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األول الكتاب

عىلِضفافالفيلكريك

١

إذ بقوة؛ األصغر شقيَقه وهزَّ السماء، كبد يف الشمس ترتفع أن قبل عينَيه ويلر كلود فتح
عليه. ينام الذي الرسير يُناِصفه كان

السيارة.» َغسِل يف وساِعْدني ُقم استيِقظ! رالف، «رالف،
السيارة؟» تغسل «وملاذا

اليوم؟» ريك السِّ إىل نذهب ألن «عجبًا،
به غطَّى حتى اللحاف وسحب جسَده الفتى أدار وشأني.» َدْعني نظيفة. «السيارة

الستائر. من الخالية النوافذ خالل من ب يترسَّ بدأ الذي الضوء يحجب كي وجهه
ُسلًَّما نزل الوقت. من كثريًا يستغرق لم بسيط عمٌل وهو مالبسه، وارتدى كلود نهض
واقٌف األحمر وشعره الظالم يف طريقه س وتحسَّ الدرجات، من مجموعتنَي من يتكون
من حوضان به الذي له امُلتاِخم ام الحمَّ إىل املطبخ من عَرب الديك. ُعْرف ِمثل ُمنتِصب
إىل الخلود قبل اغتسل الجميع أن الواضح من الجارية. املياه من بصنبوَرين البورسلني
الباب أغلق وملا والقلوي. الَعِرس املاء يُِذبها لم داكنة رواسب بهما الحوضان وكان النوم،
وجهه وغمس ماهييل، يخصُّ القصدير من حوًضا وأخذ املطبخ إىل عاد الفوىض هذه عىل

امُلبلَّل. شعره ح يُرسِّ وبدأ البارد، املاء يف ورأسه
املطبخ. فرن لتُشعل الذرة أكواز بُقلوب ميلء وِمئزُرها الِفناء من العجوز ماهييل أتت
بمفردهما. يكونان عندما االبتسامات بتلك ترميه كانت ما كثريًا إذ أبله؛ ُمحبٍّ بابتسامِة رَمتْه
ال اإلفطار؟ قبل السريك إىل ستذهب هل الفتى؟ أيها النشاط بهذا أيقَظك الذي «ما

النار.» أُشعل أن قبل هنا كلهم ستجدهم وإال ضوضاء، تُحِدث
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التل جانب إىل ونزل راكًضا، للخارج واتجه ُقبَّعته كلود ارتدى ماهييل.» يا «حسنًا
عريضة، ابتسامٌة عليه ترتسم وجٌه كأنها املرج حاَفة فوق الشمس أطلَّت الحظرية. باتجاه
ذات كريك الفيل نَُهري ثنيَّات وعىل املحصودة أغسطس شهر َمراعي عىل الضوء ق تدفَّ
صاٍف صغري جدوٍل عن عبارة كان النَُّهري وهذا األشجار، تَُحوطها التي امُلتحدِّرة التعرُّجات
الشاسعة. ويلر مزرعة من الجنوبي القسم عند ُمبتِهًجا ويستدير يتعرَّج رميل قعٍر ذي
ويوٌم نشاط؛ بأي للقيام رائًعا يوًما كان فرانكفورت، يف السريك إىل للذَّهاب رائًعا يوًما كان

بآَخر. أو بنحو له ُخطِّط كما يسري أن من مناَص ال كهذا
ُرشب حوض إىل وقادها انتظارها، مكان من الصغرية الفورد السيارَة كلود أخرج
كان بينما األمامي. والزجاج بالعجالت امُللتِصق الطني فوق املياه إلقاء يف وبدأ الخيول،
يُطِعما كي التل أعىل من ُمتثاقلة بُخًطى يأتيان — وجريي دان — األجريَين رأى يعمل،
به الخاصة امُلبلَّلة الِخَرق عَرص كلود ولكن ما، يشءٍ عىل ويُقِسم ر يتذمَّ كان جريي املاشية.
استئجار من يتمكن والده كان ما دائًما ما، وبطريقٍة إيماءة. عدا فيما ألمرهما يهتمَّ ولم
جريي من غاضبًا حينها كلود كان عنده. يعملوا كي وقذارة فظاظًة الريف يف الرجال أكثر

الخيول. ألحد معاملته بسبب
األصغر وشقيُقه كلود تعلَّم املهور؛ من للعديد أمٌّ وهي وفيَّة، عجوًزا فرسًة مويل كانت
األيام، أحد صباح يف العمل أجل من جريي الرجل ذاك أخذها وعندما عليها. الخيل ركوب
ألي شيئًا يَُقل ولم حافرها من املسمار انتَزع مسمار. به خشب لوح عىل تخطو تركها
الحظرية يف مكانها يف تقف اآلن كانت إنها اليوم. َطواَل الِحراثة يف العمل إىل وقادها أحد،
وتورَّمت عظم، عىل جلًدا أصبحت حتى جسدها هزل وقد صابرًة، تتألَّم وهي أسابيع منذ
للعمل تخرج أال عليها إن البيطري الطبيب قال الفيل. ساق تُشِبه أصبحت حتى ساقها
دائمة مشكلٌة لديها ستكون وبعدها جديد، حافٌر مكانَه وينمَو ذاك حافُرها يسقط حتى
أنقذَها. كأنه املسكينة الفرسة عن يتحدث وكان العمل، من جريي يُرسح لم الحركة. يف

املنزل، إىل األجريان َصِعد وبعدما اإلفطار. جرس ودقَّت التل قمة إىل ماهييل خَرَجت
يف تأكل رآها الشوفان. من قسمتها عىل حصَلت مويل أن يطمنئَّ كي الحظرية إىل كلود انسلَّ
دون ماتت وكأنها ا جافٍّ جلدها كان إذ األرض؛ عن قليًال قدمها ورافعًة رأَسها ُمنكِّسًة هدوء
فيه وحملَقت الطعام مضغ عن فت توقَّ إليها، وتحدَّث رقبتها عىل ربَّت عندما جسدها. بقيَّة
أسنانها تُظِهر كي الُعليا شفتَها وسحبت أنفها َدت جعَّ ثَم ومن تعرفه؛ كانت لقد حزينة.

ساقها. ويفحص قدمها يَلِمس تركته يُداعبها. أن تُحبُّ إنها له تقول كي امُلتآِكلة؛
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اإلفطار مائدة طَرَيف أحد عند تجلس والدته كانت املطبخ، إىل كلود وصل عندما
تخبز وماهييل مقاعدهم، يف يجلسون وجريي ودان شقيقه وكان خفيفة، قهوًة وتسكب
املائدة بطول ومىش امُلسيَّج لَّم السُّ عىل ويلر السيد نزل لحظة، بعد الفرن. يف الصاج فطري
وأعرض أطوَل كان إذ الشديدة؛ الجسم بضخامة يتَّصف الرجل كان مكانه. إىل وصل حتى
قميصه يُخرج وكان الصيف، يف ِمعطًفا يرتدي كان ما ونادًرا الجريان. من أحد أي من
حليًقا بالُحمرة امُلَرشب وجهه وكان لذلك. يأبَه أن دون من رسواله حزام فوق من د امُلجعَّ
وروح الطِّيبة من بكلٍّ يوحي وجهه وكان تبغ، آثاُر فمه عىل يظهر كان ما وكثريًا تماًما،
بشأن قِلًقا ويلر نات البتَة املقاطعة يف أحٌد يَر لم الشديدة. بالرزانة وكذلك الفظَّة، الفكاهة
لينِه عىل يُحاِفظ كان لقد بالكلية. ة جادَّ بنربٍة يتحدث وهو البتَة أحٌد يسمعه ولم يشء، أي

عائلته. مع حتى املازحة أخالقه وَدماثة
إضافة يف وبدأ كيلو، ربع يَسُع كان الذي السكر وعاء إىل يده مدَّ جلس، أن بمجرد

بعينه. ويلر السيد غمز السريك. إىل سيذهب كان إن رالف سأله القهوة. إىل السكر
شديد، بتأنٍّ تحدَّث الِفيَلة.» عرض ينتهَي أن قبل املدينة يف كنُت أْن حدث لو «ربما
أن الِفتية أيها األفضل من «ولكن ومفهومة. سلسًة كلماته وكانت مني، والية سكاِن بلهجِة
عىل الجزَّار واَفق فقد البقر. جلود ونقُل والبغال، العربة أخذُ يمكنكم ُمبكِّر. وقٍت يف تذهبوا

أخذها.»
ذلك.» أجل من غسلتُها لقد السيارة؟ نأخذ «ألن جانبًا. سكينه كلود وضع

أن وأريد تماًما، تريدان كما السريك مشاهدَة يريدان إنهما وجريي؟ دان عن «وماذا
الطني إن يقولون للسيارة؛ َغسِلك من لديَّ مانع ال اآلن. جيدٌة فأسعاُرها بالجلود؛ أبعث

كلود.» يا املرة هذه بأس ال ولكن الدِّهان، عىل يُحافظ
بالنمشغضبًا. امليلء كلود وجه واشتعل رالف. وَقْهقه خفيفة ضحكًة األجريان ضحَك
كرهه والُده يعلم كان ابتالَعها. واستصعَب فمه يف ثقيلًة وأصبحت الفطري، قطعة وتيبََّست
وجريي. دان بصحبة مكان أي إىل للذَّهاب ُكرهه مدى ويعلم املدينة، إىل الِبغال لقيادة
يف الثلجية العاصفة بسبب هلَكت مخصيَّة عجول ألربعة كانت فقد الجلود، إىل بالنسبة
تجلبه الذي الثمن كان وما األجريين، هذَين نفس من مستهَرت إلهماٍل نتيجًة املايض الشتاء
توجد الجلود تلك كانت ودباغتها. سلخها يف والُده قضاه الذي الوقت ُمقابل نصَف يبلغ
أن أراد ملا ولكن املرَّات. عَرشات املدينة إىل العربة وذهبت الصيف، َطواَل ُعلوية سقيفٍة يف
هذه يأخذ أن عليه ِلزاًما بات مسئوليات، دون ومن ُمهندًما اليوم فرانكفورت إىل يذهب
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عن ان يكفَّ ال البغال من زوًجا ويقوَد بذيء، بلساٍن ورجَلني الكريهة الرائحة ذاَت الجلوَد
من والده نظر األرجح، عىل الناس. حشود وسط بحماقٍة والترصِف فجأًة والوقوِف النهيق
مالبسه. يرتدي كان ملا ة امَلهمَّ هذه إليه يُوِكل أن قرَّر ثَم ومن السيارة؛ يغسل ورآه النافذة

والده. إىل بالنسبة املزحة مفهوم كان هكذا
ربما منه. تملََّكت األمل خيبة أن وشعرت ُمتعاطفًة، كلود إىل ويلر السيدة نظرت
شكل. أي تأخذ أن يمكن الفكاهة أن تعلم إنها مزحة. هذه بأن أيًضا هي الشكُّ ساوَرها
وناَدته املمر إىل تُهرول ذهبت اإلفطار، بعد الحظرية إىل طريقه يف كلود كان بينما
بحرص، إليه برصها رفعت إليه، وصَلت ملا تلهث. الهرولة تجعلها ما دائًما خافت؛ بصوٍت
أردت، «إذا حزينة: بنربٍة وقالت عينَيها. عىل تُظلِّل كي بلطٍف جبهتها عىل يدها واضعًة

العربة.» ربط من تنتهي ريثما كيُّه يمكنني إذ كلود، يا الَكتَّاني ِمعطفك ز فسأُجهِّ
رأت صغرية. دجاجًة ما يوًما كان الذي ط امُلنقَّ الريش من كومًة يركل كلود وقف
تحكٌم ولديه بالحيوية ُمفَعم بأنه شكله يوحي وكان محنيَّتنَي، غريَ كانتا كتَفيه أن والدتُه

بالنفس. راسخ
القديمة مالبيس أرتدَي أن «األفضل بالكلمات. ُمتمِتًما برسعة تحدََّث أمي.» يا عليِك «ال
السماد رائحة من أسوأ رائحتها وستُصبح بالدهون، مليئة إنها الجلود. سآخذ دمُت ما

للشمس.» تتعرَّض عندما
مالبَس ترتدَي أن األفضل من بأنه تشعر أال الجلود. بأمر ان سيَهتمَّ الرجلني أن «أظن

نحوه. ألعىل تنظر تزال ال كانت باملدينة؟» تليق
مناسبًا.» هذا سيكون أردِت. إذا نظيًفا ملونًا قميًصا يل زي جهِّ بالك. تَشَغيل «ال

بطيئة. بُخًطى املنزل إىل املمر عرب أدراَجها والدته وعادت الحظرية، إىل متَّجًها استدار
هؤالء تتحمل دامت ما إنها باله يف قال العزيزة! األم تلك ا، جدٍّ الظهر ومحنيَّة جسورًة كانت

املدينة! إىل يأخذهم أن من َضرْي فال لهم، وتغسل وتطهو الرجال
األلبكة، صوف من ِمعطًفا ويلر نات ارتدى الساعة، بنصف العربُة غادرت بعدما
من الرغم عىل البلدة أنحاء يف للتجول يستخدمها كان التي الجَرس ذاِت عربته يف وانطلق
عىل املنزل إىل سيعود هل ن تُخمِّ أن شأنها فمن لزوجته؛ شيئًا يَُقل لم سيارتنَي. لديه أن
يوجد ال إذ اليوم؛ َطوال والكنس للتنظيف كاٍف وقٌت وماهييل هي أمامها كان ال. أم الَعشاء

عملهما. يُعطِّلون حولهما رجاٌل
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مزادات إىل ال مكان، أي إىل بعربته ويلر فيها يذهب ال أيام بضعُة تتخلَّلها كانت السنة
د يتفقَّ كان وحينها تليفون، فارمرز رشكة ُمديري اجتماع أو السياسية املؤتمرات أو البيع
ل يُفضِّ كان به. يقوم آخر يشءٌ لديه يكن لم إن عملهم، يف تقدُّمهم مدى ويرى الجريان
امُلزدحمة، أو امُلستوية غري الطُّرق عىل بها التنقُل ويَسُهل خفيفة، ألنها السيارة عىل عربته
إىل باإلضافة فيها. تُراِفقه أن زوجته عىل يقرتح أن يف قطُّ يفكر لم أنه لدرجة ا جدٍّ وُمتهالكة
أتى بالطريق. االنشغال ذهنه عىل يكون ال عندما أفضَل األنحاء يرى أن يستطيع كان ذلك،
بُحرية يتجوَّلون يزالون ال والجواميس الُحْمر الهنود كان عندما نرباسكا من الجزء هذا إىل
واحدًة تظهر وهي امَلزارع ورأى الكبري، واإلعصار الجراد غزو عاَم يتذكر وكان املكان، يف
ُجدًدا ُمستوِطنني ع شجَّ تسكنه. وحدها الريح وكانت ُمقِفًرا، املكان كان أن بعد األخرى ِتلو
من األموال الشباَب وأقرض بينهم، فيما الود عىل وحثَّهم املكان، يف لهم مساكن أخذ عىل
كانت الخاص. مرشوُعه كله هذا بأن شعر حتى تكرب، وهي العائالت ورأى الزواج، أجل
فحسب، نوَن السِّ أحدثتها التي التغيريات ه تُهمَّ ولم يراها، كان التي التغيرياُت اهتماَمه تُثري

الفصول. تُحِدثها كانت التي تلك أيًضا بل
ُمرتاًحا يجلس كان ميل. بُعِد عىل وهي وعربته ويلر نات عىل يتعرَّفون الناس كان
عىل موضوعٌة العربة تقود التي ويده املائل، املقعد طَرَيف أحِد عىل ويتثاقل الضخم، بجسده
ربع ملدة العمل عن التوقف يكرهون كانوا الذين — يودر آل — األملان جريانه حتى ركبته.
البلدات يف ار التُّجَّ يفتقده كان قادًما. برؤيته يَسَعدون كانوا األسباب، من سبب ألي ساعة
لقد ذلك. نحو أو األسبوع يف األقل عىل مرًة يَُزرهم لم إذا امُلقاَطعة يف امُلنترشة الصغرية
غالبًا كان فإنه ما، ملنصٍب الرتشح له يسبق لم أنه ورغم السياسية، مجال يف ناشًطا كان

حملته. له ويقود ذلك يفعل له صديق أي يُنارص ما
يكن لم وإن ويلر، السيد يف املنزل» حزن الشارع «فرحة الفرنيس املثل يتجسد
إليه. بالنسبة ثانوية أهميٍة ذاَت الخاصة شئونه كانت اإلطالق. عىل الفرنسية بالطريقة
يف سببًا هذا وكان الكايف، بالقدر كثرية أراَيض ر وأجَّ واشرتى استوطن حياته، بداية يف
العمل، يُحبُّون الذين الجيِّدين امُلزاِرعني لغري األراَيض تلك ر يُؤجِّ أال عليه كان واآلن، ثرائه.
يف يمكث كان ما فعادًة املنزل، يف يمكث كان وملا ذلك. يُخِف ولم ذلك، يفعل لم ولكنه
ذلك نحو أو جريدة ١٢ يف اشرتاك لديه كان الجرائد. ويقرأ الُعلوي بالطابق املعيشة ُغرفة
بما واسع اطالٍع عىل وكان — للفضائح صة ُمخصَّ أسبوعية جريدًة القائمة نت تضمَّ —
غريه يُصيب أو يُصيبه الذي املرض ويأخذ جيدة، بصحٍة يتمتع كان لقد العالم. يف يجري
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األسنان ألم من أكثَر صعب مرض أي من البتَة يُعاِن لم أنه امُلؤكَّد ومن املزاح. سبيل عىل
عَرضية. صفراوية نوبة أو الدمامل أو

أو األمواَل يُقِرض يَربَح وال الخريية، والجمعيات للكنائس لديه بما يجود ويلر كان
وال ويصدمهم، الخجولني األشخاص يُضاِيق أن يُحب كان يشء. أي إىل يفتقر لجاٍر اآلالت
ابنه وبني بينه العالقة ُحسن من الجميع يندهش كان امُلضِحكة. القصص من َجعبتُه تخلو
ُمتفتِّح؛ غري كان ولكنه للكلمة، الَحريف باملعنى خجوًال بايليس يكن لم ويلر. بايليس األكرب

ويلر. نات يُحبَّه أن ع يُتوقَّ ال الذي الحِذر الشباب نوع من
من الرغم وعىل فرانكفورت، يف املزارع بتجهيزات ا خاصٍّ متجًرا يمتلك بايليس كان
بِفطنة ويلر يفخر كان األرجح، عىل كبريًا. ماليٍّا نجاًحا أحرز فقد بعد، الثالثني يبلغ لم أنه
بايليس، يرى كي األسبوع يف مرَّات عدَة املدينة إىل يذهب كان حال، أي عىل العمل. يف ولده
يفعل أن دون ُمتواصلًة ساعاٍت َمتجره يف ويجلس معه، واملاشية لع السِّ أسواق إىل ويذهب
برشاهة، النهار يف الخمر ويلر يُعاِقر كان إليه. يأتون الذين امُلزاِرعني مع املزاح سوى شيئًا
كان أنه كما الهضم، ُعْرس ويُعاني بالنحافة بايليس يتَّصف كان كبرية. ياٍت َكمِّ ويأكل
حَسب الغذائيَّ نظامه فرد لكل يُنظِّم أنه لو يودُّ كان تني؛ امُلتزمِّ الخمر تحريم أنصار من
من بنصيبها يتعلق فيما لها هللا قَسمه ترىضبما التي — ويلر السيدة حتى الواهن. قانونه
املؤتمرات إىل يذهبان وكيف والده، وبني بينه العالقة انسجام من ب تتعجَّ كانت — الرجال
بالوقت. االستمتاع مختلفعن مفهوٌم لديه كان منهما كالٍّ أن رغم بوقتهما، ويستمتعان مًعا
خشنة، ُقمصاٍن وُدزينَة جديدة بدلًة يشرتي ويلر السيد كان سنوات، بضع كل مرًة
للغاية. وتقليديِّني هادئني أفراًدا كانوا الذين وشقيقاته ائه أشقَّ لزيارة مني والية إىل ويذهب
الكبرية، ومزرعته القديمة، مالبسه وإىل املنزل، إىل بالعودة يسعد كان ما دائًما ولكنه

بايليس. وابنه وعَربته
كانت ملا ثانوية مدرسة مديرة لتُصبح فريمونت والية من ويلر السيدة جاءت
نفِسه للسبب بها أُعجب أنه بد ال ثريٍّا. عازبًا ويلر نات وكان حدودية، بلدًة فرانكفورت
ويلر نات عن يُقال االختالف. تمام عنه مختلفًة كانت إذ أجله؛ من بايليس ابنه أحبَّ الذي
ولكنه وامُلناِفقني، األوغاد ويُحب وامُلخِلصني، الطيِّبني يُحب البرش؛ أصناف كلَّ يُحب إنه
فعًال ارتكب أو ُمفِجعة مكيدًة دبَّر الجريان أحد أنَّ سمع إذا أكثر. األخري الصنف يحب كان
يَقُدره لم كأنه الفور عىل يراه كي إليه يذهب أن عىل يَحرص فإنه وضاعتَه، أحٌد يُنِكر ال

ذلك. قبل َقْدره
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اآلخرين يستفزَّ أن يُحب كان البالد. ُربوع بني كبري بوقاٍر كلود والد يحظى كان
القصص الناس يروي عندما صاخب. نحٍو عىل البتَة يضحك لم ولكنه شديد، ضحٍك إلثارِة
يَعُل لم ولكنه قويٍّا، كان الذي الناعم امَلهيب صوته تقليد يُحاولون كانوا ما غالبًا عنه،
فيه تخلع الذي الوقت ِمثل — يشء أي من كبري فرٌح قلبه إىل يدخل عندما وحتى َقط.
إلبادة الصق ورٍق عىل وتجلس امُلظِلمة، الصيف ليايل من ليلة يف مالبَسها املسكينة ماهييل
لم فتًى إىل بالنسبة ا حقٍّ اإلرضاء وسهل مرح أٌب إنه صخبًا. يُحِدث ال فإنه — الحرشات

ا. جدٍّ الحس ُمرَهف يكن

٢

الشارع يف العزَف الكاليوبي آلة فيه بدأت الذي الوقت يف فرانكفورت إىل وبَغاله كلود وصل
غري والرفيَقني البغيضة الحمولة من تخلَّص أن وبمجرد السريك. مدخل عند الرئييس
الجريان. ِفتيان بعض عن يبحث وأخذ الرصيف، عىل الزحام وسط طريقه شقَّ امُلالئَمني،
يمزح أخذ وقد الجميع، من أطوَل كان وقد املزارعني، بنك ناصية عىل يقف ويلر السيد كان
انعطف والَده، كلود يتحاىش وكي الحظ. ألعاب من لعبة ز يُجهِّ كان نحيٍل أحدَب رجل مع
هاتهم أمَّ وكانت البلدة، بأطفال الكبريتان العرض نافذتا اكتظَّت أخيه. متجر إىل ودخل
عاكًفا الصغرية الزجاجية صومعته يف يجلس بايليس كان العرض. ملشاهدة خلفهم يقفَن

مكتبه. عىل جالٌس وهو كلود إىل أومأ الحسابات. وإمساك الكتابة عىل
إرنست رأيت هل «مرحبًا. وقال: أمره، من شديدة َعجلٍة يف وكأنه ُمهرِوًال كلود دخل

هنا.» أجده قد أنني ظننُت هافل؟
سيأتي الذي «ما الرف. إىل املحاريث كتالوج يُعيد كي الدوَّار بكرسيِّه بايليس استدار
وضيعًة تلميحاٍت يرمَي أن يستطيع أحد ال الحانة.» يف عنه تبحث أن األفضل هنا؟ إىل به

بايليس. من أكثَر وُمملَّة غامضة مالحظات ِضمن
أخيه، وجه يف عادي غريَ شيئًا الَحظ ليذهب، يستدير كان وبينما غضبًا. كلود استشاط
إرنست عينَيه. إحدى حول املوجودة الكدمة سبب عن بسؤاله ُمراده ليُبِلغه كان ما ولكنه
ولكنه املدينة، إىل يأتي عندما الِجعة من كأًسا يحتيس كان ما وعادًة بوهيميٍّا، كان هافل
قد بايليس، تعليق من وانطالًقا الشباب. أقرانه من أكثَر التفكري وبُعِد بالرزانة يتَّسم كان

الخمر. ويُعاِقر يتسكَّع كان الفتى أن املرء يعتقد
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الكالب من عربة خلف الشارع من اآلخر الجانب عىل صديَقه كلود رأى اللحظة، تلك يف
يتحدَّثون كانوا الذين الِفتية من حشٍد بني رَكض املوكب. بمؤخرة تلحق كانت امُلدرَّبة

ذراعه. من إرنست وأمسك عالية، بأصواٍت
ذاهب؟» أنت أين إىل «مرحبًا،

عند الضخ محطة بجانب عربتي تركُت العرض. يبدأ أن قبل َغدائي لتناُول «ذاهٌب
عنك؟» ماذا النَُّهري.

معك؟» أذهب أن يل هل . ُمعنيَّ بَرناَمج عندي «ليس
فرَدين.» يكفي غداءٌ لديَّ لذا، ذلك. عت «توقَّ إرنست. ابتَسم

قليل.» بعد بك سألحق ذلك. تفعل ما دائًما إنك أعرف. «نعم،
كثري ماٌل لديه كان معه. العشاء ليتناول الفندق إىل إرنست يأخذ أن كلود أحبَّ
حبوب درس آلة رشاء أمر يُناقش ال كان ويلر، عائلة يف ثري. ُمزاِرٌع فوالده جيوبه؛ يف
والده سمع إْن إرساًفا. العشاء لتناُول الفندق إىل الذَّهاب يعترب ولكن جديدة، سيارة أو
بغرور ف يترصَّ إنه فسيَقوالن يشء، كل بايليس وعَرف هناك إىل ذهب أنه بايليس أو
ولكنه طالته، الجلود رائحة وإن متَّسًخا كان إنه بقوله ُجبْنه يُربِّر أن حاَول وسيُعاقبانه.
تربيته طريقة ألن معه الفندق إىل الذهاَب إرنست من يطلب لم أنه قلبه أعماق يف يعلم كان
وُكْشك الفاكهة متجر من األشياء بعض اشرتى البسيط. األمر بهذا القياَم عليه ب تُصعِّ
تقف إرنست عربة كانت الضخ. محطة باتجاه امُلرتَّب الطريق طول عىل أرسع ثم السيجار،
النهري من بجانب نصُفه محاٍط صغري رميل قاٍع عىل الصفصاف، أشجار بعض ظل يف
عن الغبار ونَفض النهري، بجانب الرمال عىل نفسه كلود رمى الِحصان. حدوة مثل ُمنْحٍن

البغيض. الصباح ذلك صفحة طوى كأنه اآلن شعر امُلتعرِّق. وجهه
غدائه. سلَّة إرنست أخرج

دخول يف ترغب لن أنك أعلم أُبردهما. كي النَُّهري يف ِجعة زجاجتَي وضعُت «لقد قال:
حانة.» أي

كان لقد امُلخلَّالت. من َجرَّة غطاء يرفع وهو الكلمات بتلك كلود تَمتَم األمر!» انَس «أوه،
ذلك. يخىش أنه صديُقه ويعلم الحانات، إىل الذهاب ويخىش عاًما، عرش تسعَة عمره يبلغ
كشك من أحَرضها أْن سبق التي الجيد السيجار بعَض كلود أخرج الغداء، بعد
واحدًة أشعل السيجار. من النوع هذا رشاء بإمكانه يكن لم إذ إرنست؛ وابتهج السيجار.

أصابعه. بني ها ويلفُّ الُعجب من بيشء إليها ينظر يُدخنها وهو وظل
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النُّهري ماء ق تدفَّ الشوفان. تَمضغ وأخذت العربة، صندوق أعىل ورأسها الخيول وقَفت
وإرنست كلود استلقى التأمل. عىل يبعث هادئًا خريًرا ُمحِدثًا الصفصاف شجر جذور تحت
تمرُّ كانت آلخر، حني ومن ا. جدٍّ قليًال ثا وتحدَّ رأَسيهما تحت ِمعطَفيهما ووضعا الظل يف
قاع فوق الوقود رائحة وتنترش الغبار، من سحابٌة وتنفجر املدينة باتجاه الطريق يف سيارة
هذا يف الظهرية وقت يف يسوُد كان الذي الصمُت — الوقت معظَم — ينقطع لم ولكن النهري،
انزعاجه أسباب نسياُن كلود بإمكان يكون ما عادًة والهادئة. الدافئة الصيف أيام من اليوم
ولم اإلطالق، عىل ُمرتدًدا البوهيميُّ الفتى يكن لم إرنست. بصحبة يكون عندما وامتعاضه
من عدٌد لديه كان وُمباًرشا. بسيًطا كان نفسه. الوقت يف ثالثة أو طريَقني بني يتحريَّ
شعَر الجديدة. واالخرتاعات والتاريخ بالسياسة ا ُمهتمٍّ كان إذ الشخصية؛ غري االهتمامات
بعدما بِمثله. يحظى أن قطُّ هو يحلُم لم الفكر، حرية له ر يُوفِّ جوٍّ يعيشيف صديقه أن كلود
أهميًة أقلَّ املزرعة يف يُرام ما عىل تَِرس لم التي األشياء بَدت الوقت، بعَض إرنست مع تحدَّث
املدرسة يف الفتيان كان ملا ابنها. يُحبه مثلما إرنست تُحب كلود والدة تكاد إليه. بالنسبة
عىل املذاكرة أثناء ويف كلود؛ مع يُذاكر كي املساء يف يأتي إرنست كان ما غالبًا الثانوية،
بجوارهما وتجلس تَْرفوها، التي األشياء تُحرضِّ ويلر السيدة كانت الطويلة، املطبخ طاولة
عبارات من تتعلَّم كانت العجوز ماهييل حتى والجرب. الالتينية اللغة دراسة يف وتُساعدهما

يدرسونها. التي الحكمة
األم. بلده من إرنست فيها وصل التي الليلة أبًدا تنىس لن إنها ويلر السيدة قالت
طريق يف يتوقف أن عليه كان وحينها يُقابله، كي فرانكفورت إىل هافل جو أخوه ذهب
الرشق؛ من القادم القطار ر تأخَّ ويلر. لعائلة الِبقالة أغراض بعض ويرتك املنزل إىل عودته
الليلة، تلك يف املطبخ يف تنتظر ويلر السيدة كانت عندما مساءً العارشة عن الساعُة أعلنت
نَُهري فوق من يمرُّ الذي الصغري الجرس عىل صوتًا تُحِدث وهي هافل عربة صوَت وسمعت
بعضاألسماك تحوي سلٌة يده ويف فوره من جو ودخل الخارجي الباب فتحت كريك. الفيل
آخر شخٌص ظَهر القبو، إىل السمَك يُنزل كان وبينما كتفه. عىل الدقيق من وِجواًال امُلملَّحة
عىل ويحمل رأسه، عىل ُمسطَّحة قبعًة ويرتدي الظهر ومحنيُّ قصري صغريٌ فتًى املدخل؛ يف
النوم يف غطَّ الجائلون. الباعة يحملها التي مثل الزيتي القماش من كبرية حقيبًة ظهره
عن يبحث واندفع املنزل يف أنهما ظنَّ ذهب، قد أخاه أن ووجد استيقظ وملا العربة، يف
ا ُمستعدٍّ كان ولكنه ُمندهًشا، وبدا النور، رأى ملا بعينَيه يرمش املدخل يف وقف حقيبته.
ذهبت ثم أوالدها. أحَد واعتربَته إليه ويلر السيدة نظَرت كان. أيٍّا منه مطلوب هو ما إلنجاز
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«عجبًا، يفهمها: أن بإمكانه وكأن الهادئ بصوتها وقالت وابتسَمت بذراعها، وحاوَطته إليه
كذلك؟» أليس حال، أي عىل صغريًا فتًى تزال ال

البلد، هذا يف به فيها ب يُرحَّ التي األوىل املرة هي كانت هذه إن بعدئٍذ إرنست قال
يف تها. ِعدَّ يَعلم ال أياًما وجهه يف وِصيَح ُدِفع وقد بعيدة، مسافًة تَْرحاله من الرغم عىل
صديَقني أصبحا ولكنهما بارتياب، بعض إىل بعُضهما ونظر كلود مع تصافح الليلة، تلك

الوقت. ذلك منذ حميَمني
قابَال الحيوانات، خيمة يف تغمرهما. والسعادُة السريك إىل الفتَيان ذهب النزهة، بعد
ثالثتُهم وجلس — امُلقرَّبني ويلر عائلة جريان ألحد األكرب االبن — الضخم دوسن ليونارد
كلود وسأل سيارته، يف بمفرده املدينة إىل أتى إنه ليونارد قال العرض. مشاهدة أجل من
إن حيث رالف؛ إىل البغَلني قيادة مسألة لرتِك كثريًا كلود ابتهج معه. الركوب يُريد كان إن

كلود. ِمثل إليه بالنسبة مشكلة ليس األجريَين اصطحاب
الجسم بضخامة يتَّصف فتًى وهو عاًما وعرشين خمسًة العمر من يبلغ ليونارد كان
بيضاء، وأسناٌن كبريتان، وقَدمان كبريتان، يَدان له وكانت البُنِّي، اللون إىل البرشة وميول
الكبرية مزرعتهما يف وأخواه ووالده هو يعمل ال كان بالحيوية. مليئتان المعتان وعينان
كانوا لقد ويلر. نات من انًا فدَّ ١٦٠ مساحتُها أرض قطعَة يستأجرون كانوا بل فحسب،
إال ليونارد من يكون فما جيد، محصول دون من جافٌّ صيف مرَّ وإذا بارعني. ُمزاِرعني
أكرب محصوٍل عىل يحصل حتى كبريًا جهًدا ويبذل الطويلتنَي ذراَعيه ويبسط يضحك أن
الشاب بأن يشعر إذ ليونارد؛ تجاه قليًال ُمتحفًظا كلود كان ما ودائًما التالية. السنة يف
االلتحاق أن ويظنُّ ويلر، مزرعة يف األمور بها تسري التي العشوائية الطريقة يكره كان
ولكنه فرانكفورت، يف الثانوية باملدرسة حتى ليونارد يلتحق لم للوقت. َمضيعة بالجامعة
ليونارد يعتقد ما. يوًما كلود قه يُحقِّ أن يمكن الذي النجاح من أكثَر نجاًحا بالفعل ق حقَّ

كلود. يُحب كان ولكنه نظره، يف ُمتساوية األشياء تلك أن
األرض عرب يمتدُّ وُمعبَّد عريض طريٍق فوق تُِرسع السيارة كانت الشمس، غروب عند
كريك. الفيل نَُهري بطول تمتدُّ التي األكثر واألرضالوَعرة فرانكفورت بني تقع التي امُلستوية
ضحك الوقت، ذلك ويف يتعطَّل. ال الذي سيَّارته ُمحرِّك بأداء شديًدا إعجابًا ليونارد أظهر

كلود. إىل واْلتفَت نفسه يف
بايليس؟» عن مزحًة قلت لو تنزعج «هل

لديه. حماسة أي عن كلود نربة تنمَّ لم سأنزعج.» أنني «أظن
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إحدى حول صغرية كدمة مثل غريبًا، شيئًا فيه الحظَت هل اليوم؟ بايليس رأيَت «هل
بالسبب؟» أُخربك هل عينَيه؟

أسأله.» لم . «كالَّ
الظالم، يف َمتجره يف يشء عن يبحث كان إنه وقال كثريون سأله ولكن إذَن. «حسٌن

الحصاد!» آلة أنا حسنًا، حصاد. بآلة واصطدم
ِشجار؟» يف دخل بايليس إن القول تريد «هل باهتمام. كلود نظر

كي البارحة هناك إىل ذهبُت بايليس؟ تعرف أال كال! إلهي، «يا ليونارد. ضحك
رجال عشاء أجل من التذاكر تبيعا كي أخرى وفتاٌة جراي سوزي أتت ثم فاتورة، أدفع
لم اليشء، بعَض جريئة بنربٍة يتحدث وبدأ املكان، يف يتسكَّع للسريك ج ُمروِّ كان اإلطفاء.
الفتاتان عليه ردَّت األشخاص. هؤالء لدى امُلعتادة بالطريقة تحدَّث بل فظ، بحديٍث يتفوَّه
سوزي فكَّرت كيف أفهم لم معه. الحديث وقَطعا تذاكر ثالث له وباَعتا نفِسها، بالطريقة
وقال انتقادهما؛ يف بايليس بدأ الفتاتان، فيها خَرَجت التي اللحظة ويف قالته. فيما برسعة
ينبغي مما أكثَر ويعرفن اآلخرين، مع التعامل يف ا جدٍّ وقحاٍت يُصبحن الريف فتَيات كل إن
وصَلت ولَكمتُه. إليه ذهبُت اللحظة هذه ويف العابثني، الرجال مع بالتعامل يتعلق فيما
ولكن عينه. عىل بقوة أرضبَه أن ال أصفعه، أن قصدُت قَصدت. مما أكرب بقوٍة اللكمة
يل يردَّ أن انتظرُت ة. بِشدَّ ًزا ُمتحفِّ أصبحُت وعندها دائًما، لها ُخطِّط كما األمور تسري ال
هناك وقف يتحرك. ولم مكانه يف ظلَّ ولكنه أُرضيَه. أن ورغبُت منه، أضَخُم أنا الرضبة.
قلت: عيناه. دمعت ولكن بكى، إنه أقول ال عيناه. ودمَعت االحمرار، عن وجُهه يتوقَّف ولم
أيًضا، لسانك احفظ ولكن َمبدأك، هذا كان إذا الرد عن يَديك احفظ بايليس. يا «حسنًا

موجودة.»» غري املعنيَّة األطراف كانت إذا خاصًة
ُمطَلًقا.» األمَر هذا بايليس يتجاوز «لن بقوله: إال كلود يُعلِّق لم

يتقبَّل أن يمكن جيِّد، عميٌل أنا ذلك! يفعل أن عليه «ليس أعىل. إىل رأسه ليونارد حرَّك
موقفي!» عن أتزعزع لن ولكني ال، أو األمر

عالية. برسعٍة َوْعر تلٍّ صعوِد بمحاولة ُمنشغًال الشابُّ كان التالية، الدقائق البضع يف
يستطع لم ولكنه أخرى، أحيانًا ذلك يستطيع وال األحيان، بعض يف هذا فعل يستطيع كان
السيارة وترك االشمئزاز، ببعض الثانية النقلة إىل الحركة ناقل حرَّك أن بعد السبب. تَبنيُّ

رفيقه. عىل االرتباك الحظ تشاء، كما ببطء تسري
هنا ننزل أن يقتيض العدل أن أعتقد ليونارد، يا «أتعِرف، ُمتوتِّر: بصوٍت كلود تحدَّث

ألُكَمك؟» كي فرصًة وتمنحني السيارة من
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«ما التل. من السفيل الجانب عىل عربًة يتفادى كي بِحدَّة القيادة َعجلة ليونارد لفَّ
فتى؟» يا به تتفوَّه الذي الُهراء هذا

أوًال.» فرصة تُعطيَني أن عليك ولكن شك، دون هزيمتَنا تستطيع أنك «تظن
َعجلة عىل املستقرَّتنَي البُنِّي اللون ذاتَي الكبريتني يَديه إىل ُمندهًشا ليونارد نظر
جباٌن أنك العلم تماَم أعلم لم لو هذا بكل سأخربك كنُت ملاذا الهالك، األحمق «أيها القيادة.

بايليس.» مع تام ِوفاٍق عىل أنك قطُّ أظنَّ لم آَخر؟
وقتَما عائلتي من أحد أيَّ تصفع أن يُمكنك أنه تظنَّ ال ولكن معه، وفاق عىل «لسُت
الجهود من الرغم عىل وغاضبًا، ضعيًفا صوته وكان أحمق، بدا تفسريه أن كلود علم تشاء.»

ذلك. يُخفَي كي بذلها التي
كلود. يا ُمقاِتل أنك أعلم إلهي، «يا الفتى. مشاعر جرح أنه دوسن ليونارد الشابُّ علم

معه.» نفسها املدرسة يف كنت َقط. كذلك يكن لم بايليس
نزل لذا، املنزل. إىل يوصله ليونارد سيَرتك كان ما كلود ولكن بسالم، الرحلة انتَهت
امُلظِلمة الحقول ورَكضعرب فظَّة، بنربٍة املساء تحيَة عليه ورمى شديدة برسعٍة السيارة من
كي توقَّف النُّهري، عىل الصغري الجرس وعىل التل. أعىل املنزل من الساطع الضوء باتجاه

ه. أُمَّ ويرى املنزل يدخل أن قبل هادئ بمظهٍر يظهر أن عىل ويحرص أنفاسه يلتقط
الظالم!» يف حصاد بآلة «اصطدم قبضتَه: وأغلق عاٍل بصوت تمتَم

هادئًا بدا املنزل، يف البعيدة الكالب نُباح وإىل العميق، الضفادع نقيق إىل استمع ملا
سلوك عن األحيان بعض يف مسئوًال املرءَ يجعل الذي ما نفسه يف تساءل ذلك، مع أكثر.

كليٍّا. لطبيعته ُمخاِلفة طبيعٌة لهم أشخاص

٣

وأخذ الترسيحة عند يقُف كلود كان التايل، الصباح ويف السبت. يوم السريك عرُض أقيم
بَرشته. ُحمرة بنفس ليس ولكنه قليًال، رأسه شعر من أغمَق وكان ذقنه، شعُر طال يَحلق.
تبدواِن الزرقاَوين عينَيه جعل مما فاتح؛ أصفُر لوٌن لها كان الطويلة ورموشه حاجباه
بأنه يوحي وجهه من الُعلوي الجزء كان ظنِّه وبحسِب الحقيقة، يف عليه هي مما أفتَح
عىل رأَسه يكره كان اإلطالق. عىل يُريده الذي باملظهر ليس َمظهره كان وضعيف. َخجول
القبعات، رشاء يف صعوبة يُواِجه جعله نحٍو عىل كبري رأٌس له كان إذ الخصوص؛ وجه
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مثايل. نحٍو عىل أبله كشخٍص يبدو جعله ما وهو واضًحا؛ ُمربًَّعا شكًال يتَّخذ رأسه وكان
وروي، إملر مثل «األبله» يعني اسٌم كلود بالخزي. للشعور آخر مصدًرا اسُمه يحمل كان
صبيٌّ دائًما هناك كان الريف، مدارس يف يرتقي. أن يُحاول الذي الريفيَّ يعني اسٌم وهو
منحه كلود. يُسمى السيالن عن ينفكُّ ال وأنٍف بالبُثور ُمغطَّاتنَي يَدين ذو الشعر أحمُر
وهي قويَّتان، وكتفاه بالعضالت، ويكتنزان ُمتناسقتان وساقاه ذراعاه قويٍّا؛ جسًما هللا
كان التي بالرزانة يتَّصف لم األسف، مع ُمزاِرع. بفتًى تليق التي الجسمانية الصفات
بعض يف ُمالئم. غري نحٍو عىل نفسها ِتلقاء من قوتُه تَربُز ما وغالبًا والده، بها يتمتع
بقوٍة يشء رفِع أو جلوسه أو نهوضه يف رأسه يف تُدوِّي التي العواصف تتسبَّب األحيان،

بذلك. القيام إىل دفعته التي األسباب تستدعيه مما أكرب
حتى تستيقظ لم ماهييل حتى السبت، يوم صباح يف ر ُمتأخِّ وقٍت حتى البيت أهل نام
هذا يف الدونت. كعك َقِيل رائحَة كانت اإلفطار موعد إىل العامة اإلشارة السابعة. الساعة
َعجٍل عىل نظيفة داخليًة مالبَس وارتدى األخرية، اللحظة يف رسيره عن رالف نزل الصباح،
يف الوقت بعض استغرَق أنه من الرغم عىل اإلطالق، عىل لذلك يأبَْه لم استحمام. دون من
املائدة إىل وصل جيب. منديل باستخدام بلطف الثَّور دم ِبَلون ن امُللوَّ الجديد حذائه تلميع
كانت إن لطيفة بنربٍة والدته بسؤال اعتذاره عن وعربَّ وجبتهم، ِنصف اآلَخرون أَكل بعدما

الكنيسة. إىل بالسيارة لها يُوصِّ أن تُريده ال
املنزل أعمال أُنجز أن يل كان إن معك الذَّهاب «أودُّ وقالت: ُمتشكِّكًة الساعة إىل نظَرت

وقتها.» يف
الصباح؟» هذا منك بدًال إنجازها ماهييل تستطيع «أال

ولكنها اللبن. فرَّازة استخدام عدا ما كافًة األعمال إنجاُز «يمكنها ويلر. السيدة تردَّدت
تعلم.» كما العمل، من كبري قدٌر إنه بعض. مع بعضها األجزاء كل تجميع تستطيع ال

دم: بخفِة قال كعكاته، عىل السكَّري الرشاب إبريق محتوياِت رالف يُفِرغ كان بينما
امُلزاِرعون األيام. هذه اللبن خضِّ يف يُفكر أحد ال لرأيك. بة ُمتعصِّ أنت أمي، يا «واآلن

الفرَّازة.» يستخدمون للزمن امُلسايرون
ُمساِيرتنَي قطُّ وماهييل أنا أكون «لن وقالت: الشاحبتان. ويلر السيدة عينا رمَشت
أستطيع كذلك. تَدعنا أن سوى أريد وال القديمة، الطُّرق غريَ نعلم ال إننا رالف. يا للزمن
تنظيفها ولكن للغاية. عبقرية ماكينٌة إنها بقرات. ستَّ نحلب كنا إذا الفرَّازة ِميزاِت تبنيُّ
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بالطريقة اللبن مع التعامُل يتطلَّبه مما بكثري أكرب جهٍد إىل يحتاج وتركيبها الساخن باملاء
القديمة.»

كبري هو رالف عليها.» تعتادين عندما كذلك األمر يكون «لن رالف: َطْمأنها
كان والسيارات، املزرعة أدوات مع يفعله ما يجُد ال وعندما ويلر، مزرعة يف امليكانيكيِّني
استخدام عىل ماهييل تعتاد أن وبمجرد املنزل. أجل من آالٍت ويشرتي املدينة إىل يذهب
مسرية يُواِكب كي أحدث أخرى واحدًة املنزل إىل رالف يُحِرض كان ما، ِممخضٍة أو الة غسَّ
وامَلكاوي امليكانيكية، األطباق الة غسَّ استخدام من قطُّ تتمكَّن لم امُلتسارعة. االخرتاعات

للجنون. تدفعها كانت التِّجارية العالمات ذات بالزيت تعمل التي واألفران امُلسطَّحة
سيُنظِّف كان مالبسها؛ وترتدَي الُعلوي الطابق إىل تصعد أن والدته من كلود طلب
املرآب من أخاه أتى عندما ذلك عىل يعمل يزال ال كان السيَّارة. رالف ز يُجهِّ ريثما الفرَّازة

يَديه. يغسل كي
من جرَّبت هل رالف. يا تلك ِمثل بأعماٍل والدتك كاهل تُثِقل أال «يجب غاضبًا: صاح

بنفسك؟» اللعينة اآللة هذه تغسل أن قبُل
أمي أن فأعتقد ذلك، ِفعل دوسن السيدة بإمكان كان إذا قبل. من ذلك فعلت «بالطبع

تستطيع.»
عىل نا وأمِّ ماهييل تدريب من جدوى ال حال، أي عىل السن. يف أصَغُر دوسن «السيدة

اآلالت.» استخدام
عها تُشجِّ ال «اسمعني، اإلقناع: ُمحاوًال وقال كلود. فظاظة عىل ا ردٍّ حاجبَيه رالف رفع
نُحِرضه ما كل مع التعامل والدتنا بإمكان لُطرِقها. تغيريها إمكانية بعدم االعتقاد عىل أنت

والوقت.» للجهد رة ُموفِّ أجهزٍة من
يُحاِول كان التي الثالثني، عن عددها يَزيد التي امُلتدرِّجة امَلعِدنية األقماع كلود َرضب

ا.» حقٍّ والوقت الجهد ر سيُوفِّ هذا كان إن بأس، «ال الصحيح. بتسلسلها تركيبها
لم به. الخاصة بنما قبعَة يجلب كي الُعلوي الطابق إىل وركض األصغر الفتى قهقَه
لكلود. رالف ل تحمُّ من ويلر السيدة ب تتعجَّ كانت بعضاألحيان، يف البتَّة. أخيه مع يتشاجر
جاس األملاني جاَره يرى كي ويلر السيد ذهب بالسيارة، ووالدته رالف انطلَق بعدما
الخيول حدوات رمِي لعبَة يلعبان وجريي دان كان ن. ُمهجَّ غري ثوًرا لتوِّه اشرتى الذي يودر
امُلعلَّق الرفِّ لوضِع القبو إىل ذاهب أنه ماهييل أخرب كلود الحظرية. خلَف األوتاد أحد عىل

َخرضاواتها. إىل الوصول الفرئان تستطيع ال حتى تريده؛ كانت الذي
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تُمسك القطط إن السوء. بهذا الفرئان يجعل الذي ما أعلم ال كلود. سيِّد لك «شكًرا
يوم.» كلَّ بواحٍد تقريبًا

الرف.» لعمل ينفع املرآب يف ومتني عريض لوٌح لديَّ الحظرية. من تأتي أنها «أظن
الفاكهة لتخزين عميقة خزَّاناٍت عىل ويحتوي ا، وجافٍّ ورطبًا باألسمنت ُمغطٍّى كان القبو
مليئة ُمظِلمة وُغرفٍة الذرة، وأكواز للفحم وصناديق البقالة، وأغراض والدقيق امُلعلَّبة
النوافذ إحدى تحت النِّجارة ِمنضدة عىل مكانه كلود أخذ الفوتوغرايف. التصوير ات بُمعدَّ
كهربائية، بطاريات الرمادي؛ الشَفق يف حوله من منثورًة كانت غامضة أشياء امُلربَّعة.
املطاط، لتصليد فرن الخَرسانية، السياج أعمدة لصناعة ماكينة كاتبة، وآالت قديمة درَّاجات
ينجح ال التي امليكانيكية األلعاُب املكان هذا يف تُخزَّن كانت مكسورة. بعدسٍة سرتيوبتكون
كان الحظرية، يف األلعاب هذه تُِركت إذا منها. َسِئم التي تلك وكذلك تشغيلها، يف رالف
اعرتَضت إن ساخرًة تعليقاٍت عليها يُبدي كان األحيان بعض ويف كثريًا، ويلر السيد يراها
ويدفنها عربة يف امُلبعثَرة األشياء هذه يجمع أن له تسمح كي والدته إىل كلود ل توسَّ طريقه.
يُفكر أال يجب إنه له وقالت نَهَرته ويلر السيدة ولكن النهري، امتداد عىل عميقة حفرٍة يف
كلود فيها يذهب كان مرة كل يف وتقريبًا رالف. مشاعَر سيُؤذي كان بهذا ألنه ذلك؛ يف
بأن بمرارة نفسه يف ويقول ما، يوٍم يف املكان يُخيلَ بأن ُمنفِعًال قراًرا يأخذ كان القبو، إىل

فتًى. ألي الجامعة مصاريف تكفَي أن يمكن كان الحطام هذا عىل تُنَفق التي األموال
عمَلها ماهييل ترَكت الروافد، من يُدلِّيَه أن أراد الذي اللوح بالفأرة يُسوي كلود كان ملا
عىل جلَست ثم امُلخلَّل، البصل بعض لتأخذ أتت بأنها قليًال تظاهَرت تُشاهَده. كي ونزلت
قطيفة بنسيج دة ُمنجَّ بزنربك» «أرجوحٌة توجد كانت منها َمقربة وعىل بسكويت، صندوق
يف كان عليها. تجلس أن األدب من أنه تظنَّ لم ولكنها ذراَعيها، إحدى منها ومكسورٌة
صغري طفٌل كأنه راَقبَته كلود. حركات تتبع كانت بينما الناعس الرضا من يشء عينَيها

حجرها. عىل ُمريح نحٍو عىل يداها استقرَّت يلعب.
كذلك؟» أليس يشء، من ُمتضايًقا أظنُّه ال طويلة. مدٍة منذ إرنست السيد يَُزرنا «لم
السريك إىل ذهبنا أمس. املدينة يف رأيتُه الصيف. هذا للغاية مشغول إنه ! كالَّ «أوه،

مًعا.»
إرنست السيد مًعا. طيب بوقٍت تحَظيا أن يُسِعدني «جميل. وأومأت. ماهييل ابتسَمت
كذلك؟ أليس ِمثلك، كبريًا ليس إنه ذلك. مع صغري فتًى إنه ة. بِشدَّ أحببتُه طاملا طيِّب، فتًى

القامة.» طول يف رالف السيد حتى يبلغ ال أنه أظن
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من كبريًا قدًرا ويُنجز قويٌّ ولكنه صحيح. «هذا الرف: تثبيت رضبات بني كلود قال
العمل.»

