تعرف «ولكنك الكولونيل: قال مقعد. عىل شديدة

20



غريبة أقدام

النزال، يف وزنه عن شيئًا أعرف ولكني الحقيقي، اسمه أعرف «ال بهدوء: القس قال
لبنيته التقدير ذهني يف شكلت لقد به. الخاصة الروحية الصعوبات عن كبريًا قدًرا وأعرف

تاب.» عندما األخالقي وتقييمه خنقي، يحاول كان عندما الجسدية
تاب!» … إلهي يا «أوه، قائًال: نوًعا ضاحكة صيحة الشاب، تشيسرت دوق صاح

لص يتوب أن الغريب من «أليس وقال: ظهره. خلف يديه واضًعا براون، األب وقف
القلوب قساَة آمنٍة بحياٍة ويتمتعون أغنياء هم ممن ا جدٍّ كثريون يظل بينما ومترشد،
عىل قليًال تتعدَّى معذرة، أنت، ها ولكن البرش؟ أو الرب منهم يجنيها ثمرٍة وبال وتافهني،
سكاكينكم هي فها عملية، حقيقة باعتباره الندم يف تُشكِّك كنَت إن اختصايص. نطاق
جعلني ولكنه كلها. الفضية أدواتكم هي وها الحقيقيون، السمك صيادو أنتم وشوكاتكم.

للبرش.» صياًدا
الرجل؟» بهذا أمسكت «هل عابًسا: الكولونيل، قال

صيد بصنارة به، أمسكُت «نعم وقال: العابس، وجهه متفحًصا إليه براون األب نظر
يف يزال وال العالم، أقىص حتى يجول بأن له يسمح طوًال طويل خفي وبخيط تُرى ال

للخيط.» قوية بشدة أعيده أن مقدوري
الفضية األدوات ليحملوا الحارضين اآلخرين الرجال كل انرصف طويل. صمت ساد
الكولونيل أن غري لألمور. الغريبة الحالة بشأن املالك ليستشريوا أو رفقائهم، إىل املستعادة
النحيفتني الطويلتني ساقيه يُؤرِجح وهو النضد، جانبي أحد عىل جالًسا ظل العبوس

الداكن. شاربه ويعض
شخًصا أعرف أنني أظن ولكني ماهًرا، رجًال كان أنه بد «ال للقس: بهدوء قال أخريًا

مهارة.» أكثر آخر
بالشخصاآلخر.» تعنيه مما تماًما متأكًدا لست ولكني ماهًرا، رجًال «كان اآلخر: أجاب
نفسك عىل هوِّن السجن؛ يف الرجل بذلك الزجَّ أريد ال أنت. «أعنيك الكولونيل: قال
ألعرف الفضية الشوكات من الكثري أمنح ألن استعداد عىل ولكني األمر. بذلك يتعلَّق فيما
أعتقد األشياء. عىل منه حصلت وكيف القضية، هذه عىل بها وقعت التي الكيفية بالضبط

الحارضة.» املجموعة شياطني أحدث أنك
وقال العسكري، للرجل العابسة بالرصاحة ما حد إىل أُعِجب أنه براون األب عىل بدا
بالطبع؛ قصته، عن وال الرجل، هوية عن يشء أي أخربك أن ينبغي ال «حسنًا، مبتسًما:
اكتشفتها التي املجردة السطحية بالحقائق أخربك أن من يمنعني معني سبب يوجد ال ولكن

بنفيس.»
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يرضب وهو باوند، الكولونيل جانب إىل وجلس متوقع، غري بنشاط الحاجز فوق قفز
وأريحية ببساطة القصة يحكي وبدأ بوابة. جالسعىل صبيصغري مثل القصريتني بساقيه