كذلك أليس بِجد، يعملون األجانب كل بِجد. يعمل أنه أعلم كذلك. أنه أعلم أعلم! «أوه،
املكان يف عندنا، الذي مثُل سريك لديهم ليس ربما السريك. أحبَّ أنه أعتقد كلود؟ سيد يا

منه.» أتى الذي
وجلَست امُلدرَّبة، والكالب كوميدية بحركاٍت يقوم الذي الفيل عن يُخربها كلود بدأ
وراءَ أيًضا يوجد وكان بَْلهاء، سعيدة ابتسامٌة شفتَيها عىل ارتسَمت وقد إليه تستمع

نظر. وبُعِد حكمة عن ينمُّ يشءٌ ابتسامتها
أكثَر كلود عمُر يتجاوز يكن لم وحينها طويل، وقٍت منذ لديهم للعمل ماهييل أتت
تشتَّت ثَم ومن التدبري؛ تُحِسن ال فريجينيا من عائلة مع الغرب إىل أتت أشُهر. بضعة من
تجد لم العائلة، تلك يف األمُّ ماتت وعندما الجديدة. املزارع حياة وطأة تحت أفرادها وتفرَّق
أحٌد ماهييل لدى يكن لم ويلر. السيدة استأجَرتها ثَم ومن إليه؛ تذهب مكان أي ماهييل
بعُضهما العوَن لقَي ولذا العمل؛ يف يُساعدها أحٌد ويلر السيدة لدى يكن ولم بها، يعتني

بعض. يف
منطقٍة يف يعيش همجي إنساٍن من تزوََّجت إذ شبابها؛ يف صعبة أياًما ماهييل عاشت
أن بإمكانها كان اإلطالق. عىل عليها يُنفق ولم األحيان، أغلب يف معاملتَها أساء جبَلية،
بارد حديدي ووعاءٌ فارٌغ وجبات برميُل وبجانبها الكوخ يف تجلس فيها كانت أوقاتًا تتذكَّر
ال كان األحيان من كثري ويف َرسقها. دجاجًة أو اصطاده سنجابًا يُحِرض كي «إياه» تنتظر
تعتقد كانت اآلن، بهما. يرضبها وحشيَّتنَي وقبضتنَي جبَيل ويسكي من بإبريٍق إال يدخل
الغابات يف التوغل إىل تُضطرُّ وال الطعام أجل من ل تتوسَّ ال إذ العيش؛ من رَغد يف أنها
ومالبَس وحذاء دافئ رسيٍر عىل الحصول تضمُن فهي ثَم ومن الحطب؛ جمع أجِل من
يف أو ذهنية بإعاقٍة معظُمهم نشأ ابنًا، عرش ثمانيَة أنجبا ألبَوين ابنًة ماهييل كانت جيدة.
تلتحق لم السجن. يف حياتَهما — زوجها مثل — إخوتها من اثنان وأنهى الجريمة، حياة
أن حاَول صغريًا، فتًى كلود كان وملا والكتابة. القراءة تستطيع ال فهي ولذا البتَّة؛ باملدرسة
العدُّ يُمكنها كان تَليها. التي الليلة يف تنساه كانت ليلٍة يف تتعلَّمه ما ولكن القراءة، يُعلِّمها
وبقدرتها األبجدية، الحروَف بمعرفتها بِشدَّة تفخر أنها كما الساعة، من الوقت ومعرفة
حرف «هذا تُتمِتم: كانت القهوة. وعبوَّات الدقيق ِجواالت عىل املكتوبة الحروف ي تهجِّ عىل

صغري.» aحرف وذاك كبري، A
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أحكاًما تُصِدر أنها كلود يعلم وكان الناس، تقدير يف بِفطنة تتمتع ماهييل كانت
الشخصية، املشاعر أطياف جميع تُدِرك أنها له واتَّضح األشياء. من الكثري بشأن ُمالئمة
يفوتَه أن أحبَّ وما يفعل، كان كما تماًما املنزل، أفراد بني واالختالف االتفاق وَمواطن
فإذا تُواجهها. كانت التي الصغرية الصعوبات جميع يف تستشريه كانت لقد السديد. رأيُها
جديدة. برباغيَّ لها سيُثبتها أنه تعلم كانت فإنها الخلخلة، إىل املطبخ طاولة ساُق تعرََّضت
اللحم تقطيع لِسكِّني ِمقبًضا وركَّب أخرى، يًدا له وضع العجني، ِمرقاق يُد ُكِرست وعندما
يف جديدة بقيمٍة األشياء تلك َحظيَت رميُها. يجب إنه الجميع قال أن بعد لها تُفضِّ التي
يشء رفع يف كلود يُساعدها كان وعندما بها. العمل أحبَّت ثَم ومن إصالحها؛ بعد نظرها
تشكُّ كانت أعماقها. يف بذلك تشعر وكانت ُمالمستها، قطُّ يتحاىش ال كان فإنه حمِله، أو

ونشيطة. شابَّة امرأٌة املطبَخ تتوىلَّ أن ل يُفضِّ وأنه يُحبها، ال ربما رالف بأن
تتحدَّث أن تُحب ماهييل كانت املكان، يف اآلخرون فيها يوَجد ال التي هذه األيام مثِل يف
النهري من بالقرب تجوُّلهما عن صغريًا؛ كان عندما مًعا فَعالها التي األشياء عن كلود مع
مًعا يتسكَّعان أو الحمراء، السناجب ويُراقبان الربِّي العنب يقطفان كانا حيث األحد، يوم
مزرعة من الشمايل الطَرف يف الربِّي الربقوق من أَجمٍة إىل يَِصال حتى العالية املراعي عرب
كلُّها، ُمزِهرًة الربقوق أشجار كانت ملا الدافئة الربيع أيام يتذكر أن كلود بإمكان ويلر.
الشهية العسل حالوة وكأنَّ لنفسها، والِغناء ظلها تحت االستلقاء عىل ُمعتادًة ماهييل وكانت
يتذكر كان ولكنه معظمها، يف كلمات دون من أغانيُّ بالنُّعاس؛ تشعر جعَلتها للربقوق

قربه.» إىل جيمس جييس «وأدخلوا تقول: بها التغنِّي عن تنفكَّ لم جبَلية رثائية أغنيًة

٤

الوالية عاصمة أطراف عىل الواقعة امُلتشدِّدة، الدينية الكلِّية إىل كلود رجوع وقُت يقرتب كان
ُمثِمرين. وغريَ ُموِحشني شتاءَين فيها قىض التي

«أمي، قال: األيام، أحد صباح يف بمفردهما والدته مع يتحدث أن الفرصة له سنََحت ملا
الوالية.» جامعة إىل واالنتقال تمبل كلية برتِك يل تسمحني ليتك

عجنها. عىل عاكفًة كانت التي العجني ُكتلة من إليه ببِرصها انتقَلت
كلود؟» يا ملاذا «ولكن

جيِّدين. ليسوا تمبل يف األساتذة أن كما املزيد. تعلُّم بإمكاني أن األسباب أحد «حسنًا،
لهم.» دخٍل مصدَر بصفته الوعظ يكفيهم ال واعظون ومعظمهم
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الفور. عىل والدته وجه عىل يَلني كلود تجعل كانت ما دائًما التي األلم مالمح ارتسَمت
عندما يَزيد بهم بُطالَّ امُلعلِّمني اهتمام أن سوى أُصدِّق ال الكالم. هذا تَُقل ال ولدي، «يا
العديد إن ويلدون القسُّ يقول سواء. حدٍّ عىل والعقلية الروحية احتياجاتهم بتلبية ينشغلون
بعضاألحيان.» يف بذلك يتباَهون إنهم حتى مسيحيِّني، ليسوا الوالية جامعة يف األساتذة من
من ُمتمكِّنون إنهم حال، أي عىل شك؛ دون جيِّدون أناٌس معظمهم أن أظنُّ «أوه،
كثري يف يتسبَّبون ويلدون أمثال من الَحمقى غار الصِّ الواعظون هؤالء الِعلمية. مادتهم
الطالب جذُب ته َمهمَّ إن والحديث. البالد يف التجوُّل سوى شيئًا يفعلون ال إذ األذى؛ من
الطالب ومعظم َقط. إيلَّ يصل لم َليتَه وظيفته. فسيَخَرس بهم، يأِت لم وإذا ُكلِّيته. إىل

فعل.» كما تماًما إلينا، يأتون الوالية جامعة من املطرودين
أجل من كبريًا وقتًا صون يُخصِّ كانوا إن الجادَّة الدراسة تأتَي أن يُمكن أين من «ولكن
رئيس من أعىل راتبًا لديهم القدم كرة مُلدرِّب يدفعون إنهم وامُللِهيات؟ الرياضية األلعاب
لقد الرشور. أنواع كل الِفتيان فيها يتعلم أماكُن تلك الطلبة مساكن أن كما الجامعة.
كله، هذا وبجانب األحيان. بعض يف داخلها تَحُدث التي املريعة األشياء بعض عن سمعُت
تشابني.» آل منزل يف الحال هو كما املال من العيشبقليٍل يُمكنك وال أكثر، أمواًال تتكلَّف إنها
نظَرت يده. راحة يف خشنة بقعًة يفرُك وأخذ عابًسا، أمامها وقف بيشء. كلود يردَّ لم
أفضل نحٍو عىل الدراسة ستستطيع أنك من متأكدة «أنا وقالت: بُحزن. ويلر السيدة إليه

ة.» وجادَّ هادئًة بك املحيطة البيئة كانت إذا
الستطاَع ويلدون، القسِّ من أقلَّ بقدٍر ولو ُمداِهنة والدته كانت لو عنها. وابتَعد د تنهَّ
والبساطة، الظن ُحسن إىل تركُن كانت ولكنها األمور. لها ح تُوضِّ عديدة بحقائق إخباَرها
ال كان ولذا هو؛ َعِلمها كما الحياة عن شيئًا تعلم وال بطبيعتها، بشدة ُمستقيمًة وكانت
مما أكثَر حتى العالم تخىش ويجعلها يصدمها أن بإمكانه كان معها. النقاش من فائدة

َقط. ذلك يُفهمها أن يستطع لم ولكنه اآلن، تخشاه كانت
امُلسلِّيات من األوراق ولعَب الرقص أن تظنُّ كانت للعرص. ُمساِيرة غريَ والدتُه كانت
«أهل وأن — فريمونت يف فتاة وهي األشقياء سوى األشياء بتلك يَُقم لم إذ — الخطرية
يتعلم، أن املرء عىل يجب التعليم، عن ملفهومها وَوفًقا لألرشار. ُمرادف إال هو ما الدنيا»
أحد عىل يخفى ال البرشية تاريخ يسأل. أن للمرء ينبغي ما هذا، كل وفوق يُفكر؛ أن ال
أمامهم. محتوٌم ألنه أحد؛ عىل يخفى ال كذلك ومصريها — وجودهم يف السبُب إنه حيث —

للتاريخ. الالهوتي املفهوم عن العقُل يَحيد أال يجب كما
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— اآلَخر هو — ولكنه ولده، فيها يتعلَّم تعليمية مؤسسٍة أيُّ يَشغله يكن لم ويلر نات
الطالب أن إىل نظًرا بأنه ويُسلِّم الوالية، جامعة من أرخص الدينية الكلية بأن يُسلِّم كان
بطريقٍة ذكاءهم يُمارسوا وأن الكثري يعرفوا أن احتمال يقلُّ فإنه هنداًما، أقلَّ يبدون هناك
يف املدينة يف كان ملا املسألة تلك عن بايليس أخرب ذلك، من الرغم وعىل املنزل. يف بَغيضة

األيام. أحد
الشتاء.» هذا الوالية جامعة إىل ينتقل أن كلود «يريد

مستعدٌّ أنه منه يبدو الذي الحكيم التعبريَ ذلك وجهه عىل بايليس أظهر الفور، وعىل
ما التغيري من فائدة أيَّ أرى «ال طفولته. منذ وُمتمرًسا حصيًفا يبدو جعله الذي لألسوأ،

وجيهة.» أسباٌب لديه تكن لم
ُمميزين.» أساتذًة يُعدُّون ال تمبل يف املوجودة القساوسة مجموعة أنَّ يعتقد «حسنًا،
الفاجر القدم كرة بفريق اْلتَحق وإذا الكثري. كلود تعليم ذلك مع بإمكانهم أنَّ «أعتقد
القدم كرة بايليس يمقُت كان عليه.» السيطرة أحٌد يستطيع فلن الوالية، جامعة يف هذا
التدريب كلود أراد وإذا بشدة. ُمرضٌّ عمل الريايضُّ النشاط «وهذا آلَخر. أو لسبب األمريكية

الخريف.» فصل يف القمح زراعة فيُمكنه
يعرف أن وحاَول كلود، وسأل الَعشاء عىل املوضوع ويلر السيد فتح الليلة، تلك يف
ألموره مناقشة أي يكره كان كلود ولكن كالعادة، مازًحا أسلوبه كان سخطه. سبَب

منه. بشدة تقرتُب كانت عندما والده ُفكاهة خَيش املأل. عىل الشخصية
يُثري التي ما حدٍّ إىل والوقحة الكبرية الهزلية بالعروض كلود سيَستمتع كان ربما
أن أعماقه أعماق من رِغب ولكنه ُمؤلِّفها. هو يكن لم لو اليومية، الحياة ويلر السيد بها
إىل إضافًة املجتمع. يف واألذكى األوسُم شكٍّ بال هو كما احرتاًما، األكثر هو والُده يكون
عندما إنه أي يُصيبه؛ أن قبل به يُحس كان إنه كثريًا. التهكُّم ل يتحمَّ ال كلود كان ذلك،
ونعتَها يافًعا، صبيٍّا كان ملا فيه مة السِّ هذه ويلر السيد الَحظ يَستبقه. كان قادًما يراه كان
والدته مع فعل كما قلبه، يُقوي كي كلود مشاعر حفيظَة يُثري أن د وتعمَّ الزائف، بالفخر
كانت البداية. يف تزوَّجها ملا الصالة ولقاءاِت املدرسية الكتَب إال يشء كل تخىش كانت التي
العيش من أو منه، خوف مشاعر أي عىل تغلَّبَت ولكنها بآَخر، أو بنحو ة ُمتحريِّ تزال ال
الخشنة، ذكوريته من جزءًا باعتبارها زوجها يف يشء كل تقبََّلت لقد بعيد. زمٍن منذ معه

الهادئ. بأسلوبها بذلك تفخر وكانت
الربيع أيام من حارٍّ يوٍم ففي السمجة. ُمداَعباته من بعًضا قطُّ لوالده كلود يغفر لم
سمع وخارجه، املنزل داخل يلعب وكان عمره، من الخامسة يف ُمشاغبًا صبيٍّا كان حينما
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لة ُمحمَّ شجرٍة من الُكرز عناقيد ويقطف البستان إىل ينزل أن ويلر السيد إىل ل تتوسَّ والدته
تستطيع وال عالية الُكرز عناقيد إن قائلًة ر التذمُّ يف استمرَّت أنها كلود تذكَّر بالثمار.
ويلر السيد كان استخداُمه. ظهَرها فسيُؤلم ُسلَّم عىل حصَلت لو وحتى إليها، الوصول
من اشتكت إذا خاصًة منه، تُعاني جسدي ضعف أي إىل زوجتُه أشارت إن دائًما ينزعج
يشء «كل املطبخ: من يمرُّ وهو ُمبتهًجا نادى بُرهة. بعد عاد ثم وخرج. نَهض ظهرها.
الذَّهاُب وكلود أنت يُمكنك مشكالت. أيَّ الكرُز لك يُسبِّب لن إيفانجلني. يا اآلن يُرام ما عىل

السهولة.» بمنتهى ثماره وجمُع
هي وأخذت صغريًا، دلًوا كلود وأعطت واثقًة، الشمسية قبعتها ويلر السيدة ارتَدت
األرض يف ُمسيًَّجا البستان هذا وكان املراعي، تل عرب البستان إىل ذهبا ثم كبريًا، واحًدا
كلود وظل بالرطوبة، تحتفظ كي الربيع ذلك األرضيف ُحرثت لقد النهري. بجانب امُلنخفضة
أبًدا. ينساه أن يستطيع لن مشهًدا ورأى أعىل، إىل نظر عندما األخاديد أحد يف يركضسعيًدا
الحمراء، والثمار الخرضاء باألوراق املليئة الدائرية القمة ذاَت الجميلة الُكرز شجرة رأى
واحدة، وبرصخٍة النازف. جذعها األرضبجانب عىل تقبُع كانت باملنشار! والده قطَعها وقد
املكان يف يقفز وأخذ بعيًدا، القصدير من املصنوع دْلَوه رمى صغري. شيطاٍن إىل كلود ل تحوَّ
عليه والدتُه قلقت حتى النُّحاسية، املقدمة ذي بحذائه الرِّخوة األرض ويرضب يرصخ وهو

الشجرة. عىل قلقها من أكثَر
أراد. إن قطعها يف الكامل الحقُّ له والدك. شجرُة إنها ولدي، يا ولدي، «يا صاحت:

األخرى.» لألشجار أفضُل هذا ربما هنا. كثيفٌة األشجار إن قال ما وكثريًا
يقفز وظلَّ وزمجَر َلِعني!» أحمُق َلِعني، أحمُق إنه كذلك! ليست «إنها كلود: صاح

والكراهية. الغضب يخنَقه أن وكاد ويركل،
البستان أشجار كلُّ تُقطع أن ل أُفضِّ ف! توقَّ «كلود، بجانبه. ركبتَيها عىل والدته جثَت

الكلمات.» هذه منك أسمَع أن عىل
بد ال ولكن بكلمة، يتفوَّه بأال كلود وَعدها املنزل. إىل وعادا الُكرز جَمعا أتْه، هدَّ أن بعد
العشاء، طواَل تجاَهه الصغري الصبي هها يُوجِّ كان التي الغضب نظراِت الَحظ والده أن
شَفتَيه يكبُح كيف يعرف كان الحني، ذلك وحتى وجهه. عىل البادي االحتقار تعبري وكذلك
إىل كلود يذهب كان ذلك، بعد أيام ة لِعدَّ بداخله. املكنونة الصورة عن التعبري عن املِرنتنَي
هللا أن بد ال نفسه يف قال وتموت. وتذبل أكثَر تضعف وهي الشجرة ويُشاهد البستان

ذلك. بها وفعل تجرَّأ من سيُعاِقب
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صبيٍّا كان عندما كلود يف الصفات أبرز من كانا الجسدي واالضطراب الحادُّ امِلزاج
وحيث ُمبكِّر. وقٍت يف املشكالت عن االبتعاد يف ُحنكتُه وبَدت ُمطيًعا، رالف كان صغريًا.
أخيه إقناُع عليه يصعب وال املتاعب، إثارة يف بارًعا كان فقد أسلوبه، يف هادئًا كان إنه
كان ما وعادًة ُخَططه. لتنفيذ — يفعله يشءٍ عن البحث عن يتوقف ال كان الذي — األكرب
هادئًا األرض عىل ِبساطه عىل يجلس رالف كان وملا بالُجرم. ُمتلبًِّسا غريه ال كلود يُمَسك
فوق من الساعة وأخذُ الصعوُد امُلبِهج من يكون ربما بأنه كلود إىل يهمس كان وُمتأمًال،
ح يُلمِّ أن يكفيه كان املنزل، خارج يلعبان وبدآ َكِربا وملا الخياطة. ماكينة تشغيُل أو الرف،
أعىل من القفز أو بلسانه، بالثلج ُمغطَّاة فأٍس ملِس عىل يُحرِّضه كي خائف أنه كلود إىل

قيفة. السَّ سطح
عىل يفرض فكان كلود؛ إىل بالنسبة كافيًة الريف يف امُلعتادة الطفولة متاعب تُكن لم
يده وقرَّب ماهييل نصيحة اتبع إصبَعه أحرق فُكلَّما جسدية. واختباراٍت عقوباٍت نفسه
الشتاء طوال املدرسة إىل ذهب األعوام، أحد ويف إصبعه». من النار «يُخرج حتى املوقد من
يف الَعشاء وعاء وتضُع ِمعطفه، أزرار تُحِكم ه أمُّ كانت عضده. من يشدَّ أن بُغيَة بُسرتته
كان املنزل، يف من أنظاِر عن يبعد أن وبمجرد املدرسة. إىل طريقه يف ينطلُق وتجعله يده
حتى بالثلوج امُلغطَّاة الحقول حاَفة بطول ُمرسًعا وينطلق إبطه، تحت ه ويلفُّ ِمعطفه يخلع

ة. بِشدَّ بنفسه سعيًدا كان ولكنه وُمرتِجًفا، الهثًا املدرسة سور إىل يَِصل

٥

للدراسة، إليه يذهب أن يجب الذي املكان بشأن رأيهم وا يُغريِّ أن الِكبار من كلود انتَظر
والدته. حتى باألمر، كثريًا اهتمَّ أحد ال أن يبدو ولكن

لينكن، من ويلدون» «القس ِباسم ويلر السيدة تدعوه الذي الشابُّ أتى عاَمني، منذ
املؤسسة إىل الطالب لجذب وسعى الريفيَّة، والكنائس الصغرية املدن يف الوعظ يف وعمل
آَمُن هي بها يعمل التي الكلية أن ويلر السيدة أقنَع الشتاء. فصل يف بها يُدرِّس كان التي

األوىل. للمرة املنزل يُغادر فتًى إليه يذهب أن يمكن مكان
ُمختارون جميعهم أن تعتقد كانت الواعظني. ضدَّ تحامًال تُضِمر كلود والدة تكن لم
له تطهو وأخذَت منزلها إىل أحدهم أتى عندما كانت حياتها لحظات وأسَعُد وطاهرون،
البقاء إىل دفعه مما الشاب؛ ويلدون للسيد الراحة ُسبل كل َرت وفَّ لقد خدمته. عىل وتعمل
الدراسة يف الصباح وقت يقيض كان حيث الشاغرة الُغرفة شاغًال أسابيع، عدة منزلها يف
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ويجلس، الطعام عىل الَربكة يطلب كان وحينها الوجبات، مواعيد عن يتخلَّف لم ل. والتأمُّ
رأسه كان لتوزيعه. تمهيًدا الدجاج تقطيع أثناء والخجل الورع مالمح عينَيه عىل وترتسم
فوق بالضبط مفروًقا الخفيف شعره وكان قليًال، الجانبنَي أحد إىل مائًال األعىل من امُلدبَّب
ال وكان تعامله، يف وُمتواضًعا القول لنيِّ كان بسيطة. بتموجاٍت ًطا وُممشَّ البارزة، جبهته
يُغدق أن يحبُّ كان الذي ويلر السيد إعجاب أثار ِحلمه يجلس. عندما كبريًا مكانًا يَشغل
يسمعه كي الدجاجة؟» يف له تُفضِّ الذي الجزء «ما ية: بِجدِّ يسأله ينفكُّ وال بالطعام، عليه
منه، بالقرب ِمرفَقيه يسحب كان وحينَها سمحَت»، إذا الصدر لحم من «قليٌل يُتمِتم: وهو
أن ويلدون القسُّ اعتاد الظهرية، بعد فيما خطري. مكان فوق من برباعة ينزلق وكأنه
كانت القش من والمعة خشنة وقبعًة رقيق، قماٍش من مصنوعة جديدة عنق ربطة يرتدَي
داعيًا ويخرج ذراعه تحت به الخاصَّ امُلقدَّس الكتاب ويُمِسك جبهته، عىل أحمر خطٍّا ترتك

بالسيارة. رالف إليه يأخذه كان بعيد، مكاٍن إىل ذهب وإذا للناس.
بطريقٍة عليه يردُّ كان ما ونادًرا فيها، رآه التي األوىل اللحظة منذ الشابَّ هذا كلود َكِره
ة بِشدَّ مشغولة حينها كانت والتي دائًما، الذهن شاردَة كانت التي ويلر السيدة ُمهذَّبة.
ماهييل إليها همَست حتى االزدراء من النابع كلود صمَت تُالحظ لم للزائر، الضيافة بواجب
يحبُّ ال كلود «السيد قائلًة: ما يوًما امَلوقد فوق — ُمطَلًقا األشياء هذه تفوتها ال إذ —

ألحد.» تقويل ال ولكن يحرتمه، ال فقط إنه الواعظ.
كلود بدأ تمبل. كلية إىل كلود أُرسل املزرعة، يف ويلدون القسُّ أقامها التي املدة بسبب

مصريه. له سيُحدِّدون من هم قلبه إىل واألشخاص األشياء أبغَض أن يعتقد
صندوقه يف والكتب املالبس بعض وضع سبتمرب، شهر من الثاني األسبوع اقرتب ملا
لينكن. إىل املتَِّجه بالقطار يلحق كي فرانكفورت إىل رالف أوصله وماهييل. والدته وودَّع
هناك كانت مستقبله. يف يُفكر أخذ القذرة، العاديَّة القطار عربة يف كلود جلس وبعدما
األشياء من يكن لم نهارية رحلٍة يف الفاخرة العربة يف الركوب ولكن القطار، يف فاخرة عربٌة

ويلر. آل من أحٌد يفعلها التي
من َسِخر مًعا. واملال الوقَت يُهِدر كان وأنه الخطأ، الكلية إىل عائد أنه يعلم كلود كان
فبإمكاني الُغَرباء، مع التعامل إىل ُمضطرٍّا دمُت ما لنفسه قال عزمه. ضعف بسبب نفسه
والدته، أو والده مواجهة باستطاعته يكن لم ربما أجله. من وأُحاِرب أريده ما أُحدِّد أن
فلماذا صحيًحا، هذا كان إذا ولكن الخلق. بقية مع بالجرأة يتحىلَّ أن يستطيع كان ولكنه
كان وأخت. أخ فيه يعيش كان تشابني آل بيت امُلزِعجني؟ تشابني آل مع العيش يف استمرَّ
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وكان ُمنَهك، عجوز رجٍل وجِه ذا عمره من والعرشين السادسة يف رجًال تشابني إدوارد
أنها يعني هذا املنزل؛ بشئون تعتني كانت أنابيل أخته قسيًسا. يُصبح كي يدرس يزال ال
العمل من وألخته له يومه قوت عىل يحصل األُخ كان كلها. املنزل بواجبات تقوم كانت
مرض وقَت «الخطبة» يُلقي كان فقد الدينية؛ والجمعيات الكنائس يف غريبة وظائف يف
من الرغم وعىل املسيحيني. بَّان الشُّ وجمعية الكلية يف السكرتارية بأعمال ويقوم القس،
يُسِهم كان املبلغ هذا فإن البيت، هذا يف والوجبات لإلقامة كلود يدفعه كان الذي امَلبلغ قلة

راحتَيهما. يف كثريًا
أُخرينَي سنتنَي سيستمرُّ كان وربما سنوات، أربع منذ تمبل بكلية تشابني اْلتحَق
بجانب االنتظار أوقات ويف الرتويل، عربات يف دروسه يُذاكر أن اعتاد دراسته. يُكِمل حتى
غباءه أن بد ال الليل. من ُمتأخر وقت حتى يُذاكر وكان الخالية، األماكن يف الحديدية كك السِّ
العهد قراءة يستطع لم املهيبة الدراسة من سنواٍت فبعد املألوف؛ عن خارًجا كان الفطريَّ
أجل من كبريًا صوقتًا يُخصِّ كان لقد قواعد. وكتاِب معجم دون من اليونانية باللغة الجديد
جدراٍن من املبنيُّ — القديم بيتُهم كان األوقات، بعض ويف واإللقاء. الخطابة عىل التدريب
د يُردِّ — األساس من بدًال خرسانية ُكتٍل عىل واملستقرُّ الفقراء، الطالب أجل من رفيعة
فيليبس. ويندل إعداد أو إعداده من ُخطبة عىل تدريبه أثناء وامُلنَهك األجشِّ صوته صدى
يصعب فلم أخيها؛ مثَل غبيًة تكن لم الفصل. يف كلود زمالء من كانت تشابني أنابيل
ولكنها أخرى. مرًة عليها ترُد عندما أشكالها عىل والتعرف األفعال ترصيف تعلُّم عليها
الوضيعة، حياتهم يف يشء كل جمال يف تتشكَّك فيَّاضة، عواطف وذاَت سخيفة فتاًة كانت
لنفسها وتَكراًرا ِمراًرا بدروسها أنابيل تتغنَّى كانت لألسف. بكلود ُمغَرمة كانت أنها كما
إليها. باإلشارة فقط ُمملَّة تبدو األشياء أفضَل يجعلون ممن وكانت والتنظيف. الطهي وقَت
هي هذه كانت إذ — املنزل أنحاء يف الغنائية هوراس قصائد تتلو ظلَّت املايض، الشتاء يف
عىل يربط أن كلود خَيش حتى — الطالب يفعلها أن يجب التي األشياء عن بالضبط ِفكرتَها

َعجل. عىل املَعدَّة الغداء وجبات بسوء الشاعَر ذلك الدوام
يف للمساعدة ني املستحقَّ األخَوين هذَين يُساِعد كان كلود أن فكرَة ويلر السيدة أحبَّت
تُثِمر لم دامت ما أنه بعيد أمٍد منذ رأى ولكنه تعلُّمهما، رحلة إكمال أجل من كفاحهما
الكفاح هذا عن يتخلَّيا أن األفضل من يكون فقد كبرية، نتائج عن األخَوين جهود من أيٌّ
للسكن وصالحيَّتها نظافتها عىل يُحافظ إذ الخاصة بُغرفته يعتني كان لقد البداية. منذ
الواهيَة االدعاءاِت بشدٍة يمقُت كان ولكنه أنابيل. جانب من التودُّد محاوالت من وُخلوِّها

29



منا واحد

أحمر. بشعٍر ُولد مثلما تماًما النظام، يحبُّ وهو ُولِد فقد املنزل. لشئون الخفيف بالتدبر
فيه. شخصية ِسمٌة إنها

يف املوجود والنمش شعره وحياَل بها، ُربِّي التي الطريقة من باملرارة الفتى يشعر كان
ألنه البلكون؛ يف مقعًدا يأخذ كان لينكن، يف املرسح إىل يذهب كان وعندما وارتباكه. وجهه
ياقاٍت اشرتى لقد البتَّة. مناسبًة مالبس يرتِد لم ساذَج. ريفي كفتًى يبدو بأنه يعلم كان
تَجِربته تنجح ولم مالبسه. صندوق يف وأخفاها للغاية، برَّاقًة عنق وربطات ا جدٍّ طويلة
ما يعرف يكن لم امُلتلعِثم زبونه أن فوره من الخيَّاط الحظ بخيَّاط. االستعانة يف الوحيدة
بُمربَّعات، فاتح رسواٍل إىل بحاجة فإنه الربيع، فصل يف أنه دام ما له قال ثَم ومن يريد؛
للمرة الجديدة مالبَسه كلود ارتدى وعندما السريج. قماش من أزرَقني وِمعطف وصدرية
ينظر يُقابله إنسان كلُّ أخذ األحد، يوم صباح يف بول سانت كنيسة إىل ذاهب وهو األوىل
ال أنه وعلم والشباب، الرجال سيقان إىل ينظر ظلَّ التايل، األسبوع ويف امُلميَّز. رسواله إىل
ولم دوالبه يف الجديدة مالبسه علَّق ولذلك يرتديه. الذي غري لينكن يف بُمربَّعات رسواٌل يوجد
من الرغم وعىل إليها. الحزينة تشابني أنابيل نظرة من الرغم عىل أخرى، مرًة ُمطَلًقا يرتِدها
ِفعل بإمكانه أن ظنَّ إنه حتى يراه. عندما األنيق الرجل تمييز بإمكانه أن كلود ظنَّ ذلك،
الجامعة إىل طريقه يف وهو الرتام عربَة جذَّابة امرأٌة ركبَت وإذا النساء. مع نفسه اليشء

ُمباٍل. غري يبدَو أن يف والرغبة إليها النظر يف الرغبة بني ما يتشتَّت كان إيابًا، أو ذَهابًا
يُسِهم لن لكنه ما، حدٍّ إىل كبري مرصوٌف ومعه لينكن، إىل عودته طريق يف اآلن كلود
نظرَة إليهم ينظر أن يمكن أساتذة أو أصدقاء لديه ليس إنه سعادته. أو راحته يف كثريًا
ُمقتِنع إنه اآلن. إليه بالنسبة األهم الحاجة هي اإلعجاب إىل الحاجة أن من الرغم عىل إعجاب،
له. يأبَهوا ولن عليه الحكم يف سيُخطئون دوًما شيئًا له يَعنُوا أن يمكن األشخاصالذين بأن
لنفسه أعذاًرا يختلق كأْن الرخيصة؛ البدائل َقبول يخىش ما بقدِر الوحدة كثريًا يخىش ال إنه
أن ملجرد بفتاة ُمعَجبًا نفسه ويجد ما يوٍم صباِح يف يستيقظ أو إليه، يتزلَّف أستاذ بشأن
ينخدع. أن من كثريًا ويخاف السهلة، البدائل من بشدة يخاف إنه سهل. إليها الوصول

٦

بقطار الرُّكَّاب عربة يف جالًسا كلود كان ديسمرب، أيام من غائم يوٍم ويف أشُهر ثالثة بعد
عىل كتبه من كومًة يضع كان اإلجازة. لقضاء املنزل إىل عائًدا للرُّكَّاب، عربات به شحن
يف تسبَّبت قوية بِهزَّة القطار ف توقَّ عندما القراءة يف ُمستغِرًقا وكان له، امُلجاِور املقعد
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وقَت الوقت كان الساعة. يف ونظر األرض من رفعها األرض. عىل املجلدات تلك سقوط
إىل املتِجه الرُّكاب قطار يمرَّ حتى أكثر أو ساعًة هنا ف سيتوقَّ الشحن قطار وكان الظهرية.
من مجموعٌة ُوِضعت املحطة. باتجاه الرصيف عىل ومىشببطءٍ العربة من كلود نزل الرشق.
الهواء ذرَّات بني امليالد عيد عبَق وأرسلت الشحن، مكتب من بالقرب الصغري التنوب شجر
لحمايتها ُمغطَّاة الخيول وكانت املكتب، من بالقرب الجر بعضعربات تَِقف كانت البارد.

بالغيوم. امُللبَّدة السماء يف وانترش القطار، من قاتٌم بنفَسجي بخاٌر تَصاعَد الربد. من
رحلة ومن محار. يخني وطلب الشارع، من املقابلة الجهة يف مطعم إىل كلود ذهب
ُقصة ذات بَدينة، قصرية أملانية امرأٌة وهي املطعم، مالكة تتذكَّره كانت ما دائًما أخرى، إىل
شواء من لتوِّها انتهت أنها أخربَته املحار، يأكل كان وملا الجبني. عىل ُمنسِدلة نة ُمتغضِّ
أن قبل الصدر من مشوية قطعة أول عىل الحصول فيُمكنه أحبَّ وإذا البطاطا، مع دجاجة
ُمنتظًرا جلس الفور، عىل إحضارها منها طلب وبعدما الغداء. أجل من القطار قائدو يأتَي
طاولة عىل وِمرفقاه الرَّصاص، من املصنوع القدَمني مسند عىل وحذاؤه عاٍل، مقعٍد عىل
زجاجية. كرٍة تحت ُصلبًة تبدو التي السندوتشات هرم يف يُحمِلق وأخذ الالمعة، البُنِّية البيع
قدًرا وضعت لقد يوم. كلَّ عنك أبحث «أنا له: قالت الطبق، فوكت السيدة أحرضت ملا

البطاطا.» عىل الجيد املَرق من كبريًا
يُحبونِك.» مطعمك ُروَّاد أن بدَّ ال لك. «شكًرا

يُحِرضون األحيان، بعض يف يل. أصدقاء القطارات قائدي كل «نعم، وقالت: قهقَهت.
األملان. عليها يرتدَّد التي أوماها يف الكربى املتاجر أحد من السويرسي الُجبن من قليًال يل
جيًدا؟» هذا أليس أطفالهم، أجل من بعضاألشياء أُعدَّ أن اعتدُت ثَم ومن أطفال؛ لديَّ ليس
يأكلها لُقمة كلَّ وتُراِقب ِمئزرها، تحت والبدينتني القصريتني يَديها تُنظِّف وقَفت
أجل من أعدَّت ماذا وسألوها عليها وناَدوا القطار قائدو دخل هي. تتذوَّقها وكأنها بشغف
تساءل معهم. وتُثرثر تضحك وأخذت ُمبتِهجة، صغرية دجاجة مثَل إليهم وركضت الغداء،
لم هنا. الوضع هو كما العالم أنحاء جميع يف العجائز النساء مع لُطفاء الُعمال هل كلود
الغرب». «أهل ب يُسميهم من بني إال يَشيع ال اللطف هذا أن يعتقد أن أحبَّ ذلك. يظنُّ يكن
امُلنِعشحتى بالهواء ُمستمتًعا وإيابًا ذَهابًا الرصيف عىل يتجوَّل وظل كبريًا سيجاًرا اشرتى

الرُّكاب. قطار صافرة انطلَقت
ولكن أخرى، مرًة كتبه يفتح لم البخار، من كومة باعثًا الشحن قطار انطلق بعدما
واملحصودة، ة الجافَّ الذرة حقول حولِها ومن أمامه تمرُّ وهي القاتمة املنازل إىل ينظر جلس
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الالمع الجليد بعض يمتدُّ كان الشتوي. القمح يستقرُّ حيث الكبرية األرايضاملحروثة وقطع
األخاديد. بني ة الهشَّ العالية الحواف بطول الصقيع بلُّورات مثل

لينكن؛ إىل فرانكفورت من الطريق عىل تقع مزرعة كلَّ تقريبًا يعرف أنه كلود اعتقد
كل يقيض كان والبطيئة. الرسيعة القطارات ُمستخدًما كثريًا الرحلة بتلك يقوم فهو
مرض وقِت يف مختلفة؛ ألسباٍب إليه وتَكراًرا ِمراًرا يعود كان أنه كما املنزل، يف اإلجازات
ِرشس. ِحصاٌن والَده رفس عندما أو كتُفه، وُكِرست بالسيارة رالف انقلب عندما أو أمه،
أن فمعروٌف املنزل، يف فرد أيُّ مِرض فإذا بُممرضة؛ يأتوا أن ويلر آل عادة من يكن ولم

ة. امَلهمَّ سيتوىلَّ كان املنزل يف آخر فرًدا
املعنويات بتلك املنزل إىل عاد أن قطُّ له يسبق لم أنه حقيقة يف يتفكَّر كلود جلس

أشُهر. ثالثة منذ الطريق هذا يف ذهب أن وقِت من ُمبِهجان شيئان له حدث امُلرتفعة.
درايس بَرنامج أجل من الوالية جامعة يف ل سجَّ سبتمرب، يف لينكن إىل وصل أن بمجرد
أمام القسم هذا رئيس ألقاها محارضًة سمع السابق، العام يف األوروبي. التاريخ يف خاص
لم لو حتى الرجل ذلك إرشاف تحت يَدُرس أن وقتئٍذ وقرَّر الخريية، الجمعيات إحدى
الدراسية الربامج من كان كلود اختاره الذي الدرايس الربنامج الجامعة. تغيري من يتمكَّن
املصادر قراءة عىل يعتمد وكان يختاره. الذي الوقت لها ص يُخصِّ أن للطالب يُمكن التي
دفرت وكان بالكتابة. امُلمتلئة املالحظات دفاتر إىل بَرشهه معروًفا األستاذ وكان التاريخية،
وغالبًا طويلة، أوقاتًا الجامعة مكتبة يف يدرس يظلُّ كلود كان الدفاتر. تلك من واحًدا كلود
كان األوىل للمرة املكتبة. إغالق وقِت حتى للقراءة ويعود املدينة يف َعشاءه يتناول كان ما
وكتب املعاجم من بدًال واألفكار باألحداث يتعلق إذ إليه؛ بالنسبة حيويٍّا بدا يدرسموضوًعا
وهو إرنست يرى أن يستطيع كان املحارضات! يف إرنست يُقابل أن تمنَّى كم القواعد.
كان املستقلَّة. بطريقته يُعارضه أو معه ويتفُق املحارضات، تلك محتوى كامَل يستوعب
يتحدث كان أمامه؛ مالحظاٍت دون من األستاذ يتحدث وكان للغاية، كبريًا الطالب عدد
التي امُلتزلِّفة اإلقناع طريقُة العرَض يتخلَّل وال له، ُمكافئني مع يتحدث وكأنه كبرية برسعٍة
أن غري قانونية، مذكرٌة وكأنها ُمكثَّفة محارضاته كانت تمبل. كلية طالب عليها ُمعتاًدا كان
تعليق إلبداء آلخر حني من عرضه يُقاطع كان وعندما واهنة، حماسٌة تتخلَّله كانت صوته

ومهم. قيِّم تعليٌق أنه يبدو كان بَحت، شخيص
وأنه زات، بامُلحفِّ ميلءٌ العالم أن بشعور املحارضات هذه من كلود يخرج كان ما عادًة
الخريف، ذلك يف القراءة وبفضل زات. امُلحفِّ تلك عىل العثور وبإمكانه حيٌّ ألنه محظوظ
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األساسية الصعوبات من بيشء. ه يُبرشِّ أنه بدا إذ عينَيه؛ يف إرشاًقا أكثَر بالفعل املستقبُل بدا
إنفاقه. أو املال كسب بأهميِة يؤمن نفسه يجعل أن يستطع لم أنه دوًما تُواجهه كانت التي

العناء. تستحقُّ ال فإنها الحياة، هي تلك كانت إن أنه يرى كان
األشخاص بعض عىل التعرف له تسنَّى أنه هو له حَدث الذي الثاني الجيد اليشء
فريق بني أمريكية قدم كرة مباراة بعد ترتيب، غري من التعارف هذا حدث أحبَّهم. الذين
كلود كان األخري. للفريق تجريبية مباراة مجرَد كانت الوالية؛ جامعة وفريق تمبل كلية
من األول الشوط نصف نهاية وُقْرب تمبل. كلية فريق يف امُلساِعد الظهري مركز يف يلعب
وانفرد اللعبة، تُنهَي أن كادت هجمًة وأوقف بسالم، األيمن الطرف يف َله تدخُّ أتمَّ املباراة،
يُساعد أن واستطاع الجزاء. منطقة إىل وصل حتى يَْعدو وأخذ ياردة، تسعني مسافَة بالكرة
حتى بحرارة، الوالية جامعة فريق أعضاء هنَّأه املباراة. يف جيد عرض تقديم عىل فريقه
جامعة فريق ضمن له مكانًا فسيَجد فريقه، تغيري يوًما أراد لو بأنه له ملح ُمدرِّبهم إن

الوالية.
طالُب اندفع بالينجر، امُلدرِّب مع حديثه وقت حتى ولكن فخر، بلحظِة كلود حظَي
بمظهٍر تظهر كانت التي — تشابني أنابيل ورَمت يصيحون، وهم املدرج من تمبل كلية
تنفخ وأخذت تمبل، كلية بألوان ُمزيَّنة كانت تصميمها، من رياضية بدلًة ارتَدت ملا ُمضِحك
بعيًدا ومىش بالغ، بلطٍف ليس ولكن خلَّصنفسه كلود. أحضان يف بنفِسها — لعبة بوق يف

الخطأ؟ األشخاص مع دائًما كنت إذا الفائدة فما املالبس؛ تغيري غرفة إىل ُمكتئبًا
— الوالية جامعة فريق مع شوط ِنصف لعب الذي — إرليش يوليوس جانبًا أخذه
أمي. وتُقاِبل ويلر يا املساء هذا معي تتعىشَّ كي املنزل إىل «تعاَل قائًال: بودٍّ إليه وتحدَّث

كذلك؟» أليس حقيبتك، يف مالبس لديك العسكري. املبنى يف مالبسك وارتِد معنا تعاَل
للزيارة.» تصلح تكاد ال مالبس «إنها ُمرتدًدا: كلود ردَّ

بمالبسك أتيَت إن أمي تُمانع لن املنزل. يف ِفتية جميًعا إننا يُهم! ال هذا «أوه،
الرياضية.»

كثريًا الصعوبات. يف بالتفكري نفسه يُخيف كي الوقت له ر يتوفَّ أن قبل كلود واَفق
إىل بعُضهما تحدَّث قد وكان التاريخ، محارضة يف إرليش الفتى بجواره يجلس كان ما
ولكن إرليش»، َفْهم يستطيع «ال أنه كلود يشعر كان الحني، ذلك حتى مرَّات. عدة بعٍض
ُمقرَّبني صديَقني أصبحا اليوم، ذلك ُظهِر بعد االستحمام بعد مالبَسهما يرتديان كان ملا
هو ِمثلما وحركاته تفكريه يف بالتقييد كلود يشعر لم األرجح، عىل دقائق. بضع غضون يف
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يَشغل لم إنه حتى إرليش، مع ُودية وعالقٍة ِوفاق عىل نفَسه وجد ملا بِشدَّة وذُِهل ُمعتاد.
وهي امُلتهاِلكة؛ الحافة ذاِت وبياقته التوايل، عىل الثاني لليوم يرتديه كان الذي بقميصه باله

بها. باله يَشغل أن اعتاد التي البائسة األمور من
منزٍل إىل يوليوس دخل حتى العسكري املبنى بعد سَكنيَّني ُمربَّعني من أكثَر يمشيا لم
الَجناح إىل كلود قاد وُمدرَّجة. مسيَّجة غريَ حديقة يضمُّ جيًدا مخطَّط غري كبري خشبي
بأعىل نوافذ عن عبارًة منها ُجدران ثالثُة كانت كبرية، ُغرفٍة إىل زجاجي باٍب من ودَخال
جاثمني أو أرائك، عىل جالسني كانوا الذين والشباب بالِفتيان ُممتلئة الُغرفة وجد املنجور.
تلك من واحدة وعىل واحد. وقٍت يف جميًعا ويتحدثون دة، ُمنجَّ كبرية َمقاعد أذُرع عىل

بمفرده. كان لو كما بهدوء ويقرأ تدخني، ُسرتة يرتدي شابٌّ يضطجُع كان املقاعد،
أصدقاء.» والباقون إخوتي، هؤالء من «خمسٌة امُلضيف: قال

الضيوف، ذَهب وملا املباراة. عن معهم الحديث يف وأَرشكوه كلود عىل الجمع تعرَّف
ومِرحون. ُمؤدَّبون وأنهم لُطفاء، ِفتياٌن جميعهم أن كلود اعتقد إليه. إخوتَه يوليوس قدَّم
ذلك ظهر بعد أُقيمت التي املباراة إىل ذهبوا أيًضا ولكنهم يعملون، الكبار الثالثة كان
بعضهم شديَدين وانفتاح برصاحة هكذا يتحدثون إخوًة قابَل أن لكلود يسبق لم اليوم.
عىل وحاَفظ يُصافحه، كي املضطجع األخ إليه تقدَّم ا؛ جدٍّ ودودين وجدهم لقد بعض. مع

بإصبعه. الكتاب يف عنده ف توقَّ الذي املكان
َجرَّة يف وسيجار تبغ، وصناديُق غالينُي الُغرفة منتصف يف طاولة عىل يوجد كان
كلود؛ إىل بالنسبة األبرَز هو األمر هذا بدا بالسجائر. ممتلئ كبري صيني ووعاءٌ زجاجية،
بالقدر تقريبًا الكتب عدُد أذهله األبقار. حظرية يف التدخني إىل يُضطرُّ كان منزله يف ألنه
وكانت مفتوحة، كتٍب أرُفَف تكون بحيث مة ُمصمَّ كانت الُغرفة يف املنجورات فجميع نفِسه؛
بكثرة. وُمستخَدمًة لالهتمام ُمثريًة جميُعها بَدت التي والصغرية، الكبرية بامُلجلَّدات ُممتلئة
رقبة حول عنقه ربطة وضَع املنزل إىل عاد وملا املاضية، الليلَة حفٍل يف اإلخوة أحُد كان
انتباه ينجذب لم املوقد. رفِّ عىل يقبع كان الذي بايرون للشاعر الجصِّ من صغري تمثال
جذَّاب، نحٍو عىل املوضوعة تلك العنق وربطة الرأس، ذلك من أكثَر الُغرفة يف يشء إىل كلود

هناك. يعيش كان لو يتمنَّى الفور عىل جعاله ما ولسبٍب
أحد عىل بجانبها كلود أُجِلس العشاء لتناُول ذهبوا وعندما والدته، يوليوس أحرض
تلك رأس عىل تكون أن عىل ا جدٍّ ن السِّ صغرية إرليش السيدة بَدت الطويلة. الطاولة طَرَيف
صغريتني ضفريتنَي يف ويلتفُّ أُذنَيها عىل ينساب وكان لونَه، البُنِّي شعُرها يفقد لم العائلة.
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سيدٌة بأنها يُوحي كان كذلك وجُهها القديمة. الداجريية الصور يف تظهر التي السيدات مثل
مثل ناعمًة بيضاءَ كانت بَرشتها الطِّراز. وعتيق غريب يشءٌ به كان إذ الصور؛ عرصتلك من
البسيطة إيماءتها وكانت رسيعة، بإيماءاٍت تتحدث كانت املطر. بلَّلها التي البيضاء الزهور
من البندقي اللون ذاِت بعينَيها ب برتقُّ تنظر كانت ُكنُهها. مفهوٍم وغريَ غريبًة املقصودة
نحٍو عىل سريها من تتأكد حتى األمور دائًما وتُراِقب أنفها، عىل امُلستقرَّة النظَّارة فوق
الصاعد البخار يف أو الكعك، وعاء أو الِخزانة يف طيِّبة أملانية جنِّية عن دائًما وتبحث جيد،

الغسيل. يوم يف
لكلود تحكي إرليش السيدة وبدأت للتَّو، عنها أُعلَن ِخطبة أمر يُناقشون األوالد كان
الفتاة تلك وقابَل لينكن إىل األملعي الشابُّ ذلك بها أتى التي الطريقة عن طويلة قصًة
الفتاة فسَخت وكيف وتقليدي، املشاعر ُمتبلِّد لشابٍّ بالفعل مخطوبة كانت التي الجميلة
امُلناِسب، الرجل إىل وُخِطبت الشديدة، الخالفات من عديد بعد الخطأ الرجل من ِخطبتها
ُسعداء كانوا الجميع أن يف يُصدقها أن كلود من وطلبَت اآلن، تغمُرهما السعادة وباتت
هذين يعرف ال كلود دام ما أنه ُمبتِسًما يوليوس ذكَّرها القصة، منتصف يف نفسه! بالقدر
نظَّارتها فوق من إليه نظَرت ولكنها الرومانسية، بقصتهما اهتمامه يُرجى فال الشخَصني،

لهم. ا ِندٍّ كانت أنها ريب ال يوليوس!» سيد يا إذَن، «هكذا وقالت: األنفيَّة،
فتاٍة حول األوالد بني يحتدُّ النقاش وبدأ آَخر. إىل موضوع من ينتقل الحوار أخذ
كلود رأى ساذجة؟ هي وهل جمالها، مقدار وما جميلة، هي هل املدينة؛ تزور كانت جديدة
وتحليله تناوله يتمُّ إنسانًا سِمع أن قبُل من له يسبق لم إذ مرسحية. يف مشهد وكأنه الحديث
هنا الحماسة. من القدر بهذا أو القدر، بهذا عائليٍّا حواًرا سِمع أن يسبق لم الطريقة. بتلك
يكن ولم العائلية، عات التجمُّ يف يكتنُفه كان ما دائًما الذي البغيض ظ التحفُّ كلُّ اختفى
إىل بعُضهم وينظر حجرهم، يف أيديَهم واضعني العائلة أفراد يجلس أن من حرٌج هناك
إىل السعي مع شك، أو رسٍّ من سواء قلبه، مكنونات يُخفَي أن منهم أيٌّ يحاول وال بعض،
هذا يجدوا أن ألُناٍس فكيف الكالم؛ وفرة من أيًضا ذُِهل البلبلة. يُثري ال موضوع إىل االنتقال
إليه، بالنسبة االحتمال بعيد بدا منه كبريًا قدًرا أنَّ ريب ال واحدة؟ فتاٍة عن الكالم من الكمَّ
يوليوس بدأ املعيشة، ُغرفة إىل عادوا وملا املسائل. تلك يف َحكًما ليس أنه آسًفا اعرتف ولكنه
— األصغر األخ — أوتو رأى وملا القراءة. يف امُللتحي أخوه وبدأ الجيتار، عىل العزف يف
يدخلوا؛ كي عليهم ونادى الحديقة إىل ُهِرع املنزل، جانب من يمرُّون الطالب من مجموعة
سعيًدا وكان زاوية، إىل كلود عمَد الفرو. من شاًال ترتدي الخدَّين ُمتورِّدة وفتاًة فتَينَي كانوا
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بجانبه. وجلَست إرليش السيدة أتت ما ُرسعان ولكن املشاهد، موقف يف يكون بأن بشدة
منقوشة صورٍة إىل ترشدان كانت عينَيه أن الحَظت الصالة، إىل املؤدية األبواب ُفتحت وملا
صورٌة أنها أخربته إليها. والنظر عندها الذَّهاب إىل ودفعته لنابليون، البيانو أعىل ُمعلَّقة
عن أما نابليون. جيش يف ضابًطا كان الذي األكرب لَجدِّها بورتريه وأَرتْه نادرة، منقوشة

رشحها. فيطول الصورة، هذه عىل الحصول كيفية قصة
يف شاحبتنَي ليستا عينَيه أن اكتشفت كلود، إىل إرليش السيدة تتحدَّث كانت بينما
بإمكانهما كان الفاتح. اللون ذات رموشه بسبب كذلك تبُدوان كانتا ولكنهما األمر، حقيقة
ورسعان تقوالنه. كانتا ما أحبَّت وهي عينَيها، إىل مبارشًة تنظران كانتا عندما الكثري قول

بها. يلتحق أن يف والدته رغبت وملاذا تمبل، لكلية ُكرهه مدى تعاسته؛ اكتشَفت ما
نهض املنزل، جانب من يمرُّون وهم الدخول إىل ُدعوا الذين الثالثة الطالب غاَدر ملا
امُلكِرتث غري وخروجهم املنزل، ارتياِد عىل ُمعتادين كانوا أنهم الواضح من اآلَخر. هو كلود
بشأن عملية اقرتاحات أيَّ يُعطياه لم الجميع!» عىل سعيدة «ليلة قالوا ملا املرح وأسلوبهم
منه طلب ملا أكثر األمور ب صعَّ يوليوس للخروج. املثىل الطريقة أو اآلن قوله له ينبغي ما
قد الوقت هذا أن أخربته إرليش السيدة ولكن بعد. الذَّهاب وقت يِحْن لم ألنه يجلس أن

بعيدة. تمبل كلية إىل املسافة ألن حان
وربَّتَت ُقبَّعته وأعَطته الباب، إىل معه مَشت البساطة. يف غايًة الواقع يف األمر كان
اقرتبَت أصدقاء.» وسنُصبح لزيارتنا. كثريًا «ستأتي وقالت: ُمودِّع. نحو عىل ذراعه عىل
فيه وحدََّقت كلود، ذقن أسفل من ق امُلنمَّ البُنِّي شعرها خصالت عليها تنسدل التي َجبْهتها
حياته! يف نجاًحا ق يُحقِّ قد وكأنه … وكأن باألمل، امُلفَعم الغريب التعبريُ هذا عينَيها ويف

قبل. من كِتلَك بنظرة رَمقه أحَد ال بالتأكيد،
الباب َمقِبض لفَّ سعادٍة ويف جميلة»، أُمسيًة «كانت تماًما: حرج دون من إليها تمتَم

منه. وخرج الزجاجي
وراءه ُمخلًِّفا الشتوي، الجو ذي الريف يف ُمتباطئًا يميش الشحن قطار كان بينما
كان وكأنه فيها، ما بكل التجِربة تلك كلود اسرتجع الساكن، الهواء يف ُمعلًَّقا أسَود خطٍّا
عاَملتْه كيف بدقٍة يتذكر أن بإمكانه كان منزله. إىل يصل عندما منها شيئًا ينىس أن يخىش
الحوار يف وَرَدت كلمة كل تقريبًا يُكرِّر وأن األوىل، الليلة تلك يف واألوالد إرليش السيدة
اكتشف ولكنه أثرياء، إرليش آل أن حينها ظنَّ إليه. بالنسبة للغاية جديًدا يَُعد كان الذي
يف يزالون ال الذين حتى العمل، إىل األوالد كل واضُطرَّ األب، تُويف لقد فقراء. أنهم ذلك بعد
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أموالهم يُنفقون كانوا وأنهم عيشهم، يكسبون كيف يعرفون كانوا أنهم اكتشف املدرسة.
يرى كان الناس. عن ح تُروِّ التي واآلالت األعمال تُنِجز التي اآلالت من بدًال أنُفسهم عىل
كما تُنجزها. كانت التي األمور كانت َمْهما السعادة تصنع أن تستطيع ال اآلالت أن كلود
خالل من ق يتحقَّ األخري األمر فإن يرى، كان ما وبحسِب لُطفاء. أناٍس خلَق تستطيع ال أنها

فيه. الخوض يتجنب أن تعلَّم يشء لكل تقريبًا الحصيفة املمارسة
تمنَّاه، الذي بالقدر إرليش آل منزل إىل كلود يذهب لم بالتأكيد تلك، األوىل الزيارة منذ
كانوا الجامعة طالب من بعًضا أن يبدو جْرأته. به تسمح كانت الذي بالقدر ذهب وإنما
أفضَل كان َمظهرهم ولكن العائلة، من أفراد وكأنهم يُريدونه الذي الوقت يف هناك يذهبون
صديًقا القامة الطويل باومجارتنر كان بالتأكيد ُصْحبته. من أفضل وُصْحبتهم مظهره، من
بُقٌع به حذاءً ويَلبَس كبريتني حمراوين يَدين ذا أخَرق فتًى كان وقد العائلة، تلك من ُمقرَّبًا
عىل العزف كيفية ويعرف األم، مع باألملانية التحدث يستطيع كان األقل عىل ولكنه ُملوَّنة،

املوسيقى. عن الكثري يعرف كان أنه ويبدو البيانو،
كي املساء يف األحيان بعض يف املكتبة يُغاِدر كان فعندما . ُممالٍّ يبدَو أن كلود يُِرد لم
امُلضيئة النوافذ إىل وينظر إرليش، آل منزل من بالقرب ُمتباطئًا يميش كان سيجاًرا، ن يُدخِّ
يُفكر كان لزيارتهم، هناك إىل يذهب أن وقبل بالداخل. يدور ا عمَّ ويتساءل الجلوس، لُغرفة
أو قدم كرة مباراُة هناك كانت إذا ذلك يف يُساِعده كان وبالطبع عنها. يتحدث أشياء يف

املرسح. يف جيِّدة مرسحية
آراءه ويُربِّر األشياء يف مليٍّا يُفكر أن حاَول يفعله، كان ما يُدِرك أن دون من تقريبًا
ليس أنه قناعة عىل نشأ لقد عنها. إرليش أوالد يسأله عندما يقوله ما يجَد حتى لنفسه؛
وهو أحٌد يَضبطه أالَّ أو بَملبسه االهتمام عليه يجب كما تماًما آراءه، يُربِّر أن َمقامه من
كان والذي يعرفه، الذي الوحيد الشخص هو إرنست كان ما. يشءٍ ِفعل جاهًدا يُحاِول
املكان يف الناُس يعتقد كان ولذا ذاك؛ أو هذا بشأن اعتقاده سبب بوضوٍح يذكر أن يُحاِول
آراءهم؛ يُربِّروا أن األمريكيِّني طابع من يكن لم ا. جدٍّ وغريب مغروٌر أنه فيه يعيش الذي
مثًال تقول يشء؛ أي بشأن رأيك عن تُعربِّ أن يمكن املزرعة، يف ذلك! تفعل أن عليك ليس
سياسيٍّا؛ خطيبًا تكن لم ما املزيد تقول أن يُفرتض ال لكن مجنون. أو ُمحقٌّ روزفلت إن
دمَت وما تتحدَّث. وأنت نفسك تسمع أن تحب ألنك فهذا املزيد، تقول أن حاولَت إذا أي
كان امَللل، من كبري بقدٍر أحسسَت وإذا َلَديك. التفكري عادة تُنمِّ لم فأنت َقط، شيئًا تقل لم

جديًدا. شيئًا وتشرتَي املدينة إىل تذهب أن عليك
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عن سألوه إذا التحدث. يُمِكنهم كان إرليش منزل يف قابَلهم الذين الناس كل لكن
أفراد ظنَّ السبب. عن الفور عىل فسيَسألونه جيًدا»، «ليس إنه وقال كتاب أو مرسحية
يمكن هل األحيان. بعض يف ُمذهًال نفسه يظنُّ كلود ولكن هادئ، شخٌص أنه إرليش آل
لم كلمات يستخدم كان أنه نفسه يف الَحظ الَفظ؟ األسلوب بهذا آرائه عن يُعربِّ أن لكلود
يُدِرك كان عندما املطبوعة. األعمال غري يف عقلُه يُصاِدفها ولم قبل، من شفتَيه بني من تمرَّ
وكأنه بشدة يرتبُك كان نطقها، يف يُخطئ وربما األوىل، للمرة ما كلمًة يستخدم أنه فجأًة
أحًدا ويرتك ويتلعثم، وجهه يحمرُّ كان إذ الرَّصاص؛ من ُمزيَّفة بعملٍة يشرتَي أن يُحاِول

له. الجملة يُكِمل غريَه
بعد فيما إرليش آل منزل إىل الذَّهاب ُمقاَومَة األحيان بعض يف كلود يستِطع لم
إرليش السيدة مع يجلس أن ويُمِكن املنزل، يف األبناء يوجد ال كان الوقت ذلك ويف الظهرية؛
الحياة. عن ا جدٍّ الكثري تُعلِّمه كانت معه، تتحدَّث كانت عندما الساعة. ِنصف ملدة بُمفَردهما
ابنتي يا اغِزيل، «اغِزيل، مثل تعمل، وهي عاطفية أملانية أغانيَّ تُغنِّي وهي يسمعها أن أحبَّ
من يخرج كان مرة كل يف بشدة! األمر أحبَّ ببساطٍة ولكنه السبب، يعرف لم العزيزة».
أشجاُر بها تنترش التي الغابات يف يُفكر وكان الطِّيبة، وتغمره بالسعادة يشعر كان عندها،

الرومانسية. والثورة شورز كارل يف أو امُلسيَّجة واملدن الزان
ووجدها اإلجازة، لقضاء املنزل إىل يذهب أن قبل إرليش السيدة يرى كي ذهب
التي امُلقدَّسة ِشبه التقاليَد له ورشَحت املطبخ إىل أَخذَته األملاني. امليالد عيد كعك تُِعد
تخفق وهي يتها وِجدِّ حماستها أنَّ كلود رأى دة. امُلعقَّ األكلة هذه تحضري طريقة تحكم
للكعك، الكثريَة املكوناِت أصابعها عىل له عدََّدت بشدة. رائعتنَي كانتا وتُقلبها امُلكوِّنات
الذكريات ووهج القديمة، الصداقات رائحة وهي تذكرها؛ لم مكوناٍت هناك أن اعتقد ولكنه
جيدة أشياءُ هذه أن ريب ال العجائب. فعل عىل القادرة واألغاني بالقصائد واإليمان األوىل،
عائلة من أحٌد يفعله لم شيئًا فعل كلود، تركها بعدما الصغري! الكعك يف تُوَضع أن تستحقُّ
جيبه يف يحتفظ وكان ُحمرة. الزهور أكثر من باقًة إليها وأرسل أوه شارع إىل ذهب ويلر؛

أجله. من كتبَتها التي القصرية الشكر برسالة

٧

يَركن كي رالف ف توقَّ وبينما املزرعة. إىل كلود وصل عندما أستاَره يُرِخَي أن الظالم أوشك
رغم العواطف، تَسُكنه أن دون من عاد أْن يسبق لم املنزل. إىل بمفرده هو مىش السيارة،
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جميُعها كانت التي هذه والرجوع املغادرة مرَّات عن يتغاىض أن وتَكراًرا ِمراًرا حاَول أنه
ذي العايل البيت إىل ُمتجًها الهيئة بتلك التل إىل يصعد كان عندما إليه. بالنسبة ُمعتادًة
الوقت يف ويكرهها املنزل إىل العودة يُحب كان قلبُه. ينقبض كان ما دائًما امُلضيئة، النوافذ
وحتى منزله. إىل العودة صواَب يستشعر كان ما دائًما ولكن الدوام، عىل ُمحبًَطا كان نفِسه.
ُمتواِضًعا يظلَّ أن يف الصواب أن يشعر كان كربياءه، ويُحطِّم معنوياته يُثبِّط كان عندما
التفكري عن اإلنسان نأى ُكلَّما وأنه أصدُقها، هي املزاجية الحاالت أسوأ أن يف يشكَّ لم هكذا.

تقديره. يف ُمصيبًا يكون أن احتماُل زاد نفِسه، يف
الطاولة رأى املطبخ. نافذة من الداخل إىل ونظر لحظًة ف توقَّ الباب، من كلود اقرتب ملا
عصيدة األرجح عىل كبري؛ حديدي ِقدٍر يف شيئًا تُقلِّب امَلوقد عند واقفة وماهييل للعشاء ة ُمَعدَّ
لقد السقوط. يف بدأت أسنانها ألن لنفسها؛ األكلة هذه تطهو ما كثريًا فهي الذُّرة؛ دقيق
لبة، الصُّ امُلكوِّناِت األخرى باليد وترضب الِقدر، يَديها بإحدى تُمِسك َمحنيَّة تقُف كانت
كلود. داخل ُمضطِربٌة عواطف تصاعدت الدوَّارة. الحركة هذه إيقاع بنفس برأسها وتومئ

بقوة. واحتضنها ُمرسًعا ودخل
إلهي، «يا وقالت: جيًدا. يعرفها كان التي الساذَجة االبتسامَة تبتسُم وهي وجهها د تجعَّ
تبدو األرض. عىل كلُّها العصيدة مني لسقَطت قليًال زدَت لو كلود! سيد يا أرعبتَني كم

اللطيف!» الفتى أيها بخري،
وملا والدته. عدا آَخر أحد أي من أكثَر املنزل إىل بعودته تَسعُد ماهييل أن يعرف كان
كي وجرى الباب فتح امُلسيَّج، لَّم السُّ عىل الواثقة وغري لة امُلتنقِّ والدته ُخطوات وْقَع َسِمع
دوًما، به يشعر كان بحناٍن ولكن اليشء، بعَض بقوة واحتضنها لَّم السُّ منتصف يف يُقاِبلها
للحظة، شعره عىل وربَّتَت باتجاهه يَديها ِكلتا مدَّت إظهاَره. يستطيع كان ما نادًرا ولكن
شعره ُحمرة أنَّ تظنُّ بأنها وتُخربه الصغري، الصبي مع املرء يفعل كما تضحك وأخذت

فيها. يعود مرة كل يف تزداد
أمي؟» يا الذُّرة كلَّ حَصْدنا «هل

للتقشري وُمناسبًا الطقسجيًدا، كان رون. ُمتأخِّ دائًما أننا تعلم نفعل. لم كلود، يا «كالَّ
ما محمود. يشءٌ وهذا جريي، يُدعى الذي البائس هذا من تخلَّصنا األقل عىل ولكننا أيًضا.
املنزل، إىل عائد وهو شديدة غضب نوبة يف دخل األيام، أحد يف املدينة يف كان ملا أنه حدث
عن وعربَّ والَدك ليونارد أخرب الرقبة. بمقرن خيولنا أحد يرضُب وهو دوسن ليونارد ورآه
ما األرجح فعىل باألمر، رالف أو أنت أخربتَه لو جريي. والُدك طرَد وعليه برصاحة، رأيه

39



منا واحد

منها انطلَقت امِلنوال.» هذا عىل اآلباء كل أن أظنُّ ولكني إجراء. أيَّ يتَّخذ أن يُرجى كان
لَّم. السُّ عىل ينزالن وهما كلود ذراع عىل تتَّكئ وأخذت واثق، نحٍو عىل خافتة ضحكٌة

يرضبه؟» كان فرس أي كثريًا؟ الَفرس تأذَّى هل ذلك. «أظن
إن الناس يقول اليشء. بعَض سيِّئ َفرٌس أنه أعتقد بومبي. األسَود، الصغري «الفرس
بحاٍل ويُصبح سيَتعاىف األرجح عىل ولكنه ُكِرست، قد عينه فوق املوجودة العظام إحدى

جيدة.»
هزَّ ذلك.» يف الحقُّ ولديهم جريي، يكره الخيل كل عصبي. إنه سيئًا؛ ليس «بومبي
رأى أْن سبَق عقلُه. اسرتجَعها التي لالشمئزاز امُلثرية النَّذل هذا صور يطرَد كي كتفه كلود
ويلر السيد دخل اإلطالق. عىل عنها والده يُخِرب أن يستطع ولم الحظرية يف تَحُدث أشياء
«مرحبًا ليقول: الوقت بعَض الُعلوي الطابق إىل صاعٌد وهو طريقه يف وتوقَّف املطبخ، إىل

ا.» جدٍّ جيدة بصحٍة تبدو كلود. يا
لك.» شكًرا بخري، أنا أبي. يا «نعم

كثريًا.» القدم كرة تلعب كنَت أنك بايليس «أخربَني
ولكن عام. بوجٍه فيها الفوز واستطعنا مباريات، ستَّ لِعبْنا امُلعتاد. من أكثَر «ليس

رائع.» فريٌق لديها الوالية جامعة
ذلك.» عُت «توقَّ لم: السُّ يصعد وهو ًقا ُمتشدِّ ويلر السيد ردَّ

يُحاِول كان إذ كلود؛ إىل ويغمز عريضة ابتسامًة يبتسم دان ظلَّ كامُلعتاد. الَعشاء مرَّ
جرى بما رالف أخربَه ال. أم جريي مصريُ إليه آل بما بالفعل َعِلم قد كان إن يعرف أن
كما كلبه. عىل الناَر أطَلق ُمزاِرع ضدَّ قضية رَفع يودر جاس األملاني جارهم الجوار؛ يف
صفع التي الفتاة أنها كلود تذكَّر جراي. سوزي من الزواج يعتزم كان دوسن ليونارد أن

بسببها. بايليس ليونارد
مبنى يف امليالد بِعيد احتفال لحضور بالسيارة ويلر والسيد رالف خرج العشاء، بعد
بالفحم تعمل التي امِلدفأة بجانب هادئ بحديٍث يَحَظيا كي ه وأمُّ كلود جلس البلدة. مدرسة
عندما خاصًة الُغرفة، هذه يُحبُّ كلود كان الُعلوي. بالطابَق املعيشة ُغرفة يف لب الصُّ
والنقش الكتابة وطاولة اللون الباهتة والكرايسُّ القديمة ادة السجَّ املنزل. عن والده يغيب
الحاج»؛ «رحلة كتاب من عليه البادية املشاهد ة كافَّ واملستَمدَّة األريكة، عىل البادي امُلهرتئ
الُغرفة تأثيث إعادة يقرتح رالف كان ما كثريًا الشديدة. بالراحة األشياءُ هذه تُشعره كانت
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كلود ولكنَّ الزخرفة، وقلة البساطة عىل القائم التصميم وأسلوب البلُّوط، خشب باستخدام
الحني. ذلك حتى الحايل بشكلها عليها حاَفظا ووالدته

استمعت وأمهم. إرليش أوالد عن والدته يُخِرب وبدأ ل املفضَّ كرسيِّه عىل كلود جلس
أم إدوارد َحلُق ن تحسَّ وهل تشابني، آل بأحوال أكثر ُمهتمًة كانت أنها الَحظ ولكنه إليه
العودة يف رغبته تُثبِّط كانت التي األشياء من واحدًة تلك كانت الخريف. هذا يعُظ وأين ال،
ُجُدد أشخاٍص أو جديدة أشياء بأي والدته اهتمام يُثري أن قطُّ يُمكنه ال كان املنزل؛ إىل
أن تَتمنَّى ما دائًما أنها أيًضا يَعلم كان بآَخر. أو بنحو بالكنيسة ُمرتِبطني كانوا إذا إال
تُلحُّ تكن لم إنها الكنيسة. من أكثر قريبًا يكون أن إىل بالحاجة شَعر النهاية يف أنه تسمع
يف يَحُدث أن يمكن يشء ال أْن مرَّتنَي أو مرًَّة أخربَته ولكنها األشياء، بهذه يتعلق فيما عليه
أدَرك إرليش، آل عن معها تحدَّث وملا الرَّب. من قريبًا تراه أن من أكثر ويُسِعدها العالم
عليه. تأثريهم من وخشيَت ال، أم بشدة الدنيا» «أهل من كانوا إذا ا عمَّ تتساءل كانت أنها

ُمبكًِّرا. الِفراش إىل ذهب ثَم ومن املطلوب؛ النحو عىل األمسيُة تَِرس لم
يف كثريًا يُفكر عندما والخوف الشكُّ يعترصه كان إذ عصيب؛ بوقٍت يمرُّ كلود كان
سيَضيع أنه يعتقد — عرشة الثامنة إىل عرشة الرابعة سنِّ من — سنوات عدَة ظلَّ الدين.
عنيد يشءٌ بداخله كان ولكن بالهداية. ى امُلسمَّ الغامض التغيري لهذا ويخضع يَتُب لم إذا
يزهد أن يريد ال كان ولكنه بالذنب، يشعر كان امُلقدَّم. العفو هذا من استفادته دون يَحول
ُمطِلًقا قوَّته، بكل الحياة ِغمار يخوض أن يريد كان اآلن. حتى شيئًا عنه يعرف ال عاَلم يف
اجتماعات يف يقولون الذين الصغري الشباب ِمثل يكون أن يُِرد لم مَلكاته. لكل الِعنان
للُمتَع الخانع الَقبول يف طريقتهم يكرُه كان لقد ُمخلِّصهم. عىل يعتمدون إنهم الصالة

امُلباحة.
َمشهد — جنازة أيُّ كانت املوت. من شديد جسدي خوٌف لديه كان األيام، تلك يف
يستلقَي أن اعتاد بالرُّعب. أوصاله يمأل — األسود نعشه يف ُمتيبِّس راقٌد وهو الجريان أحد
غاضبًا ويَتمنَّى منه، للهروب ُخطة يضَع أن ويُحاِول املوت، يف ويُفكر الظالم يف ُمستيقًظا
يُفكر كان عندما تلك؟ غري العاَلم من للخروج طريقة تُوَجد أال األساس. من يُوَلد لم لو
الناس يَصيد فخٍّ سوى الحياة يرى ال األرض، تحت امُلتحلِّلة الوحيدة املخلوقات ماليني يف
والصالح القوة من بَلغ مهما إنساٌن األرض عىل يظهر لم ُمروِّعة. نهايًة حياتهم ويُنهي
هو بأنه األحيان بعض يف أكيد شعوٌر إليه يتسلل كان ولكنه املوت. من الهروَب استطاع
تحوًال سيَبتكر أنه األمر واقع يف يعتقد كان املوت؛ من الهروَب سيستطيع — ويلر كلود —
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ماكًرا سيَكون أحًدا؛ يُخِرب فلن عليه يعثر وعندما التحلل. من نفسه يُنقذ كي ما ذكيٍّا
الجميل جسده يُسلِّم أن يستطيع ال كان … التحلُّل ن، التعفُّ الكتمان. طيَّ األمر وسيُبقي
التي امُلقدَّس الكتاب يف الواردة اآليُة تلك تَعنيه الذي ما الفساد! هذا إىل بالحياة ينبض الذي

فساًدا»؟ يرى تقيَّك تدَع «لن تقول:
املَرضيَّة، الدينية املخاوف من ذكي فتًى صدر يَشفَي أن يمكن يشء هناك كان إن
ألنه املسيحي الالهوت كلَّ اآلن نبَذ لقد كلود. إليها أُرسَل التي تلك ِمثل دينية ُكلِّية فإنه
وضعوه َمن أن ُمتأكًدا كان عليه. االعتماد يصعب بحيث وامُلغاَلطات، بامُلراَوغات مليئًا يراه
يف الناس، أنبَُل للجحيم يذهب أن يمكن لنظريتهم، وَوفًقا يُدرِّسونه. ن عمَّ يختلفون ال
د يتجسَّ رآه كما — «اإليمان» إيمانه. بسبب األخالق وضيع إنسان أي يُنَقذ أن يمكن حنِي
التي اإلنسانية الصفات معظم عن به يُستعاض — تمبل بكلية التدريس هيئة أعضاء يف
ويريدون َدْربهم، الكسل أو الخجل ألن قساوسًة يُصبحوا أن الشباب يريد كان بها. يُعَجب
مثل وبريئات، لطيفات نساءٌ تُدلِّلهم أن يريدون وألنهم رعايتهم، عىل يقوم أن للمجتمع

والدته.
إنه سيقول كان فإنه الالهوت، وعلماء بالالهوت يهتمَّ لم كلود أن من الرغم عىل
يتوقف أن اعتاد الجبل. وبِعظة األربعة األناجيل وبقدسيَّة بالرب يؤمن كان إنه مسيحي.
أناٍس يف تحديًدا نزَلت اآلية تلك أن األيام أحد يف فكَّر إنه حتى للودعاء»، «طوبى آية ل ويتأمَّ

ُمباَركة! كانت أنها ريب وال ماهييل، مثل

٨

الفيل نَُهري ِضفاف عىل يان يتمشَّ وإرنست كلود كان امليالد، عيَد تال الذي األحد يوم يف
وكأنه الوقت بدا وعادا. ويلر السيد تتبُع كانت التي الغابة أرض نهاية إىل مَشيَا كريك.
األغصان أحد عىل ِمعطَفيهما تَركا أنهما لدرجة ا جدٍّ دافئًا الجوُّ كان إذ خريف؛ يوِم عُرص
العارية األشجار وِقمم الحقول بَدت املراعي. سياج بجوار ُملتوية درداٍر لشجرِة الكبرية
الكثيفة األشجار يف ُمعلَّقة الذابلة األوراق بعض تزال ال كانت الضوء. يف تَسبح وكأنها
وجد املنزل، من ميٍل عىل تَزيد مسافٍة عىل يقع الذي الُعلوي املرعى يف النُّهري. طول عىل
وتُغطيها صغرية قرانيا شجرة حول تلتفُّ والذع، ُحلو مذاٍق ذاُت ثمارها َكْرمًة الفتَيان
خارج طبيعي نحٍو عىل تنبت ميالد عيد شجرة بإيجاد أشبَه األمر كان الِقرمزي. بالتوت
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التاريخ ُمقرَّر وعن املنزل، إىل كلود أحَرضها التي الكتب بعض عن يتحدثان كانا املنزل.
وشَعر أراده، الذي بالقدر املحارضات عن إرنست يُخِرب أن كلود يستِطع لم يَدُرسه. الذي
واسعة عقليٍة ذا يكن لم إذ إرنست؛ عاتق عىل يقع الشأن هذا يف الخطأ من األكرب الجزء أن
نَِسيا نفِسه، الوقت يف والذع ُحلو مذاق ذات ثمارها التي الَكرمة إىل وصال وعندما الخيال.
ذات الكرم شجرة من امُلتدلِّية الحمراء العناقيد ال يتأمَّ كي ة الضفَّ إىل واندفعا مناقشتَهما
عىل تسقط كي ملسٍة من أكثر إىل تحتاج ال التي الذابلة الذهبية وأوراقها الرمادي اللون
نَجتا ثَم ومن واٍد؛ شقِّ يف تُظلِّلها التي الصغرية والشجرة الكرمة تختفي كانت األرض.
عرب املنزل إىل ا ُمختَرصً طريًقا يأخذون كانوا الذين التالميذ أعنُي ومن العاتية الرياح من
للَّون ماؤه ل تحوَّ وقد ببطء يتَهادى النُّهري كان جذورها، وعند األحيان. بعض يف املراعي

الذائب. الجليد من ُمتعرِّجتنَي طبقتنَي بني األسَود
مرًَّة كلود شَعر امُلستوية، األرض عىل وأصبحا أخرى مرًَّة وَصِعدا املكان غاَدرا ملَّا

والعقالني. امُلعتِدل ِمزاجه من إرنست يُخِرج أن برضورِة أخرى
حياتك؟» َطوال ُمزاِرًعا ستبقى هل إرنست؟ يا ذلك بعد ستفعله الذي «ما

جعلك الذي ما زمن. منذ إليها لَسبقُت أخرى مهنًة تعلَّمُت قد كنُت لو طبيعي. «هذا
ذلك؟» عن تسأُل

للغاية.» عميلٌّ وأنت أحيانًا. املستقبل يف يُفكر أن يجب املرء أن أعتقد أعلم! ال «أوه،
بعدما كبرية. كلمٌة «هذه وابتَسم. عينَيه إحدى إرنست وأغَلق املستقبل؟» عن «أتتحدَّث
ربما ما. يوًما أهيل أرى كي دياري إىل سأعود جديدة، بدايًة وأبدأ بي ا خاصٍّ مكانًا أمتلك

هنا.» إىل بها وأعود جميلة فتاًة ج سأتزوَّ
يشء؟» كل هذا «هل

كذلك؟» أليس خري، عىل ذلك تمَّ إذا كاٍف، «هذا
يشء. أي عىل يوًما أستقرَّ أن يمكن أنني أظن ال إيلَّ. بالنسبة األمر يختلف قد «ربما.

فيها؟» الكثري يوجد ال أنه النحو هذا عىل تشعُر أال
ماذا؟» «يف

منها؟ به نخرج الذي ما نعيشه. الذي النحو عىل تجري التي عام، بوجٍه الحياة «يف
يوٌم إنه الحياة، قيد عىل ألنك سعيًدا الصباح يف تستيقظ إنك اليوم؛ بهذا مثًال لك ِألِرضْب
أو عمل يوَم اليوم كان وسواءٌ سيَحُدث. شيئًا أن من ُمتأكِّد وأنت يشء بأي للقيام ُمناِسب

يشء.» أي يَحُدث ولم الليل، يف النوم إىل تَخلُد النهاية. يف سيَّاِن فاألمر إجازة،
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انتهيُت إذا عقلك؟ يف يدور ما إال لك يَحُدث أن يمكن الذي ما تنتظره؟ الذي ما «ولكن
إيلَّ.» بالنسبة كاٍف فهذا اآلن، هو كما أصدقائي أزور كي ذهبُت العرص ويف عميل، من

يشء هناك يكون أن امُلفرتَض من أنه فيبدو واحدة، مرًَّة الحياة نعيش ُدْمنا ما ا؟ «حقٍّ
أحيانًا.» الحياة، يف رائع يشءٌ حسنًا، …

إليه ونظر يان، يتمشَّ وهما أكثر كلود من اقرتَب اآلن. معه ُمتجاِوبًا إرنست أصبح
خارج يشءٍ عن تبحثون ما دائًما األمريكيِّني، «أنتم، وقال: باهتمام. عينَيه طَرف من
يمكن ال حيث القديمة البُلدان يف ذلك. إىل سبيل ال ولكن السعادة، يمنحكم كي أنُفسكم
األشياء من استفادة بأقىص نخرج كيف ونتعلم … ذلك نعلم نحن الكثري، لنا يحدث أن

البسيطة.»
باألشياء االكتفاء بإمكانهم لكان وإال أنُفسهم. خارج عىليشءٍ عثَروا الشهداء أن بد «ال

البسيطة.»
من ِفكرتهم! إال شيئًا يمتلكون ال الذين األشخاص هم إنهم القول يمكنني «عجبًا،
قدٌر أيًضا لديهم كان الشهداء أن أحيانًا أعتقد فكرة. أجل من حرًقا املرء يُعَدم أن خف السُّ

طريقهم.» يف ُقدًما امُليضِّ يف ليُساعدهم الغرور من كبري
ُمغَمضتنَي ِنصف بعيننَي نظر هكذا. ُممالٍّ إرنست رأى أْن يسبق لم أنه كلود اعتقد
اإلنسان أن تعتقد أنك هي الحقيقة «إرنست، ة: حادَّ بنربٍة وقال الحقول، عرب برَّاق يشء يف

كذلك؟» أليس األحد، وإجازات وَملبسه سَكنه يرىضعن أن ينبغي
ال األشياء كثريًا؛ تُهمُّ ال الحياة عن «ِفكرتي حزينة. ضحكٌة إرنست وجه عىل ارتسَمت

إليها.» بإنسان ويعلو السماء من يشء ينزل لن أنه أعتقد . تتغريَّ
ِلجاًما. فمه يف وكأنَّ ياقته فوق من ذقنه ولوى لنفسه بيشء كلود تمتَم

يمشيان وكأنهما بَدَوا املطبخ، نافذة من الفتَينَي ويلر السيدة رأت وملا الشمس، غابت
تحت التل ة قمَّ بطول يتحرك خيالهما رأت ملا ابتسَمت امُلروج. أحد يف كبري حريٍق بجانِب
كانا ا. جدٍّ ُمتمرًِّدا واآلخر ا جدٍّ ُمتكيًِّفا أحدهما بدا املسافة تلك من حتى الذهبيَّة؛ السماء

الخطأ. الجانب كلود أخذ األرجح وعىل األرجح، عىل يتجادالن

٩

عىل يجلس كان لقد الجامعة. مكتبة يف القراءة إىل أخرى مرًَّة كلود عاد اإلجازة، بعد
والنحت. بالرسم الخاصة الكتُب فيها توجد التي الجدار يف املوجودة الكوَّة بجوار طاولة
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يَقَرأن — الفتَيات من القسم هذا طالب كلُّ كان إذ — الجميلة الفنون طالبات كانت
أن دون من بصحبتهنَّ يستمتع هو وكان املكان، هذا يف بعض مع بعضهن ويَهمسن
كنَّ ما وغالبًا واللطف؛ بالحيوية يتمتَّعن الفتَيات هؤالء كانت إليهن. التحدث عليه يكون
عندما بمرٍح التحية ويُباِدْلنه الرفوف، من الثقيلة واملجلدات الكتَب لهنَّ يرفع أن منه يطلبن
بني امُلعتاد الودِّي باألسلوب معه يتحدَّثن وكنَّ الجامعي، الحَرم يف أو الشارع يف يُقاِبلنه
بيتيش اآلنسة وهي الفتَيات، هؤالء من واحدٌة مشرتكة. تعليمية مؤسسٍة يف والفتَيات األوالد
من كلود عَرفها أخرى فتاة أي عن مختلفة كانت األُخَريات؛ عن مختلفة كانت ميلمور،

بي. شارع يف القاطنة تها عمَّ مع الشتاء تقيض وكانت جورجيا، من كانت قبل.
بخطواٍت تميش كانت فإنها وبَدينة، قصريًة كانت ميلمور اآلنسة أن من الرغم عىل
ًدا؛ وُمجعَّ أصَفر َشعرها كان الغربيَّات. الفتَيات من أكثَر ظ بأدبوتحفُّ تتمتَّع وكانت رشيقة،
الزرقاوان عيناها كانت الصغري. الَفْرخ بلون كانت أذُنَيها من القريبة القصرية الخصالت
بالحيوية ينبضان كانا يها خدَّ أن بدا بشدة. ُمتورَِّدين اها وخدَّ قليًال، جاحظتنَي الربَّاقتان
عليها يُطِلق كان ال. أم ساخنان هما هل يرى كي ملسهما؛ يف الرغبة إىل املرءَ تدفع لدرجٍة
وقد الجمال، يف غايًة تَُعد الفتاة كانت جورجيا». «خوخة اسَم وأصدقاؤهم إرليش أبناءُ
قلَّت الحني، ذلك منذ ولكن األوىل. للمرة املدينة إىل أتت عندما الجامعة ِفتيان أنظار لفتَت

اليشء. بعَض شعبيَّتها
كلود مع تذهَب كي الجامعي الحرم مغادرة يف تتلكَّأ ميلمور اآلنسة كانت ما كثريًا
مشيتها مع طويلة بخطوات كانت التي مشيه طريقَة يضبط أن حاَول ومهما املدينة. إىل
ازها قفَّ تُسقط كانت ما دائًما به. اللَّحاق تُحاِول وهي تلهَث أن لها بد ال فكان الرشيقة،
يف يُساعدها وأن لها يلتقطها أن هو وأحبَّ يدها، حقيبة أو خاصتها الرسم كراسة أو
ا جدٍّ طيبة كانت أنها يعتقد كان الكعب. عند من ينزلق كان الذي املطَّاطي الُجرُموق لُبْس
الرياضية بمالبسه ترسمه أْن حتى أقنَعتْه معه. ا جدٍّ ودودة وتكون باالهتمام ه تخصُّ بحيث
«جسًدا يمتلك أنه وأخربَته السبت، يوم صباح لذلك صة امُلخصَّ الرسم محارضة يف كعارٍض

أراَدته. ما بالطبع فعل ولكنه تماًما. أربَكته مجاَملة وهي رائًعا»،
املكان يف يجدها لم إذا يفتقدها وكان ميلمور، بيتيش لرؤية دائًما يتطلَّع كلود كان
غيابها، سبَب له ترشح أن رضورة يف غضاضًة يرى وال املكتبة، يف الرسم بطالبات الخاص

تفكُّه. كانت عندما وطوله َشعرها تغسل كانت مرًة كم وتُخربه
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الجامعي، الحرم يف كلود إرليش يوليوس قابَل فرباير، شهر من الجمعة أيام أحد يف
التايل. اليوم يف للتزلُّج يذَهبا أن عليه واقرتح

كي تأتَي ألن التزلُّج. أُعلِّمها أن ميلمور اآلنسة وعدت لقد سأذهب. «حسنًا، كلود: رد
تُساعدني؟»

ذلك.» يف نفيس أُقِحم أن أريد ال آخر. وقٍت يف ! كالَّ «أوه، بلطف. يوليوس ضحَك
مني.» أفضل تُعلِّمها أن يمكنك «ُهراء!

الشجاعة!» أمتلك ال «أوه،
تقصده؟» الذي «ما

قصدي.» تعرف «أنت
الفتاة؟» تلك ترى عندما تضحك ما دائًما ملاذا حال، أي عىل أعرف. ال «كال،

هو وقرأها بوين، فيل إىل العاطفية الرسائل بعض كتبُت «لقد قليًال. يوليوس عبَس
الليايل.» إحدى يف الطالب مساكن يف عاٍل بصوٍت

تصفعه؟» «ألْم غضبًا: استشاط بعدما كلود سأل
الرسائل كانت أفعل. لم ولكني أصفَعه، أن فكَّرُت «حسنًا، ُمبتسًما: يوليوس رد
خوخة تجاه ًظا ُمتحفِّ أصبحُت حولها. ة ضجَّ إثارة أودُّ ال جعَلتني لدرجٍة ا جدٍّ سخيفة
يبقى فربما الشخصيات، من النوع هذا مع برقٍة تعاملت وإذا الحني. ذلك منذ جورجيا

بك.» ُملتِصًقا
القلب.» طيبة أنَّها هنالك ما كل ذلك. أعتقد «ال بغرور: كلود رد

الطيِّبات الفتَيات من كثريًا أخاف ولكني حق. عىل أنت «ربما ُمعِرتًفا: يوليوس ردَّ
طويل. وقٍت منذ بشأنها كلود يُحذِّر أن أراد لقد بشدة.» القلب

عربَّ أنه رغم مرَّات، عدَة التزلُّج ِبركة إىل أخذها ميلمور. باآلنسة عالقته كلود يقطع لم
يف األخرية نُزهتهما قضيا للغاية. ضعيَفني كاحالها يكون أن من خوفه عن البداية يف لها
أن دون من اإلمكان َقْدر ميلمور اآلنسة مقابلَة كلود تَحاىش املساء ذلك وبعد القمر، ضوء
تتمثَّل شخص أي إخضاع يف طريقتها كانت إليه. بالنسبة جذَّابة تعد لم معها. فظٍّا يكون
ذلك. من أقلُّ درجٌة ولكنه تخطيًطا، هذا َي نُسمِّ أن يَكاد بها. يتعلَّق وجعِله منه التقرب يف
أُرسَلت السبب ولهذا أتالنتا؛ يف البرشة شاحَب لها عم ابَن الطريقة بهذه أوقَعت أن سبَق
كان َمظهرها أن من الرغم عىل لديها، ظ تحفُّ يوجد ال بأن غاضبًا كلود اعرتف الشمال. إىل
ولو لديها املشاعر َفْرط يُغِره لم األوىل. للمرة رؤيتها عند منه كبري بقدٍر تتمتع بأنها يوحي
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التي والده حكايات بها. العبث فكرة يمقت وكان قوية، غرائز لديه فتًى كان لقد قدر. بأقل
الشهوانية. بشدٍة يمقت جعَلته وإنما تُفسده، لم السيئة السمعة ذوي الرجال عن تنضُب ال

بالعفة. شديد فخٌر لديه كان الحقيقة، يف

١٠

الربيع، ذلك يف واملناسبات. امليالد وأعياد السنوية الذكرى حفالت يُحبُّون إرليش آل كان
رشكة لصالح تُغنِّي كانت التي — شاتس رشودر فيلهلمينا — إرليش السيدة عم ابنُة أتت
اقرتب قد كان وملا مايو. مهرجان يف ُمنفرًدا غنائيٍّا عرًضا لتُقدم لينكن إىل أوبرا شيكاجو
ماتينيه ِفرقة تُقدِّم أن ُخطِّط بها. االحتفاء أجل من الرتتيب أقاربها بدأ حفلها، َموعد
كل دعا لها. َعشاء مأدبة إقامة إرليش آل قرَّر ثَم ومن لها؛ رسميٍّا استقبال حفَل ميوزيكال
أن يستحقُّ الذي الصديق تحديد يف كبرية صعوبًة واَجهوا ولذا واحًدا؛ ضيًفا العائلة يف فرد
إرليش السيدة تذكََّرت إذ النساء؛ من أكثَر سيُصبحون الرجال كان الرشف. بهذا يحظى

جنسها. نفس من هنَّ َمن ُصحبة إىل تميل قطُّ تكن لم فيلهلمينا عمها ابنة أن
لم أنها إرليش السيدة ذكَّرتْهم األمسيات، إحدى يف القائمة يُراجعون أوالدها كان ملا

ويلر.» كلود اسم كتابة فيُمكنكم ضيفي، عن «أما بحسم: قالت بعد. ضيَفها تُسمِّ
وضحك. ر بتذمُّ القول هذا ُقوِبل

يعرف لن البائس الطويل كلود أمي. يا ذلك تقصدين ال «أنِت قائًال: األكرب االبن احتجَّ
العشاء.» مأدبَة واحٌد ُمملٌّ شخٌص يُفِسد أن ويمكن حوله، يدور ما كل من الغرض

فيلهلمينا عمك ابنُة ستهتمُّ «سرتى؛ باقتناع. بإصبعها إليه إرليش السيدة أشارت
اآلخرين!» من أيٍّ من أكثر الفتى بذلك

«أحد تمتَم: رأيها. عن تنازَلت فلربما بشدة، أحد عاَرضها لو أنها يوليوس فكَّر
«بل وقالت: إليه. أومأْت العشاء.» حفالت تُناسب مالبس يمتلك ال كلود أن أمي يا األسباب
صعوبة ال أْن أخربَني معه، تحدَّثُت وعندما املالبس. بعَض يَخيط إنه يوليوس. سيد لديه،

الشأن.» هذا يف لديه
معه والتعامل األمر تقبُّل فعليهم الحد، هذا إىل وصَلت قد األمور دامت ما األوالد قال

ًسا. ُمتحمِّ ويلر» «كلود كبريُهم وكتب ُمتاح، نحٍو أفضِل عىل
السيدة يأخذ أن عليه كان كلود. قلَق يُضاِه لم فقلُقهم ُمتخوِّفني، إرليش أوالد كان إذا
َجْرجره الحفل يوم مساء ويف شاتس، رشودر بالسيدة الخاص الغنائي الحفل إىل إرليش
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ودخَلت كافًة، األنوار أوتو أضاء مظهره. يَروا كي الباب عند ظهوره وقَت الداخل إىل األوالد
— األبيض الستان من املصنوع الفستان فوق الجديد األسَود بحزامها — إرليش السيدة

رفيقها. مظهر ترى كي الصالة إىل
الجوخ. قماش من مصنوعة جديدة سوداء بمالبَس وظَهر أُِمر، كما ِمعطفه كلود خلع
ذي امُلربَّع رأسه وأخريًا الناعمتنَي، وكتَفيه الطويلتني، ساَقيه إىل إرليش السيدة نظَرت

قت. وصفَّ ضحكت ثم بتودُّد. باتجاهها املائل األحمر، الشعر
به!» جئت أين من ويتساءلن يَنُظرن كي َمقاعدهن يف وهنَّ الفتَيات جميع «ستلتفُّ
يف يد وِمروحة جيب، يف األوبرا ِمنظار ِمعطفه؛ جيبَي يف ُمتعلِّقاتها يضُع كلود بدأ
تجميل مسحوق عبوة جانب إىل الصغرية حقيبتها يف األوبرا نظارة وضعت اآلَخر. الجيب
تحسبًا الُفلفيل النَّعناع قطرات من صغرية ية فضِّ عبوًة وضَعت إنها حتى ونشادر، وِمنديل
النهاية ويف َشعرها، عىل دانتيل ِوشاح وهندَمت الطويل ازها قفَّ لبَست عال. بالسُّ تُصاب أن
عندما كتَفيها. عىل كلود يضُعه كان الذي السهرة ِمعطف ترتدَي أن جاهزًة أصبَحت
طريقته كانت أكثر. كلود وأحبُّوا ضحكوا أوالدها، إىل وانحنَت بذراعه وأمسَكت يدها مدَّت

ترسمها. كانت التي امُلبِهجة الصغرية للصورة إطاًرا تُمثِّل الحامية امُلنظَّمة
رشودر فيلهلمينا السيدة — الرشف ضيفة التايل. اليوم مساء يف العشاء مأدبة أُقيمت
وقوية قصريًة كانت إرليش. أوجوستا عمها ابنة من أعوام ببضعة أصَغُر — شاتس
الذي القوي الرنَّان األنثوي َصْوتها قوي. وحضوٍر جميل وَشعٍر ُممتلئ صدر وذات الِبنْية
الطعام متعة عن تقلُّ ال كبرية متعًة الناس ويمنح ا، حقٍّ رائٌع استخدامه يف ظ تتحفَّ ال
إرليش السيدة بجانب كلود جلس األكرب. االبن يمني عن جلَست العشاء، أتى وملَّا والرشاب.
ُمخَمليًة مالبس تَلبَس التي السيدَة باهتماٍم يُراقب وأخذ املائدة، من اآلخر الطَرف عىل

باملاس. شبيهًة المعة وأحجاًرا خرضاء،
أفلتَت الطعام، ُغرفة من تخرج شاتس رشودر السيدة كانت وبينما العشاء، بعد

كرسيه. خلف ُمنتِبًها وقف الذي كلود أمام َفت وتوقَّ عمها ابن ذراع من ذراعها
هناك كانت معك. قصرية بمحادثٍة يل أوجوستا عمي ابنة تسمح أن «أرجو قالت:

بيننا.» كبرية مسافٌة
وجود من اشتَكت فورها ومن املعيشة، ُغرفة يف النافذة بجانب َمقعد إىل كلود أخذت
حول برفٍق ووضعه الوشاح أحرض األخرض. بوشاحها لها يأتَي كي فأرسَلته هواء، تيَّار
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ُمطَلًقا. تُِرده لم وكأنها انزعاج ملسُة وجهها وعىل أنزَلته لحظات بضع بعد ولكن كتَفيها،
الهواء. تيَّار بأمر بقلق كلود ذكََّرها

هنا.» هواء تيار يوجد ال الهواء؟ «تيار وقالت: ذقنها رفعت
واملحاصيل والده، يمتلكها التي األرض ومساحة منه أتى الذي املكان عن كلود سألت
منطقة يف َمزرعة يف عاشت ِصغرها، يف يُربُّونها. التي واملاشية والطيور يزرعونها، التي
أنهم كلود أخربها ملا استنكَرت واملاشية. الزراعة عن الكثري تعرف كانت أنها وبدا بافاريا،
األرايض امتالك يف لبدأُت شبابي يف كنُت «لو قالت: آَخرين. مُلزاِرعني أرضهم ِنصف رون يُؤجِّ
فإنها ُجدًدا، أُناًسا تُقاِبل كانت عندما إنها قالت كاملة.» ُمقاَطعًة أمتلَك حتى فُت توقَّ وما

صعبة. العيش يف فطريقتها عيشهم؛ ُطرِق عن شيئًا تعرف أن تحبُّ
ألبناء تُغنِّي أن ووافَقت شاتس رشودر السيدة تكرََّمت األمسية، من الحق وقٍت يف
رأسه هزَّ إليها. يلتفت أن منه وطلبت كلود إىل أشارت البيانو عىل جلست عندما عمومتها.

بحزن. وابتسم
بعض.» من بعضها املوسيقية النغمات أعرف وال جاهل ولكني «آسف،

من ذلك تفعل أن يمكنك البيانو؛ تحريك يف أرغب قد تقلق. ال «حسنًا، ه. ُكمِّ عىل ربَّتَت
كذلك؟» أليس أجيل،

مسحوق ووضعت إرليش، السيدة نوم ُغرفة إىل شاتس رشودر السيدة دخلت ملا
لديك ليس أوجوستا، يا لألسف، «يا قائلًة: أشارت ِدثارها، ترتدَي أن قبل أنفها عىل تجميل

صالًحا.» ابنة زوَج سيصبح كان هذا. ميلنوت كلود من لتزويجها ابنٌة
واحدة!» لديَّ كانت لو «آه، قائلًة: إرليش السيدة َدت تنهَّ

أصَغُر أنك لو «أو كبريًا: سفر حذاءَ بنشاٍط تَلبَس وهي شاتس رشودر السيدة أردَفت
لقد أوجوستا! يا َحمقاء تكوني ال أوه، كثريًا. ر تأخَّ قد الوقُت يكن لم فلربما سنوات، ببضع
أن عىل أرملًة أبقى أن يل أفَضُل ولكن أخرى. مرًَّة وستَحُدث قبل، من األشياء هذه حدثَت
[ثم قوَّتي. بكامل امرأٌة وأنا مريض زوجي إن َحلقي! يف ة ُغصَّ وكأنه مريض، برجٍل أرتبط
الجانب عىل صدرها، ورضبت له!» أتحمَّ أن يجب الذي الِعبء هو جاس باألملانية] أضافت

األيرس.
وكأنها مَشت الفرو، من عباءًة ثم ُمخَمليٍّا ِمعطًفا شاتس رشودر السيدة لبَست ملا
ويلر، كلود وكذلك عمومتها أبناء جميع وقبََّلت املعيشة، ُغرفة إىل كبرية رشاعية سفينٌة

سعيدة. ليلًة لهم وتمنَّت
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١١

تشابني، منزل يف الُعلوي بالطابَق ُغرفته يف كلود جلس مايو، شهر يف دافئ يوٍم عِرص يف
عبارًة البحث كان التاريخ. يف اختبار عقد محلَّ سيَحلُّ كان الذي بحثه كتابة عىل وعَكف
يف واملحاكمة خاصتها التسعة الخاصة التحقيق جلسات يف دارك جان لشهادة نقد عن
هذا تناولت التي األقالم كثرة من الرغم وعىل بمرح. املوضوع هذا األستاذ أعطاه املحكمة.
وأصحاب وامُلهاِجمة امُلحاِيدة الكتابات أصحاب من عرش، الخامس القرن منذ املوضوع

ه. حقَّ األمر يبخس لن ويلر أن شَعر فإنه وامُلتشكِّكني، املالحم
بالنسبة وبدا املوضوع، هذا يف والجهد الوقت من كبريًا قدًرا كلود بَذل الحقيقة، يف
واملحاكمة، التحقيق لوقائع إنجليزية ترجمٍة من عمل حياته. يف يشء أهمَّ الوقت ذلك يف إليه
التي باللغة َفهُمها عليه َصُعب الردود بعض ولكن الفرنيس، النصَّ بجواره أبقى ولكنه
جان عنهم قالت الذين الِقديسني كالم تُشِبه كانت العبارات تلك أن له بدا بها. لُِفظت
دراسته أن نفَسه كلود أقنع الفرنسية». باللغة ويتحدث وُمنخِفض، وعذب جميل «الصوت
حسبما وشخصيتها الفتاة لدوافع ُمحاِيد تقييٌم فهي وبذلك وميوله؛ أهوائه من ُمجرَّدة
السجن فيها أحَدثه الذي للتغيري وكذلك ُردودها، يف والتضارب االتساق َمواطن تُشري

الحرق». من و«الخوف
املكتوبة، األوراق كومة ل يتأمَّ وجلس بحثه يف األخرية الصفحة كتابة من انتهى عندما
زادت أورليان عذراء عن األمر حقيقة يف معلوماته أنَّ الدراسة هذه عىل انكبَّ بعدما أحسَّ
أنه تذكَّر صغريًا. صبيٍّا كان ملا عنها والدته من َسِمعها التي تلك عن ضئيل بقدٍر فقط
قديم، كتاٍب يف عسكرية بمالبَس لها صورة عىل وعثر برد، نزلة بسبب البيت َلِزم حينها
كانت وملا الصورة، إىل نظرت تفاح. فطائر والدتُه تُِعد كانت حيث املطبخ إىل ونزل فأخذها
القصة أن بد ال إذ — قالته ما نَيس بالقصة. أخربَته املقايل، يف تضعه كي العجني تبسط
وظلَّت دارك، جان عن األساسية الوقائع َعِلم الحني، ذلك منذ ولكن — جدٍّا ُمجتزأة كانت
رآها ِمثلما اآلن أعجوبًة ورآها اآلن، ِمثل واضحًة حينها له بَدت عقله. يف راسخة شخصيًة

الوقت. ذلك يف
فبصورة النحو؛ هذا عىل العقل يف الرسوخ عىل الشخصية هذه قدرة من بًا ُمتعجِّ فكَّر
بأذهان وتَكراًرا ِمراًرا وتَْعلق جيل كل عقول يف ُمتجدِّدة تظلَّ أن بإمكانها عبارة، أو كلمة أو
شديد نفوٌر لديه وكان لفرنسا، خريطة رأى أن له يسبق لم كان الوقت، ذلك يف األطفال.
دارك، جان أسطورة لتقبُّل بشدة ا ُمستعدٍّ كان ولكنه شيكاجو، من أبعَد مكان أي من ا جدٍّ
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الهواء طاحونة إىل يُرسل عندما أو املساء، يف خيوله يدخل عندما فيها يُفكر كان ما وكثريًا
ظل ببطء. الباردة ة امِلضخَّ ترفعها بينما الربد يف يرتجف ويقف املاء، إحضار أجل من
سحابٌة ُمخيِّلته يف هيئتها حول َعت تجمَّ اآلن؛ يفعل كان كما الوقت ذلك يف كثريًا يتخيَّلها
لها ومدن … عظيمة وكنيسٌة … َزنابق بها وراية … جنود وبداخلها الغبار، تُشِبه ُمضيئة

أسوار.
عىل أِسف العاَلم. مع وتوافق تناغم يف أنه كلود شَعر الجميل، الربيعي العرص ذلك يف
ِفعله يمكنه لالهتمام ُمثري آخر يشء أي رؤية يستطع ولم جيبن، إدوارد مثل عمله إنهاء
لبضعة سيَخضع كان وجيزة. مدة بعد املنزل إىل يعود أن بد ال كان القادمة. اآلونة يف
رحالت يف وسيَذهب إرليش، آل مع أخرى أُمسيَّات وسيُميضبضع تمبل، كلية يف اختبارات
أمامه يبقى لن بأنه سيُفاَجأ ذلك وبعد يستخدمها؛ كان التي الكتب يُعيَد كي املكتبة إىل

فرانكفورت. إىل القطار أخِذ سوى
إىل يذهب أن قرَّر النافذة، من نظر وملا التاريخي. بحثه أوراق تجليد وبدأ ُمتنهًدا قام
معه تصعب لدرجٍة لطيًفا الجو كان اليوم؛ تسليمه يجب الذي بحثُه ومعه مشيًا املدينة
ببحثه االحتفاظ إطالة يف رِغب أنه هي الحقيقة ترام. عربة يف لالهتزاز والتعرض الجلوس

ُممِكنة. مدٍة أطوَل
الرباري أرض وسط من يمرُّ إذ شارًعا؛ بصعوبة تسميته يمكن الذي طريقه، مىضيف
ُقبَّعته واندفعت امُلعتاد، من أبطأ بوتريٍة كلود مىش الربقوق. ثمار تُزِهر حيث املفتوحة
خفيٌف بأنه جسده شَعر الشمس. بوهج وجُهه وامتأل رأسه، خلف إىل القش من املصنوعة
ة الجافَّ األعشاب عىل القنرب عصافري زقزقة إىل ناعس نحٍو عىل واستمع امُلعطَّر، الريح وسط
الشديدة. عذوبتها من سامعها توجع ألحانُها تكاد الفصل، هذا يف الشمس. دوار وسيقان
لم أنه من الرغم عىل ينَسها لم فهو طويلة؛ بمدٍة ذلك بعد املسرية هذه أحيانًا يتذكَّر كان

ذلك. يف السبب يعرف يكن
عىل بحثَه يرتك كي األوروبي التاريخ قسم إىل مبارشًة ذهب الجامعة، إىل وصل ملا
ملَّا وسعد بشدة، ذلك ِفعل خَيش األخرى. األبحاث من كومة عليها توجد كانت طويلة طاولٍة
بود. له ويُومئ يَديه، يف املجلد بحثه ويأخذ الخاص مكتبه من يخرج األستاذ ووجد دخل
موضوٌع إنه نسيت. لقد املحاكمة. إجراءات دارك. جان نعم، أوه بحثك؟ هذا «هل
عىل ِبناءً برَّأتها أنك «أظن الصفحات. ح وتصفَّ الِغالف فتح كذلك؟» أليس لالهتمام، ُمثري

الوقائع؟»
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سيدي.» يا «نعم كلود. َوْجنتا تورَّدت
املكتبة. يف لعَمله قديمة ترجمٌة توجد ميشليه. عنها قاله ما قراءِة إىل تحتاج قد «واآلن،

بالبحث؟» استمتعَت هل
الكالم. أسَعفه لو أعماقه من كلود تَمنَّى كثريًا.» «استمتعُت

كذلك؟ أليس عام، بوجٍه الدرايس، الربنامج هذا من والكثري الكثري تعلمَت «لقد
األستاذ عاد كثريًا.» ببحثك رُت ُرسِ القادم. العام يف ستفعله ما أرى أن عىل سأحرص
األخرى. األبحاث مع الطاولة عىل يرتكه ولم معه بحثه يأخذ رآه ملا كلود وُرس ُغرفته، إىل

١٢

إىل ورالف ويلر السيد ذهب الصيف، ذلك يف الدريس وتجهيز الحصاد بني ما اآلونة يف
ويلر السيد قال عادا، وملا الذُّرة. زراعة أجل من ودان كلود وتَركا الكبرية، بالسيارة دنفر
وكان خطابات، يكتب الجلوس ُغرفة فيها َلِزم التي التكتُّم من أيام عدة وبعد ا. رسٍّ لديه إن
بكلِّ أطاح مرشوٍع عن أعَلن الطاولة، عىل رالف إىل غامضة وغمزاٍت بكلمات فيها يرمي

وأهدافه. كلود ُخَطط
كي كولورادو بوالية يوكا ُمقاَطعة إىل ويلر السيد عرج دنفر، من العودة رحلة يف
ومن مني، والية أهل من ويستد توم كان املشكالت. بعض من يُعاني قديًما صديًقا يزور
يف األطباء وقال صحتُه، وتدهوَرت سنوات. عدة منذ زوجته الرجُل فقَد ويلر. السيد بلدة
يعود أن أراد ُمنخِفض. ارتفاٍع عىل مكان يف ويعيش العمل عن يتقاعد أن يجب إنه دنفر
تسوء أن من شديدان وخوف يأس لديه كان ولكنه أحبَّائه، بني ويعيش مني والية إىل
يُساِعد أن ويلر السيد استطاع وماشيته. مزرعته لبيِع حتى يسَع لم جعَلته لدرجٍة حالته
والية يف مزرعًة يمتلك كان إنه لنفسه. جيدة أعمال صفقة عَقد نفِسه الوقت ويف صديقه،
تكاد ال زهيدة أُجرة ُمقاِبل سنواٍت رها يُؤجِّ وظل — والده إرث من نصيبه وهي — مني
قرٍض أخِذ مع للرجل األرض هذه ِملكية ويلر السيد نقل صيانتها. تكاليف عىل تزيد
التي الرائعة ويستد مزرعة عىل امُلقابل يف وحصل ثالث، طَرف إىل للتحويل قابل عقاري
مني إىل املريض الرجل بأخذ ووعد املاشية، ُمقابل جيًدا َمبلًغا له دفع جيد. نحٍو عىل تُروى
عندما لعائلته األمور هذه كلَّ ويلر السيد رشح هناك. استقراره عىل والحرص أخرى مرًة
ويلر السيدة تَشغل ما نادًرا العشاء. بعد الحرارة شديدة ليلٍة يف املعيشة ُغرفة إىل دعاهم
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األرايض، من املزيد رشاء سبب عن ُمبالية غريَ سألت ولكنها زوجها، أعمال بشئون بالها
ِنصفها. زراعَة حتى يستطيعون وال كبريًة مساحاٍت بالفعل يمتلكون وهم

كل شأن شأنك إيفانجلني، يا النساء كل شأن «شأنك غضب: دون ويلر السيد ردَّ
مفتوح، قميصه ُعنق وطوُق األسيتيليني للِمصباح الكامل الوهج يف يجلس كان النساء!»
النخل. سعف من بمروحة نفسه عىل ويهوي الطاولة، عىل بجانبه عنقه وربطة وياقته
«. لديَّ ما كلَّ أنفق لم دمُت ما املال من مزيد كسب إىل أسعى ملاذا أيًضا ستسألينني «ربما
بعض الفتى و«يُعطي رالف إمرة تحت كولورادو مزرعة يرتك أن ينوي إنه قال
له إن حيث ويستد؛ لدى يعمل الذي العمال رئيس سيُساعده كان رالف املسئوليات».
املزرعة صاحب مع العمل يف البقاء عىل موافقته وأبدى املاشية، خدمة أعمال يف كبريًا باًعا
يف األشجار البائسة؛ ويستد ظروف يستغلَّ لم بأنه زوجتَه ويلر السيد َطْمأن الجديد.
بأشجار بشدة يتفاخر دائًما كان والده ألن ولكن كبريًا، َمبلًغا بالفعل تستحقُّ مني مزرعة
العبث يف بالرغبة قطُّ يشعر لم — قوله حدِّ عىل — فإنه به، الخاصة الكبرية نَوبر الصَّ
ربح أي تُدرُّ تكن لم ِخصبة قديمة مزرعًة يُقاِيض كان واآلن، وإتالفها. األشجار بتلك
ألَف عرش اثنَي أو عرشة عن يقلُّ ال ربًحا تُدرَّ أن امُلفرتَض من الجراما عشب من بمزرعة
ع توقَّ السيئة. الرعي سنوات يف كبرية خسائَر يف تتسبَّب وال الجيدة، الرعي سنوات يف دوالر
فلن هناك، أكون «عندما بمرح: علَّق ثم رالف. مع املزرعة تلك يف وقته ِنصف يقَيض أن
جاز إن للتطريز، وقتكما تكريُس ويُمكنكما وماهييل. أنت أمامك كثرية أعماٌل هناك تكون

القول.»
كولورادو سيَعيشيف رالف كان «إذا قائلًة: الظالم يف تزال ال وهي ويلر السيدة تمتَمت

املكان.» بذلك سيَحلُّ ماذا أعلم فال الوقت، ِنصف هنا تكون لن وأنت
أن يُهمُّ «ال تحته: من الهزَّاز الكريسُّ طقطَق حتى الكبري جسده يُمدِّد وهو زوجها ردَّ

باملكان.» االعتناء مسئولية كلود سيتوىلَّ إيفانجلني. يا تعلمي
جبهتها عن وأزاَحتها شعرها، من خصلة عىل يَدها ويلر السيدة مرََّرت «كلود؟»

غريب. فزٍع يف الرطبة
«أظن الُغرفة. ركن يف والواقفة الصامتة ولده هيئة إىل المعتني بعيننَي نظر «بالطبع.»
واعًظا؟ تُصبح أن إىل تطمح ال أنت كذلك؟ أليس الالهوت، علم عن يكفي ما تعلَّمَت أنك
لم فيها. األمور تُصوِّب كي الفرصَة وإعطاءك لك املزرعة ِزمام تسليَم أنوي الشتاء، هذا يف
تطبيق يُمكنك ره. وطوِّ انطِلق كذلك؟ أليس ما، وقٍت يف املكان إدارة طريقة عن راضيًا تكن
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إذا دان طرُد يمكنك بأس. ال ولكن ُمكلِّفة إنها . لديَّ اعرتاض ال أردت، إذا جديدة أفكار
تريدها.» التي املساعدة عىل والحصول أردت

أظن «ال ُمرتدِّدة: بنربٍة وقال بيده. عينَيه ظلَّل حوله. من يلتفُّ ا فخٍّ وكأنَّ كلود شَعر
الصحيح.» النحو عىل املكان أُدير كي بالكفاءة أتمتَّع أنني

موقٍف يف نحن ولذا كلود؛ يا الكفاءة بتلك أتمتَّع أيًضا أنني تظنُّ ال أنت «حسنًا،
العجوز دوسن عكس عىل اإلنسان، أجل من ُخِلقت األرض أن أعتقد كنت ما دائًما صعب.
اختالف يف دوسن آل إىل تحيُّزك أُماِنع ال األرض. ر يُعمِّ كي ُخِلق اإلنسان أن يرى الذي

نتائجهم.» عىل الحصول استطعت إذا ذاك، اآلراء
السلَّم عرب سطريقها تتحسَّ وأخذَت الُغرفة، من ُمِرسعًة وخرَجت ويلر السيدة نهَضت
تَخيط هناك ركن يف ماهييل جلَست هناك. وهادئًا ُمظِلًما املكان كان املطبخ. إىل امُلظِلم
عىل الجلوس تُفضل كانت متَّسخ قديم نُحايس ِمصباح ضوء عىل األطباق مناشف حواَيش
وصامت، هادئ انفعاٍل يف الطويلة الُغرفة يف وذَهابًا جيئًة تسريُ ويلر السيدة ظلَّت ضوئه.
مع التعاطف بسبب فيه بألم تشعر كانت الذي صدرها عىل بقوة يَديها بكلتا وتضغط

كلود.
أجل من وأتى مرَّات، عدَة املنزل يف معهم بات أْن سبَق الطيب. ويستد توم تذكَّرُت
ورحلة الشغَف، وفقدانه الصحية حالته تدهور أنَّ لها بدا زوجته. موت بعد يُواسوه أن
َعت تجمَّ عناُرص مني؛ والية يف الصنوبر أشجار ومزرعة دنفر، إىل عة امُلتوقَّ غري ويلر السيد
كان أنه تعلم كانت املحظوظ. غرِي بابنها تُحيط كي شبكًة وشكََّلت بعض، مع بعضها
كان الكلية. إىل للعودة بشدة يتطلَّع كان األوىل للمرة وأنه الخريف، قدوَم صٍرب بنفاِد ينتظر
التاريخ بُمقرَّر الوقت َطوال عقله وانشغل — إرليش آل — أصدقائه إىل باالشتياق يشعر

دراسته. ينوي كان الذي
حتى ينطق لن األرجح عىل ولذا األرسة؛ اجتماعات يف شيئًا ليَِزن كان ما ذلك كل لكن
سيكون لذا والده. رغبات عىل يُبديه جوهري واحد اعرتاٌض لديه يكن لم أنه كما منه، بأيٍّ
كانت ماهييل ينفطر.» قلبه سيَجعل هذا إلهي، «يا عاٍل: بصوٍت تمتَمت مريًرا. إحباطه
إبرتها تدفع وأخذت الضوء، أمام عملها رافعًة جلست شيئًا. تسمع ولم السمع ضعيفَة
ويلر السيدة أن من الرغم وعىل الُغَرز. بني ناعسًة برأسها وتُومئ كبري، نُحايس بُكشتُبان
ذَهابًا تميش وهي يُريحها كان الوجود هذا فإن العجوز، املرأة بوجود واعيًة تكون تكاد ال

واثقة. وغري عشوائية بخطواٍت وإيابًا
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ال وألنها والده، أمام فظٍّ بكالٍم ويَتفوَّه كلود يغضب أن خشيَة الجلوس ُغرفة غادَرت
يُعاني كان العيش؛ صعبة الحياَة يجد كلود كان ما دائًما الوضع. هذا عىل رؤيته تتحمل
تشعر لم جهتها، من معه. تُعاني هي وكانت البسيطة، باألشياء يتعلق فيما حتى بشدة
الحديقة يزرع لن إنه قال وإن رة. امُلتهوِّ زوجها قرارات من تنزعج لم قبل. من إحباط بأي
أْكل أراد إذا ر. تتذمَّ كانت التي هي ماهييل لتعرتض. كانت فما العام، هذا اإلطالق عىل
جيًدا، اللحم َطْهي تُجيد كي بُوسعها ما فستفعل عجًال، وذبَح وذهب مشوي ِعجل لحم
يف تُفكر فربما الديني، ل التأمُّ يف تستغرق ال عندما بعضه. أفسَدت إن تقلق أال وستُحاِول
عن تماًما ُمنفِصلة كانت الشخصية حياتها وتَكراًرا. ِمراًرا قرأتها التي القديمة الكتب أحد
فيما ولكن يقتحموها. أن يمكن ال والعنيفني امُلندِفعني الرجال أن لدرجة اليومية، أنشطتها
البرشي، االنفعال يشوبها أدنى درجٍة إىل ينحدر آخر مستًوى يف عاشت فقد بكلود، يتعلَّق

والغاضبة. والعشوائية البائسة اإلنسانية باملشاعر وتنبض
يهتمُّ يَُعد لم الذي وجسدها العمر يف تقدُّمها رغم واآلن دوًما. الحال كانت هكذا
تهتزُّ تزال ال كانت فإنها القديمة، الكنائس يف امُلذاب الشمع صور ِمثل املتعة أو باأللم
تتألم وكانت ُقواها. أوهنَت أحزانه أجله. من أخرى مرًة االنفعال رسيعة وتُصبح ملشاعره
من موجٌة تَْرسي سعيًدا، يكون عندما العكس، وعىل يُعاني. أو يتأذَّى عندما داخلها من
األوقات يف سعيًدا كان بأنه اعتقَدت أن وتَصاَدف الليل يف استيقَظت وإذا جسدها. يف الرضا

الدافئ. رسيرها يف وسكينة هدوء يف فستنام األخرية،
له تهمس األحيان بعض يف كانت فيه، وتُفكر الوضع هذا عىل تستيقظ كانت عندما
يبتسم عندما فريد بضوءٍ تلمعان عيناه كانت القِلق.» حبيبي اسِرتح، «اسِرتح، عقلها: يف
سبَق الداخلية. مملكته يف يُرام ما عىل األمور أن يُخربها وكأنه الطيبة، أيامه أحد يف إليها
رسيع ج توهُّ الظالم؛ يف تذكُّرها تستطيع دائًما وكانت وتَكراًرا، ِمراًرا النظرة هذه رأت أن

د. ُمحدَّ غري طموًحا ملح أو رؤيًة رأى وكأنه اليشء، بعَض وجامح رقيق أزرق،

١٣

حَزم القمح، حصاد من االنتهاء وقبل التالية. األسابيع بضعة يف املزرعة يف العمل َكثُر
بتوم يعوَد كي وانطلق الجاهزة»، «مالبسه وارتدى الجلد، من املصنوع صندوقه ويلر نات
أحبَّ يوكا. مقاطعة يف للعيش يتهيَّأ رالف بدأ فيها، غاب التي املدة يف مني. إىل ويستد
كتلك. فرصٌة قبُل من له تَسنَح ولم فرانكفورت، تجار بني شأن ذا رجًال يكون أن رالف
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طويل أحدهما وِمعطَفني الرقبة، عالية وأحذيًة وألِجمة، ورسوًجا جديدة، بندقيًة اشرتى
للحرارة، حافًظا ووعاءً لُغرفته، األثاث من وِقطًعا العواصف، من للوقاية قصري؛ واآلَخر
الفونوجراف، موسيقى والدته تحبُّ ال كولورادو. األغراضإىل تلك وشَحن فونوجراف، وآلَة
يف املوجودة الفونوجراف آلة يأخذ أن إليه َلت توسَّ ولذا الفونوجراف؛ مونولوجات وتكره
واحدة رشاء أراد الشتاء. أمسيات يف دونها من ُممالٍّ سيكون املنزل أن لها أكَّد ولكنه املنزل،

كبري. أمريكي ُمخِرتع ِباسم املوسومة التِّجارية العالمات أحدث ذات
مع أتَوا نيويورك من أناٌس يمتلكها كان ويستد مزرعة من القريبة امَلزارع بعض
يُعوِّل وكان يُقدِّمونها، التي الرقص حفالت عن رالف َسِمع الصيف. يف هناك إىل عائالتهم
ألنه به؛ الخاصة السهرة بدلة يُعطيَه أن كلود من طلب ضيوفهم. من واحًدا يكون أن عىل

اآلن. بعد إليها يحتاج لن
مقاسك.» عىل تكون لن ولكنها أردت. إن أخذُها «يمكنك ُمباٍل: غريَ كلود قال
الكتَفني.» وأُضيِّق قليًال الرسوال وأُقرصِّ فريتس إىل «سآخذها بهدوء: أخوه ردَّ

شكلها فسيصبح منها، شيئًا األملاني العجوز هذا قصَّ إن ولكن «ُخذها. كلود. يُباِل لم
قبيًحا.»

ال ولكنه املنزل، أجل من طلبتُه ا عمَّ شيئًا أبي يقول لن يُحاِول. سأجعله «أظنني
كلود مالبس رمى اللَغط، من مزيد دون من تعلم.» كما الخاصة، املناسبات مالبس يُحبذ
األملاني. الخيَّاط إىل يذهب كي املدينة إىل وانطلق الفورد، للسيارة الخلفي املقعد يف السوداء
ال أنه أخربه رالف ولكنَّ الرصف، يف يَده أطَلق رالف أن ظن ويلر، السيد عاد ملا
هناك امَلزارع «أصحاب ُمتواِضعة. بإمكانياٍت الجديد املكان مسئولية يتولَّوا أن يستقيم

العمل.» نريد ال أننا فسيَعتقدون أيديَنا، أمَسْكنا وإذا هة. ُمرفَّ حياة يعيشون كلُّهم
ببذخ بشدة وا ُرسُّ ويلر، آل يفعله بما يُعَجبون ما دائًما كانوا الذين البلدة، يف الجريان
وَسِمع يوكا، مقاطعة إىل جديًدا بيانو أرسل رالف إنَّ أحدهم قال به. هو ُرسَّ ما بقدِر رالف
كان إن ًما ُمتجهِّ يودر أوجست الثريُّ األملاني جاُرهم سأل بلياردو. طاولة طلب أنه آَخر
امُلزَمع — دوسن ليونارد رالف. سيُديرها التي املزرعة يف أرض قطعة استئجار بإمكانه

له: وقال يوم، ذات املدينة يف كلود عىل نادى — أكتوبر شهر يف زواجه
رالف اشرتى وسوزي! أنا أشرتيَه كي األثاث َمتجر يف يشء يتبقَّ لم كلود، يا إلهي، «يا

هناك.» األُمراء عيشة سيَعيش أنه بد ال النعوش. عدا ما يشءٍ كلَّ
ني.» يخصُّ ال ذلك كل ذلك. عن شيئًا أعلم «ال بهدوء: كلود أجاب
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وقفز الديون.» سداد أجل من وتُصِلحه القديم املكان يف تبقى أن عليك أن أعتقد ، «كالَّ
يرد. كي كلود أمام الفرصة تَسنح لم ثَم ومن سيارته؛ إىل ليونارد

الجديد الرتتيب أن تشعر بدأْت التجهيزات، هذه حجم أيًضا ويلر السيدة الحَظت ملا
كان ما دائًما بكثري. واألعقل األكرب االبَن هو يَُعد الذي كلود إىل بالنسبة عادًال يكن لم
يكن لم الذي رالف من أكثر العمل يف يده وكانت املنزل، يف يكون عندما بِجد يعمل كلود
عليه وقع ملاذا َفْهم تستطع لم بالسيارة. بمشاوير والقيام باآلالت، العبث سوى شيئًا يفعل

املال. من ا جدٍّ كبري َمبلٌغ فيه استُثمر مرشوع إلدارة االختيار
لظننُت العمر، يف أكرب أبوك كان لو كلود، يا «َعجبًا حالم: نحٍو عىل قالت األيام، أحد يف

الوترية؟» بهذه األمر استمرَّ لو الديون من عميق بحٍر يف نَغرق ألن عقله. يفقد بدأ أنه
منها.» أيٍّا أريد أني يعتقد لن أبي. أموال إنها أمي. يا شيئًا تقويل «ال

يشء؟» أي قال هل بايليس. إىل التحدث أستطيع «ليتني
شيئًا.» يل يُقل «لم

رالف بدأ عادا وملا كولورادو، إىل رسيعة رحلٍة يف أخرى مرًة ويلر والسيد رالف ساَفر
الربابرة، عيشة يعيش لن إنه قال طاولة. وِمفَرش رسير غطاءَ تُعطيَه كي والدته يحثُّ
وتكويه تغسله ظلَّت الذي امِلفرش رأت ملا ماهييل غضبَت الرملية. التِّالل مناطق يف حتى
وذهبت اآلن، تغضب ما كثريًا كانت املسافرة. الصناديق يف يُؤَخذ سنوات عدة به وتعتني

لنفسها. كلمات ببضع تتفوَّه وهي
مرتبٍة سوى ويلر آل مع تعيش كي أتت ملا أغراض أيَّ معها ماهييل تُحِرض لم
ومغسولة فرجينيا، شياه ظهور من بصوف وُمبطَّنة عة ُمرقَّ ألحفة وثالثِة بالريش محشوَّة
تصميُم له لحافكان كل مهًرا. لها وأعَطتها العجوز ها أمُّ صنعتْها األلحفة يدويٍّا. طة وُممشَّ
الغار»، نبات «ورقة بنمط والثاني الشهري، «الكوخ» بنمط األول اآلَخر؛ عن مختلٌف ترقيٍع
يجب ال بحيث ا جدٍّ رائٌع األخري اللحاف أن ماهييل اعتقدت ج». امُلتوهِّ «النجم بنمط والثالث
ج». يتزوَّ عندما كلود للسيد تُعطيَه «كي عليه تُحاِفظ أنها ويلر السيدة وأخربَت استخدامه،
الُعلِّية. يف تضُعها الصيف ويف الشتاء، يف بالريش املحشوَّة َمرتبتها عىل تنام كانت
ويلر السيدة عليه تصعد كانت ما ا جدٍّ نادًرا ُسلَّم، طريق عن الُعلِّية إىل الوصول يمكن
ما وكثريًا الُعليَّة، يف الخاصة بطريقتها األشياء تُرتِّب ماهييل كانت ظهرها. َضعف بسبب
املوجودة الصور إىل للنظر أو فيها، امُلخزَّن الرسير أغطية تهوية أجل من هناك إىل تصعد

ماهييل». «مكتبة الُعلِّية عىل ويُطِلق رالف يمزح كان القديمة. املجالت أكوام يف
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السيدة ذهبت الغرب، يف املوجودة املزرعة إىل تُحَزم األغراض كانت بينما يوم ذات
مرتبة سقوط بسبب رأسها يُصاب أن من ونَجت ماهييل، عىل لتُنادَي لم السُّ بداية إىل ويلر
بدرجات تُمِسك وهي ماهييل نزلت لحظات، وبعد الُعلية. باب من بالريش محشوَّة كبرية

األخرى. اليد يف بها الخاصة باأللحفة وتُمِسك يَديها، بإحدى لم السُّ
تُحِرضين فلماذا بعد، الشتاء يَِحن لم ماهييل. يا «َعجبًا الهثًة: ويلر السيدة قالت

وألحفتك؟» َمرتبتك
السيد أدَع لن عليه. ألنام يشء يل ى يتبقَّ فلن وإال مرتبتي، عىل سأستلقي «أنا ردَّت:

أجيل.» من أمي حاَكتْها التي ألحفتي يحمل رالف
ِذراَعيها بني أغراضها حمَلت العجوز املرأة ولكن معها، تتفاهم أن ويلر السيدة حاوَلت
وقت يف ِحصان ِمثل رأسها وتُحرِّك تُتمِتم وظلَّت الصالة، يف تحملها وهي بتعثُّر ومَشت

الذباب. انتشار
من وطلب املطبخ، إىل القش من وُحزمة برميًال رالف أحرض اليوم، ذلك عرص يف
القبو، إىل وذهبَت أطاَعته سيَحزمها. ألنه وامُلعلَّبة املحفوظة الفاكهة بعض إحضار ماهييل
ذلك، فعل يف الوقت بعض استغَرق بالقش. الربميل تبطني يف وبدأ ِمعطفه، رالف وخَلع

ليَستدعيَها. لها ر وصفَّ القبو ُسلَّم رأس إىل ذهب ماهييل. تَُعد لم ولكن
شيئًا.» أكرس أن أريد ال تستعِجْلني، ال آتية! أنا رالف، سيد يا آتية، «أنا

كنُت لو ماهييل؟ يا عندك تفعلينه الذي «ما غاضبًا: قال ثم دقائق. بضع رالف انتَظر
بنفيس.» سأحرضها أنني أظن الوقت. ذلك يف بالكامل القبو ألفَرغُت أنا

وهي الهثًة لم السُّ رأس إىل أتَت هنا.» إىل نزلَت إذا بالغبار جسدك سيُغطَّى آتية. «أنا
بالسواد. ُملطَّخان ووجُهها ويداها بالِجرار، مليئة كبرية سلًَّة تحمل

ماهييل. يا آونة كلَّ الفاكهة ِخزانة تنظيُف عليِك ُمرتَّب! أنه بد ال «حسنًا، رالف: زمجر
عىل الِجرار فَرز لنََر.» واآلن، بِخزانتها. تعتني كيف دوسن السيدة من تتعلَّمي أن ينبغي
أن أعلم العنب. مربَّى فهو أُحبُّه، ال طعاٌم هناك كان إن العنب. مربَّى «أرِجعي الطاولة.
تنيس ال تصعدين، وعندما خاليل. من منها التخلص يمكنك ال ولكن منها، الكثري لديك

امُلخلَّل!» الخوخ التحديد، وجه عىل لك، قلت امُلخلَّل. الخوخ
بطَرف ُممِسكًة القبو باب من بالقرب ماهييل وقَفت ُمخلَّل.» خوخ أي لدينا «ليس

وُمخيفة. غريبة عناد نظرُة وجهها عىل وارتسَمت ذقنها، إىل ِمئزرها
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منذ هنا، تُحِرضينه وأنِت رأيتِك ماهييل! يا ُهراء من له يا ُمخلَّل؟ خوخ يوجد «ال
فقط.» أسابيع بضعة

الخوخ مع لديَّ حظَّ ال اآلن. منه أيٌّ يوجد ال ولكن رالف، سيد يا رأيتَني أنك «أعلم
رميه.» إىل واضُطررُت أخطأت، ولكني يه. أُهوِّ أن يجب كان السنة. هذه

سنة كلَّ يزيد إهمالك ماهييل! يا قبُل من كهذا يشء عن أسمع «لم بشدة. رالف انزعج
بذلك؟» علم عىل أمي هل والسكَّر! الفاكهة تلك لكل إهدارك يف فكِّري سابقِتها. عن

أُهِدر ولم والدتك. سكَّر أُهدر ال أنا تعرف. أنها «أظن وتمتَمت: ماهييل. وجه اكفهرَّ
تغضب. عندما امُلعتاد عن حديثها غرابُة تَزيد كانت َقط.» يشء أي

عدم من ُمتأكًدا بات الفاكهة. ِخزانة وفتَّش املصباح، وأضاء القبو سلَّم عىل رالف نزل
كثريًا تُشِبه ماكرة بعنٍي تُراِقبه ماهييل وقَفت فاكهته، يحزم وبدأ عاد ملا ُمخلَّل. خوخ وجود
لو حتى منه يهرَب لن إنه ويقول لزائريه صبيٌّ يعرضه بالسالسل ُمقيَّد براري ذئب نظرَة

الفرصة. له َسنَحت
هكذا!» تُراقبينني تقفي ال عملك. إىل «اذهبي رالف: زمجر

الحظرية، من بالقرب الهواء طاحونة ة ِمنصَّ عىل كلود يجلس كان املساء، ذلك يف
غليونه. بتدخني نفسه يُوايس كان الشتوي. القمح أجل من الحرث يف شاقٍّ عمل يوم بعد
قطُّ بإمكانها يكن لم فإنها عليه، أسفها مقدار أو له والدته حب مقدار عن النظر وبغضِّ
يف الُعلوي الطابق ُغَرف من األضواء تلمع كانت املنزل. يف التدخني بإمكانه أن تُخِربه أن
هناك كان النوافذ. من الفونوجراف من الصاخبة الغناء أصواُت وتخرج التل، عىل املنزل
القادم أن عَرف وخفيَّة بطيئًة الخطوات كانت وملا امَلمر. أسفل حذرٍة بُخًطى يسري شخٌص
أنها تعني بطريقٍة كتِفه عىل وملستْه إليه أتت رأسها. عىل مرفوًعا ِمئزرها كان إذ ماهييل؛

بِرس. له ستَبُوح
معه.» يأخذها كي وُمخلَّالتها والدتك مربى من برميًال رالف السيد حزم كلود، «سيد
تلك من يشء أيُّ بها مزرعته أنَّ أظنُّ وال أرمل، ويستد السيد ماهييل. يا بأس «ال

األطعمة.»
لم ولكني لك، أعددتُه الذي امُلخلَّل الخوخ مني «طلب أكثر. باتجاهه ومالت تردََّدت
رالف السيد أحرض عندما القبو يف وضعناه الذي القديم َموقدي يف أخفيتُه شيئًا. أُعِطه
منتجات من ى تبقَّ ما أعطيتُه الجديدة. املحفوظة والدتك فاكهة أُعِطه لم كذلك جديًدا. موقًدا
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إن ني يُهمُّ ال «أوه، كلود. ضحك الكثري.» ووالدتك أنت لديك أصبح وهكذا املايض، العام
ماهييل!» يا املكان، يف املوجودة الفاكهة كلَّ رالف أَخذ

تهتم.» ال أنك أعلم كلود. سيد يا تهتمُّ ال أنك أعلم ، «كالَّ ُمرتِبكًة: وقالت قليًال تراجعت
األسلوب بذلك أُعاِملها أن يل كان «ما نفسه: يف قال صوتها، يف اإلحباط كلود ملس ملا
االحتفاظ عىل أشكرك حال، أي عىل ماهييل. يا بأس «ال ظهرها. عىل وربَّت نهض الفظ.»