امليالد. عيد عشية املدفأة نار بجوار قديم لصديق يحكيها كان لو كما
حيث هناك الصغرية الغرفة تلك باب عيلَّ أُوِصد لقد الكولونيل، أيها ترى، «كما قال:
رقصة تؤديان املمر هذا يف قدمني صوت سمعت ذلك أثناء ويف األشياء، بعض أدوِّن كنُت
رجل خطوات مثل غريبة، رسيعة صغرية خطوات كانت البداية يف املوت. كرقصة غريبة
تُصدر مبالية، غري بطيئة، خطوات أصبحت ثم ِرَهان؛ أجل من أصابعه أطراف عىل يميش
القدمني من صادرًة كانت أنها غري سيجار. يده ويف يتمىشَّ ضخم رجل كخطوات رصيًرا،
ذلك وبعد الركض يحدث البداية ففي بالتناوب؛ تحدث وكانت ذلك، عىل وأُقِسم أنفسهما،
يجعل الذي السبب عن بانفعال ثم بفتور تساءلت البداية يف مجدًدا. الركض ثم امليش،
أيها تماًما، مشيتك مثل كانت منهما؛ مشية عرفت واحد. وقت يف الدورين هذين يؤدي رجًال
ألن وذَهابًا؛ َجيْئة ويتمىشَّ ما، شيئًا ينتظر جيدة بصحة نبيل سيد مشية كانت الكولونيل.
أنني من يقني عىل كنت الذهنية. الناحية من الصرب نافد ألنه وليس ب تأهُّ حالة يف جسده
املخلوق هو من كانت. من مشية أتذكر أن أستطع لم ولكنني أيًضا، األخرى، املشية أعرف
أصابعه أطراف عىل كبرية برسعة ُقُدًما يميض وكان أسفاري يف التقيته الذي الجامح
واضحة اإلجابة وتجلَّت ما؛ مكان يف أطباق قعقعة سمعت ثم العادي؟ غري األسلوب بهذا
مائًال الجسد فيها يكون التي املشية تلك نادل؛ مشية كانت بطرس. القديس ككاتدرائية
وذيل األرض، يرفس الكبري اإلصبع خلف القدم ومقدم ألسفل، تنظران والعينان األمام، إىل
ارتكاب طريقة رأيت أنني وأعتقد ونصف. لدقيقة فكرت ثم يتطايران. واملحرمة السرتة

سريتكبها.» من أنا كنُت لو كما بوضوح الجريمة
كانتا الرقيقتني الرماديتني املتحدث عيني ولكن بشدة، له يتأمَّ باوند الكولونيل أخذ

أجوف. شبه حالم حزن عن تعبري وبهما السقف يف شاخصتني
هكذا؛ مندهًشا إيلَّ تنظر ال آخر. فني عمل أي تشبه «الجريمة ببطء: القس أضاف
وإنما شيطاني. مصدر من تنبع التي الوحيدة الفنية األعمال هي ليست بالقطع فالجرائم
بسيط، محوره أن أعني عنها؛ غنى ال جوهرية سمة له شيطانيٍّا، أو كان ًا خريِّ فني، عمل كل
حفار وبشاعة غرابة أن نجد مثًال، «هاملت»، مرسحية يف وهكذا، معقًدا. إنجازه يكن مهما
وابتسامة الشبح وشحوب أوزريك، لثياب الغريبة والبهرجة املجنونة، الفتاة وزهور القبور،
مأساوية شخصية حول ما نوًعا متشابك إكليل يف متضافرة غريبة أمور كلها هي الجمجمة
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واالبتسامة مقعده فوق من ببطء ينزل وهو قائًال، وأردف بالسواد.» متشح لرجل عادية
قائًال، وتابع بالسواد.» متشح لرجل البسيطة املأساة هي أيًضا هذه «حسنًا، وجهه: تعلو
هذه «نعم، التساؤل: ببعض تكتيس وجهه ومالمح أعىل إىل ينظر الكولونيل يرى وهو
نجد «هاملت»، مرسحية يف كما الحكاية، هذه ويف السوداء. السرتة حول تدور كلها الحكاية
يكون أن ينبغي يكن لم وقت يف ُوجد الذي امليت، النادل هناك مثًال. أنتم، املبهرجة؛ الزوائد
مائدتكم فوق من الفضية واملالعق الشوك كل أخذت التي الخفية اليد وهناك فيه. موجوًدا
بسيطة واحدة حقيقة عىل األمر نهاية يف تقوم بارعة جريمة كل أن غري الهواء. يف وتبخرت
إبعاد من إخفائها، من يأتي فالغموض غامضة. ليست ذاتها حد يف هي حقيقة للغاية؛
للغاية، املربحة العادي) السياق و(يف والبارعة الكبرية الجريمة هذه عنها. الناس أفكار
كل النادل. سرتة نفس هي النبالء السادة من أي سرتة أن وهي بسيطة حقيقة عىل بُنيت