يل.» بالخوخ
أحًدا!» تُخربْ «ال ُمحذِّرًة. بإصبعها إليه أشارت

التل. أعىل ج امُلتعرِّ املمر عىل أدراجها تعود وهي وراَقبها وَعَدها،

١٤

ويلر السيد وأرسل أغسطس، شهر أيام آخر يف الجديدة املزرعة إىل ووالده رالف انتَقل
عىل تتغذَّى التي العجول من سيارة حمولة الخريفسرُيِسل فصل أواخر يف إنه يقول خطابًا
هناك ستكون أنه كلود َعِلم بذلك، الشتاء. فصل يف تسمينها أجل من املنزل إىل الحشائش
َمرمى عىل النَُّهري؛ غربيَّ الذُّرة من انًا فدَّ خمسني بمساحة حقل لديهم كان العلف. إىل حاجٌة
بالقمح الحقل هذا يزرع أن كلود قرَّر للمنزل. الغربية النوافذ من املرء ينظر البرصعندما
العلف. أجل من ويحزمها املزروعة الذُّرة يحصد بدأ سبتمرب شهر بداية ويف الشتوي،
األخرى. الحقول يف القمح زراعة وقت يف القمح وبَذَر األرض حَرث الذُّرة، جمع وبمجرد
يوم ليَقَيض بايليس جاء ملا استحسانًا. يلَق لم ولكنه كلود، من ابتكار أوَل هذا كان
املحصول تغيري يريد كان إذا حال. أي عىل يفعله أنه كلود يظن ا عمَّ سألها والدته، مع األحد
كان التايل؟ الخريف يف القمح يزرع ثم الربيع يف وفان الشُّ يزرع ال فلماذا الحقل، ذلك يف
عمله. عن تعطيله إىل إال يُؤدِّي لن الوقت ذلك يف األرض وإعداد العلف حصاد أن يرى
«حقل باسم مازًحا القطعة تلك إىل أشار قصرية، زيارٍة يف املنزل إىل ويلر السيد أتى وعندما

كلود». قمح
الطقس. من سبتمرب شهر َطوال وخائًفا قِلًقا ظلَّ ولكنه ِفعله، نوى فيما كلود َرشع
عىل انتقاًدا سيَلقى وبالتأكيد القمح، زراعة يف ر يتأخَّ فستجعله غزيرة أمطاٌر هطَلت إن
أنهم يظنُّ كان كلود ولكن لتقدُّمه، وال الزراعة َموعد ر لتأخُّ أحٌد يأبه لم الحقيقة يف ذلك.
من وواحٌد دان جعل تقدُّمه. تباطؤ من مذعوًرا األحيان بعض يف يستيقظ وكان يأبَهون،
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وبذَر الجديد الحقل حرث نهار. ليَل يعمل وظل يُساِعدونه، األربعة يودر أوجست أبناء
السخط من كبريًا قدًرا ودفن الشباب، طاقة من كبريًا قدًرا فيه ووضع بنفسه. فيه البذور
بما ويزرعها األرض أحضان يف بنفسه يرمي كان يوم، بعد ويوًما امُلظِلمة. أخاديده يف

التفكري. عن يمنُعه ألنه الليل يف الشديد بالتعب ويسعد نفسه، يف يختمُر
حرضت أكتوبر. من األول يف دوسن ليونارد زفاف يَحُرض كي املنزل إىل رالف عاد
املدينة. وأهل البلدة أهل من غفري وحرضجمٌع ماهييل، حتى الزفاف، حفل ويلر عائلة كلُّ
املاشية كاملعتاد. العمُل وسار أخرى، مرًة املكان ِزمام كلود امتلك رالف، غاَدر بعدما
امُلعتِدل، الطقس استمرَّ امُلزِعجة. امُلعوِّقات من العمل ويخلو يُرام، ما عىل ترعى كانت
الذهبية الشمس أشعة فيه تتناثر جديًدا يوًما يرى كان كلود فيه يستيقظ صباح كل ويف
رسيره طَرف عىل األيام له تطويه ا عمَّ السؤال يصعقه كان وملا ُمتأللئة. سجادٌة وكأنها
من والفحم الخشب يُحِرض كي امُلناِسب؛ الوقت يف وينزل مالبسه يرتدَي كي يُِرسع كان
قائلًة: بإصبعها إليه هي وتُشري واحد، وقٍت يف املطبخ إىل يَِصالن كانا ما غالبًا ماهييل. أجل
املساعدة. بعض ملاهييل يُقدم كان األقل، عىل الطيب!» الفتى أيها تُساعدني، كي نزلَت «لقد
آخر أحد أي تدَع لن ولكنها باملكان، يعتنَي كي يودر أبناء أحَد يُوظِّف أن والده بإمكان

يُساعدها.
تنام كانت الخريف. بذلك ماهييل، إىل بالنسبة الحال هو كما ويلر، السيدة استمتَعت
لنفسها حاَكت الظهرية. بعد فيما الراحة بعض وتأخذ وتقرأ الصباح، يف ر ُمتأخِّ وقٍت حتى
«يبدو أحيانًا: تقول كانت كلود. اختاره رمادي قماٍش من الجديدة املنزلية املالبس بعض

كلود.» يا أنت أجلك من املنزل ترعى َعروًسا وكأنَّ األمر
إذ به؛ الخاصة البُنِّية القمح حقول يف تنمو الُخرضة رأى ملا كلود ابتهج ما ُرسعاَن
واألجزاء البارزة األجزاء فوق تتألألُ بَدت ثم الصغرية، والتجاويف النَُّقر يف رآها ما أوَل رآها
يذهب كان ملا يوم كلَّ تنمو وهي الخرضاء األنصال شاَهد رسيعة. ابتسامٌة وكأنها امُلستوية
األكواز يُقرشِّ كي دان أرَسل كلود الذُّرة. جمع أجل من العرباُت ومعهما الحقل إىل دان مع
فوق إضافية يُحرضحمولًة دائًما كان الجنوبية. القطعة يف هو وعمل الشمالية، القطعة يف
نحٍو عىل ذلك يف السبب دان ح وضَّ كلود، ظن بحسب ًعا. ُمتوقَّ هذا وكان دان، يُحِرضه ما

عربتَيهما. يف الجر حيوانات يربطان كانا ملا األيام أحد عرص يف جدٍّا منطقي
النهاية يف فهو كلود؛ يا تَنُقضسجادة وكأنك الذُّرة حقل تَنُقضعىل أنك يف َعَجب «ال
ولكن املتاعب. وبني بينك دائًما الحقول تلك ستحول حال. أي عىل إمرتك تحت أو حقلك،
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صغري قدٍر سوى يل يتبقَّ لم أنه أظن عليها. يُحاِفظ أن وعليه صحته، إال يملك ال األجري
آخر.» شخًصا تخصُّ ذُرة حموالت نقل يف أُضيِّعها ولن الصحة، من

كذلك؟» أليس الذُّرة، نقل يف أكثر تجدَّ أن رضورة إىل أمُلِّح لم األمر؟ «ما
َرِكب وحينها، سببًا.» يشء لكل أن تَعَلم أن فقط أردُت ولكني تفعل، لم أنت «نعم

الوقت. بعض قاله فيما يتفكر ظل األرجح وعىل وغاَدر. عَربتَه دان
التي العربة داخل البيضاء األكواز طرح عن فجأًة كلود ف توقَّ اليوم، ذلك ُظهر بعد
وقف الخريف. أيام نهار يف ساعة أصفى تَُعد وهي تقريبًا، الخامسة الساعة كانت بجانبه.
خشخشة، صوُت منها يَصُدر التي ة، والجافَّ الخفيفة الذُّرة أوراق من غابة وسط تائًها
إىل وَصِعد جبينه، من العَرق مسح التقشري ازات قفَّ خلع وملا العاَلم. عن تماًما ُمنزِويًا
أو خطوًة بحذر الخيول َمت تقدَّ العاجي. اللون ذات الذُّرة عىل واستلقى العربة صندوق

بأسنانها. السيقان من قطعتها التي الذُّرة أكواَز كبري بِرًضا وقَضَمت خطوتنَي،
الالمعة الزرقاء السماء إىل يَنُظر وأَخذ رأسه، تحت ذراَعيه واضًعا ساكنًا كلود استلقى
الحبوب عىل تتغذَّى حيث الحقول فوق من تمرُّ وهي الِغربان أرساب ويُراِقب امُلتماِسكة،
يُفكِّر كان كريك. الفيل نَُهري بطول النامية األشجار فوق أعشاشها إىل تَُعود ثم امُلتناِثرة،
قدٍر عىل ينطوي كالمه أن شك ال عَربتَيهما. إىل الجر حيوانات يرتبطان وهما دان قاله فيما
العيش لُقمة وَكْسب السفر أنَّ يَشُعر كان ما كثريًا إليه، بالنسبة ولكن الحقيقة. من كبري
ِملًكا ليست ومحاصيل حقول عن الجزئية املسئولية تلك ظل يف الكدِّ من له خريٌ األغراب بني
أراٍض»، «خنزير اسَم األحيان بعض يف والده عىل يُطِلقون البلدة سكان أن يعلم كان له.
األرايض؛ من الكبرية املساحة هذه يمتلكوا أن الصواب من ليس أنه يشعر بدأ نفسه وهو
مرِّ عىل أنه الغريب يختارون. حسبما ُمهَملة تركها أو اإليجار أو الزراعة أجل من سواءً
أصحابها، تَستعبد الثروة األفضل. إىل الثروات امتالك مسألة تتغريَّ لم والعصور، القرون

منهم. أفَقُر هم من يَستعبدون وأصحابها
دافئ صمٌت خيَّم الذهبية. الشمس أشعة تحت حمولتها يُكِمل كي العربة من نزل
الذُّرة أوراق ويذرُّ األحيان، بعض يف خفيف نسيٌم للحظاٍت يهبُّ كان الذُّرة. حقل عىل
القرش ينزع وهو عاليًا وقرقعة خشخشة صوَت يُحِدث كان نفسه وهو ة، والجافَّ اليابسة

األكواز. من
عندما أعشاشها. إىل تعود أن قبل الحقول فوق تَُحوم الجائعة الِغربان تزال ال كانت
هو ما كلَّ يرى أن يُمِكنه وكان امَلِغيب، عىل تُِرشف الشمس كانت الرسيع، الطريق إىل خرج
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والتي دان، يقودها كان التي العربة بعيٍد من رأى الحمولة. فوق َمقعده من وبعيد قريب
الجديد دوسن ليونارد منزل سقُف ورائها من ويظهر الشمالية؛ القطعة من آتيًة كانت
أمامه وكانت االنتهاء. عىل أوَشك يوٍم يف األسَود بَلونها تقف إذ به؛ الخاصة الهواء وطاحونُة
يف عًة ُمتجمِّ يراها التي العارية ِشبه األغصان ذات الصغرية واألشجار املراعي ُمنحدراُت
جة ُمتوهِّ كلُّها التي بنوافذه التل عىل ويلر مزرعة ومنزل النُّهري، طول عىل بنَفَسجي ظلٍّ

الشمس. تُرِسلها حمراء ة أشعَّ آِخر بفعل

١٥

تذرَّع ُمبتِهجني. امُلزارعون إليه يتطلَّع ما عادًة الذي الشتاء هدوء من كلود يخىش كان
امُلكوث ينوي وهو ذهب لينكن؛ إىل يذهب كي الشكر عيد يف تُقام التي القدم ُكرة بمباراة
املعيشة ُغرفة يف الزجاجي الباب طَرق عندما األوىل، الليلة يف عرشة. مكث ولكنه أيام، ثالثة
اقرتب وملَّا أخرى. مرًة املزرعة إىل العودة يستطيع لن أنه ظنَّ وفاجأهم، إرليش آل ملنزل
التي ة الجافَّ باألوراق امُلمتلئ املرج وعَرب والبارد، الصايف الخريفي املساء ذلك يف املنزل من
حالها. عىل األشياء يجد أن يف يأُمل أال يجب إنه لنفسه قال خشخشة، صوُت عنها يَصُدر
عليها التي امُلربَّعة املائدة حول نون ويُدخِّ يتمدَّدون األوالد وجد حالها. عىل وجدها ولكنه
التي مندلسون معزوفات من واحدًة تعزف البيانو عىل تجلس إرليش والسيدة املصباح،

قائًال: وصاح أوتو له فتح الباب، طَرق وملَّا كلمات». دون من «أغاني بعنوان
الطارق.» من ني خمِّ أمي! يا لِك «ُمفاجأة

وبينما له! لتَُقوله لديها كان ما لكثرة ويا به! استقبَلته الذي ذلك حارٍّ ترحيٍب من له يا
ُمرتديًا السفيل الطابق إىل — األكرب االبن — هنري نزل واحد، وقٍت يف يتحدَّثون الجميع كان
الستان من رسواًال ن تتضمَّ حيث عرش؛ الثامن بالقرن خاص رقص لحفلة مناسبة مالبس
ربما أنه أخَربوه إذ زيِّه؛ يف التناسق عدم َمواطن إىل اإلشارة يف إخوته بدأ وسيًفا. وجوربًا
األبيض. باللون ُمستعاًرا َشعًرا يَلبَس حتى فرنسيٍّا ُمهاِجًرا نفسه عىل يُطِلق أن يُمِكنه ال
إىل الفرنسيني امُلهاِجرين ُقدوم وقت يف أنه لهم يُثِبت كي الرفِّ من ِسري كتاب هنري أخذ

لالندثار. طريقها يف األبيض امُلستعار عر الشَّ موضة كانت فيالدلفيا،
إن قائلًة بحماسة إليه وهمَست جانبًا، كلود إرليش السيدة أخذت املناقشة، أثناء يف
تدعمه ظلَّت املريضالذي زوجها عن انفصالها عن أخريًا أعلنَت فيلهلمينا امُلطِربة عمها ابنة
بكثري. منها أصغُر َرجٌل وهو لها؛ امُلراِفق العازف من اآلن ج ستتزوَّ وأنها عديدة، سنواٍت
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السيدة َمت وقدَّ الجامعة، من ُمحاِرضان أتى حفلته إىل الفرنيس امُلهاِجر انطلق بعدما
امُلقاَطعات إحدى يف كبرية مزرعًة يُدير الذي األرايض» «أصحاب من أنه عىل كلود إرليش
أمتَع هنا تبدو الحياة يجعل كان الذي ما مَكث. كلود ولكن ُمبكًِّرا، امُلحاِرضان غاَدر الغربية.
كثرية، ُكتٌب هناك الُغرفة؛ تلك بشأن رائع يشءٌ يوجد ال آَخر؟ مكان أي من بكثري وأرَوع
صورة بأي ُمميَّزة حياتهم ليست أُناس وبضعة ُمستعَمل، لكنه ُمريح وأثاٌث وِمصباح،
ُمفَعم جو ولطيف، دافئ جوٍّ يف يوجد بأنه يشعر كان ذلك، من الرغم وعىل الصور؛ من
الحائط، عىل ذاتها الصور يرى أن ه َرسَّ الحميمة. الصداقات بسبب ويسمو قوية، بحماسٍة
ُحَزم حمولة ِعبء تحت ُمقوًَّسا يقبع إذ امَلوِقد؛ رفِّ عىل السويرسي الخشب قاطع يجد وأن
زمنها يف التي الثقيلة النحاسية الورق بقطَّاعة أخرى مرًة يُمِسك وأن خاصته، األخشاب
هناك، موضوع أحمر كتاٍب ِغالِف من أخذها لالهتمام. امُلثرية الصفحات من الكثري قطَّعت
برضورة يوليوس أخَربه وقد جاريبالدي، عن تتحدَّث التي تريفيليان ُمجلَّدات أحد كان

عمره. من آَخر أسبوٌع يمرَّ أن قبل عليه االطالع
ورجع القدم، كرة مباراة إىل إرليش السيدة كلود أَخذ الظهرية، بعد فيما التايل اليوم يف
مرور بعد ولكن اآلَخر، بعد يوًما الرحيل يف يتلكَّأ ظلَّ العشاء. أجل من العائلة مع املنزل إىل
كان إرليش فأوالد الوقت. َطوال اليشء بعض قلبَه يُثِقل الحزن بدأ أُمسيَّات، بضع أول
يتقدمون كانوا إنهم معها؛ التماَيش يستطع لم التي الجديدة االهتمامات من العديد لديهم
امُلؤلِم اليشء لهذا. ينتبه يجعله الذي بالقدر ذكيٍّا يكن لم َمحلِّه. يف واقًفا يزال ال وهو
تُسِهم ال آَخر عاَلم يف بالضياع الشعور العالم؛ هذا إىل االنتماء بعدم الشعوَر هو كان
الكبري الريف إىل ينتمي كان ولكنه هناك، وجلس دخل غريبًا كان كبري. بقدٍر فيه األفكاُر
الليل يف برسعة ويناموا الخيول، مثل ويتعبوا يكلُّوا حتى العمل يف أُناسه يجدُّ الذي امُلنعِزل
التي املَجرية واملرأة إرليش السيدة له صنَعت إذا بشأنه. ليتحدَّثوا يشء يف يُفكروا أن دون
الوجبات يجعل فهذا شنيتسل، الفينر وطبق البطاطس وفطائر العدس َحساء لديها تعمل

أثقل. تبدو املزرعة يف البسيطة
إىل يعود أن يجب أنه لهم ح ويُوضِّ أصدقاءه يُودِّع كي ذهب التالية، الجمعة أتت ملا
إىل الضاربة النوافذ إىل أخرى مرًة نظر الليلة، تلك يف املنزل غاَدر وملا التايل. اليوم يف املنزل
إرليش السيدة قالت كما باللقاء َموِعًدا وليس وداًعا، بالفعل كان إنه لنفسه وقال الُحمرة،
االنتماء يف رغبته َفت توقَّ لقد قدره، من سخًطا إال املكان هذا إىل املجيء يَِزده لم بلطف.
بغضِّ قوة، بكل به ك ويتمسَّ له، ُمناِسب عاَلم يف يستقرَّ أن بد ال كان الحياة. من النوع لهذا
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أنه شَعر البارد، الشتاء يف الريف يف رحلته أثناء يف التايل، اليوم يف بؤسه. مدى عن النظر
الواقع. داخل وأكثر أكثر ق يتعمَّ

بعض من تخلو ال املدينة كانت ولكن عودته، وقت فيه يُحدِّد خطابًا كلود يُرِسل لم
منزلهما من الطريق بقيَّة ومىش يودر، أبناء من واحد مع عاد السبت. يوم يف الجريان
ُمخِلص غري بأنه األحيان بعض يف يشعر كان بعودته. سعيد أنه والدته أخرب منزله. حتى
يف والدته انزَوت لقد إرليش. السيدة مع يكون عندما تغمره التي السعادة بسبب أُمه تجاه
ظنِّه بحسب فريمونت تكن لم ذلك قبل وحتى عديدة؛ لسنواٍت العالم عن وانعزلت املزرعة
تَزيد التي األشياء لتَجِربة — له ر تتوفَّ لم كما — الفرصة لها ر تتوفَّ لم للتنشئة. جيًدا مكانًا

املشاعر. وحيوية التفكري ُمرونة من
وحُظوا بالخارج تَهِطل الثلوج كانت األحد، يوم صاَدف الذي التايل اليوم صباح يف
بد ال كلود ألن اليوم؛ الكنيسة إىل يذهبوا لن إنهم ويلر السيدة قالت وُمبِهج. طويل بإفطاٍر
التي األعمال وأنجز املاشية، بشئون وقام الظهرية، حتى املكان يف يعمل ظل ُمتَعب. أنه
لينكن. يف ألصدقائه طويًال خطابًا وكتب املكتب يف جلس العشاء، بعد غيابه. يف دان تركها
كان ة. بِخفَّ امُلتساِقطة والثلوج املراعي ُمنحدرات يرى كان للحظات، عينَيه يرفع كان ومتى
والحزن بالسعادة، املرءَ يُشعر هذا وكان الشتاء. تستقبل وهي البلدة انقياد يف جماًال يرى

نام. ما ُرسعاَن ولكنه الجريدة، يقرأ كي األريكة عىل واستلقى الخطاب أغلق أيًضا.
عىل املوجود امُلنبِّه كان طويل. وقٌت الظهرية بعد ما عىل فات أنه اكتشف استيقظ، ملا
النباتاُت بَدت دافئًا. وهًجا الفحم َموقُد ويبعث الساكنة، الُغرفة يف عاٍل بصوٍت يدقُّ الرف
الناعم األبيض الضوء بسبب امُلعتاد من وأنَرض أينَع الجنوبية البارزة النافذة يف امُلزِهرة
الغربية، النافذة من بالقرب تقرأ ويلر السيدة كانت امُلتساِقطة. الثلوج من يأتي الذي
بالغيوم امُللبَّدة السماء يف تُحمِلق كي واألخرى الَفينة بني كتابها عن بعيًدا بنظرها وتحيد
يف األشجار بعده ومن املراعي عرب ُمتعرِّجة بنَفَسجية فجوة النُّهري صنع الكئيبة. والحقول
أن دون من الوقت بعض كلود استلقى الثلوج. من غريبة طبقٌة يعلوها كانت سوداء أَجمة
الثلج تَساُقط سيكون كيف يف ويُفكِّر الزجاج، يف امُلنعِكس أُمه َمظهر يُشاِهد وهو يتحدث

به. الخاصة القمح حقول إىل بالنسبة جيًدا باألشياء يتشبَّث الذي هذا الخفيف
أمي؟» يا تقرئني «ماذا فوره: من سأل

«الفردوس قصيدة قراءة يف لتوِّي بدأُت ا. جدٍّ جديد يشء «ال إليه. برأسها التفتَت
طويلة.» مدة منذ أقرأها لم أخرى. مرًة املفقود»

65



منا واحد

أسمعها.» أن أُحبُّ مكانك. من عاٍل؟ بصوٍت قرأِتها «هالَّ
الذي صوتها ه. حقَّ َمقطع لكلِّ تُعطي بحيث دوًما القراءة يف ويلر السيدة تتأنَّى كانت
وأسماء الطويلة الشعرية األوزان مع يَتناغم كان اليشء بعَض وحزينًا ناعًما بطبيعته كان
وزاخرة لها مألوفًة كلُّها كانت التي امُلقدَّس، الكتاب من املأخوذة يرة الرشِّ الشخصيات

باملعاني.

الجهات، كل من ُمخيف، ُموِحٌش «قبٌو
اللهب فإن ذلك ومع يلتهب، عظيم وفرٌن

واضح ظالٌم بل يُيضء، ال
الكرب.» مناظر اكتشاف يف إال يفيد ال

عبود] حنا [ترجمة

وأكثر أكثر تُظِلم الُغرفة أخذت شيئًا. تفهم أن تُحاِول كانت وكأنها صوتها اضطرب
بالقصصوالصور يزخر الذي الوثنية لآللهة ق امُلنمَّ االستعراض يف وأكثر أكثر ل تتوغَّ وهي

الكتاب. ويلر السيدة وأغلقت النهاية، يف النور اختفى معلومة. غري ألسباٍب امَلِهيبة
التحدث عن االستغناءَ ميلتون يستطيع ال ولكن رائع. «هذا األريكة: عىل وهو كلود علَّق

كذلك؟» أليس أعماله، يف األرشار عن
مزحة؟» «أهذه بمكر: وسألته ويلر. السيدة إليه نظَرت

من بكثري أكثر لالهتمام ُمثري الجزء هذا أن فقط أدهشني ما اإلطالق! عىل كالَّ «أوه،
الجنة.» يف التامة السعادة عن تتحدَّث التي األجزاء

يكون أن ينبغي ال أنه أعتقد ذلك، «ومع دَخلها: الشك وكأنَّ ببطء ويلر السيدة قالت
كذلك.» األمر

أمي يا كذلك أنه الحقيقة «تَبْقى د. امُلجعَّ َشعره يُملِّسعىل وأخذ ونهض، ولُدها ضحك
الشخصيات كل فستُحذَف امُلقدَّس، الكتاب من الكبائر ُمرتِكبي كل حذفنا وإذا العزيزة.

كذلك؟» أليس لالهتمام، امُلثرية
املسيح.» «باستثناء قائلًة: تمتَمت

أخطر من أنه اعتقدوا ملا حقٍّ عىل كانوا اليهود أن أظنُّ ولكن املسيح. باستثناء «نعم
امُلجِرمني.»
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توريطي؟» تُحاِول «هل ودعابة: عتاٌب فيها بنربة والدته سألته
عليها يَهِطل التي الحقول إىل ونظر عندها تجلس كانت التي النافذة إىل كلود مىش
«أقصد الظالل. زيادة مع ُموِحشة وتُصبح األزرق اللون إىل ل يتحوَّ لونها بدأ والتي الثلج،

كثريين.» ليسوا امُلذِنبني غري الناُس امُلقدَّس الكتاب يف حتى أنه فقط
إىل بي تعود أن تُحاول أنت فهمت! «آه، ة: بِرقَّ خافتة ضحكًة ويلر السيدة ضحكت
طفًال كنت عندما تعرتضعليه ما دائًما كنَت الذي املوضوع هو هذا والعمل. اإليمان قضية
تقدَّمُت كلما حينذاك. كنت كما املسألة تلك عن الكثري أعلم ال كلود، يا اسمعني صغريًا.
أي يُنِقذ أن يريد الرب أن أعتقد للرب. وأتركها أكثر أخرى أشياء يف أفكر ال العمر، يف
ُكم يف خدَّها ومسحت نهضت ذلك.» ِفعل بكيفية مني أعلم وأنه العالم، هذا يف نفيس يشء
التي األماكن يف ينزل أحيانًا الرب أن «أعتقد قائلًة: وتمتَمت الفانيال من املصنوع قميصه

ة.» وامُلتكربِّ امُلتمرِّدة القلوب يف حتى فيها، نزوله ع نتوقَّ ال
ِمثَلما والنظيف، الشاحب الزجاج ذاِت امُلربَّعة الغربية النافذة أمام للحظاٍت تعانقا

ُمقدَّرة. ساعٍة يف وتتعانقان واحد شخٍص يف طبيعتان تَتالقى أحيانًا

١٦

من املدينة من بايليس أتى امليالد عيد ويف اإلجازات، لقضاء املنزل إىل ووالده رالف عاد
امُلتأنِّقة الجلوس ُغرفة إىل َصِعد املطبخ، يف والدته تحيَّة وبعد ُمبكًِّرا، وَصل العشاء. أجل
دائًما يشعر كان إنه حيث الكايف؛ بالقدر دافئًة املرََّة هذه له بَدت التي اإلجازة بتجهيزات
جيوبه، يف تُصلِصل واملفاتيح ويجيء يروح ظل لديه. الدموية الدورة تباطؤ بسبب بالربد
ف توقَّ يانعة. تزال ال التي والدتُه زرَعتها التي الشتوية األقحوان بزهور ُمعَجبًا وكان
امُلجلَّدات إىل الزجاجي الباب من ينظر وأخذ الطراز، العتيقة املكتب ُغرفة أمام مرَّات عدة
صبيٍّا كان عندما بغيضة. ذكرياٍت فيه أيقَظت الكتب هذه بعض رؤية بالداخل. املوجودة
تحثُّ والدته يسمع ملا بداخله تتَّقد املريرة الَغرية كانت عرشة، الخامسة أو عرشة الرابعة يف
يتعلم أن قبل من حتى ُمطَلًقا. الكتَب بايليس يُحب لم عاٍل. بصوٍت عليها يقرأ أن عىل كلود
مًدى أيِّ إىل لها يُثِبت أن فوره من يُحاِول كان القصص، له تحكي والدته كانت ملا القراءة
يستهويانه كانا والجغرافيا الحساب أن اكتشف الحق، وقٍت يف صحيحة. غري تكون قد
أنه يشعر أن يريد كان فإنه كتاب، ومعه جلس وإن كروزو». «روبنسون رواية من أكثر
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ال والقصص الكتب يف شخصيات عن كلود مع والدتُه تتحدث كانت ما دائًما شيئًا. يتعلَّم
شيئًا. عنها يعرف

ُمنعِزلة. عاشطفولًة أنه يرى كان فإنه املنزل، إىل للمجيء بايليس حب من الرغم عىل
الوقت يف االختبارات مسائل حلَّ يستطيع ما دائًما كان سعيًدا؛ يكن لم البلدة، مدرسة يف
جيب يف الحساب اختبارات بأوراق يحتفظ وكان ذلك، ِفعل فيه اآلَخرون يستطيع ال الذي
من أحد ألي َقط الفرصة يمنح ولم للُمعلم، بتواضع يُسلمها حتى الداخيل الصغري ِمعطفه
عمره نفس من اآلَخرون األقوياء والِفتيان دوسن ليونارد ذكائه. من يستفيد كي الجريان
ثلجي ركاٍم يف يرموه أن الشتاء يف اعتادوا جحيم. إىل حياته يُحوِّلوا كي ُوسعهم يف ما بذَلوا
مبنى َخْلف حي جراد أكل عىل يُرِغمونه كانوا الصيف، ويف وحيًدا. ويرتكوه يذهبوا ثم
يف وحتى يُفاجئوه. كي به الخاص العشاء وعاء يف كبرية ثوٍر ثعابنَي ويضعون املدرسة،
ألحٍد يمكن ال مشكالت يف واقًعا الفتية هؤالء من أحد أي يرى أن يحب كان الحايل، الوقت

منها. يُخِرجه أن قوته بلَغت مهما
بالنسبة الحجم وصغري األعداد، مع التعامل يف رسيًعا كان بايليس أن ذلك يف السبب
الذي اليوم ومنذ املزارع. تجهيزات مجال يتعلَّم كي املدينة إىل والده أرسله ولذا ُمزاِرع؛ إىل
بدفرت صدريته جيب يف يحتفظ كان الصغري. براتبه العيش من تمكَّن العمل، إىل فيه ذهب
َقط املعمدانيون الواعظون يملَّ لم الذي املليونري النفقات—مثل كل فيه ل يُسجِّ صغري يومية
األسبوعي. حسابه يف كبريًا يبدو التربعات صندوق يف إسهامه كان وقد — عنه الحديث من
أسلوبه يستخدم عندما حتى اليشء بعَض حزينة نربٌة تتخلَّله بايليس صوت كان
كان باأللم. عميق إحساٍس عن تعبري هذا إن بغيضة؛ بكلماٍت ظ ويتلفَّ املاكر التلميحي
عملُه الحًقا له أصبح وبعدما َقْدره. من ويُقللون فهمه يُسيئون اآلخرين بأن دائًما يشعر
أحٌد منه يطلب لم اتهم. َمرسَّ يف يُشاركهم أن َقط فرانكفورت شباُب منه يطلب لم الخاص،
وحيويته القوية ِبنْيته عىل كلود يحسد كان الويست. لعبة نادي أو التنس بنادي االلتحاَق

له. يُعَطيا أن األجدُر وكان َجوًرا، ألخيه أُعِطيا وكأنهما رة وامُلتهوِّ امُلندِفعة
إحدى باندفاٍع وفتح كلود دخل العشاء، قبل مًعا ثان يتحدَّ ووالده بايليس كان بينما
من بايليس خاَطبه الهواء. لتيَّارات التعرض يكره أخاه أن ِعلمه من الرغم عىل النوافذ،

إليه: ينظر أن دون من فوره
كتبوا األقل عىل لينكن؛ يف جينكينسون رشكة اشرتَوا إرليش، آل أصدقاءك، أن «علمت

كمبياالت.»
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الجريدة. يف ذلك قرأت «نعم، قال: لذا اليوم؛ ذلك ب يتعصَّ بأال ألمه وعًدا كلود قطع
النجاح.» لهم أتمنَّى

منزلهم. رَهنوا أنهم علمت ذلك. يف «أشكُّ ل: التعقُّ َمظهُر وجهه وعىل رأسه بايليس هزَّ
ما.» يوًما مأًوى دون من نفسها ستجد العجوز تلك

جميعهم يتمتَّع طويلة. مدة منذ عمل يف التشارَك األوالُد يريد كان طاملا ذلك. أعتقد «ال
تحدَّث ألنه بنفسه كلود أُعجَب عملهم؟» يف ينجحون ال فلماذا العمل؛ يف والِجد بالذكاء

وواثقة. ُمتأنِّية بطريقٍة
سيدفعون الحياة. بِطيب ُمغَرمون أنهم «أظنُّ إغماضة. ِنصف عينَيه بايليس أغمض
عقد يف الفتى ذلك اسم أَر لم أصدقائهم. إبهاج عىل ى تبقَّ ما ويُنِفقون عليهم التي الفائدة

اسَمه؟» هو هذا أليس يوليوس، التأسيس،
أستاذًا يُصبح أن يريد إنه الخريف. هذا الدراسة أجل من الخارج إىل ُمسافر «يوليوس

بالجامعة.»
صحته؟» يف اعتالل من أيُعاني به؟ «ماذا

كان التي ُغرفته من فيل السُّ الطابق إىل رالف وأَرسع العشاء جرس دقَّ اللحظة، تلك يف
سيأكلونه. الذي الرومي الديك إىل ينظروا كي املطبخ إىل الجميُع ونزل مالبَسه، بها يرتدي
عن قصًصا رالف وحكى السياسة، يف ووالده بايليس تحدَّث يُرام. ما عىل العشاء مرَّ
عىل وأثنى املحار، حشو يُحبُّ أنه تذكََّرت والدته ألن بايليس ُرسَّ يوكا. ُمقاَطعة يف الجريان
يف ولكلود لنفسها القهوة من آَخر كوبًا تصبُّ رآها ملا تها. أعدَّ التي املفروم اللحم فطائر
من كوبنَي احتساء من رضٌر يُصيبك أن «أخىش وحزينة: لطيفة بنربٍة قال العشاء، نهاية

أمي.» يا القهوة
«ال بالذنب. الشعور عن تنمُّ لطيفة بابتسامٍة القهوة وعاء فوق من والدتُه إليه نظَرت

بايليس.» يا نحو بأي ني ترضُّ القهوة أظنُّ
يشء أي يقصد: بأنه نربتُه توحي كانت امُلنبِّهة.» املواد من فهي بالطبع؛ ة ُمرضَّ «إنها
يوجد ال إذ ريب؛ بال يُهاِجمه فهو ُمنبِّهة»، «مادة بأنه يشء أيَّ املرء ينعت عندما منها! أسوأ

ذلك. من أمَقُت وصٌف
ويُدخن الحظرية إىل ينزل كي ِمعطفه يرتدي الُعلوي بالطابق الصالة يف كلود كان

ُمبَهمة. بمالحظٍة واعرتضه الجلوس ُغرفة من بايليس خرج عندما سيجاره،
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السبت.» ليلَة هاستنجز يف موسيقي عرٌض سيُقام أنه «أعتقد
القبيل. هذا من شيئًا سمع إنه كلود قال

يف أفكُر «كنت يوم: كلَّ األشياء تلك يف يُفكر وكأنه ُمباالة عدم نربَة بايليس تصنَّع
للغاية.» جيدٌة الطرق حالة وإنيد. جالديس معنا ونأخذ هناك إىل مًعا الذَّهاب

الليل.» من ر امُلتأخِّ الوقت ذلك يف صعبة، ستكون املنزل إىل «القيادة قائًال: كلود احتجَّ
وإيابًا. ذَهابًا الكبرية ويلر السيد سيارة يف الَجْمع كلود يقود أن بايليس قصد بالطبع
الرِّحالت ويف الوعرة الطُّرق عىل مطلًقا الالمعة الكاديالك سيارته بايليس يستخدم لم

الطويلة.
منزلهما إىل بالفتاتنَي العودة إىل حاجة وال فيه، نَِبيت مكانًا لنا ر ستُوفِّ ي أمِّ أن «أظن

التذاكر.» عىل سأحصل األحد. صباح حتى
الذَّهاب.» أردَت إذا بالسيارة لك سأُوصِّ بالطبع الفتاتني. مع األمر تُرتِّب أن «األفضل
يُقِحمه وال بنفسه تودُّده أمر بشأن بايليس يهتمَّ أن ُمتمنِّيًا وخرج كلود منه تملَّص
يف يرغب ال كان أنه شك وال امُلختِلفة، النغمات بني التمييز يستطيع ال بايليس كان فيه.
جالديس ال. أم إليه بالذهاب ستهتمُّ رويس إنيد هل يُعَرف ال وكان الحفل، إىل الذَّهاب
إىل الذَّهاب يف سرتغب كانت األرجح وعىل فرانكفورت، يف موسيقية أفضَل كانت فارمر

الحفل.
من الرغم عىل — الثانوية املدرسة أيام منذ — قديمني صديَقني وجالديس كلود كان
من بايليس طلب الخريف، هذا ويف الكلية. إىل يذهب كان ملا كثريًا اآلخَر أحُدهما يَر لم أنهما
جالديس. يأخذ كي يتوقَّف كان ثم األحد يوم يف ما مكاٍن إىل معه يذهب أن مرَّات عدة كلود
جالديس. من الزواج يف بايليس بنيَّة علم ملا اشمأزَّ حال، أي وعىل ذلك. كلود يُحب لم
يف سينجح األرجح عىل بايليس كان ولذلك ُمدِقع؛ فقٍر يف ووالدتها جالديس تعيش كانت
بذلك. كبريًا ترحيبًا تُبدي ال أنها اآلن حتى يبدو أنه رغم النهاية، يف الزواج مرشوع إتمام
جالديس ولكن امرأة، أي إىل بالنسبة سهًال أمًرا يكون لن بايليس من الزواج أن يرى كان
رغم التبذير شديدة إنها منها. الزواُج له ينبغي كان ما التي املدينة يف الوحيدة الفتاة كانت
ألف ُمقاِبل الثانوية فرانكفورت مدرسة تُدرِّسيف كانت أنها من الرغم وعىل الشديد. فقرها
رويس إنيد عدا فيما األُخريات الفتَيات من أجمل تلبسمالبس كانت العام، يف دوالر ومائتَي
املصنوعة وأحذيتها ُقبَّعاتها إىل ه تُوجَّ واالنتقادات املناقشات كانت ثريٍّا. والدها كان التي
ويلر، بايليس من تزوَّجت إن إنها الناس قال اآلخر. بعد عاًما الجديدة املدبوغ الِجلد من
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لم حني يف الصدمة، لتلك التعرُّض لها البعض تمنَّى امُلر. الواقع من ستُصَدم ما فُرسعاَن
منذ امُلبِهج فارمر السيدة منزل زيارة عن توقَّف كلود، إىل بالنسبة ذلك. اآلخر البعُض يتمنَّ
من يستاء كان وعندما جالديس. يف أمل بخيبة أُصيَب لقد هناك. إىل الذَّهاب بايليس بدأ أن
يف والتفكري الشخص يتحاىش كان لقد شعوره. يف يُفكر كي يتوقف كان ما نادًرا شخص،

إليه. بالنسبة إزعاج َمصدر وكأنه الشخص،

١٧

إنه فيه يقول خطابًا رالف أرَسل ولكن الربيع، حتى املنزل يف يبقى أن ويلر السيد نوى
فرباير. شهر يف املزرعة إىل يعود أن إىل والده اضُطرَّ ولذا العمال؛ رئيس مع مشكالت يُواِجه

قادم. عام ملدة عنها الناس يتحدَّث جعلت عاصفٌة هبَّت قالئل، بأياٍم ُمغاَدرته بعد
ورطبًا وكثيًفا ناعًما ثلًجا كان إذ الحب؛ عيد يوم يف الظهرية ُقْرب يَهِطل الثلج بدأ
الرياح هبَّت العرص، من الحق وقٍت يف يُقاِبله. ما بكل ويَعَلق موجات، هيئة عىل ق يتدفَّ
األعشاب من أَجمة حتى أو ِسياج أو شجرة أو سقيفة كل اقتالع يف الهواء تيَّارات وبدأت
موجات غري تَر لم الجلوس، ُغرفة نوافذ خلف من بقلق ويلر السيدة نظرت وملا الطويلة.

العالم. بقيَّة عن امُلرتفع املنزل حجبَت التي الناعم األبيض الثلج من
من املاشية لحماية التدابري ببعض يقومان الحظرية يف كانا اللذان ودان، كلود وجد
آذانهما وامتألت التنفس، معها يصعب لدرجٍة ا جدٍّ كثيًفا الهواءَ الجوية، األحوال سوء
عىل باستمرار يذوب الثلج كان بوجَهيهما. أيًضا التصَق الذي بالثلج، وأنفاهما وفاهاهما
فلم يعمالن؛ كانا بينما رأَسيهما إىل قدَميهما أخمص من يَغمرهما كان ولكنه مالبسهما،
دخال عندما التجمد. من قليًال أقلَّ درجًة بَلغ بل بارًدا، الهواء يكن لم عليهما. من ينفضاه
لنوافذ السفلية اإلطارات غطَّت حتى املنزل عىل الثلج تيَّارات تدافعت العشاء، أجل من
ماهييل ُهِرعت خلفهما. من الثلج من هشٌّ حائٌط سقط الباب، يفتحان كانا وبينما املطبخ؛

تكنسه. كي والدلو ة امِلقشَّ ومعها
الليلة، يأتَي لن املسكني إرنست السيد أن أعتقد كلود؟ سيد يا ُمروِّعة عاصفٌة «أهي
واستِحمَّ، ة مالبسجافَّ وارتِد أَِرسع املياه. تلك سأنزح عزيزي؛ يا بالك تَشَغل ال أليسكذلك؟
كانت ما دائًما أجلك.» من الساخنة باملياه ميلء ان السخَّ خزَّان برد. بنزلة ستُصاب وإال

االستثنائية. الجوية باألحوال ماهييل تبتهج
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العجول تعرُّض من خطر ة «أثَمَّ قِلقًة: سألت لم. السُّ أعىل كلود ويلر السيدة قابلت
للتجمد؟» النهري بطول املوجودة

ما أعلم ال البوَّابات. وأغلقنا مبارشًة الحظرية إىل جميًعا ُسقناها ذلك. يف فكَّرت «ال،
إذا وأستحمُّ ماهييل نصيحة سأتبع أنني أظن ُمبتلَّة. كلها مالبيس اآلن. النُّهري عند يجري

أجيل.» من قليًال العشاء تأخريُ أمكَن
لك.» فها أُجفِّ أن وسأُحاول ام الحمَّ باب أمام مالبسك «ضع

القماش من املصنوع رسوايل أُتِلف أن أريد ال غًدا. إليها سأحتاج فضلك. من «نعم،
وُمشبَّعة ُمبتلَّة فمالبسه مالبسه. تغيريَ دان من تطلبي أن أمي، يا كذلك، عليِك امُلضلَّع.
بعد الخروج إىل أحد اضُطرَّ إن أخربيه بها. الطاولة عىل للجلوس تصلح وال بشدة، بالبخار

أنا.» فسأخرج العشاء،
يف الجلوس ل يُفضِّ دان أن تعلم كانت السلَّم. عىل النزول يف ويلر السيدة أرسَعت
إىل خلفها من التسلل حاَول مالبسه. تغيري َعناء يتكبَّد أن عىل املساء َطوال ُمبتلَّة مالبس

منه. أرادته ما سمع عندما حزينًا وبدا الغسيل، غرفة خلف َمسكنه
األحد.» يوم يف أرتديها التي غري أخرى خروج مالبس لديَّ «ليس ُمعِرتًضا: قال

تغيريَ عليك أن أظن الخروج. إىل أحد اضُطرَّ إن سيخرج إنه كلود يقول «حسنًا،
بدا الذي الحزن من بهدوء ضحكت عشاء.» غري من ستنام وإال دان، يا الفور عىل مالبسك

بعيًدا. ينسلُّ وهو وجهه عىل
الفراولة بعَض لهما وأُحِرض القبو إىل أنزل هالَّ ويلر، «سيدة قائلًة: ماهييل همست
ألنه العسل يأكل يَُعد لم الساخن. البسكويت مع يُحبها كلود السيد الجميلة؟ املحفوظة

منه.» سئم
يشء.» أي من أكثر ستُبِهجه القهوة فتلك وُمركَّزة؛ ُحلوة قهوًة سأُحرض ا. جدٍّ «حسن
اشتمَّ السلَّم، باب يفتح كان وبينما وجائع. ودافئ نظيٌف بأنه يشعر وهو كلود نزل
الدافئة الرائحُة منه اندفَعت الفرن، ماهييل فتحت وملَّا املقيل؛ الخنزير ولحم القهوة رائحة
عاد ملا دان حزَن اليشء، بعَض جميعها، الروائُح هذه بدَّدت الدخان. مع البنِّي للبسكويت
لم وواسع. الذَّيل طويِل وِمعطٍف رصيًرا، يُصِدر كان الذي به الخاص األحد يوم حذاء يف

انتقاًما. ارتداه ولكنه امِلعطف، ارتداء يَلَزمه
أو طرٌق هناك تكن لم أنه كيف أخرى مرًة ويلر السيدة أخربتهما العشاء، أثناء يف
جلَست الشتاء، ليايل إحدى يف أنها، وحَكت زواجها. بداية يف فرانكفورت غرب يف سياجات
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كي عمود يف ُمعلًَّقا ِمصباًحا تُمِسك وهي تقريبًا، الليل َطوال لهما َمخبأ أوِل سطح عىل
تلك. ِمثل ثلجية عاصفٍة يف املنزل إىل ويلر السيد تُرِشد

وأحبَّت الطاولة. عىل الجالسني راقبَت املوقد، من بالقرب تتحرَّك ماهييل كانت بينما
دان تَعدُّ ال كانت أنها من الرغم عىل — بالطعام بطنَيهما يمآلن وهما الرَّجَلني ترى أن
تغفل لم ويلر السيدة أن من تتأكد كي انتباهها وركَّزت — األحوال من حال بأي َرجًال
طويل. وقت منذ حدثت التي األشياء تتذكر وقتَما ذلك عىل ُمعتادًة كانت إنها إذ األكل؛ عن
فباألمس قت؛ تحقَّ الجوية األحوال بشأن توقعاتها ألن سعيدة؛ ِمزاجية حالة يف ماهييل كانت
ذا العشاء تعترب كانت الثلج. طيور رأت ألنها سيَهطل؛ الثلج أن ويلر السيدة أخربت فقط
البنِّي رسواله عىل تُطِلق كما املخميل»، «بنطاله يرتدي كلود ترى عندما عادية غري أهمية

امُلضلَّع. القماش من املصنوع
عليه تقرأ والدته وجلَست الجلوس، ُغرفة يف األريكة عىل كلود استلقى العشاء، بعد
جو كان لديها. لة امُلفضَّ الروايات من إنها حيث امُلوِحش»؛ «البيت رواية من عاٍل بصوٍت
بالنعاس أشعر أنني أعتقد «أمي، جالًسا. فجأًة كلود انتَصب ملا نهايته من يقرتب البائُس

بشدة؟» تهطل تزال ال الثلوج أن تعتقدين هل النوم. إىل سأخلد بشدة.
بالثلوج بشدة ُمغطَّاة كانت الغربية النوافذ ولكن للخارج، ينظر كي وذهب نهض
النافذة من حتى للحظة شيئًا يرى أن يستطع لم خلفها. ما يُرى ال كان أنه لدرجِة
أضاء إذ باألسفل؛ املطبخ نافذة أمام ِمصباحها حمَلت ماهييل أن بد ال ولكن الجنوبية،
ندف مالينُي برسعٍة تسري كانت وعْربَه الخانق، الهواء يف عريًضا أصفر شعاًعا فوره من
تُشكِّل أن دون من إمكانها َقْدر ع تتجمَّ وأخذت ف، توقُّ بال حركة يف الجيوش مثل الثلج
وأخرج السفيل، اإلطار ورفع بقبضته، دة امُلجمَّ النافذة ِعضادة كلود رضب ُصلبة. كتلًة
عاصفة يف الجالل من نوٌع هناك كان امُلدلهمِّ. الليل يف الخارج إىل النظر وحاَول رأسه
حرص ال التي البيضاء الُجزيئات أن بدا بالالنهاية. شعوًرا املرء تُعطي إذ الحجم؛ بهذا
نهايٍة إىل الرسيع التحرك وهو ُمحدَّد؛ هدٌف لها امِلصباح ضوء أشعة تَعُرب كانت والتي لها،
وهي منها ينبعث كان اإلنسان، أحاسيس تُدغِدغ عطر رائحة ِمثل خافت، نقاء ُمحدَّدة.
بصعوبٍة حاولت املرفوعة، ذراعه تحت من والدته نظرت وملا وكتَفيه. رأسه حول ع تتجمَّ

قائلًة: وُمرتِعش هادئ بصوٍت وتمتَمت الحاشدة، الحركة تلك وسط النظَر
الثلج ُسمك أخذ فأكثر، وأكثر والنهر؛ البحرية سطح د تجمُّ يَزيد أخذ فأكثر، «أكثر

األنحاء.» كافة عىل
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نوافذه، من نظر عندما التايل، اليوم صباح يف الرشق. جهة تُواِجه كلود نوم ُغرفة كانت
النافذة إىل وجرى عَجل عىل مالبسه ارتدى األمامية. الساحة يف األرز أشجار ِقمم إال يَر لم
فيه ق يتدفَّ الذي العميق والوادي كريك الفيل نَُهري اختفى لقد الصالة؛ نهاية يف الغربية
الروابي باستثناء ُمنبِسط، واٍد إىل الوعرة املراعي تحوَّلت موجوَدين. يكونا لم وكأنَّهما
أو األعمدة أحد فوق الثلُج ينجرف كان حيث القش، أكوام تُشِبه أصبحت التي والتِّالل

األشجار. أَجمات
ال كلود، سيد يا الربُّ «ِلرَيحْمنا كبري. انفعاٍل حالِة يف ماهييل قابلته املطبخ، ُسلَّم عىل
كأنها بَدت املنزل.» من الخروج من ويَمنُعنا بنا يُحيط الثلج العواصف. باب فتح أستطيع
خفيف وشاٌح رأسها وعىل كثرية، ألوان ذات بُرَقع عة ُمرقَّ ُسْرتتها كانت إذ دة ُمترشِّ امرأٌة
تحتفظ كانت جامحة. َشعر خصالت وكأنها وجهها عىل خيوط منه تَتدىلَّ قديم، أسَود
عندما أو وتنفجر، املياه أنابيب تتجمد عندما ترتديه كانت املأساوية؛ للمناسبات الزيِّ بهذا

أفراخها. وتُغِرق املحاصيَل الربيع عواصُف تغمر
باستخدام ثم قليًال. وفتحه بكتفه كلود دفعه للخارج. ينفتح العواصف باب كان
وفتِحه. الباب دفع من تُمكِّنه الثلج من كافية يًة َكمِّ أزاح ماهييل، أحَرضتها ِمدفأة ِمجرفة
كان الذي الرقبة، العايل حذائه إىل وصل حتى املطبخ عرب جوربَه البًسا يتهادى دان أتى
كلود.» يا شديدة عاصفٌة ا حقٍّ «إنها بعينَيه: يرمش وهو علَّق امَلوِقد. خلف يجفُّ يزال ال

إىل طريقنا شقِّ إىل سنُضطرُّ اإلفطار. بعد إال الخروَج نُحاِول لن أننا أظن «نعم،
أمس.» ليلَة املجارف أُحِرض أن ببايل يَخُطر ولم الحظرية،

سأُحِرضها.» القبو. يف الثلج «مجارف
آخر.» يشء بأي القيام قبل اإلفطار لنا أحِرضي ماهييل. يا اآلن «ليس

وكتفاها بدبوس، إياه وُمغِلقًة كتَفيها حول الصغري شالها واضعًة ويلر السيدة نزلت
غطَّتها األمامية الساحة يف األرز أشجار «كلود، خوف: يف قالت امُلعتاد. من أكثَر محنيَّتان

الثلج؟» تحت تُدَفن أن يمكن املاشية أن تظنُّ هل بالكامل. الثلوج
الليل.» َطوال املكان يف تتحرك كانت املاشية أن أعتقد أمي. يا «كالَّ َضِحك.

ويلر السيدة وقفت الخشبية، الثلج بمجاريف الثلج إزاحة يف الرجالن بدأ عندما
أشبَه حَفراه الذي املمرُّ أصبح املنزل، من قصرية مسافٍة عىل تُراقبهما. املدخل يف وماهييل
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يكن لم التل، بداية يف رأَسيهما. من أعىل الجانبنَي عىل البيضاء الُجدران وكانت بنفق،
قبل كبري آَخر ثلجي ركاٍم مع أكثر امُلجاَهدة عليهما كان أفضل. تقدًما قا وحقَّ عميًقا، الثلُج
واألبقار. الخيول بني أنُفسهما أدفآ وَصَال وملا الحظرية؛ إىل الوصول بإمكانهما يكون أن

حلبها. يف وبدأ دافئة بقرة جوار إىل دان وذهب
يشء.» أي نفعل أن قبل الخنازير عىل نظرًة أُلقَي أن أريد بعد. «ليس كلود:

الوادي حافة إىل كلود وصل ملا الحظرية. خلف ضيِّق واٍد يف الخنازير حظريُة بُنِيت
الناعم بالثلج مليئًا الوادي كان فيه. ينظر أن استطاع تقريبًا، مكشوًفا ووجده الضيِّق
الرسير أغطية من كبرية كومًة تُشِبه وعرة حفرٌة توجد كانت حيث املنتصف، يف إال

امُلتساِقطة.
الخنازير.» ستختنق كلود! يا السقف سقط لقد إلهي! «يا دان. شهق

بالحلب ماهييل ستقوم والدتي. وأَخِرب املنزل إىل أَِرسع برسعة. نلحقها لم إن «ستختنق
يُمِكنك.» ما بأرسِع هنا إىل وُعد الصباح، هذا

تساءل ا. جدٍّ ثقيًال كان عليه الثلج وضغُط امُلنبِسط، القش من مصنوًعا السقف كان
القش ولكن ال، أم الخريَف هذا جديد قشٍّ وضُع عليه الواجب من كان هل نفسه يف كلود

للغاية. قويٍّا وبدا فجوات، به تكن لم القديم
واآلَخر الثلج، من ممكن قدر أكرب ويرمي يتقدَّم أحدهما كان األدوار؛ تباَدال دان عاد ملا

ِمجرفته. عىل دان اتَّكأ العمل، هذا من أكثر أو ساعة بعد ي. امُلتبقِّ الثلج مع يتعامل
أنا أسبوع. يف حتى الثلج هذا كلِّ جْرَف رجالن يستطيع ال كلود. يا أبًدا ننجح «لن

ُمنَهك.» ِشبُه
خَلع امِلدفأة.» بجانب والجلوس املنزل إىل العودُة يمكنك «حسنًا، بِحدَّة: كلود صاح
ظهُره وآَلمه وجهه، من ينحدر العَرق كان وُسْرتته. قميصه البًسا يعمل وكان ِمعطفه،
سبعٌة الخنازير حظرية يف يوجد كان جفافهما. عىل يُحاِفظ لم إذ يداه وتقرََّحت وذراعاه،

خنزيًرا. وثالثون
إكمال أستِطع املاء بعض عىل حصلُت إن «ربما ا: ُمغتمٍّ وقال الحفرة. يف دان جلس

عميل.»
وَسِمعا البخار، من سحابٌة وارتفعت الظُّهر، بعد الحظرية إىل الدخول استطاعا
ومن الحظرية؛ أطراف أحد بعضيف عىل بعضها ُمتكوِّمًة الخنازير وجدا الخنازير. َخنَخنة
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قاع يف كانت خنزيًرا عرش اثنا اختنق ترصخ. وهي باألعىل املوجودة الخنازير سحبا ثَم
منها، البخار وخروج دفئها من الرغم وعىل الثلج؛ يف وسوداء ُمبتلَّة أجسامها كانت الكومة.

ميتة. كانت شك بال فإنها
مع نزَلت ثم قديًما، وِمعطًفا الرقبة العايل املطَّاطيَّ زوجها حذاءَ ويلر السيدة َلِبست

الكارثة. تلك ترى كي ماهييل
اليوم.» لحمها وتقطيع ذبحها يف فوًرا البدءُ عليكما «يجب الرَّجَلني: يف ماهييل صاحت
امُلنسلة. الخيوط ذا رأسها وغطاءَ عة امُلرقَّ ُسْرتتها البسًة الضيِّق الوادي حافة عىل تقف كانت
غاضبًا: وصاح ُسْرتته. ُكمِّ يف َعرًقا يتصبَّب الذي وجهه مسح الحفرة، يف كان الذي كلود،

أخرى.» مرًَّة اللحم أَر لم وإن حتى أذبحها لن «أذبحها؟
كذلك أليس هباءً، يذهب هذا الطيب الخنازير لحم كل ترتك «لن لًة: ُمتوسِّ ماهييل ردَّت
يف فورك من تبدأ أن سوى عليك ما شابَه. ما أو بمرض ُمصابة غري إنها كلود؟ سيد يا

صحيٍّا.» لحمها يكون لن وإال ذبحها،
تمام واثٌق ولكني بها، سأفعل ما أعلم ال حال. أي عىل إيلَّ بالنسبة صحيٍّا يكون «لن

أذبحها.» لن بأنني الثقة
مكانًا يُهيِّئ أن وعليه ُمتَعب، إنه ماهييل. يا تُزعجيه «ال قائلًة: ويلر السيدة حذََّرتها

الحية.» الخنازير أجل من صالًحا
فقد بنفيس. الخنازير تلك من أيٍّ ذبَح أستطيع ولكني سيدتي، يا كذلك أنه «أعلم
لحم ِحفظ أستطيع حال، أي عىل فريجينيا. يف كنت عندما لديَّ صغريًا خنزيًرا ذبحُت

طويلة.» ملدٍة الخنازير ضلوع من لحٌم لدينا يكون لن والضلوع. األفخاذ
صاح: الخنازير. فقدان من واغتمامه َظْهره ألم بسبب شديد ببؤٍس يشعر كلود كان

جنوني!» فسيَُجنُّ املنزل إىل ماهييل تأخذي لم إن «أمي،
بدا عرش. االثنَي الخنازير لتلك املالية القيمة عن والدته سألته اليوم، ذلك مساء يف

قليًال. ًا ُمتحريِّ
دوالر.» ثالثمائة ربما بالضبط؛ أعلم ال «أوه،

تعلم هل امُلصيبة، تلك منُع بإمكاننا كان كيف أعلم ال ا؟ حقٍّ امَلبلغ هذا تُساوي «هل
وجهها. عىل الَحرية بَدت أنت؟»

الغطاء تحت امُلتألِّم جسده يُمدِّد يكد لم ولكن مبارشًة، العشاء بعد النوم إىل كلود خَلد
يبُد لم ولكن ُعْهدته؛ يف تُِركت ألنها الخنازير فقدان من بالخزي شَعر يستيقظ. بدأ حتى
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عما نفسه يف تساءل والدته. حتى عليه حزنت الذي األمر وهو املال؛ لَخسارة يأبَُه كان أنه
املالية. القيم تجاه طفوليٍّا ازدراءً لديه يُنمِّ لم الشتاء هذا طوال كان إذا

ِخنرصه، يف ثقيًال ذهبيٍّا خاتًما يرتدي كان امليالد، عيد وقت املنزل يف رالف كان ملا
لُعبة يف َرِبحه أنه كلود أخرب المعة. بنقوٍش ُمحاطٌة ء، البازالَّ بحجم ماسٌة ه فصِّ يف وكانت
امُلكتِنز امُلتورِّد النوع من كانتا لقد — السيارة شحم من َقط رالف يدا تَخُل لم بوكر.
ضوء عىل الحظرية يف يحلب وهو صورته كلود تذكَّر نظافته. عىل الحفاظ يمكن ال الذي
ظهَرت كبري. حدٍّ إىل البقرة حلمات تُشِبه وأصابعه برَّاق، بشعاٍع ترمي وجوهرته الفانوس،

املزارع. مجال يف النجاح عىل رمًزا باعتبارها اآلن أمامه الصورة تلك
القمح يأخذ العالية؛ القيمة ذات األشياء السوق إىل ويأخذ املزارع يستيقظ كان
الخنازير أفضل وأخذ العالم، مستوى عىل نظريهما تُضاهَي أن يمكن بجودٍة اللذَين والذُّرة
ِقطع الرديئة؛ الجودة ذات بعضاألغراضامُلصنَّعة يشرتي كان العودة، طريق يف واملاشية.
ِمثل يرتديها الذي الوسيم تجعل مالبس لونُها، بَهت وستائر سجاجيد ة، ُمكرسَّ برَّاقة أثاث
آلُة تصمد تكن لم تحطََّمت. أيًضا وهذه — اآلالت عىل أمواله معظم يُنِفق وكان ج. امُلهرِّ
لثالث االفرتايضَّ العمر تجاوزت مدًة األحصنة أحد ويعيش طويلة، مدًة البخارية الدرس

سيَّارات.
ومزارعهم ومنازلهم أنهم فقراء، الجريان جميُع وكان صغريًا، كان ملا كلود أحسَّ
بساتني زراعة يف أطَول وقتًا يستغرقون حينها امُلزاِرعون كان أكثر. فريدة بشخصيٍة َحُظوا
أو برتقال أشجار بزراعة سياجات عمل ويف مزارعهم، يف البديعة الُقطني الحور أشجار
يكن لم أماكنها. من واقتُِلعت اآلن األشجار هذه كلُّ ُقِطعت حقولهم. حدود بطول ساج
تَُعد لم الثلجية، الرُّكامات يف تسبَّبوا األرض، انخفاضُخصوبة يف تسبَّبوا السبب؛ يعلم أحٌد
يريد إذ الرخاء؛ َرِحم من القلب قسوة من نوٌع تولَّد األشجار. هذه من أيٌّ أحٍد لدى توجد
وُحوِفظ ُرِعيَت التي البساتني بها. يفخر أن اعتاد التي القديمة األشياء ر يُدمِّ أن امرئ كلُّ
املدينة إىل الذَّهاب بات اإلهمال. من تموت كي اآلن مرتوكًة باتت سنًة عرشين طيلَة عليها

زراعتها. من أسَهل الفاكهة لرشاء بالسيارة
يُكنُّون البلدة هذه يف امُلزاِرعني جميع كان أن وقَت يتذكَّر إنه أنُفُسهم. الناس تغريَّ
إما أبناؤهم بينهم. فيما القضائية امُلناَزعات تنتهي فال اآلن أما بعض، تجاه بعضهم الودَّ
الواضح من املشاكل. إثارة عن ينفكُّون وال والكسل، اإلرساف أو والجَشع بالبخل يتَّصفون

َكْسبه. من أكربَ ِفطنة إىل يحتاج املال إنفاق أن
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إىل يُسافر أن يوليوس بإمكان إرليش. آل يف فكَّر االستنتاج، هذا كلود ل تأمَّ عندما
رالف يُنِفقه مما أقلَّ دخٍل عىل ويعيش الدكتوراه، درجة عىل يحصل كي ويدرس الخارج

العالم. إليه يحتاج بيشءٍ أبًدا يقوم ولن تجارة، أو مهنٌة لرالف أبًدا يكون لن العام. يف
مهاراٍت يمتلك وال عاًما وعرشين واحًدا يبلغ كان أخيه. حال من أفضَل حاله يجد لم
ُمزارع فتًى إنه بينهم. يكون أن يُحب الذين الناس وسط الوجود عىل قدرًة وال تدريبًا، وال
إليه. بالنسبة مكان أفضل املزرعة أن تعتقد كانت إرليش السيدة أن بدا وحتى وغبي، أخَرق
صباح. كلَّ االستيقاظ عناء تستحقُّ الحياَة تلك يجد لم ذلك ورغم صحيًحا؛ هذا كان ربما
كانت يريد. ما له ق يُحقِّ ال املال دام ما املال أجل من العمل فائدة رؤية يستطيع ال إنه
تعاسة سبب هو األمن هذا أن أحيانًا يظنُّ كان األمن. يجلب املال إن إرليش السيدة تقول
فيهم. ما أسوأ وإظهار الناس لدى الصفات أفضِل قتِل إىل إال يؤدي ال التامُّ فاألمان الجميع؛

كلود.» يا األرض وجه عىل األفضُل الحياة «إنها يقول: كان أيًضا إرنست
الواضح فمن الصباح، يف االستيقاَظ وخشيَت ليلة كلَّ مهزوًما الرسير إىل ذهبَت إن لكن
فوات من الخوف عدم عمره، يف شخص إىل بالنسبة إليك. بالنسبة امُلثىل الحياة ليست أنها
الئق. بَمدفٍن الحظوة إىل االطمئنان عن يقلُّ ال كافية ملدٍة والنوم اليوم يف وجبات ثالث
ُمطَلًقا يُولدوا لن والذين بعُد يُوَلدوا لم فالذين املنطق، هذا املرءُ اتبع إذا األمن؛ األمان،

يشء. لهم يَحُدث أن يمكن ال إذ أمان؛ بأكرب يَحَظون
يستطع لم فيه. ً خطأ شيئًا هناك أن — الجميع يعلم كان كما — يعلم كان كلود أن بدا
الذين الحاملة الرؤى أصحاب من يكون أن ويلر السيد يخىش كان بالسخط. شعوره إخفاءَ
مشكلة أن ويلر السيدة تظنُّ كانت ولغريهم. ألنُفسهم رضورية غري متاعَب يف يتسبَّبون
أخالقي، ُمتمرٌِّد أخاه أن ُمقتِنًعا بايليس كان اآلن. حتى الربِّ من قربه عدم يف تَكُمن ابنها
ولكنهم كلود، يُحبُّون كانوا الجريان اآلراء. أخطر يُخفي كان وحذَره ظه تَحفُّ َخْلف وأنه
أن من بدًال أنه كلود يُدرك كان صالحه. يف أتى والده ثراء إن ويقولون منه، يسخرون كانوا
محاوالٍت ويف تتغري، ال ظروف مقاومة يف يُبدِّدها فإنه يشء، تحقيق يف طاقته من يستفيد
النهاية، يف نفسه يف التحكُّم استطاع أنه يظن كان عندما طبيعته. لقمع نفًعا تُجدي ال
إىل خشبي عموٍد من البرص َلْمح يف يتحوَّل كان كاملة؛ أيام جهود تُبدِّد بأن كفيلٌة فلحظٌة
عن يتوقَّف أو الرسير، عىل برسعة يتقلَّب أو قدَميه، عىل ينهض كان بالحيوية. ُمفَعم فتًى
يشء بوجود االعتقاد إنه فيه؛ واأللم األمل ويُشِعل عقله، يف يتَّقد القديم االعتقاد ألن امليش؛

عليه. العثور فقط يستطيع لو الحياة، يف جميل
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١٩

بحدوث أنذَر جزئي ذوباٌن حدث الجوية. األحوال يف تقلُّبات حَدثَت الشديدة، العاصفة بعد
الناس ل وتجوَّ الثلج، من بطبقة بكاملها البلدة تألألَت أخرى. مرًَّة الثلج د تجمَّ ثم طوفان،
العادية. الحياة مستوى من بكثري أعىل مستًوى يف كانت د، امُلتجمِّ الثلج من أرضيٍة عىل
األشياء من كومة بني من ويلر بالسيد الخاصة القديمة الزوجية الجليد مركبَة كلود أخرج
إىل بها الخاصة الصدئة األجراس وأحرض لسنوات، فوقها قابعًة ظلَّت التي امُلتجاِنسة غري
لديهم أصبح امُلزاِرعني معظم أن إىل نظًرا الطوب. غبار باستخدام ماهييل عها تُلمِّ كي املنزل
كانوا ويلر آل ولكن تحطََّمت. حتى بهم الخاصة الجليد َمركبات تركوا فقد اآلن، سياراٌت

أشيائهم. عىل يُحاِفظون ما دائًما
ابنَة كانت إنيد الجليد. بمركبة جولة يف رويس إنيد أخذ ينوي أنه والدته كلود أخرب
والذي املنطقة، ُمستوِطني أوائل من يَُعد الذي رويس، جايسون يُدعى الذي الحبوب تاجر
كانا وكلود إنها فرانكفورت. ُمقاَطعة يف الوحيدَة الحبوب طاحونة يُدير سنوات عدَة ظل
كل يف بالطاحونة ى يُسمَّ كان الذي منزلها إىل رسمية بزيارٍة يقوم كان قديمني؛ رفيَقني

املدينة. يف مكتبه يف رويس السيد لزيارة يذهب كان ما وكثريًا إجازته، أثناء صيف
بومبي — القويَّني الصغريين األسَوَدين الِحصاننَي كلود ربط مبارشًة، العشاء بعد
طويل، بوقٍت الشمس تغيب أن قبل القمر ظَهر اليوم، ذلك يف الجليد. َمركبة يف — وساتان
بالثلج امُلغطَّاة األرض يغمر اآلن وبات الظهرية، بعد ما وقِت معظَم شاحبًا السماء يف وبقَي
يَسُعه ال العالم أن الفتى فيها يُحسُّ التي امُلنرية الشتاء ليايل إحدى كانت لقد . الِفيضِّ بنوره
وُمرَهف سعيد أحٌد امُلتأللئة الزرقاء السماء قبة تحت يوجد ال أنه ِكَربه؛ من الرغم عىل
بموسيقى الجليد َمركبة أجراس دوَّت أجله. من مخلوقة العَظمة هذه كل وأن ِمثله، الحسِّ
فصول ِعدَّة بالغبار وُمختِنقة صِدئة ظلَّت بعدما أخرى مرًَّة بالعمل َسِعدت وكأنها ُمبِهجة،

الشتاء. من
النهر إىل ويمتدُّ الرسيع الطريق من إليه الوصول يمكن الذي الطاحونة إىل الطريق إن
يأخذه كي والده إىل يتوسل كان صغريًا، فتًى كان ملا كلود. مع سعيدة ذكرياٌت له كانت
صاحبها وابنة وصاحبها الطاحونة يُحب كان الطاحونة. إىل فيها يذهب مرة كل يف معه
حتى إنيد. والدة من يخاف وكان ُمطَلًقا، الطاحونة صاحب منزل يُحب لم لكنه الصغرية.
ألحد يسمَح أال قرَّر امُلحرِّكات، ُغرفة بجوار الطويل الحاجز يف فَرَسيه يربط كان بينما اآلن،
والغايل؛ الحديث باألثاث املليئة تلك الرسمية، االستقبال ُغرفة إىل الدخول عىل يحمله بأن
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يتحدَّث يشء أي يف التفكري يستطيع وال شجاعتُه، دائًما عنه تتخىلَّ كانت الُغرفة تلك يف إذ
تجلس رويس السيدة وكانت الصمت، وسط رصيٌر حذائه من يَصُدر كان تحرَّك، وإذا فيه.
صعوبة زادت جلوسه، مدة طالت وكلَّما تجاهه؛ الحادَّتنَي الصغريتني بعينَيها وتطرف

خروجه.
الباب. إىل بنفسها إنيد أتَت

تدخل؟» ألن كلود! إنه «َعجبًا، بًة: ُمتعجِّ صاحت
الطقس هيا، القديمة. الجليد مركبة أخرجُت جولة. يف معي تخرجي أن أريد ، «كالَّ

الليلة!» هذه جميٌل
ز؟» أتجهَّ ريثما والدتي وترى تدخل ألن األجراس. سمعُت أنني «أظن

عليه ر تتأخَّ لم الحاجز. إىل ُمهِروًال وعاد الفَرَسني، مع البقاءُ عليه يجب إنه كلود قال
األمامية البوَّابة وعَربَت امَلمر عرب برسعٍة أتَت األشخاص. من النوع هذا من تكن لم إذ إنيد؛
الكوبيه سيَّارتها تقود عندما تلبسه كانت الذي مني والية شعاُر عليه قيادة ِمعطَف البسًة

البارد. الطقس يف
طريق أي «واآلن، كلود: سأل تُجلِجل، األجراس وبدأت األمام، إىل الفَرسان اندفع ملا

سنسلكه؟»
أجراس أسمع لم كلود. يا أجراسك أحبُّ وأنا جميلة! ليلٍة من لها يا طريق. «أي
يف املنزل إىل املدرسة من وجالديس أنا تأخذَني أن فيه اعتدت الذي الوقت منذ جليد َمركبة
ِفراءٍ من أكثر تعلم، كم لديها، الليلة؟ معنا ونأخذَها عليها نمرَّ أن رأيك ما العاصف. الجو
هل يعرفن ال إنهن بشأنها؛ بشدة ات ُمتحريِّ العجائز النساء «كل إنيد. ضحكت وهنا، اآلن.»
فأعتقد بنفسها، اشرتتها أنها من ُمتأكِّدات كنَّ إن ال. أم امليالد عيد يف لها أخوك أعطاها

ا.» عامٍّ اجتماًعا سيَعقدن أنهن
التي الطريقة من تَْسأمني «أال بالسوط. سني امُلتحمِّ الصغريين الحصاننَي كلود َرضب

دوًما؟» جالديس عىل بها يتحدَّثون
يتحدَّثون شيئًا هناك أن بد ال هدوئها! من أَعَجب ولكني هي. تُبايل كانت إذا «سأفعل
أن يف أشكُّ بالتأكيد امِلسكينة. فارمر السيدة عىل رة امُلتأخِّ الرضائب ترتاكُم وبالطبع بشأنه،

لها.» اشرتاها الذي هو بايليس
لحظات. بضع منذ كان كما معهما وأخذَها عىلجالديس، للمرور ًسا ُمتحمِّ كلود يَُعد لم
الثلج بياض عْربَ خافت بنوٍر تُشعُّ امُلنرية النوافذ وكانت اآلن، املدينة من يقرتبان كانا لقد
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يف تُطَفأ الشوارع مصابيح كانت امُلتقدمة، فرانكفورت يف حتى األزرق. باللون امُلنعِكس
الجزء يف صغري أبيَض كوٍخ يف تعيشان وابنتها فارمر السيدة كانت الليلة. كتلك ُمنرية ليلٍة
السياج، أمام اقرتبا ملا امُلتواِضع. ْخل الدَّ أصحاِب سوى يعيش ال حيث املدينة، من الجنوبي
الصحبة تُحبُّ إنها لدقيقة. حتى ولو جالديس والدة لنرى ف نتوقَّ أن «يجب إنيد: قالت
به تُحيط الذي واملنحدر الضيِّق املدخل إىل وَصِعدا شجرة يف فَرَسيه كلود ربط كثريًا.»

د. امُلتجمِّ بالثلج ُمغطَّاة ُمتسلِّقة نباتاٌت
ولها عمرها، من الخمسني يف الوجه ُمتورِّدُة ضخمة امرأٌة إنها فارمر؛ السيدة قابلتْهما
وتِبعهما للداخل، واصطحبَتها بودٍّ إنيد بذراع أمسَكت كنتاكي. والية أهل مثل جميل صوٌت
التي امُلستوية غري األرضية وذات امُلنخِفض السقف ذات الطويلة الجلوس ُغرفة إىل كلود
املاهوجني. خشب من ُمتهاِلك أثاث ِقطع بضع وبها طَرف، كل يف واحد ِمصباحان، بها
دَخال، عندما ينهض لم ويلر. بايليس يجلس كان لب، الصُّ الفحم ِمدفأة بجانب هناك،
وبجانب صغرية، طاولٍة عىل اإلحراج. بعض يتخلَّله بصوٍت رفاق»، يا «َمرحبًا قال: ولكنه
أخرجه الذي الحلوى صندوق يوجد كان فارمر، بالسيدة الخاصة الخياطة أدوات سلة
ِمصباٌح يوجد كان ذهبي. برشيٍط مربوًطا يزال ال كان والذي قليل، قبل ِمعطفه جيب من
يف كلود تساءل عليه. تتمرَّن كانت جالديس أن الواضح من الذي البيانو بجانب طويل
فارمر السيدة قالت اللحظة، تلك يف ا! حقٍّ باملوسيقى ُمهتمٌّ أنه يزعم بايليس هل نفسه
تكتب كانت ملا وضَعتها أين نسيَت التي والدتها نظَّارة عن تبحث املطبخ يف جالديس إن

الجبن. بسوفليه خاصة طهي وصفة
أنَّ أظن فارمر؟ سيدة يا جديدة طهٍي وصفاِت عىل تحصلني زلِت «أما إنيد: سأَلتها

العاَلم.» يف األكالت كل طْهَي بإمكانك
تُحب أنها وأظهَرت بتواُضع، فارمر السيدة ضحَكت تماًما!» صحيًحا ليس هذا «أوه،
ابنتي ستأتي كلود. يا بالجلوس ْل «تفضَّ الباب: عند امُلتصلِّب للشخص وقالت امُلجاَمالت.

لحظات.» خالل
فارمر. جالديس ظهَرت اللحظة، تلك يف

أمي.» يا رفقًة لديِك أنَّ أعلم لم «َعجبًا، باملوجودين: ب تُرحِّ وهي قالت
جالديس إىل ينظر يَكد لم رفيًقا. يكن لم بايليس أن يعني كالُمها كان كلود، ظن يف

إليه. تها مدَّ التي يدها يُصافح وهو
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الرَّزينة الهيئُة لديها جالديس وكانت أنتويرب، مدينة من جالديس أجداد أحد أتى
تظهر نُقٌر بها التي البيضاوان واليدان البُنِّيتان والعينان امُلمتلئتان الحمراوان والشفتان
ا جدٍّ وواثقة وناضجة قليًال، بَدينة أنها البعض يعتقد للفتَيات. الفلمنكية الصور يف غالبًا
ببرشتها يُعَجبون أنهم من الرغم عىل جميلة، بأنها تُوَصف أن يمكن ال بحيث نفسها، من
عىل جالديس أن َقط يبُد لم التوليب. زهرة لوَن لونها يُشِبه التي بالُحمرة امُلَرشبة الجميلة
املدرسة إىل تذهب كانت إنها بل دائم، جدال موضُع وبذَخها وفقرها َمظهرها بأن دراية
يف ثقًال منَحها للموسيقى تعلُّمها تهتز. ال مكانة له شخٌص وكأنها يوم كلَّ منها وتعود

فرانكفورت.
به الخاصة القديمة الجليد َمركبة كلود «أخَرج زيارتهما. من الغرض إنيد رشَحت

كذلك؟» أليس معنا، سيأتي بايليس أن أظن جولة. يف معنا نأخذك كي وأتَينا
من أكثَر شيئًا يكره ال أنه يعلم كان كلود أن من الرغم عىل ذلك، يظن إنه بايليس قال
ورافَقتها ثقيلة، مالبَس تلبس كي الُعلوي الطابق إىل جالديس هروَلت الربد. يف يخرج أن

امُلتواِفَقني. غرِي ضيَفيها مع ودِّية ُمحاَدثًة تُجرَي كي فارمر السيدة وترَكتا إنيد،
كلود. يا العاصفة يف الخنازير فقدَت كيف لتوِّه بايليس «أخَربني ُمتعاِطفًة: قالت

مؤسف!» حدٍث من له يا
اإلطالق! عىل الحادثة تلك عىل يتكتَّم لن بايليس إن نفسه يف كلود قال

عن ُمختلف وهو ابنتها، ِمثل وهادئ ُمنخِفض بصوٍت تتمتَّع فارمر السيدة كانت
هناك تَُكن لم أنه «أظنُّ امُلؤدَّب: بأسلوبها قالت ولذا والعصبي؛ العايل الغرب أهل صوت

الحادثة.» تلك بشأن تتضايق أال أرجو لذا، إلنقاذها. طريقة أيُّ
الفائدة فما الخنازير. تلك ِمثل مات يشء بأي نفيس أُزِعج ال أنا «ال، بجرأة: كلود ردَّ

ذلك؟» من
األمور تلك تقع «صحيح. قائلًة: وتمتَمت قليًال، كرسيِّها يف فارمر السيدة تأرجَحت
بسوء، إنسان إصابة ِمثل ُمهمًة ليست إنها بشدة. بشأنها ننزعج أن لنا ينبغي وما أحيانًا،

كذلك؟» أليس
البسيطة الراحة مع ويتكيَّف الطيب، كالمها عىل يردَّ أن وحاَول كرسيِّه، يف كلود اهتزَّ
أن جاهدًة تُحاِول أنها الواضح من كان التي خاصتها، الطويلة االستقبال ُغرفة رها تُوفِّ التي
الطاوالت أو دة امُلنجَّ الكرايس من أيٍّ يف ثابتة أرُجل أربُع توجد لم ألصدقائها. جذَّابة تكون
ِنصف كانت الثقيلة الذهبية واألُطر الجنوب، من أحَرضتها التي للطي القابلة الصغرية
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أهل كدأب — الفقر بمسألة تهتمُّ تَُكن لم لكنها الزيتية. القايض والدها صورة يف مكسورة
جريانُها. يفعل كما رة امُلتأخِّ بالرضائب كثريًا بالها تَشغل وال — األهلية الحرب بعد الجنوب
كان الذي املكبوت الضحك صوُت شتَّتَه ولكن معها، الحديث يف َودوًدا يكون أن كلود حاَول
بايليس وجود بشأن تتمازحان وإنيد جالديس كانت األرجح عىل الُعلوي. الطابق من يأتي

وِقحتنَي! فتاتنَي من لهما يا هناك.
ذَهابًا القرية شوارع يف تُجلِجل وأجراسها ُمِرسعًة تنطلق الجليد َمركبة كانت عندما
املدينة، غادروا عندما عليها. نظرة إللقاء مَلنازلهم األمامية النوافذ إىل الناس أتى وإيابًا،
عن تتحدثان الفتاتان بدأت تريفور. منزل من أبعُد هو ما إىل يذهبوا أن بايليس اقرتَح
ملا هناك يعيشان كانا اللذين — وبرويسرت تريفور — إنجالند نيو من كانا اللذين الشابَّني
عنهما يتحدثون الجميع كان وَوْعرة. صغرية حدودية ُمستوَطنًة تزال ال فرانكفورت كانت
يف ميتًا سقط برويسرت، أموس وهو الرشيَكني، أحد أن خربُ وَصل أيام بضعة منذ إذ اآلن؛
وصديقه هو حاَول أن منذ عاًما ثالثون مرَّ هارتفورد. يف الكائن الخاصبه امُلحاماة مكتب
فوق املنزل وبنَيا فرانكفورت، بُمقاَطعة املاشية ُمربِّي أكرب من يُصِبحا أن تريفور بروس
كلود والد كان كبرية. بسعادٍة كبريًا َمبلًغا عليه وأنفقا املدينة، رشقيَّ املوجود الدائري التل
َمساعيهما بسبب بخسائرهما مقارنًة ضئيٌل الرشاب عىل دانه يُبدِّ الذي املبلغ إن دائًما يقول
غاَدرها بعدما حالها عىل َقط تبَق لم البلدة إن ويلر السيد قال األعمال. مجال يف املحمودة
تربية مجال يف وبرويسرت تريفور دخل حينما الوقت عن يُخِربهم أن ه رسَّ الشابَّان. هذان
وأرادا يصربا لم وصل وملا كبرية؛ بتكلفٍة اسكتلندا من للتكاثر كبًشا استوَردا األغنام.
أْن النتيجة وكانت قفصه. من خَرج أن بُمجرَّد النِّعاج مع أطَلقاه ثَم ومن منه؛ االستفادة
ثلجيٍة عاصفٍة يف — مارس شهر بداية يف ُولَدت إذ الخطأ؛ الفصل يف الُحْمالن كل ُولِد
بجميع وطاف ِحصانه امِلغوار تريفور امتطى الربد. من األمهات كلُّ وماتت — شديدة
من إرضاع وحلماِت زجاجات يشرتَي كي الصغرية؛ امُلستوَطنات كل بني امُلقاَطعة، أرجاء

أمهاتها. ماتت التي الُحمالن إطعام أجل
كان ُمزاِرع ِقبل من تريفور منزل من القريبة الِخصبة الفيضية األرض استُؤجَرت
مبنًى به امُللَحق امُلريح املنزل عن أما اآلن، حتى سنوات منذ محصولها بيع أجل من يزرعها
فقد — حينذاك الريف من الجزء ذلك يف مألوًفا يَُكن لم يشء وهو — البلياردو للعب فرعي
وكان ُمستدير، صغري تلٍّ أعىل املنزل يقع كان خشبية. بألواٍح ُمغطَّاة ونوافذه ُمغَلًقا ظلَّ
الليلة، تلك يف نحوه كلود اتجه وملا القطني. الحور أشجار من جميل بستاٌن خلفه يوجد
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عىل موضوعة الِفراء من مصنوعة كبرية ُقبَّعٌة وكأنه امُلستقيمة الطويلة بأشجاره التل بدا
الثلج.

مكان يوجد ال ويُصِلحه؟ طويلة مدٍة منذ املنزل هذا أحٌد يَشِرت لم «ملاذا إنيد: علََّقت
املدينة.» أكابر فيه يعيش أن يجب الذي املكان أنه يبدو به. يُقاَرن أن يمكن األنحاء تلك يف
لهذا إعجابًا أُضِمر كنُت طاملا إنيد. يا أعجبك أنه ني «رسَّ ظة: ُمتحفِّ بنربٍة بايليس قال
فقد اآلن. انتهى األمر هذا ولكنَّ ُمطَلًقا. بيعه يف الشخصان هذان يرغب لم لكن املكان.

التوقيع.» أجل من هارتفورد إىل طريقه يف والعقد باألمس. اشرتيته
اشرتيت لقد جادٌّ؟ أنت هل بايليس، يا إلهي، «يا َمقعدها. يف وهي إليه إنيد اْلتفتَت
يوًما فيه وتعيش تملُّكه إجراءات ستُنهي هل عادي! عقاٌر وكأنه الفور عىل تريفور منزل

ما؟»
مكان إىل منه أذهب أن يمكن ال بحيث ا جدٍّ بعيد إنه ال. أم فيه سأعيش هل أدري «ال
بحيث الربيع يف بشدة الطنُي يغمره األرض هذه عرب املارُّ والطريق األقدام، عىل سريًا عميل

السيارة.» عليه تسري أن يصعب
لن فبالتأكيد املكان، هذا امتلكُت لو ميل. من أقلَّ املسافة تبلغ بعيًدا، ليس «ولكنه
اشرتى هل ِخطاباتها يف تسأل ما وكثريًا تتذكَّره. كاري إن حتى فيه. يعيش آَخر أحًدا أدَع

ال.» أم اآلن حتى تريفور منزل أحٌد
بالصني. تبشرييَّة بَعثٍة يف — الكربى إنيد أخت — رويس كاري

بالكامل.» قيمته دفعُت االستثمار. أجل من أشِرته لم أنا «حسنًا، قائًال: بايليس اعرتف
الشخص «أنِت إليهما. تُنِصت تَُكن لم أنها واضًحا بدا إذ جالديس؛ إىل إنيد اْلتفتَت
مثل من عقلُك يخلو ال جالديس. يا تريفور تل عىل قٍرص لبناءِ التخطيط يستطيع الذي

امَلنازل.» عن امُلبتَكرة األفكار هذه
أفكاًرا لديهم أنَّ الغالب يف يبدو املنازل يملكون ال فَمن «نعم، بهدوء: جالديس قالت
أنَّ يف أُفكِّر عندما وأحزن الحايل. وضعه عىل تريفور منزل أُحبُّ ولكني البناء. عن ُمبتَكرة

املكان.» هذا يف طيبة أوقاتًا أمَضيا إنهما الناس يقول مات. قد أحدهما
كان املدينة، إىل مرة ألول أتيت ملا أحببت. إن طيبة أوقاتًا يها «أُسمِّ بايليس. نخر
هذا يف العيش قرَّرت إذا وبالطبع القبو. من الويسكي زجاجات لرسقة يسَعون األطفال
النربة بتلك يتحدث كان ما كثريًا حديثًا.» شيئًا وأُشيِّد القديم الفخَّ ذلك فسأهدم املنزل،

الناس. أمام جالديس مع الفظَّة
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كلود.» يا هنا اآلراء يف اختالًفا هناك أن «يبدو الحديث. يف السائَق تُِرشك أن إنيد حاوَلت
ما سيَبْني قريبًا. كذلك سيُصبح أو بايليس، ملك إنه «أوه، آبهة: غريَ جالديس قالت

ة.» ُمستِعدَّ فأنا ولذا ما؛ يوًما مني املكان هذا سيأخذ أحًدا أن دائًما أعرف كنت يريد.
منك؟» «يأخذه باندهاش: بايليس تمتَم

آَخر.» أحد وألي يل ملٌك فهو مالمحه، ويُغريِّ أحٌد يَشِرته لم دام ما «نعم.
منزلك؟» سيكون فأين منزل. أخَويك من واحد لكل أصبح «كلود، مازحًة: إنيد قالت
حول سأرتحل أنني أظن ال. أم ما يوًما واحًدا سأمتلك كنُت إن أعرف «ال ساخًرا: ردَّ

سأفعله.» ما أُحدِّد أن قبل قليًال العالم
التمتمة تلك من كلود!» يا معك «ُخذني ُمفاجئ: ضجٍر عن تنمُّ بنربٍة جالديس قالت
كانا الذي الجاموس ِجلد ِغطاء تحت جالديس بيِد أمسك بايليس أن إنيد شكَّت الحزينة،

أرُجلهما. عىل يَضعانه
بحساسيٍة تتمتَّع ال التي إنيد حتى الجليد. بَمركبة التجول رحلة عىل الكآبة خيََّمت
شديدة. ريٌح هبَّت للعواطف. ُمريح غري كبًحا هناك أن رأت املكبوتة، العواطف تجاه كبرية
وتابَع ا»، جدٍّ قريبًا «سنعود قائًال: عليه ردَّ أخاه ولكنَّ يعودوا، أن مرَّتنَي بايليس اقرتَح
ُموبِّخًة: إنيد إليه همَست أن وإىل األمر. من يكفي ما عىل بايليس يحصل أن قَصد طريقه.
التجول رحلة حوَّل أنه أدرك تَقِرسنا»، الجو بُرودة بدأت نعود؛ أن ينبغي أنه ا حقٍّ «أعتقد
بُوسعها، ما فعَلت فقد عليه؛ تُعاَقب فعًال بالتأكيد إنيد ترتكب لم عقاب! إىل الجليد بَمركبة
الخروج يف ساَعدها حينما إليها اعتذاره يف تخبَّط السيِّئ. أسلوبه عىل تُغطي أن وحاولت
مريرة أفكاٌر راَودته املنزل، إىل الطويل عودته طريق ويف الطاحونة. عند الجليد َمركبة من

الصحبة. عن
قاَلتها كلمة كل من اغتاظ يودِّعها. لم أنه لدرجة جالديس من بشدة غاضبًا كان
التظاهر هذا عنها تنفَض أن بد فال بايليس، من الزواج تنوي كانت إن الجولة. تلك يف
وترتُكه منه، امُلجاَمالت تَقبَل فلماذا منه، الزواج تنوي ال كانت وإن واالستقالل. بالحرية
كلُّ يفعل ِمثلما الطاولة، عىل به الخاصة الحلوى ُعلبة ويضع منزلها، إىل الذَّهاب عىل يعتاد
نفسها تُقِنع أن تستطع لم بالتأكيد ما؟ لشخٍص التودُّد يُحاِولون عندما فرانكفورت أهل

ُمجتَمعه! تُحب بأنها
مَلظهر مرآة بمنزلة جالديس كانت الثانوية، فرانكفورت مدرسة يف زميَلني كانا ملا
بَملبسهم البالغ واالهتمام الشديدة بالنظافة فتًى أي يتحىلَّ أن العادة تَجِر لم الجمايل. كلود
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دروس يحرض وكان النواحي، هذه يف شائبٌة تشوبها ال فتاًة اختار إذا ولكن وأسلوبهم.
بدا له. تُحَسب فيها الشخصية الجذب عوامل فكلُّ معها، املعمليَّة واألنشطة الالتينية اللغة
أن يف بالكامل السبب هي كانت وما كلود، لها منَحه الذي الرشف تُقدِّر كانت جالديس أن
ِرحالٍت يف يذهبان كانا عندما املوسلني من امَلِخيطة املكويَّة الجميلة الفساتني تلك تلبس

النباتات. عن استكشافية
فيما إنه لنفسه كلود قال الجليد، بَمركبة التعيسة الجولة هذه من العودة طريق يف
مشاعرها صدَّق لقد الوقت. َطوال تعرَّض«للخداع» أنه يعتقد أن بجالديسيستطيع يتعلَّق
تُخفيَها أن يمكن راقية مشاعُر لديها ليست أنها يعلم اآلن بات لكنه ِضمنيٍّا. صدَّقها الراقية؛
األشياء هذه نفسه يف يقول كان بينما وحتى ذلك. من تَجنيَه أن يمكن ما هناك كان إن
. تتغريَّ ال راسخًة جالديس عن عقله أعماق يف الكامنة القديمة ِفكرته ظلَّت وتَكراًرا، مراًرا
الشابُّ يُحبُّ ما، ولسبٍب عميًقا؛ َمبلًغا ُجرحه بَلغ لقد تألًُّما. إال مشاعَره زاد ما ذلك ولكنَّ

أحد. يَجرحه عندما للخيانة تعرَّض أنه يشعر أن
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إنيد

١

الطويلة لم السُّ درجات مجموعة عىل يجلس كلود كان الربيع، ذلك أيام أحد عرص يف
نظرًة يُلقي كان دنفر. يف الترشيعي املجلس مبنى إىل تؤدي التي الجرانيت من املصنوعة
الشمس، أشعة تحت خرج وعندما املبنى؛ هذا يف املوجودة الجروف ساكني بقايا عىل
املرة كانت تلك بالبقاء. وأقنَعتْه أنَفه الَجزِّ الحديثة للحشائش الخافتة الرائحة اخرتقت
التل عىل امُلروج جميع كانت األرض. تلك يف الحشائش البستان عاملو فيها يجزُّ التي األوىل
ف وجفَّ الحشائش فوق ودافئ خفيف ريٌح هبَّ والزنابق. الَربِّي النرجس بزهور المعًة
باألمطار ح وتُلوِّ زرقاء السماء تزال ال وكانت العرص، وقت يف أمطاٌر هَطَلت املياه. قطرات

الحركة. الرسيعة حُب السُّ تحملها التي
واملزرعة رالف يزور كي والده أرسله شهر. من يقرب ما منذ املنزل عن كلود غاب
بالسفر؛ استمتع وترينيداد. سربينجز كولورادو مدينتَي إىل هناك من وانطلق الجديدة،
يكونون عندما الريف أبناء تغمر ما عادًة التي بالوحدة شَعر دنفر إىل اآلن عاد وملا
ألي ني ُمهمِّ غري بأنهم حولهم، يدور يشء بأي لهم عالقة ال بأنهم الشعور املدينة؛ يف
الناس هؤالء بعض يعرف كان لو يأُمل وهو سربينجز كولورادو أنحاء يف تجوَّل شخص.
بعض إىل التحدث بإمكانه كان لو إليها؛ ويدخلون املنازل من يخرجون كانوا الذين
يتمنَّى كان إذ الشوارع؛ ويَُجبْن سيَّاراتهن يَُقدن يراهنَّ الالتي الجميالت الفتَيات هؤالء
مرَّت األيام، أحد صباح يف التِّالل يف يتمىشَّ كان وبينما فقط. الكلمات بعض يُباِدلهن لو
كان مكان. أي إىل له تُوصِّ أن بإمكانها كان إن وسأَلته سيَّارتها، أبطأت ثم فتاٌة بجواره
ولكنها معها، لتُِقلَّه ف تتوقَّ أن يمكن الذي الفتَيات نوع من أبًدا ليست أنها سيعتقد كلود
عرشين الرحلة استغرَقت املدينة. إىل العودة طريق طوال بودٍّ معه وتحدَّثَت ذلك فعَلت
عن سأَلته عندما الرحلة. تلك يف له حدث ما أفضَل هذا كان ولكن ذلك، نحو أو دقيقة
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أنها بد ال الفتاة أن لدرجِة بشدة َوْجنتاه وتورََّدت أنتلرز، إنه قال فيه، سينزل الذي املكان
هناك. يُقيم يكن لم أنه فورها من عَرَفت

أعتاب عىل هنا جلسوا الذين امُلحبَطني الشباب عدد عن اليوم هذا عرص يف تساءل
الجميع كان ما دائًما الجبال. خلف تَغُرب وهي الشمس وراَقبوا الترشيعي، املجلس مبنى
لم أيًضا. ُمؤلًِما شيئًا كان ولكنه الشباب، مرحلة يف تكون أن جميل َليشءٌ إنه يقولون
املكان ذلك يف به. مرَّ الذي البؤس هذا بِمثل قطُّ مرُّوا سنٍّا األكرب األشخاص أن يعتقد
ُمنفِصلة؛ جبلية سالسل أربع إىل تنقسم الجبال ُكتَل كانت الذهبية، الشمس أشعة وتحت
بهيٍّا َمشهًدا كان األخرى. ِتلو الواحدة األفق، يف الجبال ِقمم عَلت الشمس، غاصت وكلما
التي املشكلة عن إجابة عىل الحصول ًال ُمتوسِّ نفسه سأل ِحدَّة. إال صدره يف األلم يَِزد لم

املنزل. إىل يعود أن قبل هذا عىل اإلجابة من له بد ال منها. يُعاني
امليدان وسط يف املوجود ِحصانه َصهوة يمتطي وهو كارسون كيت تمثال كان
أمريكا هناك تزال ال كانت الغرب. عن املعنى ذلك تماًما اندثر ولكن الغرب، تجاه يُشري
السماء كانت هنا، بنما. بَرزخ أسفل يشءٍ عىل يعثر أن يستطيع كان األرجح عىل الجنوبية؛
ورائه. من وشهداء ِقدِّيسني رؤيُة والدته بإمكان كان ربما األرض؛ عىل يُغَلق بِغطاء أشبَه
يف ُمضطِربًا كان والده حتى امُلناِسب. الوقت يف هذا كلَّ سيَتجاوز أنه يعتقد كان
يمكن ال أنه لألسف يا ولكن أخريًا، هدأْت عاصفًة كانت لقد جديد. مكاٍن إىل ورحل شبابه
ووقف قدَميه نهضعىل الطاقة، أنواع أحد إنها حيث للطاقة؛ إهدار إنها حيالها! يشء ِفعل
إىل ينتبه لم أنه لدرجة امُلتصاِرعة أفكاره وسط بعيًدا وغاص الشفق، ضوء أمام عابًسا

إليه. ينظر كي ووقف السفلية الدرجات من إليه َصِعد غريٍب
مجموعة عىل الرأس حاِرسَ يقف شابٍّا رأى باهتمام. كلود ص يتفحَّ الغريب أخذ
بلون األصفر وَشعره عليه، للقبض موقوٌف كأنه يَديه قابًضا الطويلة، لم السُّ درجات
الشمس أشعة تحت نُحايس لون ذات امُلتوتِّرة وهيئته مرة، السُّ إىل الضارب ووجهه الرمال،

َلُصِعق. الغريب، لذلك بدا كيف يعلم أن كلود بإمكان كان لو املائلة.

٢

املحطة يف إفطاره وتناَول فرانكفورت، يف القطار من كلود ل ترجَّ التايل، اليوم صباح يف
املنزل إىل يمَيش أن قرَّر ولذا ُوصوله؛ ع تتوقَّ أُرسته تكن لم املدينة. تستيقظ أن قبل
األفضل. هم القدامى األصدقاء النهاية، ففي رويس. إنيد يرى كي الطاحونة عند ف ويتوقَّ
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ْفصاف الصَّ ألشجار كان النَُّهري. بطول امُلتعرِّج امُلنخِفض الطريق من املدينة غاَدر
تتفتَّح. أن َوْشك عىل اللَِّزجة القطني الحور براعم وكانت جديدة، صفراء أوراٌق جميعها
طائر َجناح — واألخرى الَفينة بني — يرى وكان مكان، كل يف تُغرِّد الطيور كانت

امُلتناِثرة. الصفصاف أشجار أغصان َعْرب رائع كردينال
ماليني هناك كانت أخرض؛ لوٍن َمْسحِة من والصفراء امُلغربَّة القمح حقول تخلو ال
وناحية الشمس. ضوء يف ة بخفَّ وتلوح تعلو التي الصغرية األصابع تُشِبه التي السنابل
خطوٍط يف تتحرَّك وهي الذُّرة زراعة آالت رؤيُة كلود بإمكان كان والجنوب، الشمال
تَذْروها أن لدرجِة ا، جدٍّ ناعم نحٍو عىل املحروثة السمراء الرتبة ذات األفدنة عرب ُمستقيمة
رياٌح اجتاحت زوبعة، هبَّت عندما الطريق. جانب عىل الغبار من ُسحٍب هيئِة عىل الرياح
الهواء يف دارت التي الناعمة الرتبة من دوَّامات وتشكََّلت املفتوحة، الحقوَل لطيفة صغرية
صامت؛ هو من لكل يُغرِّد قنرب طائر عنده سياٌج عمود كل كأنَّ بدا فجأة. ثانيًة وسقطت
طول عىل ة امُلصطفَّ املباني يف الثقيلة والخيول املحروثة، الكبرية األرض ملساحة يُغرِّد كان

الخيول. هون يُوجِّ الذين والرجال الطريق،
من اليانعة الصافية بوجوهها الربية الِهندباء زهور تُطلُّ كانت الطريق، جانبَي عىل
فوق كلود وخَطى تصاَدف إذا الجاف. البلوستم ُعْشب وُحَزم الذابلة الحشائش تحت
املنزل خارج كانت ربما التي ماهييل يف يُفكِّر تجعله كانت الحادَّة رائحتها فإن إحداها،
الِهندباء أوراق لتضع بها؛ الخاصة املكسورة التقطيع بسكِّني املرج يف تحفر الصباح هذا
كل ية الرسِّ من بيشء األوراق هذه عىل الحصول أجل من تذهب ما دائًما كانت ِمئزرها. يف
كأنها األرض من قريبًا وتنحني الطريق جانبَي بطول تتسلَّل إذ الباكر؛ الصباح يف يوم
التي الربية الحيوانات من الِهندباء زهور كأنَّ أو بعيًدا، ويرصَفها أحٌد يكشفها أن تخىش

نائمة. وهي اصطيادها يجب
لم الطاحونة. إىل والده مع يأتَي أن يُحبُّ كان كيف طريقه يف وهو يُفكر كلود كان
صاحبه وزوجة الطاحونة منزل كان كذلك حينذاك؛ الطحن عملية عن شيئًا يعي يكن
التيفا نباتات بني ما يوٍم يف معها َلِعب أن إىل قليًال، غامضًة كانت إنيد حتى له، غامَضني
الدقيق ومشاهدَة املدروس، القمح صناديق يف اللعَب اعتادا الساطعة. الشمس أشعة تحت

األبيض. بالغبار أنُفسهما وتغطيَة القادوس، من يخرج وهو
امُلظِلم؛ كهفها يف تقطر وهي امُلعلَّقة الساقية مكان إىل الذَّهاَب كان األمر يف ما أَحبُّ
األخرض الوحل ِليَرتاقصفوق الشقوق بني من الشمس أشعة من ُمتعرِّج بصيٌص يدخل إذ
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التباينات مكاَن كانت الطاحونة الطينية. الصخور يف تنمو التي طة امُلرقَّ البلسم ونباتات
لصوت الشديد والهدوء امُلجلِجل الصوت امُلظِلمة، والظالل الساطعة الشمس ة؛ الحادَّ
ونظَّارًة اًزا قفَّ رويسالبًسا السيد رأى عندما األيام أحد يف اندهاشه مدى تذكَّر املياه. قطرات
عليها يرضب أخذ ُمؤِذية. غري أشياء هي كم واكتشف الرَّحى، أحجار يُنظِّف أخذ وقد
بقعٌة كلود يِد يف تزال ال وكانت منها، ر الرشَّ تطايَر حتى حادَّة بِمطرقٍة الطاحونة صاحب
الالزم. من أكثَر اقرتب عندما الجلد تحت الصوَّان الحجر من رقاقٌة دخَلت حيث زرقاء؛
إنها إذ لها؛ حبِّه إىل يرجع الطاحونة تشغيل يف رويس جايسون استمرار أن بد ال
كثرية أشياء عىل يعثر لم وهو له، عمل أول الطاحونة ولكن اآلن. كثريًا ماًال تُدرُّ تَُعد لم
املرء يُصاِدفه أن يُمكن كان األحيان، بعض يف حياته. يف لها وُحبه بها اهتمامه تستحقُّ
لم طويل، وقٍت ومنذ إجازة. العامل أعطى ألنه بالدقيق؛ امُلغربَّة الطاحونة عامل بمالبس
الطاقة؛ توليد أجل من كريك الفيل نَُهري يف وانخفاضه املياه منسوب ارتفاع عىل يعتمد يَُعد
يه يُسمِّ كما ُمسوَّسة»، ِسنَّة «مثل اآلن القديم السدُّ أصبح بالبنزين. يعمل ُمحرًِّكا ركَّب ألنه

الصفصاف. أغصان من وأَجمٌة الطحالُب عليه ونَمت العمال، أحد
بولد، يُرَزق لم عمله. ِمثل جيِّد نحٍو عىل رويس للسيد العائلية الشئوُن قطُّ تَِرس لم
الطاحونة منزل إن الناس يقول فتَيات. خمس بني من فقط فتاتنَي تنشئة يف إال ينجح ولم
طويلة مدًة الطاحونة يف ال العمَّ عىل اإلبقاءَ رويس السيد يستطع ولم ي. صحِّ وغري رطٌب
كآبة من يشتكون كانوا إنهم شئونها. يتوىلَّ كي ُمتزوًِّجا رجًال ووظَّف كوًخا بنى حتى
رويس السيدة كانت صيف، كل ويف الطعام. من يكفي ما عىل الحصول وعدم املنزل
عىل العيش تعلََّمت حيث ميشيجان، يف النباتي األكل بنظام خاصة ة ِمصحَّ إىل تذهب
أن يحدث لم ولكن لعائلتها، طعاًما تُِعد كانت أنها شك ال صة. امُلحمَّ والحبوب ات امُلكرسَّ
اعتاد ولذا، مرسوًرا. يتناولها أو ُمبتِهًجا املرء إليها يتطلَّع أن يمكن النهار يف وجبًة قدََّمت
ببعض زوجتُه تميَّزت ذلك، ومع املدينة. يف الفندق يف العشاء يتناول أن رويس السيد
عشاء َموعد يقرتب كان وعندما عليه. غبار ال خبًزا تُِعد كانت الطهي. يف الرائعة اإلنجازات
كعكة أو الرائعة املايونيز صلصة تحضري أجل من تُدعى كانت ما فدائًما الكنيسة، يف
الكعك. من مجموعات أي بني إسفنجية كعكة أَخفُّ أنها يف شك ال بها؛ الخاصة فود أنجل
كأنها تبدو جعلها فهذا بصحتها، التفكري عن تكفُّ ال رويس السيدة كانت ملا
كانت لقد االنعزال. من نوًعا لديها ذلك وولَّد يُهِلكها. ندٌم يفرتسها أو خفيٍّا حزنًا تُصاِرع
كانت ظة. وُمتحفِّ ُمتشكِّكًة جعلتها الحقيقة وتلك اآلَخرين، عن مختلفة بطريقٍة تعيش
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رعاية تحت املصحة يف تكون عندما إال بالتعاطف ويحوطها يفهمهما أحًدا أن تشعر ال
املحبوبني. أطبائها

البسيطة. الطُّرق من بالعديد الحياة تجاه مشاعرهن وصبَغ بنتَيها، إىل تشكُّكها انتقل

حميمة. صداقاٍت تُكوِّنا لم ولذا ُمختِلفتان؛ بأنهما يشعران وهما الفتاتان هاتان نشأت
منزل إىل الذَّهاب تُكِثر التي فرانكفورت يف الوحيدة الفتاَة هي كانت فارمر جالديس
يف الصني إىل — الكربى االبنة — رويس كارولني ذَهاب من أحٌد يُفاجأ ولم الطاحونة.
يقولون الناس كان حال، أي عىل سفرها. عىل أمها اعرتاض عدم من وال تبشريية، ة َمهمَّ
وتُصبح إنيد تنشأ أن أَملوا كاري ذهبت وملا بالغرابة؛ يتمتَّعن رويس عائلة نساء إن
املدينة إىل كثريًا وتأتي أنيقة، مالبَس تلبس كانت لقد تربيتهم. يف قريتها أبناء إىل أقَرب

العامة. املكتبة أو الكنيسة أجل من أعمال إلنجاز دوًما ُمستِعدَّة وكانت بسيَّارتها،
صفٌة وهي الجمال، بالغُة إنيد أن يعتقدون فرانكفورت أهل كان ذلك، إىل إضافًة
شاحبة وبرشٌة وجميل، صغري رأٌس ولها نحيفًة كانت املجتمع. يف االندماج عىل ع تُشجِّ
شحمة من امُلمتد الطويل الخطُّ كثيفة. بُرموٍش سوداوان كبريتان غائمتان وعينان وناعمة،
وهنَّ — العجائز النساء ولكن الجمود، من رضبًا وجهها عىل أضفى ذقنها طَرف إىل أُذنها
كانت وكرامة. َحْزم عن ينمُّ كان امَلظهر هذا أن يَعتربن — املسائل تلك يف النُّقاد أفضُل
يُوحي بحيث تَلمسها؛ أن من بدًال بُفرشاة األشياء تمسح كأنها ورشيقة، رسيعًة حَركتها
كانت عندما بها. امُلحيطة األشياء عن بعيًدا وتنزلق النحيف بجسدها تُحلِّق بأنها َمظهرها
تجسيد أجل من إنيد تُختار كانت ُمتحرِّكة، أو صامتة تمثيلية َمشاهد األحد مدرسُة تُقدِّم
شحوُب ديانا». أو «املسيح لوحة يف والشهيدة — الكفيفة بومبي فتاة — نيديا شخصية
يراها من يجعل كان ذلك كل الثابتتان، السوداوان وعيناها لجبهتها الخانع وامليُل برشتِها

األوائل». املسيحيني «من أنها يظن
يُِرسع ويلر كلود كان عندما مايو، شهر أيام أحَد كان الذي اليوم ذلك صباح يف
ُمقامة كروم تعريشة بجانب واقفًة الساحة يف إنيد كانت الطاحونة، باتجاه الُخطى
التي األرض تعزق كانت الكثيفة. األشجار ظالل تحت من خرَجت إذ السياج، من بالقرب
من بالقرب الطريق ُمنعَطف عند فيها. البذور إلسقاط أخاديد وتعمل باألمس ُحِرثت
وقلنسوتها بالنشا، امُلعاَلج الوردي فستانها كلود رأى امُلتشاِبك، القديم الصفصاف شجر

ُمِرسًعا. فتقدَّم الصغرية. البيضاء الشمسية
تزرعني؟» هل «مرحبًا، السياج: إىل يتقدَّم وهو نادى
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أن دون من ولكن برسعة، استقاَمت اللحظة تلك يف الزراعة يف محنيَّة كانت التي إنيد
الغبار نفَضت ُمفاجأة!» هذه الغرب. يف ما مكاٍن يف كنت أنك ظننُت كلود! «َعجبًا، تجفل.
كانتا الكوع، أسفل من العاريتان ذراعاها، الليِّنة. البيضاء بأصابعها وصافحتْه يَديها عن

أوانها. قبل الصيف مالبس ارتَدت كأنها باردتني وبَدتا رفيعتنَي،
تزرعني؟» ماذا املنزل. إىل ه ُمتوجِّ أنا الصباح. هذا لتوِّي «ُعدُت

عطرية.» ء بازالَّ «زهور
يف منها مجموعًة أرى عندما القرية. يف الزهور هذه أنواع أجَود تزرعني ما «دائًما

دوًما.» عليها أتعرَّف مكان، أي يف أو الكنيسة
األرض العطرية. ء البازالَّ زهور زراعة يف كبريًا نجاًحا ق أُحقِّ «نعم، قائلًة: اعرتَفت

الشمس.» أشعة من كبري لقدٍر وتتعرَّض هنا، ِخصبٌة
امُلتسلِّقة الزهور أو الليلك زهوُر لديه أحد ال فَحْسب. العطرية ء البازالَّ زهوُر «ليست

ويستاريا.» َكْرمة لديها التي فرانكفورت ُمقاَطعة يف الوحيدُة أنك وأظن هذه،
تُحب إنها مرَّة. أول هنا إىل َقِدمت عندما طويلة، مدٍة منذ الزهوَر تلك أمي «زرَعت

هذه.» القارس الشتاء فصول أحد يف منَّا تذبل أن أخىش كثريًا. الويستاريا كرمة
تخصيُص عليِك يجب جيًدا. بها اعتني عار! وصمَة هذا سيكون «أوه، بإعجاب: تحدَّث

حال.» أي عىل األشياء بهذه لالعتناء الوقت من كبري قدٍر
بالزهور أهتمُّ «أظنُّني الخلف. إىل الصغرية َقَلنسوتها وأزاحت السياج، عىل إنيد اتَّكأت

االهتمامات.» من العديد لديك كلود؛ يا أحسدك ما كثريًا بالناس. اهتمامي من أكثَر
التعاسُة مني بَلَغت لقد االهتمامات! من العديد لديَّ ليس إلهي، يا «أنا؟ كلود. ُفوِجئ
شعرت ثم الذَّهاب، عن التوقُف عيلَّ كان حتى الكلية إىل بالذَّهاب أهتمَّ لم عظيًما. َمبلًغا

الشتاء.» طوال أتعبَني ذلك بشأن الحزن أن أظن العودة. أستطع لم ألنني باألسف
الحرية.» ُمطَلق لك فأنت تعاستك؛ وراء السبب أعرف «ال هادئ. باندهاٍش إليه نظَرت

أيًضا؟» أنِت بالحرية تتمتَّعني أال «حسنًا،
إىل السفر هو ا حقٍّ أريده الذي الوحيد اليشء يل. يحلو ما أفعل كي ُحرة «لسُت
لم كاري ولكن الكافية. بالقوة أتمتَّع ال أني أمي تظن عملها. يف كاري ومساعدُة الصني

هناك.» كذلك أكون قد أنه وأظن الصني، يف أفضُل إنها ُمطَلًقا. هنا قوية تكن
من مرًحا أكثَر حينها كانت إذ الجليد؛ َمركبة جولة منذ إنيد يَر لم بالقلق. كلود شَعر
ما إنيد. يا األفكار تلك من تتخلَّيص أن «يجب ة. الهمَّ فاترَة أصبحت أنها اآلن وبدا امَلعتاد.
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أال األطوار. غريب إنساٍن إىل يُحوِّلك فهذا هكذا. بُمفَردك وجهك عىل تَِهيمي أن لك ينبغي
هنا؟» فيها املشاركُة يمكن التي التبشري أعمال من الكثري يوجد

فقط الحق، ملعرفة فرصة هنا جميًعا لدينا ولكن الجميع. يقوله ما «هذا َدت. تنهَّ
هؤالء كل يف التفكري ل أتحمَّ ال لهم. ُمتاحة غري الفرصة تلك لكن استغاللها. استطعنا لو

الظالم.» يف ويموتون يعيشون الذين املاليني
الالمعة الحقول إىل نظر ثم األرز، أشجار خلف الكائن الكئيب املنزل إىل كلود نظر
املايض. العام يف لها الجاُر ِنعم يكن لم إنيد. حزن يف يًدا له كأن شَعر الرتبة. الناعمة
أنني أخربتُِك إيلَّ. انظري حاربوه. إذا إال الظالم، يف يعيشوا أن يمكن أيًضا هنا «الناس
نتعثَّر ولكننا بيننا، فيما كبري ودٍّ بوجوِد جميًعا نشعر الشتاء. فصل طوال ُمكتئبًا ظِللُت
أحُدنا يرى ما نادًرا ولكننا قديمان، صديقان وأنِت أنا أبًدا. مًعا نجتمع وال ُخطانا يف
لم ملاذا وتَزوريها. نفسك زي تُجهِّ بأن سنتنَي مدَة تَِعدينها ظللِت إنِك أمي تقول اآلَخر.

بزيارتك.» ستَسَعد كانت تأتي؟
خيوط تُِربم وأخذت للحظة، َفت توقَّ ذلك.» أحبَّت والدتُك دامت ما إذَن. «سأفعل
يف إليه ونظرت رسيعة بحركٍة رأسها من انتزعتها ثم الذهن، شاردُة وهي قلنسوتها

كذلك؟» أليس حرٍّا، ُمفكًِّرا ا حقٍّ تصبح لم «كلود، مبارشًة. الساطع الضوء
ذلك؟» تظنِّني جعَلِك الذي ما «َعجبًا، فيه. بملء ضحك

النوع ذلك تقرآن وإياه إنك الناس ويقول … كذلك هافل إرنست أن الجميع «يعرف
مًعا.» الكتب من

بصداقتنا؟» َعالقٌة لذلك «هل
كبريًا.» قلًقا ذلك من قلقُت تجاهك. به أشعر الذي الثقة قدُر تضاءل عالقة. له «نعم،

ه.» أستحقُّ ال أنني األسباب أحد القلق. هذا عن ي ُكفِّ «حسنًا، برسعة: قال
«… منفعة أيَّ للقلق أنَّ لو ذلك! أعلم نعم، «أوه، وقالت: بلوم رأسها هزَّت

ألم منفعة! له «سيكون يَديه. بِكلتا بينهما توجدان اللَّتنَي السياج بدعامتَي كلود أمَسك
السبب هو أهذا هنا؟ فيها املشاركُة يمكن التي التبشري أعمال من الكثري يوجد أنه أُخربك
ُملِحد؟» أنني تعتقدين ألنك املاضية؛ القليلة السنوات يف تجاهي ظًة ُمتحفِّ جعَلِك الذي

هافل.» إرنست قطُّ أُحبَّ لم أنني «تعلم تمتَمت:
يف يُساِعده قد يشء عىل عثر أنه شَعر املنزل، إىل ًها ُمتوجِّ الطاحونة كلود غاَدر ملا
أن دون من بمفردهما ثا ويتحدَّ إنيد عىل يُعرِّج أن رائعة فرصٍة من لها يا الصيف. فصل
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ينظر املساحيق، دائًما عليه تَضع الذي والدتها، وجَه يرى أن دون من أحد؛ يُقاِطعهما
منذ حتى السن، يف كبريًة دائًما تبدو رويس السيدة كانت ُمنسِدلة! ستارٍة خلِف من إليه
نحيلة امرأًة كانت لقد الصغريتني؛ بنتَيها مع الكنيسة إىل تأتي كانت عندما طويل وقٍت
األسَود فستانها وكان ألسفل، مائل بريٍش كبرية وقبعًة عاٍل بكعٍب صغريًا حذاءً تلبس
يجعلها مما صوتًا؛ ويُحدث ملعانًا يُعطي الذي األسَود والكهرمان الطويل بالخرز ًعا ُمرصَّ

الحرشة. مثل الخارج من ُصلبة تبدو
تقيض كانت لقد باآلخرين. أكثَر واالختالط الخروج عىل إنيد يُساِعد أن عليه كان
ومملكة حديقتها الخارجية؛ والبعثات الزهور الخاصة. أفكارها ومع أمها، مع طويًال وقتًا
أيًضا. للغاية رائع ويشءٌ اهتماماتها. يف وُمثريٌ عادي غري يشءٌ هناك كان العظيمة، الصني
معقوليِة عدُم زاد وكلما لعقلها. الطبيعيَّ العطَر كان اإليمان ُمتديِّنة؛ املرأة تكون أن يجب
املفقود» «الفردوس قصيدة قصة يعترب كان لقد اإليمان. حالوُة زادت به، تؤمن ما
يكن لم عاٍل، بصوٍت عليه والدته تقرؤها عندما ولكن «األوديسة»، ملحمة مثل أسطورًة
األشياء عن ُمقدَّسة أفكاٌر لها ليس التي املرأة أيًضا. حقيقية بل فحسب، جميلًة يعتربها

الرجل. ِمثل وعادية ُمملَّة ستصبح البعيدة الغامضة

٣
األمسيات يف الطاحونة منزل إىل بالسيارة كلود زيارات كثَُرت التالية، القليلة األسابيع يف
إىل الذَّهاب أو سينمائي عرض ملشاهدة فرانكفورت إىل إنيد معه يصطحب كي الجميلة
قدرات عىل كبريًا ضغًطا يضع ال كان أنه الرفقة من الشكل هذا يف امِليزة ُمجاِورة. مدينة
من أبًدا ج تتحرَّ وال لإلعجاب، ُمثري نحٍو عىل صامتًة إنيد تظلَّ أن يمكن الكالم. يف املرء
أسباب أحَد هذا وكان الوقت، طوال نفسها من وواثقة هادئًة كانت لقد الكالم. أو الصمت

الحقيقة. يف كلود من كثريًا أفضَل كانت لقد السيارات؛ قيادة يف مهارتها
هاستنجز إىل الذَّهاب تريد أنها كلود أخربت األحد، أيام أحد يف الكنيسة بعد تقابَال ملا
تبعد املدينة تلك كانت الكبرية. والده سيارة يف الثالثاء يوم يأخذها بحيث ورتَّبا ق، للتسوُّ
غري الرحلة هذه كانت فرانكفورت، ومن الرشقي، الشمال جهَة تقريبًا ميًال سبعني مسافَة

القطار. استخدام حالة يف ُمريحة
فوق الشمس سطوع ُقبيل الطاحونة منزل إىل كلود وصل الثالثاء، يوم صباح يف
رداءٍ فوق قصريًا ثقيًال ِمعطًفا البسًة األمامي الرواق يف تنتظره إنيد وجد الرطبة. الحقول

بجانبه. امَلقعد عىل وجلست وانسلَّت البوَّابة إىل ركَضت ربيعي.
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كذلك؟» أليس رائًعا، يوًما سيكون أحد. يستيقظ لم كلود. يا الخري «صباح
هذا إىل تحتاجي لن العام. من الوقت هذا إىل بالنسبة قليًال ُ أدَفأ الطقس إن «بىل.