للغاية.» بارع تمثيل بل تمثيل، عن عبارة كانت األخرى األمور
أنني من متأكد غري زلُت «ما عابًسا: أمامه ويقف واقًفا ينتصب وهو الكولونيل، قال

أفهم.»
له مثيل ال الذي الشخص هذا أن هو لك أقوله ما الكولونيل، «أيها براون: األب قال
وهج تحت مرة عرشين وذَهابًا َجيْئة املمر هذا يف سار شوكاتكم رسق الذي الوقاحة يف
أن املمكن من كان معتمة زوايا يف ويختبئ يمض لم الجميع. أعني وأمام املصابيح، كل
كل ويف املضاءة، األروقة يف باستمرار الحركة وواصل فيها. عنه البحث إىل الشك يؤدي
عليها؛ كان التي الهيئة عن تسألني ال فيه. الوجود له يحق أنه يبدو كان إليه ذهب مكان
اآلخرين العظام الرجال كل مع تنتظر كنَت الليلة. مرات سبع أو ست بنفسك رأيته فقد
فيها يكون مرة كل ويف تماًما. وراءكم والرشفة هناك، املمر نهاية يف االستقبال غرفة يف
متطايرة ومحرمة مطأطئ، برأس نادل، بمظهر رسيًعا يأتي كان سادة، يا وسطكم يف
مفرش يف ما شيئًا وفعل الرشفة، نحو متجًها برسعة انطلق لقد بخفة. تتحركان وقدمني
موظف مرأى تحت أصبح إن وما النُُّدل. وسكن املكتب نحو عائًدا برسعة وانطلق املائدة،
غريزية لفتة كل ويف قدميه، أخمص إىل رأسه من آخر رجل إىل تحول حتى والنُُّدل املكتب
سادتهم يرون كلهم كانوا التي الشاردة بالعجرفة الخدم وسط تمىش جسده. لفتات من
أرجاء كل يف العشاء مأدبة من املتأنقني أحد يتمىش أن عليهم جديًدا أمًرا يكن لم عليها.
املتأنقة املجموعة تلك يميز ما أكثر أن يعرفون فهم للحيوانات؛ حديقة يف كحيوان الفندق
عرب امليش من كهيئته مهيبًا ضجًرا يبدي كان وعندما أحدهم. يشاء أينما التجول عادة هو
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الكائن القوس ظل ويف باملكتب؛ مروًرا ويتمىشراجًعا عائًدا يستدير كان تحديًدا، املمر ذلك
وسط متقدًما ويميضمرسًعا سحرية، بنفخة بذلك يقوم وكأنه يتبدَّل كان مبارشة وراءك
أمامهم يمر نادل تأمل إىل السادة يدعو الذي ما خانع. كخادم عرش، االثني السمك صيادي
مارس لقد يتمىش؟ وهو األول الطراز من وجيه يف الشك إىل النُُّدل يدعو الذي وما عرًضا؟
ماء زجاجة بمرح يطلب صاح الخاصباملالك الجناح يف الخدع. أروع مرتني أو مرة الرجل
حملها إذ فعل؛ وقد بنفسه، يحملها أن بمقدوره إن بلطف وقال ظمآن. إنه قائًال صودا،
يكن لم بالطبع، واضحة. مهمة له نادًال باعتباره وسطكم، مارٍّا صحيح نحو وعىل برسعة
طبق نهاية حتى يستمر أن فقط يجب كان ولكن طويًال، يستمر أن األمر لهذا املمكن من