طويلة.» مدًة امِلعطف
وكانت الندى، من رماديًة كانت الحقول جميع األوىل. الساعة يف فارغة الطُّرق وجدا
وبينما لتوِّها. أُِرضَمت لنار اف شفَّ بسطوٍع يشء كلِّ فوق املبكرة الشمس أشعة تنزل
وتتفتَّح يَزيدان، وُزرقتها السماء عمُق كان ضوضاء، دون من األميال تقطع السيارة كانت
أناٌس هناك أصبح واآلن، الندى. يَْعلوها التي الحشائش وسط الطريق جانبَي عىل األزهار
فوا توقَّ املدرسة، إىل طريقهم يف بأطفال يمرَّان بدآ وجيزة، مدٍة وبعد تل. كلِّ عىل وخيول
الساعة بحلول هاستنجز إىل وصال املسافرين. تجاه الالمعة طعامهم بصناديِق ولوَّحوا

العارشة.
شَعر املتني. القطن من ورسواًال أبيَض حذاءً كلود اشرتى ق، تتسوَّ إنيد كانت بينما
كانا إذ الغداء؛ أجل من الفندق يف تقابَال امُلعتاد. من أكثَر الصيف بمالبس مهتمٌّ أنه
يف وإنيد الطعام صالة يف كلود جلس ملا الصباح. يف أنجزاه بما وارتَضيا بشدة، جائَعني
أتَيا وفتاًة فتًى األحوال من حال بأي يُشبهان ال كانا أنهما خاطره يف جال امُلقابل، امَلقعد

بسيَّارتهما. يتجوَّالن ُمحنََّكني شخَصني بل املدينة، إىل القرية من
العشاء؟» بعد معي زيارة يف ستأتي «هل سأَلته: التحلية، طبق انتظار يف كانا بينما

أعرفه؟» أحٍد إىل «هل
ولكنه يُسافر، أن وأخىش زياراته انتهت املدينة. يف موجوٌد ويلدون القس «بالتأكيد.
كي كاري خطابات بعض معي أحرضُت جليسون. السيدة مع أيام بضعة سيَمُكث

يقرأها.»
املدرسة. يف البتََّة وفاٍق عىل نكن لم لرؤيتي. يَُرسَّ «لن بحزم: وقال كلود. وجه امتعَض

بارع.» غري تقليدي ُمعلٌم إنه لِعلمك،
األفضل ومن جيد. ُمتحدٌث إنه ذلك؛ سماُع «فاجأني صة. ُمتفحِّ نظرًة إليه إنيد نظَرت

القدامى.» أساتذتك مع الجفوة تلك توجد أن يصحُّ ال معي. تأتَي أن
ذاِت االستقبال ُغرفة يف الشابَّني ويلدون آرثر القسُّ استقبَل ساعة، مرور بعد
ِملكية يتقاسُم كأنه ف يترصَّ كان حيث جليسون، السيدة منزل يف الخافتة اإلضاءة
والزائَرين، املنزل صاحبة بني لحظات بضع استمرَّت ية ودِّ محادثٍة بعد السيدة. مع املنزل
نهضالجميع الخريية. النسوية التعليمية للمنظمة تابًعا اجتماًعا لديها ألنَّ منهما استأذنت
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وهو إليها ينظر ووقف يدها، من وأخذها إنيد من ويلدون السيد واقرتَب بالرحيل، ت همَّ ملا
أخرى مرًة أراِك أن عة ُمتوقَّ غري َلسعادٌة «إنها غامضة. ابتسامٌة شفتَيه وعىل رأسه يخفض
فرانكفورت من مًعا أتيتما «هل كلود. إىل قليًال واْلتفَت كلود»، يا أيًضا وأنت إنيد. آنسة يا

إليك!» بالنسبة رائٌع هذا «كم تقول: كانت صوته نربة أنَّ بدا الجميل؟» اليوم هذا يف
كلود إىل النظَر — دائًما عادته هي كما — وتحاىش إنيد، إىل كالمه معظم ه يُوجِّ كان

مبارشًة. إليه الحديث ه يُوجِّ عندما إال
صحة وهل رسور. أيَّما والدك يَرسُّ هذا أن أظن كلود؟ يا العاَم هذا تزرع «هل

يُرام؟» ما عىل ويلر السيدة
اسَمه يلفظ يربح ال ولكنه كلود، تجاه ضغينة أيَّ ويلدون السيد يحمل ال قطًعا
ولكنه أيًضا، الطريقة بتلك اسمه تنطق إنيد كانت كلود. يُغِضب وهذا «كلُد»، يقول وكأنه
داكن، لونُها عميقة أريكٍة غاصيف منها. ذلك يُماِنع ال أنه وإما منها ذلك يُالِحظ لم أنه إما
النافذة باتجاه كرسيٍّا ويلدون القس وسَحب ُركبته، عىل القيادة قبعة واضًعا وجلس
دون ومن رويس. كاري خطابات يقرأ وبدأ الضوء، الخافتة الُغرفة يف املفتوحة الوحيدة
بتعليقاته. يُْديل كي آلَخر وقٍت من يتوقَّف وكان عاٍل، بصوٍت قرأها أحد، منه يطلب أن
لم والدته. تفعل كما تماًما امُلملَّة تعليقاته كل تستسيغ إنيد أن أمٍل بخيبِة كلود الَحظ
له الذي الشاب رأس عىل كلُّه الضوء سقط قبل. من املدة هذه كلَّ ويلدون إىل ينظر
رزينتني سيدتنَي يُعِجب أن يمكن الذي ما ج. امُلموَّ الخفيف شعره وعىل ثرى، الُكمَّ شكل
بيضاء؟ عنق ربطَة ويرتدي القطط صوَت يُشِبه صوتُه رجٍل يف رويس وإنيد والدته ِمثل
إليه تنظر كانت لقد عميق. احرتاٍم عن ينمُّ بتعبري عليه السوداوان إنيد عينا استقرَّت

كلود. تجاه تُظِهر كانت مما أكثر بإحساٍس إليه وتتحدث
بالناس. كثريًا االختالُط طبيعتي من ليس ويلدون، القس أيها تعلم «كما ية: بجدِّ قالت
يل يبدو البالد. داخل وأنا الكنيس للعمل الالزم االهتمام أُوِيلَ أن عيلَّ يصعب أنه وأرى
الدخول بعدم أعني الخارجي؛ املجال يف للعمل استعداد عىل نفيس أُبقي ما دائًما كأنني
يمكن ال سيَفتقدونها. فالجميع الصني، إىل فارمر جالديس ذهبَت إن شخصية. عالقاٍت يف
الناس تجذب بجاذبيٍة شخصيتُها تنعم كانت الثانوية. املدرسة يف َمحلَّها يحلَّ أن ألحٍد

هناك.» فائدًة يل أن أعلم كاري. تفعله ما فعِل يف أفكر ما دائًما ولكني إليها.
وجهها، عىل االضطراُب بدا هذا. تقول أن إنيد عىل سهًال يكن لم أنه يعلم كلود كان
القسِّ إخبار تُحاِول وهي حادَّة زاويًة وكوَّنا اآلَخر، من أحُدهما الداكنان حاجباها واقرتب

96



إنيد

صفحات يُرتِّب وأَخذ كعادته، وُمبتِسًما ُمنتِبًها استمع تحديًدا. عقلها يف يدور بما الشابِّ
إنيد؟» آنسة ا حقٍّ أفهم. «نعم، ويُتمِتم: املطويَّة الخطابات

معرفُة الدوام عىل السهل من ليس إنه قال النصيحة، طلب يف عليه ت ألحَّ عندما
انضباًطا للمشاعر الكبُح هذا منَحها ربما ُمفيًدا؛ اإلنسان فيه يكون أن يمكن الذي املجال
أي يف نفسه توريط عدم عىل يحرص كان الخصوص. وجه عىل إليه بحاجة كانت روحيٍّا

الصالة. سوى مرشوطة غري نصيحة إبداء وعدم يشء،
إنيد.» آنسة يا الصالة يف أمامنا ف تتكشَّ األمور كل أن «أعتقد

الصالة وقت يف «ولكن ة. ِحدَّ أكثر تبدو مالمحها جعلت الحرية يَديها؛ إنيد شبَكت
عندما أحيانًا، هناك. إىل هني يُوجِّ إصبًعا أنَّ يل يُخيَّل حاالته. أقوى يف النداءُ هذا يصبح
مكاٍن يف يقع عميل بأن إال أشعر وال الهداية تأتيني ال الصغرية، األشياء يف الهداية أطلب
يحجب الطريق، ذلك أسلك أن وإىل به. القيام أجل من القوة سأُمنَح ربما وأنني بعيد،

عني.» نفَسه املسيح
«إن أمامه. تجىلَّ غامًضا شيئًا وكأنَّ بالخالص، تُوحي بنربٍة ويلدون السيد أجابها
يف إليِك يأتي النداء كان إذا للقلق. داعَي ال أنه فأعتقد إنيد، آنسة يا تقولني ما الحال كان
ستنجيل. إليه الوصول وُسبُل الطريق بأن عندنا ريب فال ُمخلِّصك، رغبُة وهذه الصالة،
وال مفتوًحا بابًا أمامك جعلُت قد «َهنَذَا األنبياء: أحُد قاله ما اللحظة هذه يف يَحُرضني
إنيد إىل األساس يف هة ُموجَّ كانت الِبشارة هذه إن القول يمكن يُغِلقه.» أن أحٌد يستطيع
بذلك ظ تلفَّ فينا.» أُنزَلت وكأنها كلماته بعض نرى أن يُحبُّنا الربَّ أن أعتقد رويس!
الخطابات وأعاد قام املسيحي. املسعى بجمعية خاصة ُدعابٌة وكأنه مازًحا، األخري التعليق

انتهى. الحوار أن الواضح من إنيد. إىل
لها يبدو وأنه كثريًا، أفادها معه الحديث أن أخربَته ازها، قفَّ تلبس إنيد كانت بينما
ويلدون من يَر لم فهو تقصد. ماذا تُرى يا كلود تساءل عنده. إليه ترنو ما تجُد أنها دائًما
منَْحها بإمكانه فإنَّ «ُملِحًدا»، كونه من الرغم عىل فة. امُلتلهِّ أسئلتها أمام التقهقر سوى

أقوى. دعًما
وقبل جليسون. السيدة منزل أمام القيقب أشجار تحت كلود سيارة تقف كانت

الغرب. جهة الرعدي الركام من ُكتلة وجود إىل إنيد نبَّه السيارة، إىل الدخول
الليلة.» الفندق يف نمكث أن األفضل من ربما عاصفة. أنها يل «يبدو

لهذا.» ة ُمستِعدَّ غري أنا ذلك. أريد ال ! كالَّ «أوه،
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الليلة. تلك لقضاء إليه تحتاج قد ما رشاءُ يستحيل لن أنه ذكَّرها
الخاصة.» أشيائي دون من غريب مكاٍن يف امُلكوث أُحبُّ «ال تردُّد: بال قالت

القول ولكن ا، جدٍّ شديدة عاصفًة نُواِجه قد العاصفة. قلب إىل ذاهبان أننا «أخىش
الباب. عىل ويده ًدا ُمرتدِّ ظل النهاية.» يف قولُك

إنيد أنَّ اآلن حتى كلود يعلم لم نُحاِول.» أن األفضل أنَّ «أعتقد هادئ: بعزٍم قالت
أو أشخاص بسبب ُخَططها تتغريَّ أن ترىض وال عة، امُلتوقَّ غريَ الظروف تُعاِرض ما دائًما

ظروف.
النجُد كان س. بتوجُّ حب السُّ يُراِقب وهو ساعة ملدة ُممِكنة بأقىصرسعٍة السيارة قاد
كتلُة إال يُعكِّرها وال ا، جدٍّ صافية نفُسها السماء وبَدت الشمس، ضوء يف يلمع األفَقني بني
حديثًا. مقطوع َرصاص ِمثل ُمِرشقة حافات ذات الغرب، جهة تلوح أرجوانية أبخرٍة
دقائق عرش غضون ويف فجأًة، الهواء برودُة زادت ميًال، خمسني َقرابة قطع وبعدما
كانت وكلما بامِلرفاع. العجالت رفع يف وبدأ السيارة من قفز تماًما. السماء صفُو تكدَّر
يُركِّب لم أنه أخربها عليها. السلسلة تضبط إنيد كانت األرض، عن ترتفع العجالت إحدى
بالسيارة وتقدَّم ع، بُمشمَّ الخلفي املقعد يف األغلفة غطَّى قبل. من الرسعة بهذه السالسل

العاصفة. ملواجهة
وتنزل األرض من تخرج كانت كأنها بَدت التي كاألمواج بغزارة املطُر عليهما هطل
وينزلقان الِربَك يف يتخبَّطان وهما أخرى أميال خمسة قَطعا واحد. آٍن يف حب السُّ من
مطبٍّ فوق يشء، وكل والسالسل الثقيلة، السيارة قفزت وفجأًة املياه. يف غارقة ُطرٍق فوق
الفرامل، تُوِقفها أن قبل ياردًة عرشة اثنتَي مسافَة األرض فوق واندفعت قدمان، ارتفاعه

وساكنة. هادئًة إنيد جلست ساكنة. ووقَفت دائرة ِنصف بمقدار استدارت ثم
فوقنا. والسيارُة املياه يف لوَقْعنا بربخ، فوق هذا حدث «لو طويًال. نَفًسا كلود اْلتَقط
عىل نحن يُثبِّتها. ما يوجد وال ِرخوة، كلُّها األرض السيارة. يف التحكُّم أستطيع ال ببساطة
الليلة.» يستضيفنا أن منه ونطلب إليه نذهب أن األفضل رايس. تومي منزل من َمقربة
النظافة، شديدي ليسوا إنهم الفندق. من أسوأ هذا سيكون «ولكن إنيد: اعرتَضت

ُكثر.» أطفاٌل باملنزل ويوجد
مسألة من أكثر املسألة تكون لن فصاعًدا، اآلن من املوت. من خريٌ «الزحام تمتَم:

مكان.» أي يف التوقف إىل نُضطرُّ ربما حظ.
الليلة.» والدتك مع امُلكوث يمكنني أميال. عَرشة نحو سوى منزلك عن يفصلنا «ال
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عىل والُدك وسيَلُومني املسئولية. ل تَحمُّ أُحبُّ ال وأنا إنيد. يا كبرية ُمخاَطرٌة «هذه
بهذا.» قيامي

أن يف تُماِنع «هل املنطق. من كبري بقدٍر إنيد ثَت تحدَّ بسببي.» ُمتوتِّر أنك «أعلم
يُمكنني أنه وأعتقد َوْعرة، ِتالل ثالثِة سوى أمامنا يبَق لم املسافة؟ لبعض السيارة أقود

ذلك.» فعلُت ما فكثريًا تجاُوزها؛
عىل يده وَضع القيادة َعجلة أمسَكت بعدما ولكن مكانه، تجلس وتركها كلود نزل

مجنون.» يشء أي تفعيل «ال قائًال: إليها ل توسَّ ذراعها.
َمِرنة. غريُ ولكنها ودودًة كانت رأسها. وهزَّت إنيد ابتسَمت

«تقدَّمي.» وقال: ذراَعيه. طوى
يف السيارة. مع التعامل يف برباعتها اإلعجاب من ا بُدٍّ يجد لم ولكنه عنادها، من انزَعج
تجد لم حيث سائب بطنٍي ُمغطٍّى جديد أسمنتيٌّ بربٌخ هناك كان التالل، أسوأ أحد نهاية
وملا حافته. فوق َفت وتوقَّ الرببخ جانب إىل السيارة انزلَقت فيه. تُمِسك كي شيئًا السالسل
ُمحرِّك أن الحظ حسن «من إنيد: قالت التل، من اآلخر الجانب فوق بتعثُّر يمشيان كانا

صغرية.» جرَّة لقَلبتْنا هو لوال جيًدا؛ يعمل خاصتك التشغيل بدء
تُقاِبلهما كي ُمهرِولًة ويلر السيدة وأتت تماًما، الظالم ُقبَيل ويلر َمزرعة إىل وَصال

مطَّاطي. ِمعطٌف رأسها وعىل
إىل وصلتما كيف ُمبتلَّني! بائسني طفَلني من لكما «يا إنيد: تحضن وهي صاحت

هاستنجز.» يف بقيتما لو وددُت املنزل؟
أن بد وال بشدة، رة ُمتهوِّ فتاٌة إنها املنزل. إىل بنا أتت من هي «إنيد كلود: عليها ردَّ

ماهرة.» سائقٌة ولكنها تُفيق، أحٌد يجعلها
حق عىل «كنت َجبْهتها. عن امُلبتلَّة َشعرها خصالت إحدى تُبِعد وهي إنيد ضحكت

فحسب.» ذلك أُِرد لم ولكني رايس، بيت عىل نُعرِّج أن العقل اقتىض بالطبع؛
املنزل، يف يكون أن ه رسَّ عليه. يُعرِّجا لم أنهما كلود َسِعد املساء، من متأخر وقٍت يف
املنزلية أُمه مالبس من ِرداءً وتلبس والده يمني عن تجلس العشاء مائدة عىل إنيد يرى وأن
إال للنوم ة أرسَّ توجد ال إذ رايس؛ منزل يف كئيبًا وقتًا سيَقضيان كانا الجديدة. الرمادية
الخاصة الضيوف ُغرفة يف إنيد نامت أن يسبق لم رايس. أطفاُل عليها ينام كان التي

فيها. بها ستحظى التي الراحة مدى يعلم أن ه ورسَّ بأمه،
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ومرَّت رسيرها، إىل ضيفتها تأخذ كي شمعًة ويلر السيدة أخذَت ُمبكِّرة، ساعٍة يف
سامحتَني؟» «هل تَغيظه: كي سأَلته الُغرفة. تُغاِدر وهي كلود كريس من بالقرب إنيد

يل تُظهري أن تريدين هل أم ترويعي؟ تُريدين هل هكذا؟ عنيدًة جعلِك الذي «ما
القيادة؟» يف براعتك

خري.» عىل تصبح املنزل. إىل العودة أردُت ذلك. من يشء «ال
يف بأنها الحني ذلك يف تشعر كانت بيَديه. عينَيه وظلَّل كرسيِّه، عىل كلود اسرتاح
معرفتها عن تنمُّ التي ماهييل ابتسامة من تنزعج ولم والده، ِنكات من تَخف لم بيتها.
يقرأه. لم ولكنه كتابًا أَخذ عارمة. سعادًة منَحه عائلته بني بالراحة شعورها ما. بيشءٍ

الساعة. نصف بعد أمه عادت حني ُركبته عىل مفتوًحا الكتاب كان
ربما أنها لدرجِة ُمتَعبة إنها كلود. يا الُعلوي الطابق إىل تصعد عندما بهدوء «امِش

اآلن.» النوم يف غرَقت
الحذر. درجات بأقىص لم السُّ وَصِعد حذاءه خَلع

٤

والالمع، الربَّاق الحديَث الذُّرة حقل يحرث هافل إرنست كان الصيف، أيام أحد صباح يف
إنها بآَخر. أو بنحو ذاكرته يف اتَّقَدت بصورة ترتبط قديمة أملانية أغنية لحن ويُصفر

فيها. حَرث أنه يتذكر مرة أول صورة كانت
ِقَممها، أعىل شقوق يف عالًقا يزال ال والثلج الخرضاء، التِّالل من دائرة ِنصف رأى
اللون. داكنة َصنَوبر بغابات امُلغطَّاة الشاهقة، الجبال من جداٌر يرتفع كان التِّالل وخلف
َصْفصاف شجر ضفافه عىل ُمتعرِّج نَُهري يوجد كان التالل، تلك سفح عند املروج يف
صغريًا، كان ملا والبُني. امُلصفر األخرض اللونان يكسوها التي ة الغضَّ حقولها يف ُمقلَّمة
عظيمني ثوَرين بمساعدة يحرثان وهما وأُمه أباه يُراِقب وهو النُّهري بجانب اللعب اعتاد
القدَمني حافيَة تميش أمه كانت الطويلني. وقرنيهما رأَسيهما من بحبال مربوطني كانا
دائًما ينظر أبوه كان امِلحراث. ه يُوجِّ كي خلفهما يميش وأبوه وتَُقودهما، الثوَرين بجانب
فاتح، أزرق لون ذاَت عيناها وكانت الحقول، ِمثل ًقا وُمتشقِّ بنيٍّا أُمه وجه كان أسفل. إىل
دون من الصباح َطوال هكذا ويَجيئان االثنان يغدو كان الربيع. بداية يف السماء بلون
بجانب يلعب كان وعندما طويلة؛ عائلة نسل آِخُر هو إرنست الثوَرين. إىل إال التحدث،

بشدة. عجوَزين يبدوان كانا والَديه أنَّ يف السبب عن يتساءل أن اعتاد النُّهري،
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أحالم من يُوِقظه كي إرنست عىل وصاح السياج، إىل بسيارته دوسن ليونارد وصل
الحقل. حافة إىل ورَكض بالوقوف حيوانَيه أَمر خاصته. اليقظة

أمس؟» من أول ُجِرح ويلر كلود أن عِلمَت هل إرنست. يا «مرحبًا ليونارد: صاح
ألخَربوني.» وإال كبريًا، ليس الجرح أن بدَّ ال تقول؟! ما «أصحيٌح

رأيته. يشءٍ أغرُب إنه بشدة. وجهه جَرح السلك ولكن كبريًا، ليس أنه أظنُّ «أوه،
بني الواقع العميق امَلمرِّ ذلك يف األرض يحرث ثقيل، وِمحراث بَغَليه مع بالخارج كان
ولكنَّ امُلعتاد. من أعىل ضوضاء أحدثَت وربما وقود، نقل شاحنُة مرَّت وبيتي. بيتهم
بدأ امُلشاَكسة. من نوع مجرَد كان فعاله وما الشاحنات، تلك يعرفان كانا البغَلني هذين
تي خاصَّ الذُّرَة أفحص كنت العميق. امَلمر هذا داخل بعنٍف وألسفل ألعىل والتحرك الشبَّ
لإلمساك كلود قَفز يسَمْعني. لم ولكنه ف، يتوقَّ كي الشاحنة سائق عىل وناديُت الحقل، يف
حبالهما. يف تشابَك حينها لكنه منهما، كلٍّ شكيمِة من وأمسَكهما الحيوانني هذين برأَيس
وعرب الضفة وعىل حل الضَّ األخدود يف رَكَضا يركضان. وبدآ امللعونان البغالن هذان رفعه
مع أقدام أربع أو ثالث مقدار الهواء يف ترتفع كانت الكبري امِلحراث هذا وشفرُة الحقول،
يُحِكم لم لو كلود. جسَد ستخرتق أو البغَلني أحَد ستجرح أنها من ُمتأكًدا كنُت قفزة. كل
وهو طويلة مسافًة به يجريان ظالَّ الشفرة. تلك منه لنالت البغَلني، لشكيمتَي َمْسكه
يف قطع يف تسبَّب مما شائكة؛ أسالٌك به سياج عىل رَمياه النهاية ويف الهواء، يف يتأرجُح

ورقبته.» وجهه
غائر؟» بقطٍع أُصيَب هل إلهي! «يا

تماًما ُمغطٍّى ووجُهه الذُّرة يحرث أمِس صباح رأيتُه ولكني غائًرا، قطًعا ليس ، «كالَّ
بشدة غاضبًا كنت إذا السلك جرح يسوء أحمق؛ فعٌل به قام ما أن أعلم طبي. بلصٍق
إن يقولون شيئًا. ويلر آل من أليٍّ تقول أن تستطيع ال ولكنك الغبار. يف لتقع وتُركت
تذهب أن األفضل طبيبًا. يستشري كي املدينة إىل وساَفر فظيًعا، أمًلا ويؤمله تورَّم وجهه

حاله.» إىل ينتبُه تجعله أن بإمكانك هل وترى الليلة إليه
الفتى. ذلك «غريٌب نفسه: يف قال عمله. إىل إرنست وعاد بالسيارة، ليونارد انطَلق
كان الحظ.» عاثُر أنه يبدو ولكن الرائعة، األرض تلك كلَّ ويمتلك وُمتعلم، وقوي كبري إنه
كان باله، عىل الفكرة هذه تخطر عندما الحظ. سيئ صديقه أن أحيانًا إرنست يعتقد
عقل. يُفرسه ال يشء فإنه ذلك؛ يف حيلَة ال أنه إرنست يعتقد عقله. من ويطردها د يتنهَّ
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ويلر. مزرعة إىل وذهبَت الكوبيه سيارتها رويس إنيد أخذت التايل، اليوم ظهرية بعد
وهي تُقابلها كي التل من نزلت ولذا سيارتها؛ من ل ترتجَّ وهي إنيد رأت ويلر السيدة
كلود؟ لها تعرَّض التي الحادثة عن سمعِت هل إنيد! يا «أوه، وحزينة. النَفس مقطوعة
بائس!» فتًى من له يا ا، حادٍّ أمًلا يُعاني إنه اآلن. بالُحمرة وأُصيَب بنفسه، يعتني ال إنه

سيدة يا كلود أرى أن يل «هل املنزل. باتجاه التل يصعدان وبدآ ذراعها إنيد أمسَكت
الزهور.» تلك أُعطيَه أن أريد ويلر؟

صادفت لقد عزيزتي. يا ال أم بالدخول لك سيَسمح هل أعلم «ال ويلر. السيدة تردَّدت
معنوياته أن يبدو البارحة. ليلَة دقائق بضَع إرنست يرى بأن إقناعه يف شديدة صعوبًة
وأسأله.» ُغرفته إىل سأذهب ِجراحه. بها د ضمَّ التي الطريقة من اس حسَّ وإنه ُمنخِفضة،
لديه يكون فلن معك، صعدت إذا فضلك. من معِك أصَعد أن فقط يل اسمحي ، «كالَّ
أراه.» أن أريد ولكني زيارتي، يف يرغب لم إن أمكث لن زيارتي. من يغضَب كي الوقُت
الطابق إىل َصِعدتا تَملُملها. تجاهَلت إنيد ولكن االقرتاح، هذا من والدته انزعَجت

بنفسها. الباب إنيد وطرقت الثالث،
للحظات؟» بالدخول يل تسمح هل كلود. يا أنا «هذه

حال، أي وعىل إنيد. يا ُمعٍد املرض هذا إن يقولون . «كالَّ ر. ُمتذمِّ مكتوم صوٌت أجاب
الهيئة.» بتلك تَريني أن أُحبُّ ال

قوية رائحٌة وتنبعث ُمنسِدلة، الداكنة الستائر وجَدت الباب. وفتَحت تنتظر، لم
، الطبيُّ القطن يُغطِّيهما ووجهه ورأُسه الرسير عىل يستلقي كلود كان الغرفة. من كريهة
أطراف إىل مالمحه به ُدِهنت الذي البنيُّ املرهم ب ترسَّ أنفه. وطَرف عينَيه سوى يظهر وال
واحدة. نظرٍة من التفاصيل هذه إنيد الحظت ُمرتَّبة. غري تبدو ضماداته وجعل الشاش،
أريدك ألني للحظات؛ الستائر هذه إحدى أفتح أن يل اسمح عينَيك؟ يؤذي النور «هل

العطرية.» البازالء زهور من أينَعت زهور أول لك أحرضت الزهور. هذه ترى أن
تحملها كانت التي الربَّاقة األلوان ذي الزهور باقة إىل بعينَيه يطرف وهو كلود نظر
يف الضمادات. تلك خلف من ها شمَّ يستطيع كان إن وسألته وجهه أمام رفَعتْها أمامه.
الزهور إنيد ووضعت زجاجية، زهريًة والدته أحَرضت باإلحراج. شعوره اندثر لحظة،

بجانبه. التي الصغرية الطاولة عىل
أخرى؟» مرًة الُغرفة أُظلم أن تريدني هل «واآلن،

ُمتيبِّس.» وجهي ألن كثريًا التحدث أستطيع ال معي. وتحدَّثي قليًال اجليس اآلن. «ليس

102



إنيد

الطريق، عىل البارحة دوسن ليونارد قابلت كذلك! يكون أن ينبغي أنه «اعتقدت
عىل كثريًا أُوبِّخك أن أريد للجرح. التعرُّض بعد الحقل يف العمل إىل نزلت كيف وأخربني

كلود.» يا ذلك
للحظات. بجانبه وجعلها يدها أمسك ن.» بتحسُّ أشعُر ذلك يجعلني فقد إذَن. «افعيل
من فيه ُعدِت الذي اليوم يف تزرعينها كنِت التي تلك هي هذه العطرية البازالء زهور «هل

الغرب؟»
هكذا؟» ُمبكًرا تينَع أن لدرجِة جيًدا تَنُم ألم «نعم.

غريب.» هذا شهَرين. من «أقل قائًال: د تنهَّ
تقصد؟» ماذا «غريب؟

أسابيع، بضعة غضون يف كهذا جميًال شيئًا تصنع أن يمكن البذور من َحْفنة «أوه،
بال.» ذي غريَ يكون النهاية ويف أييشء، يُنِجز كي طويًال وقتًا اإلنسان من األمر ويستغرق

األمور.» تجاه صحيحًة نظرًة ليست «هذه ُموبِّخًة: عليه ردَّت
املصنوع امُلزِهر فستانها رسيره. طَرف عند وُمستقيم ُمهذَّب نحٍو عىل إنيد جلست
املِرنة لقبَّعتها وكان أحرضتها، التي الزهور باقة كثريًا يُشِبه كان األورجاندي قماش من
العديدة الُحمرة نوبات عن له تحكي بدأت كبرية. أرجوانية أنشوطٌة القش من املصنوعة
بمفاهيمها — إنيد أن قطُّ يُصدِّق لم شارد. بذهٍن لكن إليها استمع والدها. أصابت التي
ال والدته اندهاش أن الحظ هكذا. معه وتجلس غرفته إىل ستأتي — اللياقة عن الصارمة
تشعر ال إنيد أن رأت وملا لحظات؛ بضع الضيفة حول تحوم ه أمُّ ظلَّت اندهاشه. عن يقلُّ
البتَّة، إنيد تتحدث لم لو كلود تمنَّى عملها. تُباِرش كي السفيل الطابق إىل نزلت إحراج، بأي
أدخلتها التي الشمس ة أشعَّ بفضل آالُمه هدأت إليها. ينظر وتَدعه الغرفة يف تجلس وأن
يشء. عن تسأله كانت أنها أدرك وفجأًة الرائحة. والطيِّب الهادئ ووجودها الُغرفة إىل

أستوعب ال الفهم. ثقيَل أبدو يجعلني إياه يُعطونني الذي الدواء إنيد؟ يا «ماذا
برسعة.» األشياء

ْطرنج.» الشَّ تلعب هل أسأل «كنُت
فيه.» ماهًرا «لسُت

أن يجب ن، تتحسَّ عندما لعبه. يف املهارة من معقول بقدٍر أتمتَّع إنني أبي «يقول
الصني. من كاري يل أرسلتْها التي خاصتي العاجيَّة الشطرنج ِقطع بإحضار يل تسمح

أُغاِدر.» كي الوقت حان واآلن، جميل. نحٍو عىل منحوتٌة إنها
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أُكن «لم الناس. برؤية يتعلق فيما أحَمق يكون أالَّ وأخربته يده، عىل وربَّتَت نهَضت
أي مثل مثلك والضمادات للجروح ُمعرَّض أنت الدرجة. هذه إىل بنفسك معتدٌّ أنك أعلم

أخرى؟» مرًة الداكنة الستارة أُسِدل هل شخص.
اآلن.» إليه أنظر يشءٌ هناك يكون لن فضلك. من «نعم،

بالنساء!» ُموَلًعا رجًال تكون أن توشك كلود، يا ألمرك «َعجبًا
تزداد الحرارة أن شَعر هذا. إنيد بها قالت التي الطريقة يف يشء من قليًال جَفل
بتلك تتفوَّه لم لو يتمنَّى ظل السفيل، الطابق إىل نزلت بعدما وحتى امُللتِهب. وجهه يف

الكلمات.
الكوب: تأخذ وهي قالت ابتلَعه. حتى بجانبه وقفت الدواء. تُعطيَه كي والدتُه أتت
اقتناع، عن كالمها نهاية يف صوتها نربة ارتفاُع يُعربِّ لم «… ا حقٍّ رقيقة فتاٌة رويس «إنيد

َحرية. عن بل
إنها شديد؛ ف بتلهُّ زياراتها إىل كلود وتطلَّع الظهرية، بعد يوم كلَّ تأتي إنيد كانت
امُللطَّخ وجهه بسبب بالخزي الشعور ينىس وجعله له حَدث الذي الوحيد امُلبِهج اليشء
وتحت جبهته عىل املوجودَة الكدماِت يلمس كان فعندما نفسه؛ من يتقزَّز كان وامُلشوَّه.
ويبدأ الليل، يف ى الُحمَّ عليه تشتدُّ كانت عندما والقذارة. النظافة بعدم يشعر كان شعره،
وكأن األلم يُصاِرع كان شديدة. اهتياج نوبِة يف يدخل كان ورقبته، رأسه يف يحتدُّ األلم
الكئيبة؛ التعذيب أساطري بني بعقله جال بعض. مع بعضهما يتشاجران بولدوج كلبَي

والعجلة. واملخلعة التفتيش َمحاكم عن يوًما قرأه يشء كلُّ
عقلُه كان الجميلة، الصيفية بمالبسها وعذبة هادئًة غرفته تدخل إنيد كانت عندما
بِرًضا ًسا وُمتنفِّ إليها ناظًرا يرقد كان ولكنه كثريًا، الحديث يستِطع لم مُلقابَلتها. ينتفض
ويلعب ُمريح كريس عىل عاٍر ِنصَف الجلوس عىل يُعينه كبري ن بتحسُّ شَعر مدٍة بعد عذب.

معها. الشطرنج
ولوح الجلوس غرفة يف الغربية النافذة من بالقرب يجلسان كانا األيام، أحد عرص يف

أخرى. مرًة ُهِزم أنه ُمرَغًما كلود لها واعرتف بينهما، الشطرنج
أصبح معي.» اللعب من مِللِت أنِك بد «ال جبينه: عن الَعرق قطرات يمسح وهو تمتَم
كان الذي النَّمش حتى أن لدرجِة البياض شديَد وكان جروح، أي من خاليًا اآلن وجُهه

مريض. رجل أي ِمثل وضعيفًة واهنة يده وكانت اختفى، به يوجد
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يف تُركِّز أن وتستطيع أكثر تتعاىف عندما اللعب يف مهارتُك «ستَزيد إنيد: طمأنَتْه
عىل كذلك ليس ولكنه األشياء، بعض يف البديهة رسيُع ألنه كلود أمر من َت تحريَّ اللعب.»

أبًدا. لعبه يف مهارته ن تتحسَّ لن أنه واضًحا وكان الشطرنج، يف اإلطالق
خاصتي القمح حقل إىل انظري تَُخونني. ُحنْكتي «نعم، د: وتنهَّ كرسيه يف اعتدل
هل أحيانًا أتساءل حصده. أستطيع لن اآلن ولكني جميًال؟ أليس البرص. َمرمى عىل هناك

بدأتُه.» يشء أي سأُنهي
تتوقَّف أن ويجب اآلن، صحتُك نَت تحسَّ «لقد صندوقها. إىل الشطرنج ِقطع إنيد أعادت

باالكتئاب.» دائًما يُصاب بمرضك يُصاب من كل إن أبي يقول بالحزن. الشعور عن
تقولني. كما األمر ليس ، «كالَّ الكريس. ظهر عىل يُسِندها وهو ببطء رأسه كلود هزَّ
لم إنيد، يا تَرين كما بالحزن. أشعُر يجعلني ما هو للتفكري ا جدٍّ طويل وقٍت امتالَك إن
يشءٍ يف جيًدا أكون أن يجب اآلن. حتى الرضا من قدر بأي أشعر يجعلني يشء أيَّ أُنِجز
يبدو ال آَخر. ألحٍد أم يل وقَعت حياتي أحداث هل أتساءل وأفكر، ساكنًا أستلقي عندما ما.

حياتي.» يف ناجح يشء أيَّ بعُد أبدأ لم أنا بي. كبرية عالقًة لها أنَّ يل
ما أهذا تبدأ. كي الوقت من كبري متََّسع لديك بعد. والعرشين الثانية تبلغ لم «لكنك

بإصبعها. إليه أشارت الوقت؟!» طوال فيه تُفكر
كوب ومعها ويلر السيدة دخلت منهما.» واحٌد هذا الوقت. َطوال شيئنَي يف «أُفكر

السفيل. الطابق إىل فيه ينزل يوم أول إنه الرابعة؛ الساعَة كلود يحتسيه الذي اللبن
ضباٌب كأنه املستقبَل كلود رأى الطاحونة، سد من بالقرب ويلعبان صغريَين كانا ملا
فيه يفعل أن أراد الذي الوقت أتى ذلك بعد مًعا. أشياءَ وإنيد هو دائًما فيه يفعل اف شفَّ
رأسه من ذلك كلَّ وأخرج وإزعاج، قلق مصدر الفتَياُت كانت أن وقَت إرنست مع يشء كلَّ

أخرى. مرًة فيه يُفكر أن بد ال ما يوًما أنه يعلم وهو
فعلت قد هي وها ستعود، إنيد أن قطُّ باله عن غاب ما إنه اآلن لنفسه يقول بات
الشمس أشعُة وجعَلت الكريهة، الرائحة ذات ُغرفته إىل دخلت عندما اليوم ذلك عرص يف
بال يخرجن الالتي الفتَيات من ليست إنها غريِه. أحٍد مع هذا لتفعل كانت ما إليها. تدخل
ُمنتِظمة بخطواٍت تسري كانت ملا يتذكَّرها كان جازمة. أنها تعرف التي األعراف عن ُمباالٍة
األطفال فصل يف غريات الصُّ الفتَيات من غريها مع الطفل يوم أنشطة أجل من ة املنصَّ إىل
من جوربها ويخلو بشدة، ُمهنَدم وَشعرها الخشن، األبيض فستانها تلبس وهي الصغار؛
البادية ية الِجدِّ خالل من النظام عىل يُحافظن الصغريات رفيقاتها وتجعل تجعيدة، أي
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هذا، نفعل أن رائع يشءٍ من لها «يا تقول: كأنها بَدت التي لإلذعان، وامليَّالة وجهها عىل
صحيح!» نحٍو عىل نفعَله وأن

ما كثريًا طيِّب رجٌل وهو — الوقت ذلك يف القسَّ هو العجوز سميث السيد كان
رويس إنيد عىل عيناه تستقرَّ أن واعتاد — امِلزاجية الغضب الرسيعة زوجته تُزعجه
تعبريه. حدِّ عىل والجميلة»، الفاضلة املسيحية «األنوثة ل مثاًال فيها يرى كان إذ الصغرية؛
تشتيت وُمحاَولة ُمضايَقتَها اعتاد املمر، عرب يوجد الذي األوالد فصل يف كان الذي كلود

يتها. ِجدِّ يحرتم كان ولكنه انتباهها،
تتقدم ولم لألذى، تعرََّضت إذا ر تتذمَّ وال بالعقالنية تتَّسم كانت مًعا، يلعبان كانا ملا
الذي اليوم يف حتى هادئة، كانت صعب. نشاط أي من فتاًة لكونها إلعفائها بطلب البتََّة
ولفَظت أنفاسها استعادت أِن فبُمجرَّد منها؛ هو وأخرجها الطاحونة سد ماءِ يف فيه وقعت
ترتعش وجلست امُلبتلَّة، الصغرية الداخلية فستانها بتنُّورة وجهها مسَحت الطينية، املياه
وُموِحية. ة ُمهمَّ كتلك حوادَث يعترب بات اآلن، كلود!» كلود، يا «أوه وتَكراًرا: مراًرا وتقول
بقوة ق يتدفَّ بدأ الدم أن شَعر بالغة. بقوٍة إليه عادت ُقواه، يسرتجع كلود بدأ عندما
الرغبة غرََّدت هذا. الحيوية اندفاُع صَدمه ولذا ضعيًفا؛ يزال ال جسُده كان بينما عروقه يف
موجاُت اجتاحته بعد. مستقرٍّ غريَ جسده كان بينما رشايينه، داخل أخرى مرًة العيش يف
ربما القوة؛ بتلك قطُّ املشاعر هذه تكن لم معه، إنيد كانت ملا ُمنَهًكا. وتركته الشباب
يشءٍ إىل يَْعزوها إنه تُرِبكه؛ لم الحقيقة تلك تقريبًا. تواُزنه، إليه أعاد الفعيل وجودها

لها. اسًما يجد ال أنه لدرجة والرِّقة الجمال بالغة صفة الفتاة؛ طبيعة يف جميل
بدأت التي الحياة بحركة االستمتاع سوى شيئًا يفعل لم تعافيه، من األوىل األيام يف
ا جدٍّ طويلة كانت التي الليايل ويف رقيقة. جسديًة متعًة س التنفُّ أصبح أوصاله. يف تدبُّ
يف مَهل عىل تسبح سحابٍة عىل ُمستلقيًا نفسه بتخيُّل يبتهج كان فيها، سهُره طال بحيث
وكان وحارق، عذٍب ألٍم ِمثل إنيد يف التفكري يبدأ كان االسرتخاء، هذا أعماق يف السماء.
بها. التحكُّم أو ردعها يستطيع ال مشاعر خلف الظالم عمق يف ذلك بعد ينجرف كلود
ولكنه سيِّد؛ فإنه القمح، حقل يف بِجد العمل أو القش جمع أو الحرث عىل قادًرا دام ما
ِليََدعها كان وما أجله، من جاءت وقد إنيد، وبني بينه توافٌق هناك كان نفسه. فاجأتْه اآلن
ضئيًال قدًرا ولو برسعة تُدِرك لن إليها. يشتاق كم تعرف أن أبًدا ينبغي ال ُمطَلًقا. ترتكه
سيَصرب ولكن طويًال. وقتًا هذا وسيَستغرق ذلك. يعلم كان إنه تجاهها؛ يُكنُّه كان مما
يف حتى هي. ال هو، يتألَّم أن امُلفرتَض فيَّاًضا. حنانًا عليها ويُغِدق جميًال، صربًا عليها
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سيُغِدق كان التمثال. ِمثل واعية وغري ساكنٌة وهي أحبَّها ولكنه البتَّة، يُوِقظها لم أحالمه،
السبب. تعلم أن دون من وتتغريَّ تلنَي حتى الحبَّ عليها

تتسلَّل تجاَهها، شعوره يف ريبة دون من بجانبه إنيد تجلس كانت عندما أحيانًا،
أنه لو كما وُمتواِضًعا وديًعا ويُصبح تجاهها، بالذنب ويشعر وجهه، إىل رسيعة ُحمرٌة
بُمفَرده وترتكه تذهب عندما يَسَعد كان ما كثريًا اقرتَفه. فعٍل عىل عفوها يستجدَي أن يجب
عندما ُممتنٍّا. يكون أن ينبغي ذلك أجل ومن العقالنية، وَهبه حضورها فيها. يُفكر حتى
وتجعله العالم هذا يف َمسلكه من ح ستُصحِّ الذي الشخص ستكون أنها يظنُّ معها، يكون
أوَل سيكون زواجه لكنَّ والده، وإحباط والدته إزعاج يف تسبَّب لقد الحياة. مع يتكيَّف
الخري رجاء بدايَة سيكون إنه به. يقوم ع وُمتوقَّ بالواجب اإلحساس من ونابع طبيعي يشء
تُكرِّره كانت ما كثريًا الذي املزمور يقول كما روحه، إليه سيُعيد إنه بالرضا؛ والشعور
تفانيَها أصدقاؤها اعترب األرجح وعىل إليه. لالستماع إنيد استعداد يف يشكُّ يكاد ال أمه.

إليه. الِخطبة يف جانبها من رغبة بمنزلِة مَرضه يف تجاهه

٥

الِحالقة، صالون مغادرة وبعد َشعره. قصُّ هدفها فرانكفورت إىل األوىل كلود رحلة كانت
املرييقة شجرة أوراق من ُمستخَلص ِعطر، منه ويفوح رويس؛ جايسون مكتب إىل ذهب
الشاب. عىل وسلَّم اْلتفَت خزنته، رويس السيد أغلق بعدما ق. الحالَّ له وَضعه الرم، ورشاب
يف كثريًا املرُض يؤثر أن يمكن ال أخرى! مرًة هنا برؤيتك رت ُرسِ كلود، «مرحبًا
عىل نظرة ألُلقَي اآلن سأذهب كنُت السن. كبار مع يختلف األمر ِمثلك. قويٍّ شابٍّ ُمزاِرع

معي.» تعاَل النهر. جنوب املزروع الحجازي الربسيم
بالسيارة يتجوَّالن كانا وملا الرصيف؛ بجوار تقف التي املكشوفة السيارة إىل خَرجا
مجيئي سبب تعرف أنك «أظن الصمت. حاجَز كلود كَرس اليانعة، الحبوب حقول بني

كذلك؟» أليس رويس، سيد يا إليك
انطالقهما. منذ وعابًسا البال مشغوَل كان رأَسه. العجوز الرجل هزَّ

قلبي إن قلت لو ستُفاجأ أنك أظنُّ ال «حسنًا، الخجل: يتخلَّلها بنربٍة كلود أردف
بالزواج إقناعها فسأُحاول تُماِنع، لم إذا ولكن اآلن، حتى شيئًا لها أُقل لم بإنيد. ُمنشِغل

بي.»
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يف ُمسرتخيًا جلس كلود.» يا فيه نتحدَّث يشء آِخر هو «الزواج رويس: السيد ردَّ
امُلعتاد. من وشيبًا عبوًسا أكثر ويبدو بشدة، شارٌد وذهنُه أمامه الطريق يُشاِهد َمقعده

نباتية.» إنيد أن «تعلُم فجأًة: أردف ثم
رويس.» سيد يا إيلَّ بالنسبة فرًقا يُحِدث أن يمكن كهذا أمًرا أظن «ال كلود. ابتَسم
األمور تلك ولكن فرًقا. يُحِدث ال أنه تظنُّ هذا، عمرك يف «أعلم. قليًال. اآلَخر أومأ
بعَض يفتحهما ولم نصفه ن دخَّ الذي السيجار عىل شفتاه أطبَقت بالفعل.» فرًقا تُحِدث

الوقت.
األُخريات. الفتَيات عقل يفوق عقلُها التحديد، وجه عىل طيِّبة. فتاٌة «إنيد أخريًا: قال
تتمتَّع إنها مكتبي. يف معي للعمل إنيد ألخذُت املنزل، يف أخرى ابنٌة رويس للسيدة كان لو
السيد ظ تلفَّ ملا ملنزل.» إدارتها من أفضل ِتجاريٍّا عمًال ستُدير أنها أعتقد راجح. بعقٍل
فمه من السيجار وأخرج وجهه، عىل باديًا كان الذي العبوس قلَّل الكلمات، بتلك رويس

أخرى. مرًة يُشِعله أن دون من أسنانه بني أخرى مرًة ووضَعه إليه ونظر
كي آِت لم رويس. سيد يا إنيد عىل غبار «ال قائًال: وصاح ُمندِهًشا. يُراِقبه كلود كان
أن — أنت تعلم كما — أعلم لها. زوًجا تَقبَلني كنت إن أسألك كي أتيت عنها. أسألك
يف حتى بارًزا نجاًحا أُحِرز لم بالتأكيد أنا بي. الزواج من أفضل أشياء فعُل بإمكانها إنيد

حياتي.»
هذه، الدردار شجرة تحت السيارة سأترك وصلنا. قد نحن «ها رويس: السيد قال

نظرة.» ونُلقي الحقل من الشمايل الطرف إىل ونذهب
أزهاٌر به بحقل مروًرا الوَعرة األرض عىل وانطَلقا السلكي ياج السِّ تحت من مرَّا
ُمخِرتقني قافزة بخطواٍت مَشيا أمامهما. الصفراء الفراشات من جماعاٌت اندفَعت أرجوانية.
رويس السيد أشعل تحتها. الناعمة للرتبة وصوًال الشمُس صتْها حمَّ التي النباتية القرشَة
«لم الشاب. كتف عىل تسقط يده جعل الثِّقاب عود يرمي كان وبينما جديًدا، سيجاًرا
بالدخول لك أسمح أن واعتدُت صغريًا، صبيٍّا كنت أن منذ أعجبتني والدك. أحسُد أبَرْح
«ال لنفيس: قلت امُلحرِّك، وركَّبت املياه طاقة استخدام عن فت توقَّ وعندما الساقية. لرتى
كلود وهو القديمة، الساقية استخدام إيقاف عىل سيأَسف واحد شخص سوى يوجد

ويلر.»»
الزواج.» عىل صغريًا تعتربني أال «أرجو ثقيلة: بُخًطى يمشيان وهما كلود قال
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أعرتض ال الشاب. ج يتزوَّ أن واألصوب األصحُّ «ال، قائًال: بشدة رويس السيد اعرتَض
التبشري. مجال يف العمل يف إنيد رغبة بسبب املعارضة بعض تجد قد ولكنك الزواج. عىل
من األفكار هذه تخرج أن ني سيَرسُّ كذلك. أسأل وال اآلن. األمر هذا إزاء شعورها أعلم ال

اإلطالق.» عىل املرأة تُناسب ال إنها رأسها.
من أتمكَّن أن فأرجو تُماِنع، لم وإذا رأسها. من تُخِرجها كي أساعدها أن «أريد

الخريف.» هذا بي بالزواج إنيد إقناع
الساذَجة طلعتَه ص وتفحَّ برسعة، رفيقه نحو رأسه رويس جايسون السيد أداَر

عابًسا. عنه ببرصه حاَد ثم للحظة، باألمل وامُلفَعمة
ِمنديل مثل يقبع وكان الجوانب، أحد يف ألعىل الحجازي الربسيم حقُل يميل كان
كانت الُعلوية، الزاوية يف التل. جانب عىل وُملًقى واألرجواني األخرض باللوننَي ُمطرَّز المع
الفراشات أرساب ِمثل وُمتحرِّكة خفيفة بأوراٍق ورفيعة صغرية قطني حور شجرة تنمو
ِمعطفه وخَلع الشجرة، هذه إىل رويس السيد عَمد الربسيم. فوق تحوم التي الصغرية
كبرية بَُقع قميصه عىل ظَهَرت الخافت. الشجرة ظل تحت عليه جلس ثم وطواه األسَود،
جلس السمراء. رقبته يف التجاعيد بطول واضحة بقطراٍت يتدحرج الَعرق وكان البلل، من
وجد الحقل. عرب ببرصه يجول وأخذ الناعمة، الرتبة فوق وقدَميه ركبتَيه فوق يَديه ُمشبًِّكا
إىل ينقلها أن تمنَّى التي الواسعة الخربة ِذكر عىل يأتَي أن عىل اإلطالق عىل قادر غري نفسه
ولكن هناك. تتصارع بها البَوح يف الرغبة وكانت همٌّ، كأنها صدره عىل أطبَقت لقد كلود.
لديه تكن ولم قوله. يريد ما ل تُوصِّ أن يمكن طريقة من وما ليقولها، كلمات لديه تكن لم
صورة وكأنها وجدها كما الحياة يَعِرض أن هو يفعله أن أراد ما ليَعِرضها. ُحجة أيُّ
دون من ولكن القلب، تكرس التي اإلحباطات بعض من يُحذِّره أن أراد الشاب؛ لرفيقه
تَجِربته نْقَل عجوٍز فُمحاَولُة ذاك. ُمراده إىل سبيل ال أنه يعرف كان تفسري. أيَّ يُقدِّم أن
ه ِرسَّ كلود يعرف كي الوحيدة الطريقة األحياء. مع األموات حديث محاولة تُشِبه شابٍّ إىل
الذي السيجار عىل وأكثر أكثر تُطِبق القوية الصفراء أسنانُه أخذت الحياة. يعيش أن هي
الطُّرق عرب يسري وهو الريح يُشاِهد كان بينما ولكن كلود، إىل ينظر لم سابقه. ِمثل انطفأ
ظ امُلتحفِّ االعتزاز تعبريُ وعليه مبارشًة أمامه الفتى وجه رأى الحقل، يف امُلزِهرة الناعمة
الراسخ. الوالء من نوع عن ينمُّ طفيًفا تصلبًا كتَفيه يف ورأى اإلرضاء، يف بالرغبة املمزوج
عىل قليًال وحزينًا الشمس، يف امليش بعد اليشء بعض ُمتَعبًا بجانبه األرض عىل كلود جلس

السبب. يعلم يكن لم أنه من الرغم
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امُلكتِنزة، األصابع ذواتَي العريضتني يَديه تشابُك رويس السيد فكَّ طويلة، مدٍة بعد
ستَجَمعنا كلود، يا «حسنًا مقصود: بابتهاٍج وقال للحظة. فمه من امُلبلَّل السيجار وأخرج
كل أن ستكتشف وِصهره. األب بني العالقة يف ُمفرتَض هو مما أكرب صداقٍة عالقُة
يدفع الذي السبب أعلم ال خاطئة. — الزواج عن وخاصًة — الحياة عن تقريبًا معتقداتك

ذلك.» يفعلون ولكنهم العالم، من النوع هذا يف العيش إىل الناس

٦

إىل وصل وملا الطاحونة. منزل إىل مبارشًة سيَّارته كلود قاد رويس، بالسيد كلود لقاء بعد
يمشيان وهما واحد رداءٍ من بدًال أبيَضني ِرداءَين وميَض إحباط يف رأى الظليل، الطريق
وقَت هو هذا كان لقد فارمر. جالديس هي الزائرة كانت امُلشِمسة. الزهور حديقة يف
اآلن بدأتا إنيد. مع اليوم تقَيض كي الصباح انتعاش يف الطاحونة إىل ذهبَت إجازتها.
العرص ذلك يف الشمس. رقيب أزهار لشمِّ الحديقة يف فتا وتوقَّ الجرجري، أعواد جمع يف
كأنفاٍس وجنتَيهما والَمس الزهور حوض يف َعِلق عبًقا األرجوانية ات الزخَّ أطلقت الحار،
تُهنِّئاه كي البوَّابة إىل وُهِرعتا إليه لوَّحتا كلود. ومَلحتا واحد وقٍت يف الفتاتان نظَرت دافئة.
رأس حول وتَِبعهما الصفيح، من املصنوعني الصغريَين دْلَويهما منهما أخذ التعايف. عىل
الفيل نَُهري يف يصبُّ صاٍف مائي تيَّار بطول يمتدُّ ضيِّق رميل واٍد إىل وصوًال القديم السد
من الجدول ينبع حيث الحصباء الرتبة ذي التل إىل أتَوا مبارشًة. الطاحونة أعىل كريك
الجرجري أعواُد ونَرضت أينَعت دردار. لشجرتَي املكشوفة الجذور تحت من ُحِفرت عنٍي

الضحل. للتيَّار الرميل القاع ويف العني حول مكان كل يف
بني «من وقالت: برًضا. حولها نظَرت باألماكن. شديد اهتماٌم لديها جالديس كانت

ل.» امُلفضَّ مكاني هو هذا كان إنيد، يا فيها اللعب اعتدنا التي األماكن كل
فأينما الدردار. شجرتَي جذور عند هناك اجِلسا الفتاتان، «أيتها ُمقِرتًحا: كلود قال
ِحذاءَيكما ستُتِلفان بهذا إنكما املياه. ع تتجمَّ الناعم، الحىص هذا يف أقدامكما وضعتما

الجرجري.» لكما أنا سأُحِرض األبيَضني.
ملاذا أتساءل ممكن. قدٍر بأكِرب َدْلوي فاْمأل «إذَن تجلسان: وهما جالديس عليه نادت
النباتات هذه كانت إنيد؟ يا التل هذا عىل الكثافة بهذه اإلسباني الخنجر نباتاُت تنمو

هنا.» أحببتها لقد صغريتنَي. كنا عندما ة وجافَّ هرمًة
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الحمراء الشمس أشعة تتسلَّل كانت امُلتأللئ. الحارِّ التل جانب عىل ظهرها أسنَدت
نحٍو عىل الصخور يف املرو وأجزاء الحىص كل ويلمع الدردار، شجرتَي تَي قمَّ بني من
كانت املطفي. الذهب مثل بريٌق الضوء، يتخلَّلها حني للمياه، كان الجدول قاع ويف باهر.
فوق يتحرك وهو املحنيَّتنَي وكتَفيه األشقر كلود َشعر عىل بُقًعا الشمس أشعة ترمي
عليه. كان مما بياًضا أكثَر املتني القطن من كان الذي ِرسواله وبدا الخرضاء، البقاع
بسفرها كثريًا الحظُّ ساَعدها ولكن السفر، تستطيع ال بحيث ا جدٍّ فقريًة جالديس كانت
الخصب خيالها أيًضا وساَعدها فرانكفورت، من أميال بضعة بُعِد عىل كثرية مناطَق إىل
كانت فقد كولورادو؛ إىل الذَّهاب بالفعل تريد أنها إنيد إىل ت أرسَّ بالحياة. االستمتاع عىل

حياتها. يف قبُل من جبًال تَر لم أنها من تخجل
هل «واآلن، املاء. منهما يتقاطر المعان َدْلوان ومعه ة الضفَّ إىل كلود َصِعد قليل، بعد

دقائق؟» بضع معكما الجلوس يمكنني
كبري قدٌر يُغِرقه الرفيع وجهه أن والحظت بجانبها، مكانًا له تُفِسح كي إنيد تحرَّكت
الخاص منديلها أعطته ثَم ومن الرمال؛ به ولصَقت ُمبتالٍّ جيبه منديل كان الَعرق. من
كنت أين العمل؟ يف نفسك أجهدَت هل للغاية! ُمتَعبًا تبدو كلود، يا «َعجبًا له. ِملٌك وكأنه

هنا؟» إىل تأتَي أن قبل
ته.» خاصَّ الحجازي الربسيم حقل عىل نظرة نُلقي أرضه يف والدك مع «كنت

الحارَّة؟» الشمس أشعة تحت الحقل بطول معك مىش أنه «وأظن
«نعم.» كلود. ضحك

منزلها إىل جالديس سأُرجع واسِرتح. هنا ابَق الليلة. ذلك عىل سألومه «حسنًا،
بالسيارة.»

يف املنزل إىل ِكالهما يَصحبها أن عىل اتَفقوا النهاية يف ولكنهم جالديس، اعرتَضت
العذبة العني ماء بَْقبقة إىل يستمعون أخذوا إذ الوقت؛ لبعض بَُقوا لكنهم كلود. سيارة
الحقيقة يقول يربح وال والنهار، الليل يف يُتمِتم ُمزِعج، وغري هادئ صوٌت إنه واللطيفة؛

َفْهمها. يستطيع ال من إىل
رقيب أزهار من باقًة تقطف كي طويًال وقتًا إنيد َفت توقَّ املنزل، إىل ذهبوا عندما
جالديس تَركا الشمس. زوال مع الفوَّاح عبَقها زوال من الرغم عىل فارمر، للسيدة الشمس
ظاهر ِنصف اآلن أصبح والذي األبيض، الكوخ بوَّابة عند الجرجري وأعواد الزهور ومعها

امُلبِهجة. راديكانس تكوما نباتات بسبب
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كثريًا «أُحبُّ الخافت. الشفق ضوء يف الطريق عىل إنيد مع وعاد سيارته كلود أدار
ظهر بعد معِك رأيتها ملا للحظات شديدٌة أمل خيبُة أصابتني ولكن جالديس، أرى أن
تعتقدين هل مبارشًة. أراِك لكي أحرض أن وأردت والدك مع للتوِّ تحدَّثت قد كنت اليوم.

إنيد؟» يا تتزوَّجيني أن يُمكنك أنه
كلود.» يا األصَوب هو القرار هذا أن أظن «ال حزينة: بنربٍة تحدَّثت

ال؟» «ولَم الساكنة. يدها أمَسك
لجميعهن.» ُحلًما ليس لكنه الفتَيات، معظم ُحلُم الزواج أخرى. بُخطٍط ُمنشِغل «عقيل
تحت الشاحب وجهها كلود ص تفحَّ الخافت، املساء ضوء يف ُقبَّعتها. إنيد خَلَعت
يجمع يشء رأسها، اتخذها التي الوضعية يف وفاتن جميل يشءٌ هناك كان البُني. شعرها
إنيد، يا البعيدة األحالم بتلك حلمت أيًضا «أنا الشديد. والحزم االنقياد يف الرغبة بني
بحيث ضئيل بقدٍر ولو بي ني تهتمِّ كنت وإن ِسواك. يشء أي يف أفكر اآلن أُعد لم ولكني
أني «تعلم وقالت: َدت. تنهَّ ى.» تبقَّ فيما للُمخاَطرة استعداد عىل فأنا هذا، َمْسعاي يف أبدأ

معي؟» تتفق أال الحايل، بوضعنا سعيدان ولكننا البتة. ذلك أُخِف ولم بِك. أهتمُّ
تتزوَّجي لم وإن سأَُجن. وإال الخاصة، حياتي يل تكون أن يجب كذلك. لست «نعم،

كذلك.» أنِت وتهَرمي أهرَم حتى أعود ولن … الجنوبية أمريكا إىل فسأسافر بي،
وابتسما. إنيد إليه نظَرت

ل ترجَّ الُعلوي. الطابق يف واحدة نافذة سوى تُيضء وال ُمظِلًما، الطاحونة منزل كان
ورموشها الناعم، البارد فمها يُقبِّل تَركتْه األرض. إىل برفق إنيد وأنزل السيارة من كلود
الربد ومع بيضاء، نجوم بضعة سوى تُضيئه ال الذي امُلغربِّ الباهت الغَسق يف الطويلة.
نباتات من خَرج يرتعش صغري شبَح كأنها لكلود بَدت النُّهري، من الهواء يف امُلتطاير
يعتقد لم الفتى. صدر عىل كبري حزٌن قبَض القديم. الطاحونة سدُّ عندها أُقيَم التي األَْسل
أال واالنكسار. بالضعف يشعر وهو املنزل إىل بالسيارة عاد النحو. بهذا ستسري األمور أن
نقطَة حياته يف ُمنعَطف كلُّ سيُصبح وهل مشاعره، سبب له ح يُوضِّ العالم يف يشء يوجد
أن ظنَّ حوله، الريف إىل نظر ملا الغامضة؟ الدرجة تلك إىل قاسية الحياة ملاذا له؟ إحباط
وجه عىل املرسومة القصة تغيري يمكنك ال ِمثلما هذا تغيريُ يمكنك وال عليه، يُخيِّم الحزن
فيها. يعيش ملن شقاء دار الدنيا أخرى؛ مِرضمرًة لو أْن الرب من تمنَّى سعيد. غري إنسان
بجانب فارمر جالديس جلست كلود. أجل من باألىس شَعر الليلة تلك يف واحد إنساٌن
وَضح واضًحا رأته فيما وتُفكر النجوم تُراقب وأخذت طويلة، مدًة نومها ُغرفة نافذة
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تعلم وكانت صغريتني، طفلتنَي كانتا أن منذ إنيد أحبَّت لقد اليوم. ذلك ُظْهر بعد النهار
شوارع بني يتجوَّل ميت بإنساٍن أشبَه كلود سيُصبح كان عنها. معرفته يُمكن ما كل
— وينام ويأكل ويروح سيَغدو إذ فسيَعيش— جسده أما كلود، روح ستَْفنى فرانكفورت؛
خرجت لقد املوتى. هؤالء مثِل من العديد ألطفال جالديس درَّست لقد عاًما. خمسني مدة
قد التي األشياء كل أن اعتقدت ُمشوَّشة. وشخصياٍت قوية بقناعاٍت مليئة غامضة بفلسفٍة
مفاتيح وأن سجن، يف محبوسٌة — والفن الرتفيه والطيبة، الحب — جميلة الدنيا تجعل
إتاحة يُمكنهم الذين — الُكَرماء أما ويلر. بايليس أمثال من الناجحني بأيدي السجن هذا
الحواجز. كُرس يمكنهم وال اليشء، بعض فُضَعفاء — الناس يسعد أن أجل من األشياء تلك
بايليس أمثال من أناٍس هيمنِة بسبب ُمشوَّه شكٍل إىل شكلها تغريَّ الصغرية حياتها حتى
العروض لحضور الربيَع ذلك أوماها إىل تذهب أن تجرؤ لم املثال، سبيل عىل عليها.
كل داخل تأديبيًة روًحا سيُثري كان البذَخ هذا أوبرا. شيكاجو رشكة تُقيمها التي الثالثة
سيُقرِّرون كانوا األرجح عىل إذ أيًضا؛ املدرسة إدارة مجلس عىل القائمني ويف أصدقائها،

التايل. العام يف إليها تركن كانت التي الراتب يف الطفيفة الزيادة من ِحرمانها
ودوافُع خياٌل لديهم — فرانكفورت يف حتى — أناس بوجوِد تعرتَف أن عليها كان
الخادمة ليفينجستون، اآلنسة هؤالء أمثال من وفاشلون. أْكفاء غريُ جميًعا ولكنهم سامية،
سميث والسيد الحقيقة؛ قول تستطيع ال التي االنفعال والرسيعة العاطفية العجوز
يف اليوم طوال ودرايدن شكسبري أعمال ويقرأ زبائن، لديه ليس الذي امُلحامي العجوز،
وسيناريوهات الُحر عر الشِّ يكتب الذي امُلخنَّث الصيدلية عامل جونز، وبوبي امُلِرتب؛ مكتبه

الغازية. املرشوبات آلة عىل ويقوم «األفالم»،
األربع السنوات وطيلة الثانوية املدرسة من تخرَّجا أن منذ الوحيد. أَملها كلود كان
تراه أن أرادت نفسه. وأثبَت نجمه سطع وقد رؤيته إىل تتطلَّع كانت فيها، درَّست التي
أجل من تضحيات أي ستُقدِّم كانت تغيري». دون هو كما يبقى «وأن بايليس، من أنجَح
فقط كلود، مثل ا جدٍّ وجريء الحال ميسور قويٌّ فتًى َفِشل وإذا عليه. األمور تسهيل
فيه تتسبَّب الذي الحزن تستحقُّ ال إذَن الحياة فإن طبيعته، يف العصبية بعض بسبب

قلبها. ِمثل رقيق لقلٍب
هي هذه فستكون إنيد، من ج تزوَّ إذا الرسير. عىل نفَسها جالديس رَمت النهاية، يف
مكسورة. الداخلية زنربكاتُها كبرية آلٌة رويس؛ السيد مثل وحزينًا قويٍّا سيُصبح النهاية.
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٧

عملية تنتهَي أن قبل الحقول إىل الذَّهاب بإمكانه وأصبح الكايف، بالقدر كلود تعاىف
محصول كان الحبوب. حصاد من امُلزاِرعون ينتِه ولم يوليو شهر ُمنتَصف أتى الحصاد.
اضُطرَّ امُلعتادة. املدة يف ِلَدرسه تكِف لم املاكينات أن لدرجة ا جدٍّ كبريًا والشوفان القمح
تأتَي أن إىل مصدومة وكأنها ُمتكوِّمًة املحاصيل وتركوا أدوارهم، ينتظروا أن إىل الرجال
العام ذلك ولكن كارثة، لحَدثَت األمطار هطلت لو الحقول. إىل السوداء الدرس ماكينة
يُرام. ما عىل األمور كلُّ تسري عندما امُلزاِرعون عنها يحكي التي الجيدة» «األعوام من كان
حينئٍذ األيام وكانت بغزارة، األمطار تَهِطل كانت األمطار، إىل فيه يحتاجون الذي الوقت يف

والحرارة. الجفاف شديدَة
وتبدأ الندى ف تُجفِّ ما وُرسعاَن عالية، حرارًة ُمطِلقًة صباح كلَّ الشمس تُِرشق كانت
املوسم، هذا مثل الكبرية الحصاد مواسم يف الحية. الكائنات لجميع كبرية إثارة إحداث يف
فيهم وتبثُّ الناس، قلوب بني تجمع الدائر املهم والعمل الكثيف والضوء الحرارة كانت
امُلهم للمحصول امُلْضني الحجم مع للتعامل بعًضا بعُضهم يُساعد الجريان كان الود. روح
يستطيعون ما ويفعلون الحقول، إىل بحماسة السن وكبار واألطفال النساء ينزل إذ للغذاء؛
امُلعتاد؛ من أكثر واجتماعي ع ُمتنوِّ دوٌر لها كان الخيول حتى وتخزينها. الحبوب لحصد
وماكينات العربات َسحب يف الجريان خيول تُساِعد كي أخرى إىل َمزرعة من تنتقل كانت إذ
القدامى، األصدقاء ُمهور أُنوَف تُالِمس كانت الرافعة. الحصد وماكينات الحازمة الحصاد
مياٍه أحواِض من ترشب، أن ترفض أو وترشب، ُغرباء؛ ُمعلِّفني أيدي من الطعام وتأكل
مثل تخرج؛ وال الحظرية، يف القابعة العاجزة الخيوُل اآلن الخدمة يف أُدخلت كذلك غريبة.
بييل ى امُلسمَّ دوسن ليونارد وفرس ويلر، آل تتبع التي العِرجة الساق ذات مويل الفرسة
أن أيًضا مُلذِهل إنه ميل. ربع بُعد عىل ُسعاله يُسَمع أن يمكن الذي الخيول، بَربِو امُلصاب
لقد القوية؛ الشابَّة املخصيَّة والخيول األفراس ُمواَكبة مع املريضة الحيواناُت هذه تتمكَّن
رقابها. يف الطَّوق احتكاُك لها يروق وكأنها األشياء وتسحب طواعيًة رءوسها تحني كانت
منها. ه حقَّ يأخذ ثم جميعها الحيوانات طاقة يحفُز عظيم بزائٍر أشبَه الشمس كانت
تُخلِّف املساء، يف الحقول حافة عىل يًة ُمتنحِّ وتقف عباءتها عنها الشمس تخلع وعندما
إذ نحوًال؛ أكثَر تُصبح والنساء والرجال الخيول كانت واإلرهاق. بالتعب مليئًا عامًلا وراءها
شفُق يبزغ حتى مكان أي يف ينامون كانوا العشاء، وبعد عَرقهم. يف اليوم طوال يغرقون
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والعضالت األعصاب وتبدأ األبواق، يف نفخ وكأنه أخرى مرًة الرشق من األحمر الفجر
الشمس. حرارة مع تنتفض

ُمتفرِّقة أنحاء يف ُمكوَّمًة كانت الوقت؛ ِضيق بسبب أسابيع عدة الجرائد كلود يقرأ لم
العمالقة. من واحٌد كأنه يعمل اآلن الحقل يف ويلر نات كان إذ مفتوحة؛ غري املنزل، من
يكن لم دقائق؛ لبضع إنيد يرى كي يوم كل مساء يف تقريبًا الطاحونة إىل كلود يُهَرع كان
ركوب أيام من ي امُلتبقِّ القديم الدََّرجي املرقى عىل هي تجلس وكانت سيارته، من ينزل
حقل من لتوِّهم الخارجني الرجال تُحبُّ ال إنها رصاحًة قالت معه. تتحدَّث بينما الخيل
يجفُّ جسمه عَرق يبدأ بعدما كثريًا نفسه يحبُّ ال كان ذلك. عىل كلود يلُْمها ولم الحصاد،
العشاء بني الساعتنَي أو الساعة يف إال أحًدا يرى أن يستطيع ال كان ولكنه مالبسه. عىل
أمنيتَه نال كأنه الرسير يف يغرق كان القديمة؛ العصور أبطال مثَل ينام كان إنه والنوم.
يُخيَّل كان الصباح، يف يغلبه. أن قبل النوم حالوة مباركة للحظة ويستشعر الدنيا، من
َغِرق الذي العميق املكان من ينهض أن قبل ا جدٍّ طويل لوقٍت امُلنبِّه رننَي يسمع أنه إليه
واللحظة للُمنبِّه رنني أول بني املدة يف امُلرتاِبطة غري امُلغاَمرات رضوب بكل يمرُّ كان فيه.
كان املثال، سبيل عىل يُوِقفه. كي يده ليُحرِّك الكايف بالقدر ُسباته من فيها يُفيق التي
املنزل، من امَلمرِّ يف آتيًة كانت وملا كعادته. إنيد يرى كي وذهب حلَّ قد املساء أن يحلم
من يقفز كان ُمذِهلة، وبمرونٍة مدة بعد جسده! عىل مالبس أيَّ يرتدي يكن لم أنه اكتشف
ويُحاِول الغَسق يف ويقف الخروع، نباتات من أَجمٍة يف وينزل األوتاد، ذي ياج السِّ فوق
أمور أي عن إنيد إىل ويتحدث — الجنة يف آدم فعل ِمثلما — بأوراقها جسده يُغطِّي أن

لحظة. أي يف أمره تفضح أن خشيَة ببعض بعضها يصطكُّ وأسنانُه عادية
مثل الحبوب، َدْرس أوقات يف وزنًا تخرسان وماهييل ويلر السيدة كانت ما دائًما
ويبلغ الشتوي، القمح من ان فدَّ ستَّمائة ويلر نات يمتلك كان العام هذا يف تماًما؛ الخيول
عىل صعب أمٌر املحصول هذا ِمثل َحْصد إن بوشًال. ثالثني نحو الواحد ان الفدَّ محصول
ويلر، السيدة تُساِعد كي دوسن ليونارد زوجة سوزي أتت سواء. حدٍّ عىل والرجال النساء
بنات إحدى أتت ذلك، بعد عليها. شديًدا الَحر وكان الخريف، يف مولوًدا تنتظر كانت ولكنها
إن ويلر السيدة قالت حتى الغريبُة، ماهييل ُطرُق شتَّتتْها امُلنظَّمة األملانية الفتاة ولكن يودر،
ملاهييل. النفسية الجوانب للفتاة ترشح تظلَّ أن من بدًال بنفسها األعمال تُنِجز أن لها األسهل
كانت املطبخ. يف الطويلة املائدة عىل الجوع شديدي رجاٍل يجلسعرشُة كان يوم، بعد يوًما
الفرن، يُسِعفها أن يمكن ما بأرسِع الخبز وأرغفة والكعك الفطائر ويلر السيدة تخبز
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كانت القاطرة. يف االشتعال حجرة مثل املساء حتى الصباح من ُمشتِعًال الفرن ويظل
قولها. حدِّ عىل نافخة» أفعى «مثل ُرسُغها، يتورَّم حتى الدجاج عنق تدقُّ ماهييل تظلُّ

املتحركة الطعام طاولة أجزاء عادت اإلثارة. عاصفة هدأْت يوليو، شهر نهاية بحلول
يف الرعب عهد وانتهى أخرى، مرًة حظائرها يف ويلر خيول وسكنَت أماكنها، إىل اإلضافية

الدجاج. حظرية
الجرائد. من َحفنٌة ذراعه وتحت العشاء إىل ويلر السيد نزل األمسيات، إحدى يف
يف قفزٌة حدثت َمقتل. يف السوق َرضب قد أوروبا يف الحرب من الخوف أن أرى «كلود،
بضع بيُع علينا شيكاجو. يف له ُمقاِبًال سنتًا وثمانني ثمانيًة يدفعون إنهم القمح. سعر
بالعربة نقلها يف نبدأ أن األفضل أخرى. مرًة السعر ينخفض أن قبل البوشالت من مئات
… الخيول بني بالتبديل وذلك فيكونت؛ إىل اليوم يف برحلتنَي القيام وأنت أنا يمكننا غًدا.

ة.» مشقَّ أيَّ تُواِجه لن ثَم ومن ِتالل؛ أي صعوُد الخيول عىل ليس
الهواء، يف ُمعلًَّقا القهوة بإبريق ُممِسكًة القهوة تصبُّ وهي ويلر السيدة جلَست
جرائد فرقعَة إال ليست املخاوف هذه كانت «إذا عادية: بنربٍة تمتَمت يدها. يف أنه ونسيَت
نيويورك يف الكبرية البنوك أصحاب أن بد ال بها. السوق تأثر يف سببًا أرى فال نعتقد، كما

والحقائق.» الشائعات بني التفرقة يف ُطرُقهم لديهم وبوسطن
توضيح إىل ُمضطرٍّا لست فضلك. من القهوة بعض «أعطيني صرب: بنفاِد زوجها قال

فيه.» امُلتاحة الُفرص انتهاز هو ني يُهمُّ ما السوق؛ حال
هل فيكونت؟ إىل القمح من محصولنا نأخذ فلماذا لذلك، سبٌب يوجد لم ما «ولكن
خرباء هل الحرب؟ شائعة وراء ويُْخفونه ُمخطًَّطا يصنعون الحبوب تجار أنَّ تفرتض

قبل؟» من النحو بهذا العامَة خدعوا حافة والصِّ املال
الغالل بصومعة هاتفيٍّا اتصلت ذلك. أظن وال إيفانجلني، يا ذلك عن يشء أيَّ أعلم «ال
مع للتغيري قابٌل والسعر سنتًا، سبعني يل سيدفعون إنهم وقالوا ساعة، منذ فيكونت يف
نَم اليوم. الطاحونة إىل تذهب أالَّ األفضل «كلود، وقال: بعينه غمز الصباحي.» التسعري
يشتدَّ أن قبل املدينة إىل فسنَِصل صباًحا، السادسة بحلول الطريق إىل خرجنا إذا ُمبكًرا.

النهار.» حر
العناوين غري شيئًا أقرأ لم العشاء. بعد الجرائد عىل أطَّلع أن أريد سيدي. يا «حسنًا
الدوق ذلك بمقتل َعِلم ملا إرنست قلق أُثريَ الحبوب. َدْرس موسم قبل الذي الوقت منذ
سيُؤدِّي األمر هذا أن َقط أعتقد لم ولكن املتاعب. سيُثريون النمساويِّني إن وقال الكبري،

يشء.» أيِّ إىل
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أي «عىل قال: الساخن، البسكويت ِقطع إحدى إىل الوصول يُحاِول والده كان بينما
سنتًا.» سبعني إىل البوشل سعر وصول يف هذا تسبَّب لقد حال،

أن أخشاه ما فأخىش وقَعت، قد األحداُث تلك كانت «إذا بتفكُّر: ويلر السيدة قالت
الذباب، بَطْرد الخاصة الورقية الفرشاَة اْلتقَطت الطريق.» يف منها املزيُد هناك يكون
امُلرِبكة. األفكار من ِرسٍب من التخلص تُحاِول وكأنها ُمنتِظم غري بنحٍو بها ح تُلوِّ وجلَست
عن البوهيمية الجرائد تقوله ا عمَّ واسأله بإرنست «اتصل قائًال: ويلر السيد اقرتَح

األمر.»
حفلة إىل ذهبوا ربما هافل. آل من أحٌد عليه يردَّ لم ولكن الهاتف، إىل كلود ذهب
ميلء ذراَعني ذي كريس أمام وجلس الُعلوي الطابق إىل َصِعد بوهيميا. بلدة يف رقص
يف كبري بخطٍّ املكتوبة امُللطَّخة الربقيات من عقالني رأي بأي الخروج يستطع لم بالجرائد؛
لوكسمبورج؛ يدخل كان األملاني الجيش هريالد. وورلد أوماها جريدة من األوىل الصفحة
ُمبَهمة فكرٌة لديه كانت ربما دولة؛ أم مدينة هي وهل لوكسمبورج، تقع أين يعرف ال إنه
تبحث أن أجل من — الُعلِّية — ماهييل» «مكتبة إىل ه أمُّ َصِعدت قرص! عن عبارة أنها ترى
تلك يف ولكن كثريًا. نرباسكا يف امُلزاِرعون إليه يحتاج ال يشء وهي ألوروبا؛ خريطة عن
األصول ذواُت أو منهن األمريكيات سواءٌ الرباري، منازل من العديد يف النساء باتت الليلة

خريطة. عن يبحثن األجنبية،
يف بتعثُّر مىش والدته. عودَة يتنظر لم أنه لدرجة بشدة بالنعاس يشعر كلود كان
السماء وامتألت الليل، يف الجو حرارة اتَّقدت الظالم. يف مالبسه وخلع الُعلوي، الطابق
البعوض دخل ُمتواِصل. ُمنبِسط رعٌد بالكامل الغربي األُفق يف والح الرعدية، حب بالسُّ
العالية بأصواته فوقه يحوم بدأ الرسير عىل نفسه رمى أن وبعد النهار؛ يف ُغرفته إىل
امُلزِعج، الصوت امتزج بالوسادة. أُذنَيه يسدَّ أن وحاَول آَخر، إىل جانب من تقلَّب وامُلزِعجة.
الكبرية الحروف تلك بَدت الجريدة؛ من األوىل الصفحة يف الكبري بالخطِّ الناعس، دماغه يف

وُمملٍّ. وعاٍل ناعم أزيز صوَت وتُصِدر رأسه، حول تطري كأنها

٨

الفارغة بعربته يتأرجح كلود كان أغسطس، من السادس يوم مساء من ر ُمتأخِّ وقٍت يف
قطع كريك. الفيل ووادي فيكونت بني ما امُلنبِسطة األرض يف امُلعبَّد الطريق طول عىل
لديه األقوى الخيول فريق استخدم أنه من الرغم وعىل اليوم. ذلك يف املدينة إىل رحلتنَي
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برسعٍة السري عىل حثُّها يمكن ال أنه لدرجة أُرهقت الخيول فإن الحارَّة، العرص رحلة يف
مع يرتفع الذي األبيض الغبار جانبَيها عىل وَعِلق رقابها، عىل العَرق بَُقع تألألْت أكرب.
سخونة ارتفعت وبطيئة. عميقة أنفاًسا تأخذ وبدأت ألسفل، رءوسها تدلَّت خطوة. كل
عىل كلود جلس ملسها. ل يتحمَّ ال أنه لدرجة األخرض باللون املطليَّة العربة مقعد خشب
وذقنه رقبته ف تُجفِّ التي الهواء نسمة اللتقاط مكشوًفا رأسه وأبقى املقعد، طَرَيف أحد
الجانبنَي عىل القمح جذامات امتدَّت املنديل. إخراج عناء من وتُنقذه األحيان، بعض يف
بِظاللها وألقت الشمس، تحت ُمنعِزلًة األصفر بلونها القش أكوام وقفت وأمياًال. أمياًال
الطريق. مسار عن تُنبئ التي نط السَّ أشجار سياجات بطول ب برتقُّ كلود نظر الطويلة.
منذ إرنست يَر لم املنزل. إىل املؤدي الطريق عىل ما مكاٍن يف يُقاِبله أن هافل إرنست وَعده

عجائب. حدثَت الحني ذلك ومنذ أسبوع؛
وانتظر ف فتوقَّ الطريق، يف هافل عائلة عربة جرِّ حيواناِت عىل تعرَّف النهاية، يف
الغروب عىل الشمس أوشكت ن. بتمعُّ حوله ما يتأمل وأخذ شائك، سياج بجانب إرنست
بفعل اللون وزهرية بيضاءَ كلُّها كانت التي الحبوب، جذامات فوق تدلَّت لقد حينئٍذ.
ج وتوهَّ الرشق يف البدُر لتوِّه ظَهر عِكرة. مياٍه يف ُمنعِكسة شمس صورة ِمثل الحرارة،
لوال الغروب. وقت يف شمٌس كأنه تماًما بدا حتى الزهري باللون الرقيق الِفيض سطحه
الشمس منهما أيٌّ يُحدِّد أن كلود استطاع ملا امللكوت، هذا يف مكانَه منهما ِجرم لكل أن
ساطعني كِدرَعني وبدا العالم، من ُمختِلف اتجاٍه يف يسبح كان منهما كلٌّ القمر. وأيُّهما

بينهما. َموعد عىل أيًضا، تقابَال، كأنهما اآلَخر إىل أحُدهما ينظر
أحُدهما يَر لم كأنهما وتصافحا واحد، وقٍت يف عربتَيهما من وإرنست كلود ل ترجَّ

طويلة. مدة منذ اآلَخر
إرنست؟» يا يَحُدث فيما رأيك ما «حسنًا،

ِرقابها. من األطواق وفكَّ خيوله، عىل ربَّت . يردَّ لم ولكنه حذًرا، رأسه الشابُّ هزَّ
أعلنت هاستنجز. جريدة تَصدر ريثما املدينة يف «انتظرت صرب: بنفاِد كلود تابَع

أمس.» ليلة الحرب إنجلرتا
انتقلُت ملا أنتويرب من أبحرُت مكانها. أعرف لييج. مدينة األملان «دخل إرنست: قال

هنا.» إىل
شيئًا؟» البلجيكيون يفعل أن يستطيع هل ذلك. أعلم «نعم،
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أحد «ال ومأله. ببطء جيبه من غليونه وأخرج العربة، َعجلة عىل إرنست اتَّكأ «أبًدا.»
يريده.» مكان أي إىل األملاني الجيش سيذهب يشء. ِفعل يستطيع
البلجيكيون؟» يُقاِوم فلماذا السوء، بهذا الوضع كان «إذا

عن شيئًا أُخربك دعني النهاية. يف يشء عن يُسِفر لن ولكن جيِّد، أمٌر هذا أعلم. «ال
كلود.» يا األملاني الجيش

الجيش هذا عن يتحدَّث وهو السنط أشجار سياج بجانب ويجيء يروح إرنست ظل
الشمس غابت ينتهون. ال الذين الرجال الهائلة، املوارد الرتكيز، التنظيم، اإلعداد، العظيم؛
كانت الشاحبة. السماء يف ُمتباطئًا وتصاعد وتجىلَّ القمر ظهر وعندها يتحدَّث، وهو
يلوح الليل وبدأ النهار، ضوء من ي امُلتبقِّ اللطيف االنعكاس بسبب تلمع تزال ال الحقول

الليل. بقدوم تُبرشِّ كأنها بَدت ولكنها السماء، تُظلم لم األفق؛ يف
الجيش صفوف بني لوجدتني َموطني يف كنت «لو قائًال: كالَمه إرنست أنهى
أو الروس يُقاتلون إخوتي وأبناء عمومتي أوالد كل أن أظن اللحظة. تلك يف النمساوي
ُمنتَصف يف كهذا، ُمساِلم بلٍد عىل الهجوم منك ُطِلب لو ستفعل ماذا اآلن. البلجيكيِّني

تدمريه؟» يف والبدء الحصاد، َموسم
الخدمة.» وأترك سأتمرَّد بالطبع. ذلك ألفعَل كنُت «ما

بَّاط للضُّ أبوك، وربما إخوتك، سيخضع وعندها لالضطهاد. عائلتك ستتعرَّض «إذَن،
العبيد.» معاملة ويُعاَملون النمساويِّني

يُحبُّون كيف ألنُفسهم يُقرِّرون الذكور أقاربي سأترك بذلك. نفيس ألُزعج كنُت «ما
يُعاَملوا.» أن

الصغرية؛ األطفال مثل بأنُفسكم تتباَهون األمريكيون أيها «أنتم كتَفيه. إرنست هزَّ
حصاد إنه األمر. هذا إزاء أحٍد بإرادِة دخل ال لك أقول تفعلون! وال ستفعلون تقولون
سيَحُدث.» أنه أعلم كنت ولكني حياتي، يف سيَحُدث األمر هذا أن أظن لم ُزِرع. ما لكل

خَلت للسماء. الناعم السطوع إىل ينظران وهما الوقت بعض بتثاقٍل الفتَيان مىش
الصايف امُلنري القمر نور إىل الحقول يف الخفيف الضوء ل وتحوَّ حب، السُّ من تماًما السماء
الطريق بطول التحرك يف العَربتان بدأت ما وُرسعاَن ذلك. أحٌد يستشعر أن دون من
بني وتائٌه األمام إىل ُمنكفئ وهو له، ظهر ال الذي َمقعده عىل سائق كلُّ وجلس األبيض،
منهما كلٌّ تمنَّى الجنوب، جهة إرنست ينعطف حيث امُلنعَطف إىل وصال وملا األفكار.
تسري وكأنها السري كلود خيول تابَعت صوتهما. يرَفعا أن دون من سعيدة ليلًة لآلَخر
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باستمراٍر تُثريها كانت التي الخفيضة الغبار سحابة من تنخر لم إنها حتى نائمة. وهي
الفسيح. الليل هدوء يف الوحيد الصوَت هو صوتها كان التي امُلتثاِقلة؛ خطواتُها

كان بما بالشعور التظاهَر يستطع لم معه. َصبوًرا إرنست يكن لم ملاذا كلود تساءل
ن يُلوِّ أو آراءه يُشكِّل أن أساسها عىل يمكن قناعة أيُّ لديه تكن لم إرنست. به يشعر
له يُقال كان ما دائًما الوقت. بمرور إليها يصل أن يمكنه أوروبا؛ يف يجري ا عمَّ مشاعره
سيقول كان شهٍر وقبل بشدة؛ بها األمريكيون يُعَجب التي بالفضائل يتمتَّعون األملان إن
كان ُمحرتم. أمريكي فتًى أيُّ أجلها من يُحاِرب أن تستحقُّ التي كافًة امُلثل لديهم إن
يزال ال كان وجريانه. أصدقائه يف ملسها التي األملانية الشخصية مع بلجيكا غزُو يتناىف
ح ويُصحِّ الرائع الشعب هذا يعتذر وأن فادح، خطأ عن ناتًجا حدث ما يكون أن يرجو

العالم. مع مساره
كلود وصل عندما ِمعطف دون ومن قبعة دون من التل أسفل إىل ويلر السيد جاء

أخبار؟» أيُّ لديك هل الخيول. سأُريح ُمتَعب. أنك «أظن الحظرية. ساحة إىل
الحرب.» إنجلرتا «أعلنَت

االستيقاظ إىل بحاجة لسَت أنك «أظن رأسه. وحكَّ للحظة ُمتصلِّبًا ويلر السيد وَقف
شائعٌة أنها أظن كنت أكثر. القمح سعر فسرَيتفع ُمؤكًَّدا الحرب خرب كان إذا غًدا. ُمبكًرا

أمك.» إىل الجرائد ُخذ اآلن. حتى

٩

عام، كل الصيف من جزءًا تقضيان كانتا حيث ميشيجان ة مصحَّ إىل ووالدتها إنيد ذهبت
الحرب. عن األخبار إىل اهتمامهما كلَّ ووالدته كلود أَوىل أكتوبر. شهر حتى تعودا ولن
املدن من ة امُلحريِّ األخبار تسلَّلت أغسطس، شهر من أسبوعني أول ويف آَخر بعد يوًما

الريفية. البلدات إىل الصغرية
للقصف تعرََّضت إذ لييج؛ يف الحصون سقوط خرب انتَرش الشهر، ُمنتَصف بحلول
يف كانت التي الحصار بَمدافع ساعات ِبضع يف النهاية يف ُدكَّت ولكنها أيام، تسعة مدَة
املوادُّ كانت مهما تحصينات أي تدمريُ بإمكانها امَلدافع تلك أن الواضح من الخلفي؛ الخط
َدتهم هدَّ القمح، يزرعون الذين امُلساِلمني إىل بالنسبة حتى بها. بُنيَت التي الطريقة أو
هدَّدت بل بضائعهم، أو أمنهم تُهدِّد لم إنها لييج؛ أمام تمركَزت التي الحصار َمدافع
التي البرشية القوة من الكربى القوة أدخلت لقد عليها. دأبوا التي امُلريحة التفكري طريقة
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الطبيعية الكوارث تُشِبه كوارث يف تتسبَّب الحرب هذه جعَلت ُمتكرِّر، نحٍو وعىل ذلك، بعد
الرباكني. ثورات أو الزالزل أو والَجْزر املد موجات مثل توقُعها، يمكن ال التي

مدينة حصون سقوط عن أنباء وَرَدت نفسه، الشهر من والعرشين الثالث اليوم يف
أيام، بضعة بعد العالم. يف أُطِلقت قد مسبوقة غريَ تدمري قوَة بأن آَخر إنذاٌر وهذا نامور؛
هٌة ُموجَّ القوة تلك أن لوفان مدينة يف والهادئة العريقة التعليمية سة املؤسَّ دكِّ خربُ أوَضح
إن املدنيِّني. السكان قتل عن بأخبار الجرائد ت عجَّ أيًضا، وحينئٍذ، غريبة. غايات نحو
أنه بدا اسًما. له يعرف كان أحد ال البرش. بني يحوم كان ِرشيًرا، وبالتأكيد جديًدا، شيئًا
املحاوالت اليشء. هذا تصف أن تستطيع البرشيَّ السلوك تصف معروفة كلمة أيُّ توجد ال
بشدة وتنمُّ ا، جدٍّ فيها ُمباَلًغا فرديًة اجتهاداٍت كلُّها كانت «أتيال» اسم عىل أجمعت التي

وامُلعتادة. القديمة البرشية العاطفة عن
املطبخ يف ويلر السيدة كانت سبتمرب، شهر من األول األسبوع أيام أحد عرص يف
وأغلق برسعة دخل فرانكفورت. من عائدًة كلود سيارَة سمعت عندما الخيار ُمخلَّل تُحرضِّ

الطاولة. عىل بريدية ُحزمًة ورمى بقوة، خلفه الشبكيَّ الباب
يتمكَّنوا لن أنهم الواضح من بوردو! إىل الحكومة َمقرَّ فرنسا نقَلت أمي؟ يا رأيِك «ما

باريس.» عىل الحفاظ من
أقرب عىل وجلست مئزرها، بطرف الشاحب امُلتعرِّق وجهها ويلر السيدة مسحت

هذا؟» يُعَقل هل فرنسا؟ عاصمة تَُعد لم باريس أن تعني «هل كريس.
إجراءٍ سوى ليس هذا إن تقول الجرائد أن من الرغم عىل األمور. عليه تبدو ما «هذا

احرتازي.»
ماهييل، بالتحديد. بوردو تقع أين أتذكَّر ال الخريطة. عىل نظرًة نُلِق «دعنا نهضت.

اتَفقنا؟» يحرتق، حتى الخلَّ ترتكي ال
فوق الحائط عىل جديدة خريطًة فيها تُعلِّق كانت التي الجلوس ُغرفة إىل كلود تبعها
كريسٍّ ظهِر عىل اتكأت السجاد. يُشِبه بتنجيد وهي لها، َظهر ال التي الطويلة األريكة
الالمع الخريطة سطح فوق يدها تحريك يف وبدأْت فصاف، الصَّ خشب من مصنوع هزَّاز
وتوجد الجنوب، أقىص يف هناك توجد بوردو «نعم، قائلًة: وتمتَمت الزاهية، األلوان ذي

املكان.» ذلك يف باريس
إىل املدينة سيُسلِّمون أنهم تظنِّني «هل كتَفيها. فوق من ونظر خلفها، كان كلود
موسكو. يف الروس فعل كما أوًال، سيحرقونها أنهم بد ال امليالد؟ عيد هديُة كأنها األملان

بالديناميت!» تدمريها يمكنهم اآلن؛ ذلك من أفضل هو ما فعُل يمكنهم

121



منا واحد

خشب من املصنوع العميق الكريس عىل ويلر السيدة ارتَمت الكالم.» هذا تُقل «ال
وبدأت املطبخ. وحرارة الفرن ترَكت وقد اآلن ا، جدٍّ ُمرَهقة أنها وأدرَكت الصفصاف،
ربما جميلة. مدينٌة إنها «يُقال وجهها. أمام النخيل سعف من ِمروحة تحريك يف بَوهٍن
املوسوعة أحِرضِ اآلن. التدمريَ سئموا أنهم بد ال بروكسل. يف فعلوا ِمثلما األملاُن يُدمرها لن

السفيل.» الطابق يف نظَّارتي تركت لقد تقول. ماذا وانظر
فرنسا عاصمة «باريس، وقال: األريكة. عىل وجلس املكتبة من مجلًدا كلود أحرض

التاريخي؟» الجزء أتخطَّى هل … السني إقليم من جزءًا تَُعد التي
كله.» القسم اقرأ «ال.

يكن لم األوىل، للمرة التاريخ يف باريس ظهرت «ملا أخرى: مرًة القراءة وبدأ تنحنح
«… العالم ويف أوروبا يف ستلعبه الذي املهم بالدور يوحي ما هناك

أمر ونسيَت بامِلروحة، نفسها عىل وروََّحت كرسيها، عىل ويلر السيدة تأرجَحت
عقلها وانشغل امُلتَعب، جسدها تُريح كانت موجوَدين. يكونا لم كأنهما والخيار املطبخ
للملوك امُلبكِّرة الدينية امُلعتَقدات عن ذُِكر بما — ُمطَلًقا للتعب يتعرَّض لم الذي —
الرقبة عىل تستقرَّان عندما تغفل ال لطيف نحٍو عىل عيناها كانت ما دائًما املريوفنجيني.

األحمر. الشعر ذي لولدها العريضتنَي والكتَفني املسفوعة
الهثًا. توقَّف حتى وأرسع أرسع القراءة يف كلود استَمرَّ

بعد ماذا أعرف أن أريد الحق. وقٍت يف هذا سنقرأ امللوك! عن صفحاٌت توجد «أمي،
صعوًدا األعمدة عىل إصبعه مرَّر ال.» أم التاريخية األمور من مزيٌد سيوجد وهل هذا، كل

نريد. عما يتحدث العمود هذا أن يبدو هو، «ها وهبوًطا.
تمتلك باريس أن العالم يف الحصون أعظم عن حديٌث أملاني تقريٌر يرى الدفاعات:
أملاني، تقريٌر تظنِّني؟ ماذا «واآلن، هنا. ف توقَّ ثم «… الدفاعات من ُمميَّزة حلقات ثالث
كأننا املسألة تبدو البداية. منذ األملان بشأن أخطأ ببساطٍة العالم إنجليزي! كتاٌب وهذا
كيف يُخطِّط الوقت َطوال ظل وأنه والحظائر، املاشية وأَريناه هنا إىل الجريان أحد دَعونا

نائمون.» ونحن علينا ويهجم الليل يف سيأتي
األملان، الجريان من العديد لدينا كان «لكننا جبينها. عىل يدها ويلر السيدة مرََّرت

ُمتعاِونًا.» أو طيبًا يكن لم من بينهم من قطُّ يوجد ولم
إىل السفر يف أرَغب جعلني أملانيا عن إرليش السيدة به أخربَتني يشء كل ذلك. «أعلم
ُقًرى إىل ذهبوا واألطفال النساء عن الجميلة األغاني تلك كلَّ يُغنُّون الذين والناس هناك.

و…» بلجيكية
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«ال فمه: من ستخرج كانت التي الكلمات تصدُّ وكأنها لألمام يَديها والدته حرََّكت
هناك أن أعتقد اآلن. فيه نُفكر أن يجب ما هذا باريس؛ دفاعات عن اقرأ كلود. يا تفعل
تعجُّ مدينٌة فرنسا أن نعلم صامًدا. سيظلُّ وأنه تقريرهم، يف األملان يَذُكره لم حصنًا
هذه طيلة الربُّ حماها ولقد الرب، يخافون ن ممَّ العديد فيها أن بد ال ولكن بالرذائل،
بالنساء اليوم طوال ُممتلئًة تكون الكنائس أن كيف الجريدة يف رأيَت لقد السنوات.
ستُفيد الصلوات هذه أن تُصدِّق «أال لطيفة. ابتسامًة ومنَحته لألمام مالت امُلصلِّيات.»

ولدي؟» يا بيشء
تَرين «حسنًا، ُمعيَّنة. مواضيع إىل والدته تتطرَّق عندما دائًما يفعل كما كلود راَوغها
بطبيعتهم أتقى أنهم وأعتقد للرب. يُصلُّون أيًضا األملان أن أنىس أن أستطيع ال أني أيًضا
امُلنخِفضة األرض «يف فقال: أخرى، مرًة منه القراءَة بدأ الكتاب أخذ ملا الفرنسيِّني.» من

«… مارن لنهر الكبري امُلنعَطف من جزء أضيَِق يف أخرى، مرًة
يبدأ أن قبل االسرتاتيجية، وبأهميته النهر هذا ِباسم دراية عىل ووالدتُه كلود أصبح

قليلة. أيام بعد الجرائد يف الرئيسية العناوين يف الظهور يف
القمح لزراعة ان فدَّ ستَّمائة ص يُخصِّ أن ويلر السيد قرَّر كامُلعتاد. الخريف حرُث بدأ
يأخذ كان الخبز. إىل فسيحتاجون العالم، من اآلخر الجانب يف حدث مهما أخرى. مرًة
الجريان قال وكلود. دان يُساعد كي الحقل إىل صباح كل ويذهب الحيوانات من ثالثًا فريًقا

القيرص. سوى الحقل يف بانتظام العمل عىل ويلر نات يُجرب أن استطاع أحد ال إنه
إىل صباح كلَّ تذهب ويلر السيدة أصبحت الحقل، يف كانوا جميعهم الرجال ألن
أوماها مدينتَي جرائد تُحِرض كي ميل، ُربع بعد عىل الطُّرق، ُمفرتَق عند الربيد صندوق
حالة يف كانت وملا الشحن. رشكة ترَكتْها التي السابق باليوم الخاصة سيتي وكانساس
تسري ال كانت وإذ املنزل؛ إىل عائدٌة وهي قراءتها يف وتبدأ الجرائد تفتح كانت فقد شغف،
أحد صباح ويف املغد. ونباتات الشمس دوَّار أزهار بني ترتنَّح كانت فقد واثقة، بُخًطى
قبل الحرب أخبار كلَّ تقرأ وأخذت الطريق، بجوار أحمر ُعشب ة ضفَّ عىل جلَست األيام،
ونظرها جحورها من الجوفر حيوانات وخروج تنُّورتها فوق الجراد قفز من تهتاج أن
ُهِرعت املياه، خزَّان إىل حيواناته يقود كلود رأت ملا اليوم، ذلك ُظهر يف أعيُنها. بطْرف إليها
تلهث. وهي الهواء طاحونة إىل ووصَلت قلنسوتها، تلتقط كي تتوقف أن دون من إليه

حرٌب تدور مارن. نهر عند صامدون إنهم كلود. يا يرتاجعون الفرنسيون يَُعد «لم
شديدة َمقربٍة عىل إنها الحرب. مصري تُقرِّر أن يمكن إنها الجرائد تقول هناك. طاحنة
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باعتدال. كلود جلس أُجرة.» عربات يف خَرجوا الجيش أفراد بعض أن لدرجة باريس من
امُلشاِركة؟» الِفرق عدد كم كذلك؟ أليس حال، أي عىل باريس مصري ستُقرِّر إنها «إذَن،

من قليل عدٍد سوى هناك يوجد ال ولكن للغاية. ُمتضاِربة التقارير أعرف. «ال
يف الجرائد معه وهو قبلك، أبوك وصل تُحىص. ال بأعداد يُشاِركون والفرنسيون اإلنجليز،

الُعلوي.» الطابق
العمل، إنهاء بعد الليلَة فيكونت إىل سأذهب ساعة. وعرشين أربع منذ صدرت «لقد

هاستنجز.» جريدة عىل وأحصل
ُغرفة يف لحظًة وقف انتظاره. يف وأُمه أباه وجد املساء، يف املدينة من عاد عندما
فرنسا فيها وتُشاِرك ُمستمرَّة املعركة أن باستثناء كثرية أخباٌر توجد «ال وقال: الجلوس.
يعلم أحد وال ثالثة، إىل خمسة بنسبة يفوقهم األملان عدد العسكرية. قوَّتها بكامل فعليٍّا
أخرى.» مرًة ترتاجع لن فرنسا إن جوفر الجنرال يقول املدفعية. سالح من امُلشاركني عدد

مبارشًة. ُغرفته إىل وَصِعد يجلس، لم
تنَم. لم ولكنها الرسير عىل واستلَقت مالبسها، وخَلَعت املصباح ويلر السيدة أطفأت
يعلم كان الظالم. يف لنفسه وابتسم بلُطف نافذًة تُغِلق وهي كلود َسِمعها طويلة، مدٍة بعد
املاجنني الكاثوليك من سكانها وأن األرض، مدن رشُّ باريس أن دائًما تعتقد والدته أن
امُللِحد دعم وعن برثوملاوس، القدِّيس يوم مذبحة عن واملسئولني الخمر لرشب امُلحبِّني
لورين، يف يتقهقرون الفرنسيون بدأ أْن منذ املاضيني، األسبوَعني طيلَة فولتري. الساخر

بباريس. امُلتزاِيد اهتمامها بمالحظة تسىلَّ
الحكومة َمقرُّ انتقل غريبًا؛ األمر ووجد يجري فيما فكَّر الظالم، يف ُمستيقًظا كان ملا
فرنسا عاصمَة وليست العالم عاصمُة باريس كأن فجأًة وبدا أيام، أربعة منذ بوردو إىل
نهر بجانب يكون أن يتمنَّى كان الذي الوحيد امُلزاِرع الفتى ليس أنه يعلم كان وحدها!
يف َحْلقي «ر» بحرِف نطُقه، يمكن اسٌم له كان النهر أن حقيقُة الليلة. تلك يف مارن
أكرب فكرًة اليشء بعَض املرء لخيال يُعطي كان فيه، أساس حجر بمنزلة يَُعد وسطه
يستطيع هو حتى أنه وشَعر رأسه، يف تدور واألفكار ساكنًا كلود استلقى الوضع. عن
— رعبًا األملانيَّ الرَّصاص تفوق التي — الفرنسية األخالق» «دماثة مسألة يتجاوز أن
تكون لن أحد. يُالحظه أن دون من عدده يُحىص ال الذي الجيش هذا صفوف إىل ويتسلَّل
أسَعُد .١٩١٤ عام سبتمرب من الثامن ليلة الليلة، تلك مارن نهر عند أهميٌة املرء ألخالق
ودم، لحم من الذي الجدار ذلك يف ذرة يكون أن كان إليه بالنسبة البسيطة وجه عىل يشء
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مرِّ عىل الكثري تعني كانت التي املدينة أمام أخرى مرًة ينهض ثم ويخرُّ ينهض كان الذي
يف ُمجرَّدة. فكرة صفاء السِمها أصبح ذلك. قبل هكذا مهمًة تكن لم ولكنها القرون، كل
يف امُلتناثرة الصغرية الُجزر ويف الساحلية، غري الريفية الُقرى ويف الهادئة، الكبرية القارَّات
الساقطة النجوم أو امُلذنَّبات أحُد كأنه االسم هذا يُتاِبعون أيام أربعة مدة الناس ظل املاء،

مُلراَقبتها. ليًال يذهبون التي

١٠

ميشيجان من رَجعتا ووالدتها إنيد ألن الطاحونة منزل إىل كلود ذهب أحد، يوم عرص يف
هزَّاز، كريس عىل ظهرها ُمسِندًة تجلس وهي تقرأ ويلر السيدة كانت السابق. اليوم يف
املصنوع مكتبه عىل ويجلس مفكوكة، الرسمية وياقته قميًصا يرتدي ويلر السيد وكان
ذراَعيه ومدَّد وتثاءب نهض فجأًة األرقام. من بأعمدة نفسه ويُسيلِّ الجوز، خشب من

رأسه. فوق
الغابة أرض بجانب التي القطعة يف الفور، عىل البناء يف البَدء يريد إنه كلود «يقول
أن األفضل أن أعتقد لذا اآلن؛ رخيصة البناء مواد الخشب. تكلفة يف أفكر كنُت يل. التابعة

فوره.» من يبدأ أتركه
ذلك.» «أظن شارد. بذهٍن فيها تقرأ كانت التي الصفحة من عينَيها زوجتُه رفعت

الكريس ظهر عىل بذراَعيه ويسند الساَقني، ُمنفِرج كريس عىل زوجها يجلس كان
رأيك.» أعرف لم الزواج؟ هذا يف رأيك ما حال، أي «عىل إليها. ينظر وهو

ولكن حاسمة، بنربٍة كالمها ويلر السيدة استهلَّت «… طيبة مسيحية فتاٌة «إنيد
سؤال. كأنها الهواء يف َعِلقت ُجْملتها

يف كلود ِمثل البنية قويَّ فتًى يُعِجب الذي ما ولكن أعرف. «نعم، صرب. بنفاد تحرَّك
العجوز!» أمها من األصل طبق نسخًة ستُصبح إنها إيفانجلني، يا َعجبًا كتلك؟ فتاٍة

كي يدها مدَّت فقد ويلر؛ السيدة عىل جديدة تكن لم الهواجَس تلك أن الواضح من
بكلمة!» تتفوَّْه ال شيئًا! تُقل «ال : جادٍّ انفعاٍل يف وهمَست تُوِقفه

أن عىل ابن زوجَة أتَّخذها أن ل أُفضِّ حال، أي عىل أبًدا. أتدخل ال أنا ل! أتدخَّ لن «أوه،
زوجته ولكن الحظرية، إىل ونزل قبعته أخذ ظننتُه.» مما أكثُر أحمُق كلود زوجة. أتخذَها
وأخذت ُمرتاحًة، عليه تجلس أن أمَلت حيث الكريسَّ تركت بسهولة. هدوءها تسرتدَّ لم
عندما األثاث. سطح تُنظِّف الُغرفة، أرجاء يف الذهن ُمشتَّتَة تتحرَّك وبدأت ريش ِمنفضَة
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تنظيف يف ترشع كانت كلود، عىل بالقلق تشعر أو الحرب عن سيئة أخباًرا تسمع كانت
الصغرية األشياء بعض وضع عىل قدرتها إىل ُممتنًَّة الخزانات، وإصالح فحص أو املنزل

امُلضطِرب. العالم هذا يف الصحيح ِنصابها يف
من اآلبار حفر ال عمَّ كلود أحرض الخريف، محاصيل زراعة من االنتهاء بمجرد
العمل. يف يزالون ال وهم منزله قبِو إلنشاءِ الحفر وبدأ له، جديًدا برئًا يحفروا كي املدينة
ِصَغره يف ألنه لوالده؛ اململوكة الغابة أرض بجانب امُلستوية األرض عىل منزله يبني كان
تبلغ األرض هذه مساحة كانت العالم. يف بُقعة أجمُل هذه األشجار أيكة أن يعتقد كان
كثيف سياٌج حولها وكان قطني، وحور وقيقب دردار أشجار وتضمُّ فدانًا، ثالثني نحو
إذا ولكن األخرية، السنوات يف األشجار أُهملت لقد الجنوبي. جانبها يف التوت أشجار من

ا. جدٍّ قصرية مدٍة يف بها والعناية تقليمها من فسيتمكَّن املكان، ذلك يف عاش
سمع به. الخاص القبو يف ويعمل الفورد بسيارته يذهب اآلن صباٍح كلِّ يف أصبح
يكفي. بما عميًقا القبُو هذا يكون أن ونوى أفضل، ذلك كان القبو عمق زاد كلما أنه
حافة عىل وقف يُحِرزه. كان الذي التقدم يرى كي دوسن ليونارد ف توقَّ األيام، أحد ويف

باألسفل. َعرًقا يتصبَّب كان الذي الفتى ونادى الحفرة،
فجأًة زوجتك ترغب عندما العمق؟ بهذا قبو من تريده الذي ما كلود، يا إلهي، «يا

عربه!» وإلقاؤها قالب باب فتح يُمكنك الصني، إىل السفر يف
مثُل إنيد بال عىل يطرأ «لن غاضبًا: قال راكًضا. السلَّم وَصِعد بِمعوله كلود ألقى

األفكار.» تلك
بدا األخرى. الفتاة سفر عىل أِسفُت ذلك. لسماع سعيٌد الغضب. إىل داعَي ال «حسنًا،
من أَرها لم … طويل وقٍت منذ أَرها لم ولكني الصني، إىل السفر تريد إنيد أن دوًما يل

العجوز.» السيدة مع ميشيجان إىل تذهب أن قبِل
يكن لم سيئًا. ِمزاجه يزال ال كان ولكن عمله، إىل كلود عاد ليونارد ذهب بعدما
كان ما فعادًة الطاحونة، إىل يذهب كان عندما إنيد. بشأن نفسه قرارِة يف البتَة سعيًدا
املؤدي املمرِّ إىل يتبعه وكان برسعة، رحيله عدم إىل — إنيد وليس — رويس السيد يسعى
يفعله. كان بما ة ُمهتمَّ إنيد أن يرى كان ذاهبًا. رؤيته عىل آسٌف أنه عليه ويبدو البوَّابة، إىل
جيدة. كانت اقرتاحاتها وأغلب الجديد، املنزل سوى يشءٍ يف تُفكر وال تتحدث ال كانت إنها
نزعات أيُّ لديها تكن لم لكن فيه. وُمغاًىل معقول غريَ شيئًا تطلب أن تمنَّى ما وكثريًا
التي الُعلوي الطابق يف املوجودة امُلريحة النوم غرفة تُصبح أن عىل ت أرصَّ وحتى أنانية،

للضيوف. غرفًة بشدة بتخطيطها اهتمَّ
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التقدم ترى كي بسيارتها كثريًا إنيد إليه تأتي كانت املنزل، شكُل يظهر بدأ ملا
لألرائك تصميًما أو والستائر الحائط ورق من نماذج كلود تُِري وكي فيه، يحدث الذي
جزء بكل اهتمامها يف ريٌب هناك يكون أن يمكن ال مجلة. من ته اقتصَّ للنوافذ امُلجاِورة
أن ورغم به. اهتمامها من أكثر بدا باملنزل اهتمامها أن هو امُلحِبط اليشء التفاصيل. من
معها تتعامل لم فإنها لهما، يحلو كما مًعا الوقت لقضاء لهما فرصًة كانت الشهور هذه

منزل. لبناء مدًة باعتبارها إال
بقوة يؤمن كان يتزوجان. عندما يُرام ما عىل سيُصبح يشء كل إن لنفسه كلود قال
كلَّ يختزل الزواج لإليمان. اإلعجازية باآلثار والدتُه تؤمن كما بالزواج، الخاصة التغيري
وِمعطاءة. الفؤاد رقيقة فتاٍة إىل املغرورة الباردة الفتاة يُغريِّ إذ مشرتك؛ قاسٍم إىل النساء
الزواج. بعد حياتها إليه ل ستتحوَّ ما كل عن شيئًا اآلن إنيد تدرَي أال للغاية جيِّد ليشءٌ إنه

ُمختِلف. نحٍو عىل يسري أن لألمر يريد كان ما إنه نفسه يف قال
الصغري املنزل عىل يُغِدق أخذ لقد ذلك. من الرغم عىل بالوحدة يشعر كان لكنه
كان إليهما. تحتاج تكن لم إنيد أن يبدو كان اللذين الحب من النابَعني واالهتماَم االعتناءَ
والدواليب، الخزانات تشطيب يف الدِّقة درجات أقىص عىل يحثُّهم ارين النجَّ رأس عىل يقف
كان ما كثريًا واإلطارات. للعتبات الدقيق والربط امُلالئمة، أماكنها يف األرُفف وضع وعىل
امُلزِعجة أحذيتهم بأصوات العمال يذهب بعدما الليل يف ر ُمتأخِّ وقٍت حتى هناك يبقى
الُعلوية فة الرشُّ هيكل عىل أو رافدة عىل يجلس كان حينها، العشاء. أجل من منازلهم إىل
كان مىض. وقت أي يف كانت كما بعيدًة تبدو ألشياء تحسبًا التفكري؛ يف تماًما ويغرق
ُمنزِعًجا يُرفِرف وظل طائٌر دخل ليلة، ويف الهادئ. النجوم وضوء الليل بأستار يستأنس
النوافذ إحدى من الغَسق يف ويطري يخرج أن قبل الخوف من يرصخ وهو الُغرف، بني

الحرية. إىل طريقه ويجَد العلوية
تأتَي أن منها وطلب بإنيد كلود اتصل لم، السُّ لوضع ُمستعدِّين ارون النجَّ أصبح ملا
صعود إىل أُمه تُضطرُّ كانت ما دائًما لم. السُّ لدرجات تريده الذي االرتفاع عن وتُخربهم
الساعة يف الثانوية فرانكفورت مدرسة أمام بسيارتها إنيد َفت توقَّ االنحدار. شديد ُسلَّم

معها. تأتَي أن فارمر جالديس وأقنعت الرابعة،
إنيد ضحكت الخلفية. فة للرشُّ الشبكي ياج السِّ عىل يعمل كلود وَجدتا وَصلتا، ملا
السياج تتسلَّق حتى هنا؛ يقطني معرتشات زراعة يريد إنه يونس. النبيَّ يُشِبه «كلود قائلًة:

أكثر.» جماليٍّا شكًال تعطي قد أخرى معرتشة نباتاٍت يف أفكر . ظالٍّ وتُكوِّن الشبكي
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عندما يقطني معرتشة رأيِت أن لِك سبق «هل بلُطف: وقال أرًضا ِمطرقته كلود وضع
خرضاء أوراق جمالها؛ تتخيَّيل لن أنِت إنيد؟ يا عليه التسلق تستطيع يشءٌ لديها يكون
أملانية امرأٌة نفسه. الوقت يف مكان كل يف حولها تتدىلَّ الصفراء وأزهار ويقطني كبرية،
لينكن إىل املؤدي الطريق عىل املوجودة املحطات إحدى يف طعام ُكشك عىل تقف عجوز
رأيتها أن منذ بعضها أزرع أن وأردت الخلفية، فة الرشُّ عىل تتسلَّق مثلها معرتشات لديها

مرة.» أول
الربِّي الياسمني أزرع ستَدُعني أنك أظن حال، أي «عىل لطيفة. ابتسامًة إنيد ابتسَمت
أمر يف ننظر أن واألفضل يُغادروا، أن العمال أوشك كذلك؟ أليس األمامية، فة الرشُّ يف

لم.» السُّ درجات
الخشبي. لم السُّ عرب العلوي الطابق إىل الفتاتنَي كلود أخذ العمال، ذهب بعدما
عليها يُطِلق والخلفية. األمامية الردهتنَي عرب تمتدُّ كبرية ُغرفٍة إىل صغري مدخٍل من دخلوا
عىل تفتحان الباب تُشبهان طويلتان نافذتان توجد كانت البلياردو». «صالة ارون النجَّ
أرض عىل شماًال تُطلُّ واحدة امُلنحِدر؛ السقف يف ناتئتان نافذتان وتوجد فة، الرشُّ سقف
شعرت الفور، عىل كريك. الفيل نَُهري عىل جنوبًا تُطلُّ واألخرى ويلر، للسيد اململوكة الغابة
بالجص. مكسوَّة وغري أثاث دون من أنها رغم الُغرفة، هذه بشأن فريدة ببهجٍة جالديس

جميلة!» ُغرفٍة من لها «يا صاحت:
أن ِفكرتي إنها تَرين، كما ذلك؟ تعتقدين «أال وقال: بحماسة. كلود عليها ردَّ
عادًة. الناس يفعل كما صغرية أقساٍم إىل تقسيمه من بدًال لنا الثاني الطابق ص نُخصِّ
كبرية ِخزانة صنعت مشكالتنا. وكل واملطبخ املزرعة أمر وننىس هنا إىل الصعوُد يمكننا
أجل من الُغرفة هذه ص تُخصِّ أن إنيد تريد هذا، كل وبعد يشء. كل ورتَّبت منا، لكلٍّ

الوعاظ!»
تأتي ملا جالديس أجل من بل كلود. يا فقط الوعاظ أجل من «ليس إنيد. ضحكت
وتقيض تأتي عندما والدتك أجل من وكذلك الُغرفة، تلك أحبَّت أنها ترى فأنت لزيارتنا؛

لنا.» غرفة أفضَل نأخذ أن ينبغي أنه أظن ال أسبوًعا. معنا
فة الرشُّ سقف إىل تعاَيل لنا. بالكامل املنزل هذا أبْني أنا ال؟ «ولَم غاضبًا: كلود جاَدل
ُرشفة؛ إىل وأُحوِّلها سياًجا أَضع أن أريد الحارَّة؟ الليايل يف جيًدا هذا أليس جالديس. يا

شبكية.» وأرجوحة كرايس وضُع يمكننا ثَم ومن
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صِت خصَّ إن حمقاء ستكونني «إنيد، امُلنخِفضة. النافذة عتبة عىل جالديس جلست
من بأكملها البلدة رؤية يمكنك مثلك. بها االستمتاع يُمكنه أحد ال للضيوف. الُغرفة هذه

هنا.»
غروب ونَر «لننتظر قرارها. عن تراجعها عىل عالمة أيَّ تُبدي لم ولكن إنيد، ابتسمت

هنا.» ُمستلقيًا أراك أن يُقلقني كلود. يا حريًصا كن الشمس.
خيَّم ذراعه. دة ُمتوسِّ ورأسه ُمعلَّقة ساَقيه وإحدى السطح حافة عىل ًدا ُممدَّ كان
األبيض، باللون البعيدة الرياح طواحنُي وأومَضت امُلنبِسطة، الحقول عىل األحمر الشفق

صغرية. زهرية ُسحٌب فوقهم السماء يف وظهرت
بظلها عليه السطح قمُة فسرتمي ُرشفة، إىل املكان هذا حوَّلت «إذا قائًال: كلود تمتَم
مكانًا وسيُصبح بالليل. مبارشًة الرءوس فوق النجوم وستُصبح الظهرية، بعد فيما دائًما

الحصاد.» وقت يف للنوم جميًال
الحارَّة.» الليايل يف للنوم دائًما هنا إىل اإلتياُن يمكنك «أوه، برسعة: إنيد قالت

الحالتنَي.» كلتا يف واحًدا الشعور يكون «لن
بعضهما وجالديس إنيد واقرتبَت السماء، من يزول النهار ضوء يُشاهدون جلسوا
يفكرون الثالثة األصدقاء كان إليهما. تتسلَّل الخريف ليل برودة بدأْت عندما بعض من
الدهشة لغيَّمت عاٍل، بصوت يفكر منهم كلٌّ بدأ ما سحٍر بفعِل لو ولكن نفِسه؛ اليشء يف
الضيوف غرفة حول املناقشة بينهم. األنقى هي كانت إنيد أفكار جميًعا. عليهم واملرارة
توقَفت والدتها، مع ميشيجان إىل طريقها يف كانت ملا سبتمرب، يف ويلدون. بالقسِّ ذكََّرتها
بأنه له وَصَفته رجٍل من ج تتزوَّ أن ينبغي هل ويلدون آرثر تستشري كي لينكن يف يوًما
ملا ولكن بحذر، املوضوع مع الشابُّ ويلدون السيد تعامل للكنيسة». ُمخِلص غري «رجل
زواجها أن رأى املعتاد. من أكثَر التحيُز عليه طغى ويلر، كلود هو املنشود الرجل أن علم
أعظم إن لها يقول أن يف يرتدَّد لم ثَم ومن إلصالحه؛ الوحيدة الطريقَة يكون قد كلود من
إليها. الواعد الشباَب يجذبن أن هي للكنيسة املخلصات الفتيات تُقدمها أن يمكن خدمة
تستشريه، أن قبل من موضوعها عىل سيُوافق ويلدون السيد أن من نة ُمتيقِّ ِشبه إنيد كانت
منزًال تمتلك عندما أنها أخربته غرورها. يُريض كان ما دائًما رأيها مع رأيه تَوافَق ولكن
بخجل عليها وردَّ فيه، الصيفية إجازته من جزءًا يقَيض أن منه تنتظر فإنها بها، ا خاصٍّ

بذلك. للقيام استعداده عن ُمعِربًا
ُمرتاِخية تبدو جعلتها بسكينة تجلس كانت إذ أفكارها؛ بني أيًضا جالديس تاهت
تغرب. كانت التي الشمس مواجهة يف الفارغ النافذة إطار عىل رأسها تُسند وكانت ا، جدٍّ
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فيهما وبَدت القديم، النُّحاس لون مثل وميًضا البُنِّيتني عينَيها عىل الزهري الضوء أضفى
إليها، كلود ونظر تصادف عندما عقلها. يف ما شيئًا تتحدَّى كانت وكأنها حزينة نظرٌة
وأذكى أجدَر تصبح وأن املجتمع، يف استثنائيٍّا شخًصا تُصبح أن صعٌب هو كم بباله خطر
حاجز وكرس فجأًة نهض بكثري. أصعُب األمر أن بد فال فتاة، إىل وبالنسبة البقية. من

الطويل. الصمت
عثرت لنا، اململوكة الغابة بأرض ما مكاٍن يف به. ألخربك رسٌّ عندي إنيد، يا «نسيت
هذه كل يف ية املتبقِّ الوحيدة أنها بد ال ان. السمَّ طيور من ِرسٍب عىل وجيزة مدة منذ
… سنوات منذ هناك الكأل حشائش تُجتزَّ لم األرض. هذه من خرَجت أظنُّها وال األنحاء،
بالطبع الحشائش. بذور عىل هي تعيش وربما مرة، أوَل املدرسة إىل ذهبُت مذ تُجتزَّ لم

الصيف.» يف التوت ينمو
هذا أشجار بني تختبئَ أن لدرجة العالم عن القدَر هذا تعلم الطيور هل إنيد بَت تعجَّ

قاله. مما متأكًدا كلود كان املكان.
رأى ربما أحيانًا. هناك ف يتوقَّ إنه أبي؛ سوى هناك من بالقرب يذهب أحد «ال
حبَّات بعض نثَر أنه أخربهما تماًما.» مثله فعَلت ربما عنها. بكلمة يتفوَّه لم ولكنه الطيور
بليونارد الخاص الذرة حقل فوق للتحليق الطيوُر تلك تسعى ال حتى الحشائش يف الذرة

يصطادها.» أن املحتمل فمن ليونارد، رآها «إن دوسن.
هذا؟» يفعل أال منه تطلب ال «ملاذا إنيد: اقرتحت

السمان من جماعٌة ترتفع عندما صعبًا. طلبًا يكون أن شأنه من «هذا كلود. ضحك
يف سنأخذك الصيد. يحبُّ الرجل كان إذا للغاية ُمغريًا مشهًدا تُكوِّن فإنها ذرة، حقل من
املكان.» هذا يف الجميلة األماكن بعض توجد جالديس. يا امُلقِبل الصيَف تأتني عندما نزهة
أن يجب ولكن هنا، جميل املكان إن الليل! حلَّ لقد إلهي، «يا جالديس. نهضت

إنيد.» يا املنزل إىل تُوصليني
الخشبي لم السُّ عىل النزول يف إنيد ساَعد كلود الداخل. يف ُمظِلًما املكان وَجدوا
لم السُّ قمة عند األرض عىل تجلس كانت جالديس. أجل من عاد ثم سيارتها، إىل وأوصَلها

النهوض. عىل وساَعدها يده إليها مدَّ الخشبي.
الصغري.» منزيل تُحبِّني أنِت «إذَن ُممتنٍّا: قال

ْث وتتحدَّ نفسها تُجِهد لم لكنها باملشاعر، يَفيض صوتها كان نعم!» أوه، «نعم.
عرب يقودها وهو وراءه ظلَّت االنزالق. من يَحميَها كي أمامها كلود نزل ذلك. من بأكثر
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مدخل حافة عند األرض. عىل امُلتناثرة األلواح أكوام تخطِّي يف وساَعدها امُلرِبكة، املداخل
منزله أن َفِهم لكنه تتكلَّم، لم للحظة. ُمتَعبًة ذراعه عىل وانحنت َفت توقَّ املفتوح، القبو
عن فيه تخرج أن يجب الذي املكان إىل أيًضا هي وصلت وأنها حزينة، جعلها الجديد
وهو وتردَّد تباطأ أخيه. من ج تتزوَّ أال إليها ل ويتوسَّ لها يهمس أن تمنَّى القديم. املسار
كانت الشعورية؛ الحساسية من اللعني النوع نفس تُعاني إنها الظالم. يف طريقه س يتحسَّ
البارد الليل إىل بها يخرج أن يف يرغب لم األمل. بخيبة وتُصاب الحياة من الكثري ع ستتوقَّ
ربما واملمرَّات. الُغرف من العديد وعَربا طريقهما، طال لو أْن تمنَّى ل. توسُّ كلمة دون من
املدة هذه يف حتى إليه، تسعى كانت ما بداخله الكامنة القوة لوَجَدت ممكنًا، هذا كان لو
نفسه من كلود فوجئ ًا. ُمحريِّ نداءً وأطلَقت بها، يشعر وجعلته بداخله تحرََّكت القصرية

كثريًا.