السمك.
خطط حينئذ حتى ولكن صف؛ يف النُُّدل وقف عندما هي بها مر لحظة أسوأ كانت
تلك يف يعتقدون النُُّدل جعلت بطريقة تماًما الزاوية عند الحائط عىل يستند ألن بدهاء
بسهولة فمر الوقت باقي أما نادل. أنه السادة اعتقد بينما السادة، أحد أنه املهمة اللحظة
أحد ملح أنه خلده يف يدور كان ملا املائدة، عن بعيًدا ملحه قد نادل أي كان لو إذ شديدة؛
أطباق رفع قبل دقيقتني عىل وقته يضبط أن فقط عليه كان الكساىل. األرستقراطيني
منضدة عىل األطباق وضع بنفسه. ويرفعها الحركة، رسيع خادم إىل ليتحول السمك،
وهرول منتفًخا، مظهًرا فأعطاه الخاص، الصدرية جيب يف الفضية األدوات وحرش جانبية
يتحول أن فقط عليه كان وهناك املعاطف. غرفة إىل وصل حتى آتيًا) (سمعته أرنب مثل
لعامل تذكرته يعطي أن فقط عليه كان عمل. يف فجأة استُدعي بلوتوقراطي إىل جديد من
عامل أنا أكون أن تصادف فقط … فقط أتى. كما بلطف مجدًدا ويخرج املعاطف، غرفة

املعاطف.» غرفة
لك؟» قال ماذا به؟ فعلَت «ماذا معتادة: غري بحدة الكولونيل، صاح

القصة.» تنتهي فهنا «اعذرني، بثبات: الَقس قال
ال ولكن االحرتافية، حيلته أفهم أنني أعتقد املثرية. القصة «وتبدأ الكولونيل: تمتم

حيلتك.» أدركت قد أنني يبدو
أذهب.» أن بد «ال براون: األب قال

تشيسرت، لدوق املنمش النرض الوجه شاهدا حيث املدخل، بهو إىل املمر عرب مًعا سارا
نحوهما. متجًها منرشًحا يثب كان الذي

سينطلق العشاء مكان. كل يف عنك أبحث كنت لقد باوند. يا «تعال، ف: بتلهُّ وصاح
التي الشوكات رشف عىل خطبة يُلقي أن العجوز أوديل عىل وكان فريد، نحو عىل مجدًدا
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األدوات استعدت لقد املناسبة. هذه ذكرى إلحياء جديًدا، طقًسا نبدأ أن نريد استُعيدت.
تقرتح؟» فماذا بالفعل، الفضية

أقرتح ا؟! «حقٍّ معينة: تهكمية موافقة عىل تنطوي بنظرة إياه رامًقا الكولونيل، قال
األخطاء ما يعرف أحد فال السوداء. من بدًال خرضاء، سرتات فصاعًدا اآلن من نرتدي أن

نادل.» مظهر يف املرء يبدو عندما تنجم قد التي
نادل.» مثل يبدو أن لسيد أبًدا يمكن ال اللعنة! «أوه، الشاب: قال

مثل يبدو أن لنادل «وال وجهه: عىل املتجهمة الضحكة بنفس باوند، الكولونيل قال
دور يلعب حتى جدٍّا ذكيٍّا كان صديقك أن بد ال املوقر، القس سيدي أعتقد. ما عىل سيد،

النبيل.» السيد
عاصفة، الليلة كانت إذ عنقه؛ حتى العادي الطويل معطفه أزرار براون األب أغلق

الحامل. فوق من العادية مظلته وأخذ
اعتقدُت أتعرف، ولكن، نبيًال؛ سيًدا املرء يكون أن ا جدٍّ شاق عمل أنه بد ال «نعم، وقال:

نادًال.» املرء يكون أن مشقًة يوازيه قد أنه أحيانًا
إياه. فاتًحا ذاك امُلتَع لقرص الثقيل الباب دفع املساء، تحية عليهم يلقي كان وبينما
املظلمة الرطبة الشوارع عرب برسعٍة يميش ومىض ورائه، من الذهبية البوابات وانغلَقت

الواحد. البنس ذات الحافالت تلك من حافلة عن بحثًا
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