١١

بدأ مايو، شهر من ُمبكِّر وقٍت ويف يونيو. من األول األسبوع يف ج تتزوَّ أن إنيد قرَّرت
كلود وكان تلمع، الجدران بدأت الجديد. املنزل يف بجدٍّ العمل والطِّالء الجص ُعمال
نوبر الصَّ خشب من املصنوعة األرضيات تزييت أجل من اليوم َطوال املنزل يف يبقى
األرضيات. تلك عىل أحد أيُّ َ يطأ أن َكِره الخشبية. باأللواح الجدران وتغطية وتلميعها،
والليلك، الربِّي الياسمني ُشَجريات وزرع الخلفية، فة الرشُّ حول اليقطني معرتشات زرع
لقضاء سربينجز وكولورادو دنفر إىل يذهبا أن إنيد مع خطَّط مطبخ. حديقة وأنشأ
الزهور وسقِي باملجيء وعد وقد حينئٍذ، املنزل يف رالف سيكون ولكن العسل، شهر رحلة

ا. جافٍّ الطقس كان إذا جريات والشُّ
يف العمل أجل من وتجلس بها الخاصة والتطريز الحياكة أعماَل إنيد تُحرض ما كثريًا
ويزرع يحفر أو املنزل، داخل الخشبية املشغوالت يصقل كلود كان بينما األمامية، فة الرشُّ
أسعَد أياًما قطُّ يقِض لم أنه له بدا ِخطبته. مدة يف الُفضىل هي املرحلة تلك كانت خارَجه.
ب ويرتقَّ الطريق إىل ينظر يظل كان إنيد، تأتي ال كانت وحينما حياته. يف األيام تلك من
بالطاقة ُمفَعم بأنه يشعر كان العمل. يف يتقدَّم أن دون آَخر إىل يشء من ل ويتنقَّ مجيئها،
وعندما حجرها. يف املوسلني وقماش والرشائط والدانتيل فة الرشُّ يف هناك جالسًة دامت ما
السعادُة عليها تبدو كانت للحظة، منها بالقرب ف ويتوقَّ خروًجا أو دخوًال عليها يمرُّ كان
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تُنفذها، التي التطريز بأعمال إعجابه يُبِدي أن تحبُّ كانت بجوارها. يبقى تجعله عندما
مالبسها يف تُنفذها كانت التي والتطريز الريشية الغرز أعمال تُريَه أن يف ترتدَّد ولم
يَُعد هذا أن الطالء عماُل يتبادلها كان التي النظرات من يعلم كان الجديدة. الداخلية
سلوٌك أنه اعتقد نفُسه وهو عروًسا. تُصبح أن عىل شارَفت فتاٍة من ا جدٍّ جريئًا سلوًكا
كان ملا بقوة يخفق كان قلبه إنيد. من قطُّ عه ليتوقَّ كان ما أنه من الرغم عىل ا جدٍّ جميل
فوق فة الرشُّ يف يقف ترتكه كانت منه! خوفها قلة ومدى به الشديدة ثقتها مدى يدرك
قماش يف ويُحمِلق قدَميها عند األرض عىل يجلس أو الرسيعة، أصابعها إىل وينظر رأسها
عمال مشاعَر يُثري ال كي عمله إىل يعود أدبُه جعله أن إىل ركبتها، عند امُلعلَّق املوسلني

الطالء.
«متى وسألها: بجانبها األرض عىل نفسه أوقع والعاصفة، الدافئة األيام أحد عرص يف
وتُسند فة الرشُّ أرضية عىل تجلس إنيد كانت بنا؟» الخاصة الغابة أرض إىل معي ستذهبني
الصلبة. األرض يف تنمو التي الدائرية الرجلة بَُقع إحدى عىل وقدمها عمود، إىل ظهرها
حفرٍة من بالقرب الطويلة الحشائش يف يعيش إنه أخرى. مرًة السمان ِرسب «وجدُت
يُصبح حتى هناك؛ البازالء من صفوف بضعة سأزرع السنة. أيام معظم باملياه تحتفظ
كبري خطٌر بليونارد الخاصَّ الذرة حقل أن أعتقد موطنها. عند غذاء فيها أرٌض لديها

ال.» أم الرس ذلك عن أخربه هل أعلم ال عليها.
كذلك؟» أليس هافل، إرنست أخربت أنك «أظن

أثُق أنا بىل! «أوه، صوتها: يف بَدت التي الطفيفة ة الِحدَّ عن التغاَيض ُمحاِوًال كلود ردَّ
هناك الوقوُف يمكنك باألعشاش. مليئة األشجار للطيور. جنة املكان ذلك كبرية. ثقًة فيه
يف غًدا تعاَيل باإلفطار. فرًحا تصيح وهي الحنَّاء أبي عصافري أفراخ وَسماع الصباح يف
بة الرتُّ ألن ثقيًال؛ حذاءً اْلبَيس ولكن تُوافقني؟ هل هناك، إىل وسأصحبك الباكر الصباح

الطويلة.» الحشائش يف رطبة
بالكومة وأطاحت املنزل، جوانب أحد حول ُمفاجئة زوبعٌة هبَّت يتحدثان، كانا بينما
الِفناء يف ونثَرتها الدانتيل، من التي املطويَّة الداخلية النسائية القمصان من الصغرية
كان التي بإنيد الخاصة امُلزِهرة اإلبرة أعمال حقيبة يده ويف خلفها كلود جرى الرتابي.
وجد عاد ملا الضارَّة. الحشائش وسط يُهَرع وهو بها يُمِسك كان قطعة كلَّ فيها يضع
هل لك. «شكًرا ُمبتِسمًة: قالت ُقبعتها. تلبس وكانت بها، الخاصة اإلبر علبة أغلَقت إنيد

يشء؟» كل وجدت
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من واحدة قطعٌة توجد امُلذِنب. وجهه يُخفَي كي السيارة إىل ُهِرع ذلك.» «أعتقد
جيبه. يف أخفاها ولكنه الحقيبة، يف يَضعها لم الدانتيل

اململوكة الغابة أرض يف املوجودة الطيور تسمع كي ُمبكًرا إنيد أتت التايل، الصباح يف
ويلر. آلل

١٢

طوال رالف مع بالسيارة ل يتنقَّ ظل ُمبكًرا. كلود نام الزفاف، حفل قبل التي الليلة يف
يكن لم تقريبًا. فوره من النوم يف غطَّ ُمنَهًكا. وكان النهائية، االستعدادات أجل من اليوم
التايل. اليوم يف سيقع الذي الكبري الحدث تجاهُل املنزل يف املوجودتني السيدتنَي عىل سهًال
احتفَظت طاملا الذي باللحاف تأتَي كي الُعلِّية إىل ماهييل صعدت العشاء، أطباق غسل بعد
املرسومة النجوم وعدَّت وبسَطته، الصندوق من أخرَجته زفافه. يف كلود إىل تُهديَه كي به
سيُنَقل كان تطويَه. أن قبل — بها تفرح التي اإلنجازات من العد كان إذ — نمطه يف
يف مرَّات ِعدَّة الرسير إىل ويلر السيدة ذهبت غًدا. األخرى الهدايا مع الطاحونة منزل إىل
تتأكَّد كي وذهبت قامت فمثًال بها؛ االعتناءُ ينبغي التي األشياء يف تُفكر ظلَّت الليلة. تلك
الجبال؛ يف الربد يُصيبه أن خشيَة صندوقه؛ يف الثقيلة الداخلية كلود مالبس وضع من
العشاء أجل من املشويَّة الستَّ الدجاجات أن من تتأكَّد كي السفيل الطابق إىل وتسلََّلت
لم املهام، تلك بني ل تتنقَّ كانت وبينما القطط. عن وبعيدٌة جيًدا ُمغطَّاة الزفاف حفل يف

مارن. نهر معركة منذ الطريقة بتلك وبحرارة كثريًا تُصيلِّ لم لسانها. الصالُة تربَح
إىل وُهِرع الطعام، وسالل بالهدايا الكبرية السيارة رالف ل حمَّ الباكر، الصباح يف
مجموعًة أحَرضتا لقد الطاحونة؛ ساحة يف سيارتان بالفعل هناك كانت رويس. آل منزل
أجل من فرانكفورت يف املوجودة يونيو شهر زهور كلُّ ومعهن أتني الالتي الفتَيات من
منهن ستٌة خرَجت سيارته، بوق رالف قَرع ملا الزفاف. لحفل استعداًدا املنزل تزيني
السلَّم حمل فوره. من العمل رالف بدأ معه. أخاه يُحِرض لم ألنه ووبَّخنَه به، للرتحيب
الغضينات ويقصُّ املسامري يدقُّ وأخذ إليه، يحمله أن له يُقال مكان أي إىل الخشبيَّ
ويُجهز والخلفية، األمامية الصالتنَي بني فيما األعمدة حول املتعرشة للورود الشائكة

الحفل. تحته سيُقام الذي القوس
صاحبتها تساعد كي الثانوية املدرسة يف عملها ترك من فارمر جالديس تتمكَّن لم
لة محمَّ سيارٌة العروس منزل إىل وصلت عرشة الحادية الساعة يف ولكن العمل، هذا يف
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أحَرضت والتي األمامي، منزلها ِفناء من قطَفتها التي والزهرية البيضاء الفاوانيا بزهور
أُعجبت إنيد. إىل تُهِديَها كي هاستنجز من طلبتها التي املشاتل زهور من صندوًقا أيًضا
الزهور عىل اقترصت لو كعادتها؛ ُمِرسفة جالديس إن ُقْلن ولكن املشاتل، بزهور الفتيات
مرآب يف يعمل املالبس رثُّ هزيٌل فتًى قادها السيارة لكَفت. منزلها ِفناء من قطَفتها التي
صوٌت لديه يكن لم منه. كلمًة يفهم قطُّ أحَد ال ألنه الصامت»؛ «إيرف يُدعى وكان املدينة،
الهمس مثل حلقه، أعىل من صغري رقيق رصير غريُ منه يَصُدر يكن لم اإلطالق؛ عىل
وذراعاه األمامي الباب إىل وصل ملا عمله. أثناء الروحاني الوسيط به يتفوَّه الذي الالهث

أزيز: فيه بصوٍت يتحدث أن من تمكَّن الفاوانيا، بزهور ُممتلئتان
السيارة.» يف أخرى باقاٌت وتوجد فارمر. اآلنسة من ُمرَسلة الزهور «هذه

بأرشطٍة مربوًطا الشكل مربَّع صندوًقا وأخرج سيارته، إىل معه الفتياُت ذهبَت
بالُعرس. الخاصة الزهور باقة عىل يحتوي صغرية ِفضية وأجراس بيضاء

إىل الذَّهاب عيلَّ كان الصندوق؟ هذا عىل حصلت «كيف الرفيع: الفتى سأل رالف
أُحِرضه.» كي املدينة

كانت املتجر يف زهور أيَّ أحرض أن فارمر اآلنسة «أخربتني ريقه. امِلرسال ابتلع
هنا.» إىل سُرتَسل

أن قبل لك سأدفعه امُلقابل؟ كم منها. لطٌف «هذا رسواله. جيب يف يده رالف دفع
أنىس.»

وتكسوه ُمهنَدم، غري شعر تحت رقيق وجٌه إنه الشاحب؛ الفتي وجه إىل ُحمرٌة تسلَّلت
وال يرى أن يريد ال وكأنه ُمغَمضتنَي، ِنصف دائًما عيناه كانت مالمحه. تعترص تعاسٌة
«اآلنسة قائًال: همس حلم. يف شخص مثل يميش كان حوله. من العالم ِقبل من يُرى أن

الحساب.» يل دفَعت فارمر
املدرسة، يف جالديس تالميذ أحَد كنَت لقد يشء! كل يف تُفكر إنها «رائع، فتاة: صاحت

إيرف؟» يا كذلك أليس
املاء ثعبان مثل وانسلَّ الباب، يفتح أن دون من السيارة إىل دخل سيدتي.» يا «بىل

بالسيارة. وانطلق امِلقود إىل
قائلًة: األُخريات إىل فتاٌة همست املنزل. باتجاه الحىص َممرِّ عىل رالف تَِبعن الفتَيات
اعتقدُت طاملا نفيس عن أنا جالديس؟ بايليس مع الليلَة ستأتي جالديس أن تظنُّون «هل

كلود.» تجاه شديدة حب مشاعَر داخلها يف تُكنُّ أنها
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يتحدَّث وهو إليرف سماعي تصديق أستطيع «ال وقالت: املوضوع. ت غريَّ أخرى فتاٌة
عليه.» كبري تأثريٌ لها جالديس أن بد ال القدر. بهذا

قالت املدرسة. يف عليه تعطف دائًما «كانت الصامت: الفتى سألت التي الفتاة قالت
بصوٍت القراءة من قطُّ تمكُّنه عدم من كثريًا يخاف كان ولكنه دروسه، يف جيًدا كان إنه

مكتبه.» عىل اإلجابات يكتب تجعله كانت عاٍل.
هاتفيٍّا والدتُه به اتصَلت أن إىل الفتَيات مع يلهو وأخذ الغداء، حتى رالف مَكث
الليلة سيحرض وإال بأخي، وأعتنَي املنزل إىل أذهب أن اآلن «عيلَّ يعود. أن منه وطلبت

ُمخطَّط.» بقميٍص
ر.» يتأخَّ أال وأخِربْه سالمنا «أبلِْغه الفتَيات: نادته

صندوق يأخذ كان الذي دان قابَل املزرعة، باتجاه بسيارته رالف انطلق عندما
أخبار؟» من «هل وصاح: السيارة. أبطأ املدينة. إىل كلود أغراض

ع.» ُمتوقَّ هو كما حاٍل خرِي يف ترَكته «ال، دان. ابتسم
من يشكو إنه الُعلوي. بالطابق ُغرفته يف «إنه السلَّم. عىل رالف قابلت ويلر السيدة
له؛ تُحلِّق سيَرتُكك األرجح عىل التوتر. بسبب ذلك أن أظن بشدة. ضيِّق الجديد حذاءه أن
الالزم من أكثَر شعره قرصَّ قد ق الحالَّ يكون أال وأرجو نفسه. سيَجرح أنه من ُمتأكِّدة أنا
خلف املوجود الشعَر تماًما الرجل فيها يقصُّ التي الجديدة املوضة تلك أكَره رالف. يا

يضحك. رالف جعَلت استياء بنربة تحدَّثت فيه.» جزء أقبُح عنقه مؤخرة األذننَي.
ليس كلود حال، أي عىل نظرك! يف ُمتشابهون الرجال كل أن أعتقد أمي، يا «َعجبًا

جميًال.»
الساخن املاء الجميُع يطلب ال حتى ذلك تدبُّر إىل سأُضطرُّ االستحمام؟ تريد «متى
هالَّ أبي، «يا املكتب. يف شيًكا يكتب كان الذي ويلر السيد إىل استدارت نفِسه.» الوقت يف

القائمة؟» من اسَمك وأخرجَت اآلن استحممَت
لسنا أنه أظنُّ الليلة. ج أتزوَّ لن أنا أستحم! أن أريد ال «أستحم؟ ويلر: السيد صاح

إنيد.» أجل من يستحمُّ البيت يف من كلِّ جعِل إىل ُمضطرِّين
عىل جالًسا كلود وجد الُعلوي. الطابق إىل وأرسع مكبوتة، ضحكًة رالف ضحك
وكانت السجادة. عىل ُمبعثَرة كانت الجوارب من كومة حذائه. فردتَي إحدى يلبس الرسير

آَخر. كريسٍّ عىل سوداء صغرية وحقيبٌة كريس عىل مفتوحة كبرية حقيبٌة هناك
ا؟» جدٍّ ضيِّق الحذاء أن من ُمتأكِّد أنت «هل رالف: سأل
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مقاسات.» أربعة «نحو
مقاسك؟» عىل حذاءً تشِرت لم «ملاذا

حسٌن غافل. وأنا آخر حذاءً وأعطاني خدَعني هاستنجز يف امُلحتال ذاك «اشرتيت.
أستطيع دمُت ما يُهم، «ال صها. يتفحَّ كي أخوه بها أمسك التي الحذاء فردة وانتزع إذَن»،
يف القطار سيَِصل هل وتسأل باملحطة، هاتفيٍّا وتتَّصل تذهب أن األفضل به. الوقوف

ال.» أم امُلحدَّد الوقت
ساعات.» سبُع وصوله عىل باٍق اآلن. علٌم لديهم يكون «لن

أِقف أن أريد ال ما. بطريقٍة تعرف أن عليك ولكن الحق. وقٍت يف بهم اتَِّصل «إذن،
القطار.» وأنتظر املحطة تلك يف

عليه اقرتح معه. التعامُل الصعب من سيكون الشابَّ أن الواضح من رالف. ر صفَّ
إذَن؟ الكبرية حقيبته أغلق هل امه. حمَّ كلود أخذ لقد ، كالَّ نفسه. يُهدئ كي يستحمَّ أن

سألبَسه؟» ما أعرف ال وأنا أُغلقها أن الجحيم بحقِّ يل «كيف
رالف أخذ منك.» بدًال األغراض تلك من بعًضا سأضُع وجوربًا. قميًصا «ستَلبَس
بدأ حمراء. بُقٌع منها العديد مقدمة يف كان يُفِرزها. كي وانحنى الجوارب من َحْفنة

يضحك.
قدمك!» ُجِرحت لقد الحذاء، يؤملك ملاذا «أعلم

وحدي؟» وتركتني هنا من خرجَت «هالَّ صاح: َلَسعه. دبوًرا وكأنَّ كلود نهض
يُضطرُّون قد ألنهم لحظات؛ خالل يف سريتدي أنه والدته وأخرب رالف. اختفى
الثامنة، يف سينعقد الزفاف حفل كان األخرية. اللحظات يف كلود مع القوة استخدام إىل
١٠:٢٥ الساعة قطار يف فرانكفورت وإنيد كلود يُغاِدر أن وينبغي العشاء، متابعُة وينبغي
وجده أخيه، عىل الباب رالف طَرق عندما السادسة الساعة يف دنفر. إىل املتِجه الرسيع
قميصه يكن لم امِلعطف. سوى يتبقَّ ولم مالبسه، وارتدى شعره ف وصفَّ ذقنه حلق قد
الذي األلم من الرغم وعىل قة. ُمنمَّ بطريقٍة مربوطًة عنقه ربطة وكانت ًدا، ُمجعَّ املطويُّ

بشدة. وُمدبَّبًا وبرَّاًقا والمًعا ناعًما كان فإنه الجلدي، حذاؤه يُخفيه كان
الحقيبة؟» يف أغراضك حزمَت «هل ُمندِهًشا: رالف سأل

استطعت. إن أكثر، أنيٍق بنحٍو تبدو وتجعلها األغراض كل د تتفقَّ أن أرجو «تقريبًا.
سجائري؟ سأضع أين الوضع. هذا عىل وهي الحقيبة تلك بداخل ما الفتاُة ترى أن أحب ال
رائحُة منها تفوح مالبيس كل أن يبدو معها. يوَضع يشء كل رائحة ستُغري تكون، أينما
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تفعل ماذا أعلم «ال قائًال: بمرارة كالمه وأنهى القبيل.» هذا من يشء أو النشا أو الطهي
بها.» ماهييل

القديمة قمصانك تكوي ماهييل ظلَّت جحود! من له «يا رالف. وجه عىل الغضُب بدا
أسبوع!» ملدة اللعينة

أن عليك ولذا صندوقي؛ يف مناديل أيَّ أضع أن نسيت تُزعجني. ال أعلم. نعم، «نعم،
ما.» مكاٍن يف كاملًة املجموعة تضع

املرفوَع للمناسبات، ص امُلخصَّ األسَود رسواله البًسا املدخل عند ويلر السيد ظَهر
شجرة أوراق من ُمستخَلصة فوَّاحة رائحة وتنبعث أبيض، قميص فوق االت بحمَّ ألعىل
أصابعه بني بلطٍف رفيعة مطوية ورقًة يُمِسك كان . امُلتديلِّ شعره من الرم ورشاب املرييقة

السميكة.
ولدي؟» يا فواتريك دفرت «أين

ووضع والده أخذه الجيب. من الجلد من ُمربًَّعا شيئًا وأخرج رسواله، كلود س تحسَّ
هل لزوجِتك. األشياء بعض رشاء يف ترغب «قد قال: النقود. مع بداخله الورق ُقصاصة
دان. أحرضه الذي أمِتعِتك بصندوِق الخاص اإليصال هو ها هنا؟ القطار بتذاكر تحتفظ
عن تميزه بحيث اسمك من األوىل الحروف عليه وكتبت التذاكر مع وضعتُه أني تنَس ال

بإنيد.» الخاص ذلك
سيدي.» يا لك شكًرا سيدي. يا «نعم

البنكيُّ الشيك هذا البنك. من إليها سيحتاج التي األموال كلَّ كلود سَحب أن سبق
التي الساخرة املالحظات بعض عن اعتذاره عن ويلر السيد جانب من إعرابًا كان اإلضايف
كان الرسيع. دنفر قطار يف نوم مقصورَة حجز كلود أن عَرف ملا أيام عدة منذ بها ظ تلفَّ
إىل تذهبان ما دائًما ووالدتها إنيد بأن قائًال باقتضاب املالحظات تلك عن أجاب قد كلود
الذي امُلريح السفر مستوى عن تتخىلَّ أن منها يطلب لن وأنه نوم، مقصورة يف ميشيجان

اعتادته.
منتظرتنَي تقفان كانتا اللتني السيارتنَي يف ويلر عائلة انطلقت السابعة، الساعة يف
ماهييل رالف وأخذ الكبرية، الكاديالك السيارة ويلر السيد قاد الهواء. طاحونة بجوار
مليئًة الخارجية الساحة وجدوا الطاحونة، منزل إىل وصلوا عندما الفورد. السيارة يف ودان
ون. ويتمشَّ يتحدثون الذين بالناس ُمكتظة االستقبال وصالتَي فة والرشُّ بالسيارات، فعًال
الكرايسَّ ورتَّب الضيوف، إجالس يف رالف بدأ مبارشًة. الُعلوي الطابق إىل كلود َصِعد
الصباح. يف أنشأه الذي الزهور قوس إىل لم السُّ أسفل من ممرٍّا ترتك بحيث للطي القابلة
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عن فيه يبحث أخذ الذي خاصته امُلقدَّس الكتاب يده ويف الضوء تحت يقف القسُّ كان
زواجها، يَعقد كي لينكن من ويلدون السيد يأتَي أن ل تُفضِّ إنيد كانت امُلراد. اإلصحاح
الكاهن إنه النهاية، ففي بليًغا. ُجرًحا سنوبريي السيد يجرح أن شأنه من هذا ولكن
حصيلته كانت ويلدون. آرثر مثل وُمقِنًعا ُمفوًَّها يكن لم أنه من الرغم عىل لها الراعي
عىل كان ملا بسهولة. يكتسبها لم الحصيلة تلك إن حتى غريه، من أقلَّ اإلنجليزية اللغوية
جبينه من الَعرق حبَّاُت تتساقط حتى الكلمات بتلك ظ يتلفَّ أن ويُجاِهد يُحاِول كان منربه،
إنجاٌز نظره يف واللغة يقوله، بما يؤمن كان لكنه وامُللبَّدة. الخشنة البُنِّية لحيته عىل وتقع
الطبول يقرع فتًى كان به. يؤمن كان مما أكثر قوٍل إىل يميل يكن لم أنه لدرجة ضئيل

وشجاًعا. بسيًطا رجًال وكان — الخارس الجانب مع لكن — األهلية الحرب يف
فارمر جالديس تتمكَّن لم واحد. آٍن يف واإلشبني امُلرِشد يكون أن رالف عىل كان
يف الزفاف. حفل موسيقى ستعزف كانت ألنها العروس؛ وصيفات ضمن تُصبح أن من
فساتنَي يَلبَسن فتَيات أربُع ويتبُعهما رالف يتقدَّمهما مًعا وإنيد كلود نزل الثامنة، الساعة
بدأ الكاهن. أمام القوس تحت مكانهما والعروس العريس أخذ العروس. مثل بيضاءَ
بصعوبة، يقرأ وأخذ آدم، ِضَلع وعن اإلنسان خلق عن التكوين ِسفر من بإصحاح الكاهن
يبحث وكان املقطع، هذا اختيار إىل دفَعه الذي السبَب العلم تمام يعلم يكن لم وكأنه
املدة تلك ويف املفتوح. الكتاب عىل وتقع تسقط األنفيَّة نظَّارته ظلَّت يجده. ولم يشء عن
غطاء يف جدٍّا جميلة وتبدو باحرتام، إليه ناظرًة هادئًة إنيد وقفت التلعثم، من الطويلة
أحٌد يَره لم إذ طبيعي؛ غريَ بدا أنه لدرجة ا جدٍّ الوجه شاحَب كلود كان القصري. وجهها
شاحبًا وجُهه بدا األصفر، الناعم والشعر ا جدٍّ السوداء املالبس ووسط قبل. من النحو بهذا
قبعًة البسًة الُغرفة، نهاية يف ماهييل تقف كانت ردوده. يف غليظ بصوٍت وتكلَّم وصارًما،
السيد تُراقب وقفت يشء. يفوتها ال حتى وذلك أخرض؛ ثعلب عنب ُعنقود عليها سوداء
ما دائًما بها. يقوم كان التي امُلعِجزة عن مرئية عالمًة ترى أن ترجو كأنها سنوبريي
يف يشء أفضل إىل العالم يف يشء أسوأ ل يُحوِّ كي القس يفعله الذي عن تتساءل كانت

العالم.
الفستان ترتدَي كي الُعلوي الطابق إىل إنيد َصِعدت الزواج، مراسُم انتهت عندما
عرشين بعد العشاء. أجل من الضيوف إجالس يف وجالديس رالف وبدأ فيه، ستُساِفر الذي
الرفاق قام الطويلة. الطاولة رأس عىل كلود بجانب مكانها وأخذَت إنيد نزلت دقيقة،
جلس ريثما ولكن الَعروَسني. نخب يف العنب بعصري البنش رشاب من كأًسا ورشبوا
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الصديقان احتىس حيث الفاكهة، تخزين قبو إىل ويلر السيَد رويس السيُد أخذ الضيوف،
يف أنهما وبدا الطاولة، إىل عادا وعندما وتصاَفَحا. ُمعتًَّقا كنتاكي ويسكي كأس القديمان
الويسكي، رائحة الكاهُن اشتمَّ املكان، من انسحابهما وقَت عليهما بدا ا ممَّ أصغر عمٍر
أن حاَول قانا. ُعرس وتذكَّر الحمراء كأسه إىل بتعاسة نظر تجاهلُه. جرى بأنه وشعر
أن بإمكانه يكن لم أنه من الرغم وعىل حياته؛ يف بحذافريها امُلقدَّس الكتاب تعاليم يُطبِّق
أفضل بأنه يشعر جعله الذي السبَب مطلًقا يعلم لم فإنه األيام، تلك يف علنًا ذلك يفعل

الخمر. برشب يتعلَّق فيما املسيح من
مراسم تنفيذ عن املسئوَل كان إنه حيث شيئًا؛ ينَس ولم هدوئه عىل رالف حاَفظ
إحدى يَُرسد وهو والده وقاَطع كلود كتف عىل ربَّت البدء، وقت حان وعندما االحتفال.
تركا ولذا بمفردهما؛ املحطة إىل الذَّهاُب الزوَجني عىل كان العادة، بخالف قصصه. أفضل
السيارة إىل بهما رالف أرسع للضيوف. وابتسامة إيماءة بعد الطاولة رأس عىل مكانهما
باألغراض امُلكدَّسة الصغرية السفر حقيبَة بالفعل فيها وضع قد كان التي الخفيفة
كي املطبخ من تسلَّلت من هي الضعيفة النحيلة رويس السيدة فقط بإنيد. الخاصة

تُودِّعهما.
من بالقرب الطريق ونثَروا املدينة من السيِّئني الفتَيان بعض جاء املساء، ذلك يف
يف الربِّي التوت ُشَجريات بني اختبَئوا وبعدها املكسورة، الزجاجات بعرشات الطاحونة
الرغم وعىل رالف، سيارَة هي كانت جاءت سيارة أول املرح. بعض عىل الحصول انتظار
يوجد كان للتوقف؛ وقٌت هناك يكن لم السيارة، أضواء أمام املكسور الزجاج وميض من
ويذهَب توقف، دون مبارشًة يسري أن واضُطرَّ الطريق، جاِنبَي من كلٍّ عىل مائي خندٌق
إىل يدخل ورالف صافرتَه الرسيع القطاُر أطلق الهواء. من فارغة بإطاراٍت فرانكفورت إىل
الفتَيان ترك املقصورة. يف ووضعها األربعة الصغريَة السفر حقائَب كلود مع أخذ املحطة.
للتحدث املعالم مشاهدة لعربة الخلفية املنصة إىل وذهبا املقصورة يف الحقائب مع إنيد
شَكره إليها. ينتبه أن كلود وعد التي األشياء أصابعه عىل رالف عدَّ األخرية. اللحظة حتى
حميمني صديَقني قطُّ يكونا لم رالف. لوال قطُّ ليتزوج كان ما أنه شعر أعماقه. من كلود

املاضيني. األسبوَعني خالل الحال كان كما
ونَزل. العربة مقدمة إىل وجرى كلود يد عىل رالف قبض تتحرَّك. الَعجالُت بدأت
بمالبسه املحطة أضواء تحت ُمضِحًكا شكله كان بمنديله؛ ح يُلوِّ وقف كلود، تجاوزه ملا
الذي واملرح املتباعدتني، القصريتني وساَقيه القش، من التي الصلبة وقبعته السوداء،

قدمه. إىل رأسه من يكسوه
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وقف باألشجار. املحاط النهر وادي بطول الصيف ليل عرب هدوءٍ يف القطار انطلق
حيث العميق اللسان عىل مرُّوا ملا بعصبية. سيجاًرا ن يُدخِّ الخلفية املنصة يف بمفرده كلود
كان بعيد. من للحظة وامضًة الطاحونة منزل أضواء رأى النهر، إىل كريك الفيل ق يتدفَّ
عىل عاليًا ينبت كان الذي امللك إكليل نبات برائحة ُمثَقًال كان إذ ساكنًا؛ الليل هواءُ يزال ال
يسأل كي التذاكر ُمفتِّش أتى بالندى. امُلبلَّلة الربِّي العنب أشجار ورائحة املسارات، طول

السيدة. يُزِعج أن يُِرد لم ألنه عنه يبحث كان إنه حكيمة بابتسامٍة وقال التذاكر، عن
عربات عرب وعاد سيجاره، ُعْقب ورمى ساعته، يف كلود نظر الرجل ذهب بعدما
بعدما خافتة بإضاءٍة الرأسية املصابيح تُضاء ما دائًما النوم؛ إىل الرُّكاب ذهب النوم.
ونقر امُلتمايلة، الخرضاء الستائر ذات املمرَّات عرب طريقه شقَّ فرانكفورت. القطار يُغاِدر
مليئة بيضاء حريريًة نوم مالبَس البسًة إنيد ووقفت قليًال، الباب ُفِتح مقصورته. باب عىل

كتَفيها. فوق تنسدالن ناعمتني ضفريتنَي يف شعرها ورابطًة بالكشكشة،
الليلَة؟ العربة يف آخر مكاٍن يف تنام أن يف تُمانع هل «كلود، ُمنخِفض: بصوٍت قالت
أن أظن بخري. أنني أشعر ال كلها. مشغولًة ليست املقصورات إن القطار عامل يقول

ا.» جدٍّ دِسمة بد ال كانت الدجاج سلطة صلصة
بيشء؟» لك آتي هل بالتأكيد. «نعم، تفكري. دون من أجاب

خري.» عىل تصبح آخر. يشء أي من أكثَر سرُييحني النوم لك. شكًرا «كال،
املصقول الخشب ألواح إىل ينظر وقف الُقفل. انزالق صوت وسمع الباب، أغلقت
الخرضاء. الستائر ذي قليًال امُلتمايل املمرِّ بطوِل وعاد تردُّد، بال استدار ثم للحظة، الالمع
الساعة ويف آخر. سيجاًرا وأشعل الخيزران من كرسيَّني عىل تمدَّد املعالم، ُمشاهدة عربة يف

القطار. عامُل دخل عرشة، الثانية
رقم املقصورة من الذي السيد أنت هل صاِح. يا الليل، وقت يف تُغَلق العربة «هذه

ُسفليٍّا؟» رسيًرا تريد هل عرشة؟ أربعة
للتدخني؟» عربة توجد هل لك. شكًرا «كال،

من الوقت هذا يف نظيفًة تكون أن يُحتمل وال النهار، وقت يف العربات هذه «تُفتَح
الليل.»

وأخذه َمعِدنية، نقود قطعَة شارد بذهٍن كلود أعطاه األمام؟» يف هي هل إذَن. «حسٌن
وِجلد السجائر، وأعقاب الجرائد عليها منثوٌر أرضيتُها ا، جدٍّ قذرة عربٍة إىل القطار عامل
الذين اليائسني الرجال من قليل عدٌد فيها يستلقي العربة كانت الغبار. يكسوه الكرايس
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قدمه بأن كلود ذكَّر َمنظرهم ظهورهم. عىل رساويلهم االت حمَّ وتتدىلَّ أحذيتهم، خَلعوا قد
ورمى حذاءه خلع مدة. منذ قدَميه يجرح كان أنه بد ال حذاءه وأن بشدة، تؤمله اليرسى

امُلقابل. امَلقعد عىل الحريري، الجورب ذواتَي قدَميه،
مشاعر، بعدِة كلود صدُر اختلج امُلريحة، وغري بالغبار املليئة الطويلة الرحلة هذه يف
إىل يدفعه الذي النوع من كان جرُحه املنزل. إىل الحننَي هو كان الطاغَي الشعور ولكنَّ
لو تمنَّى الشمس. رشوق مثل املؤكدة املعتادة القديمة األشياء إىل املؤلم الحنني من نوع
كريك الفيل تعرُّجات إىل ل ويتحوَّ النجوم، فوقه تتألأل كانت الذي الُعشبي السهل د يتبدَّ
يُغلق كان عندما الصيف! ليايل يف والصامت امُلظِلم التلِّ عىل والده منزُل معها يوجد التي
حيث ماهييل مصباح وهُج وتحته والدته، نافذة يف الضوء يرى أن بإمكانه كان عينَيه،
رائع، يشءٌ البرشي الحبُّ لنفسه قال القديمة. قمصانه تُصِلح وهي رأسها خافضًة تجلس

شخيص. َمكسب تحقيَق املحب ينتظر ال عندما أرَوع ويصبح
كانت التي بالخزي والشعور واإلحباط الغضب عاصفة تالشت الصبح، أرشق ملا
صوت نربة واحد؛ يشءٌ بقَي املعالم. ُمشاهدة عربة يف مرة ألول جلس ملا صدره يف تَغيل
عن عبارًة كانت املقصورة. من أبعَدته ملا غريب نحٍو عىل امُلكِرتثة وغري امُلبالية غري زوجته

العادية. األشياء عن عادية تعليقاٍت الناس بها يُديل التي الرتيبة النربة
إىل السماء لون ل تحوَّ الصيفية. املريمية نباتات الِفيضعىل ببهائه الصباح نور أَرشق
اذة، النفَّ املريمية نباتات رائحة الَفجر نسيُم حمل الذهبي. اللَّون إىل والرمال الوردي اللَّون
الباكر، الصباح يف خاص نحٍو عىل ُمنِعشًة تكون التي الرائحة تلك النوافذ؛ من وأدخلها
األفضل. واأليام الجديدة والبدايات الكبرية واملساحات الحرية من جديد بيوٍم دائًما وتُبرشِّ
السابعة تمام يف الثامنة. الساعة يف دنفر إىل القطار يصل أن امُلفرتَض من كان
مالبسها ارتَدت قد حينها كانت بقوة. املرة هذه ولكن إنيد، عىل الباب كلود طَرق والنصف،

يدها. يف قبعتها تُمِسك وهي وُمبتِسم، ُمنتِعش بوجٍه واستقبلته
نِت؟» تحسَّ «هل سأل:

هذا عىل هناك أغراضك، كل لك أخرجت الصباح. هذا حاٍل بخري إنني نعم! «أوه،
املقعد.»

مالبيس.» لتغيري الوقت أملُك ال أنني أخىش ولكن لِك. «شكًرا أغراضه. إىل نظر
تُغري أن يجب ولكن أمس. ليلة حقيبتك أعطيَك أن نسيُت ألنني آسفة أنا ا؟ حقٍّ «أوه،

لتوِّك.» ج ُمتزوِّ أنك بشدٍة عليك يبدو األقل. عىل عنقك ربطة
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ا؟» «حقٍّ وسأل: مرئيٍّا، يكون يكاد ال نحٍو عىل شفتَه لوى
وربطة والياقة، القميص، الفاخر؛ املقعد عىل بعناية ُمرتَّبًا إليه يحتاج يشء كلُّ كان
مسح من سوداءَ جيوبه يف املوجودة املناديل أصبحت املنديل. وحتى والفرشات، العنق،
بُقعًة وجد الجديد. املنديل وأخذ رماها ثَم ومن الليل؛ طوال عليه يتناثُر ظل الذي الرماد
ما، ولسبٍب كثريًا. إنيد تستخدمه كانت عطر رائحِة عىل تعرَّف بسَطه وعندما فيه، رطبًة
ذلك، يُخفَي ولكي عينَيه، يف الدموع باختناق شَعر االهتمام. هذا بعد انزعاجه تالىش
املرآة. يف قبعتَها تضبط خلفه إنيد وقفت وجهه. يغسل وبدأ املعدني الحوض عىل انحنى
اإلفطار؟» قبل تُدخن لم أنك أرجو كلود. يا منك تفوح التي الدخان رائحة لفظاعة «يا

الدخان.» برائحة تشبََّعت مالبيس أنَّ أظنُّ مدًة. التدخني عربة يف ظِللُت «كال.
تُنظف وبدأت الرف، من املالبس فرشاة أخذت أيًضا!» والرماد بالرتاب مغطٍّى «أنت

بها. مالبسه
ذلك يفعل أن القطار لعامل يمكن تفعيل! ال «أرجوِك ة: بِحدَّ وقال يدها. كلود أمسك

يل.»
يغضبون الرجال أن سمعت ما كثريًا ويحزمها. حقيبته يُغِلق وهو خفيًة إنيد راقبتْه

اإلفطار. قبل
شيئًا؟» تنيس لم أنك من ُمتأكِّدة أنِت «هل حقيبتها: يُغلق أن قبل سأل

ذلك؟» لك سبق هل القطار، يف شيئًا نسيُت أن يسبق لم «نعم.
امِلزالج. يفتح وهو إليها ينظر ولم «أحيانًا»، بحذر: ردَّ
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العمل يف انغمس الزواج، رحلة من عودته وبعد والده؛ مع الزراعة يف يستمرَّ أن كلود نوى
ستة العمل يف ينهمك وكان السابق، الصيف مثل تقريبًا وفريًا املحصول كان فوره. من

األسبوع. يف أيام
ثم به، الخاص الخيل فريق مع املنزل إىل رجع أغسطس، شهر أيام أَحد عرص يف
ليست إنيد أن يعلم كان الخلفي. الباب من املنزل ذلك بعد ودخل مَهل، عىل وأطعَمه سقاه
حزب كثَّف الحانات. حظر لجمعية اجتماع أجل من فرانكفورت إىل ذهبت لقد املنزل. يف
التصويت سيجري أنه من واثًقا وكان الصيف، ذلك نرباسكا يف نشاَطه الكحوليات حظر

باقتدار. تحقيقه يف نجح ما وهو التايل، العام يف الوالية يف الكحوليات منع لصالح
ومشمع الجديد، بالدهان يلمع العرص شمُس تغمره كانت الذي إنيد مطبخ كان
الطعام ُغرفة يف واألبيض. األزرق اللوننَي ذات الطهي وأواني فيه، بَُقع ال الذي األرضية
الثلج صندوَق كلود فتح واحد. لفرٍد بعناية ُمَعدَّة املائدة وكانت املائدة، ِمفرش ُوِضع
صلصٌة ومعه امُلعلَّب، السلمون من طبق عن عبارة كان الذي عشاؤه، فيه له نُظِّم الذي
الطماطم من ووعاء الخس، أوراق بعض وسط موضوٌع ُمقرشَّ مسلوق وبيٌض بيضاء،
املائدة عىل املأكوالت هذه وضع وزبدة. وقشدة البارد، األرز بودينج من وقطعة الناضجة،
بقميص الطعام ليتناوَل جلس عناية، بال ويَديه وجهه غسل وبعدما الخبز؛ بعض وقطع
يتناول وهو الحرب أخبار وقرأ أحمر، زجاجي مياٍه إبريِق عىل الجريدة أسند العمل.
من رأَسه دوسن ليونارد أدخل املنزل. من تقرتب ثقيلة ُخًطى سمع ملا تضايق َعشاءه.
وجلس. دعوة دون من ليونارد دخل ولكن قبعته، وأخذ ُمِرسًعا كلود ونهض املطبخ، باب
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قبعة تحت كان الذي ووجهه، بكتَفيه؛ التَيه حمَّ اْلتقاء موضع يف ُمبلًَّال البُنِّي قميصه كان
يَْكسوه. الغبار وكان حليًقا، يكن لم يخلعها، لم القش من

عدم عن مطلًقا يختلف ال سيارة لديها بامرأة الزواج َعشاءك. وأكِمْل «اذهب صاح:
سوزي تتعلم أالَّ عىل أحرص ألنني شديًدا لوًما القيت لديهن! التسكُّع لحبِّ َعجبًا الزواج.
الدرس؟ آلة باستخدام يل ستسمحون اعتقادك يف متى كلود، يا اسمعني مطلًقا. القيادَة
استعداد عىل والدك أن تعتقد هل للغاية. قريب وقٍت يف الحزم يف اإلنبات يف قمحي سيَبدأ
السابق؟» اليوم يف اآللَة بإقرايض يسمح بحيث — ساعدتكم إذا — األحد يوم يف للعمل

أيام يف حتى قبُل من هذا نفعل لم ذلك. أمي تُحبَّ لن لذلك. مستعدٍّ غريُ أنه «أظن
العمل.» ذروة

القمح ُحَزم حال عَرفت ما إذا معها. وأتحدَّث والدتك سأزور أنني أظن «حسنًا،
السبت.» يوم حفرة يف جارك ثور بوقوع أشبُه األمر أن إقناعها أستطيع فربما ، لديَّ

بعقالنية.» دائًما تُفكر إنها جيدة. فكرٌة «هذه
األخبار؟» «ما ليونارد. نهض

هنا.» إىل طريقها يف كانت أربيك»، «ذي تُسمى إنجليزية، ُركاب سفينَة األملان «نَسف
يف ويُفكرون اآلن منازلهم يف األمريكيون سيَمكث ربما إذَن. «حسٌن ليونارد: ردَّ
أتمنَّى ضئيل! بمقداٍر ولو هناك اآلخَر منهما كلٌّ ر سيُدمِّ كيف ني يُهمُّ ال الخاصة. شئونهم

الخريطة.» من الطرفان يختفَي أن
كذلك؟» أليس اإلنجليز، من أجدادك «كان

قصريًا شعًرا وتمتلك قبعًة ترتدي جدتي كانت نعم، طويلة. مدٍة منذ هذا «كان
َجدتي. برشَة ورثَت الطفلة أن تبنيَّ إذا لديَّ مشكلة ال أن سوزي وأخربت اللون، أبيض

حياتي.» يف رأيتها بَرشة أنَعُم فبَرشتُها
األحمر الُعرف ذي األبيض الدجاج من مجموعٌة ركضت الخلفي، الباب من خَرجا ملا
ليونارد وقف عادًة. فيها للدجاج الِغذاء يوضع كان التي الساعة إنها باتجاههما. صاخبًة
الليجهورن دجاج أحب ما دائًما الدجاج. من جيدة مجموعٌة «لديك بإعجاب. إليها لينظر

يَكة؟» الدِّ ذهبت أين األبيض.
فوق الحاضنة الدجاجات تقبع الحظرية. يف محبوس إنه فقط. واحد ديٌك «لدينا

الشتاء.» يف األفراخ تربية إنيد ستُجرِّب بيضها.
الدجاجات؟» تلك تفعله الذي ما أسأل أن يل وهل فقط؟ واحد «ديٌك
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البيض إن أفضل. نحٍو عىل بل نفِسها، بالطريقة البيض تضُع «إنها كلود. ضحك
الدافئ.» الجو يف يفسد ح امُللقَّ

اللعني الُهراء هذا عن أسمع «لم غاضبًا: فانفجر ليونارد. أغضبت املعلومة تلك أن بدا
إىل وقفز مطلًقا.» الدجاج أُربِّي فلن وإال الطبيعية، بالطريقة الدجاج أُربِّي أنا قبل. من

باملزيد. يتفوَّه أن خشيَة سيارته
تجلس الرضيعة الطفلة وكانت العشاء، تضع زوجته وجد املنزل، إىل وصل ملا
بقذارته — ليونارد رفع بخشخيشة. وتلعب بها، الخاصة األطفال عربة يف منها بالقرب
الزرع بقايا به امُللتِصقة ذقنه ويفرك ها ويشتمُّ يُقبِّلها وبدأ النظيفة، الرضيعة — وعَرقه

الفرح. من ُمهتاجًة الصغرية الطفلة كانت الناعمة. رقبتها ثنايا يف
الطفلة وضع لني.» يا العشاء أجل من واغتِسل «اذهب املوقد: عند وهي سوزي نادت

العيننَي. ُمغَمض وهو ويتحدث القصدير، حوض يف يغتسل وبدأ عربتها، يف
تلك!» اللعينة كلود زوجة ل تحمُّ أستطيع ال للغاية. سيئ ِمزاٍج يف أنا «سوزي،

وسط من ألعىل ونظرت كبري، حديدي وعاءٍ من مشوية ذرة عيداَن تُخرج كانت
وسمعتها اليوم، صباَح لها هاتفية مكاملٍة إىل ِخلسًة استمعت رأيتها؟ هل «َعجبًا، البخار.
هي ذهبَت لقد نعم! «أوه، رد: ر.» ُمتأخِّ وقٍت حتى املدينة يف ستبقى أنها بايليس تُخرب
إنها بة. ُمتعصِّ املرأة تلك بمفرده. بارًدا عشاءً يتناول هناك هو وها املدينة، إىل بالفعل
وضع ملا اآلن.» الدجاج عىل ذلك تُماِرس بدأت بل البرش، عىل األشياء بتحريم تكتفي ال
تربية يف إنيد طريقة لزوجته رشح الطاولة، من بالقرب الطفلة عربة ودحرج الكرايسَّ

ذلك. يف بأًسا ترى ال ا حقٍّ إنها قالت الدجاج.
يف يستمرَّ أن يمكن الدجاج أن قبُل من علمِت هل سوزي، يا القوَل اصُدقيني «اآلن

ديك؟» دون من البيض وضع
عن كتبًا إنيد تمتلك التقليدية. بالطريقة نشأُت ولكني كهذا، يشء عن أسمع لم «كال،
أفكاٍر عىل تحصل أنها ريب ال األشياء. من شابَه وما البستنة، عن وكتبًا الدواجن تربية
مشكالت أريد وال لنا، الجريان أقرُب إنها حريًصا. ُكْن حال، أي عىل ولكن منها. جيدة

معها.»
دجاجاتي، بني تبشريية أعمال أي تنفيذ حاولت إذا إذَن. طريقها عن «سأبتعُد
إنها رأيي، يف بها. إخباَرها زوجها يستطيع ال التي املنزلية الحقائق ببعض فسأُخربها

آلرائها.» يخضع الفتى ذلك جعلت
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تُزِعج لن أنها تعلم أنت لني، يا «واآلن ثانيًة: زوجها طبَق تمأل وهي سوزي، اعرتَفت
تقول ما. نوًعا الناَس يتجنَّب بدأ قد كلود أن يبدو ولكن الصمت. فاْلَزم لذا، دجاجاتك.
وأرادت هناك، إىل ذهبَت إنيد أن يبدو كلود. إىل يذهب يَُعد لم إرنست إن هافل جو السيدة
التي الكحوليات حظر لدعم ُملَصقات بعَض إصطبله جدار عىل يُلِصق أن إرنست من
قدوًة يكون حتى وذلك املنطقة؛ يف للخمر ُمعاِقر مليون عرش خمسة وجود عن تتحدث
سيُصوِّت أنه إنيد وأخرب هذا، ليفعل يكن لم إرنست إن هافل السيدة قالت للبوهيميِّني.
الوقت أتذكَّر عندما بشدة أحَزُن شديًدا. غضبًا منه غضبَت ولذا الحانات؛ بقاء أجل من
شديد بلطٍف سوزي تحدَّثت مًعا.» أراهما أن اعتدُت حميمني. صديَقني فيه كانا الذي

خجلة. عاطفٍة عن تنمُّ رسيعة بنظرٍة يرمقها زوجها جَعل
زواجهما؟ عىل شهَرين مرور قبل لهما القس ذلك زيارُة ته رسَّ كلود أن تظنِّني «هل
بالخارج كلود كان بينما يوم كلَّ البيضاء عنقه بربطة األمامية فة الرشُّ يف جلوُسه ه رسَّ هل

القمح؟» يحصد
قالت: ثَم ومن األشياء؛ من امُلِرشق الجانب إىل النظر عىل ُمعتادًة سوزي كانت
ويلدون القس يمكث كان ملا أكثر طعاٌم لديه ر توفَّ كلود أن أظن حال، أي عىل «حسنًا،
تُسميه ما كان أيٍّا أو الحرارية، عرات السُّ حساب عىل ِبناءً القساوسة يطعم لن املنزل. يف
كثريًا أطبخ لم إذا أيًضا، ذلك فعُل يُمكنني ولكن رائع، بمطبٍخ كلود زوجة تحتفظ إنيد.

مثلها.»
يعيش أن يُمكنه رجل مع ستعيشني أنك أظنُّ «ال معنًى. ذات بنظرٍة ليونارد رَمقها

امُلعلَّبة.» األطعمة عىل
إنها األب. أيها «ُخذها، تجاهه. العربة دفَعت يل.» سيَحدث هذا أن أعتقد ال «نعم،

معك.» اللعب تريد
تضحك سوزي ظلَّت الخنازير. يُريَها كي وحَملها كتفه عىل الطفلة ليونارد وضع
لها قاله ما بشدٍة ها رسَّ لقد وتغسلها؛ الطاولة عن األطباق ترفع كانت بينما نفسها، مع

زوجها.
يشء كل أن يطمنئَّ كي الحظرية إىل ليونارد ذهب ملا املساء ذلك من ُمتأخر وقٍت يف
ضوء تحت الرسيع الطريق بطول يميش أسَود شيئًا ملح النوم، إىل الخلود قبل يُرام ما عىل

الباب. إىل تأتَي كي سوزي عىل نادى الخلف. يف يُومض أحمر بضوءٍ القمر،
االجتماع. بنجاح كلود تُخرب كي للمنزل عائدة هي ها الطريق؛ عىل إنها «انظري،

مثلها؟» زوجٍة لدخوِل لطيفة طريقًة هذه تكوَن ألن
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«… ذلك يُعجبه كلود دام ما «ليونارد،
الفتى هذا يفعله أن يمكنه الذي ما «يُعجبه؟ وقال: وقفته يف الضخم ليونارد اعتدل

أمره!» عىل مغلوٌب إنه البائس؟

٢

إىل يذهب أن قبل اليقطني معرتشَة وسقى العشاء، بقايا كلود رفع ليونارد، تركه بعدما
الرقبة، امُللتوي النوع من صيفي قرع ولكن اإلطالق، عىل يقطني معرتشَة تكن لم الحلب.
خالل من امُلعلَّق الناضج بالقرع اآلن ُممتلئًا أصبح وقد اللون، الربتقايل بالثآليل، امليلء
نموَّها كلود شاَهد الشائكة. املحالق ونباتات الخشنة الخرضاء األوراق بني القوية السيقان
املرجوَّ الهدَف بإخالٍص ق حقَّ ليشءٍ باالمتنان وشَعر الصفراء، براعمها وتفتُّح الرسيع
يوم كلَّ املنزل إىل تعود كانت التي الجريزي الصغرية لبقرته نفَسه الشعور يُكنُّ كان منه.
وهذا وجهه؛ عن بعيًدا ذيلها وتُبقي خاطر، ِطيِب عن حليبها وتُعطيه الرضوع، ُممتلئَة

االنقياد. سهلة بقرٍة من إال يخرج ال الفعل
لم يُدخن، كان بينما سيجاًرا. وأشعل األمامية، فة الرشُّ يف وجلس الحلب، من انتهى
كان ساكنًا. الجلوس حالوة ومدى اللطيفة، الربودة ذي الهادئ الجوِّ يف إال يشء يف يُفكر
وجيزة، مدٍة بعد كبرية. زهرٍة مثَل وساحًرا كبريًا العارية، القمح حقول فوق يسبح القمُر
يف وقفز مالبَسه وخلع الهواء، طاحونة إىل الِفناء وعَرب االستحمام، مناشف بعَض أخذ
التي الشمس ة أشعَّ بفضل دافئة املياه كانت للخيول. ص امُلخصَّ القصديري املياه حوض
الحوض، يف تمدَّد جسمه. من كثريًا أبَرد تكن ولم الظهرية، بعد ما وقِت طواَل تتخلَّلها
كان القمر. إىل ألعىل ينظر وأخذ ظهره، عىل واستلقى امَلعِدنية، الحافة عىل رأسه ووضع
فيها يرقد كأنه القمر وبدا الدافئة، العميقة الزرقاء املياه مثل داكنًا أزرَق السماء لون
بَتَالتها يرى أن ع يتوقَّ املرءُ كان مرئي. غري تيَّاٍر بفعِل لألمام تطفو التي املاء َزنْبقة مثل

مفتوحًة. الكبريَة
لم سماها. يف تألَّق التي السحيقة والبُلدان األزمان يف يُفكر كلود بدأ آلَخر، أو لسبَب
عصوٍر يف اإلنسان حياة يف شاركت أنها أو بعيدة، أراٍض من قادمٌة الشمس أن قطُّ يعتقد
أتى ما بطريقٍة القمر ولكن القمح. حقول حول تدور الشمس كانت نظره، ففي أخرى.
امُلعلَّقة. والحدائق بابل ويف والفراعنة، مرص يف التفكري إىل ودَفعه السحيق املايض من
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العبيد مساكن عىل وَخيباتهم؛ البرش حماقات فوق الخصوص، وجه عىل أطلَّت، أنها يبدو
األرسى. فيها يُعذَّب التي والقالع السجون ونوافذ القديمة العصور يف

تُظلُّهم الذين الناس بداخل نعم، يُعذَّبون. أرسى هناك كان أيًضا، األحياء داخل
الوالدة من قطُّ يَُرون وال الظالم يف يعيشون أَْرسى هناك كان وعملهم، َمشيهم يف الشمس
النوافذ، إىل السجناء ويزحف السجون، هذه داخل بضوئه يُطلُّ القمر كان املمات. حتى
أرسار أيَّ تُخفي ال التي البيضاء الكرة إىل الحزن يملؤها التي بعيونهم بالخارج وينظرون
يوجد كان بايليس، وأخاه رويس السيدة يُشِبهون فيمن حتى األرجح عىل يشء. كلَّ وتفهم
رسيعة بحركٍة الفكرَة طرد ُمخيفة. فكرًة كانت تلك ولكن القبيل، هذا من يشءٌ بداخلهم
والذهبي األسَود باللوننَي وترتاقص تلمُع وجعلها صفَوها، عكَّر ما وهو املاء؛ يف يده من
ذاتها من أكثَر للناس ظاهرًة أمه يف املسجونة الروح كانت صدره. فوق حيٌّ كائٌن كأنها
ليايل من الليلة هذا مثِل يف معها يجلس كان عندما بهذا يشعر كان ما كثريًا الجسدية.
، أشدَّ كانت سجنها جدران أن من الرغم عىل واحدة، تمتلُك كانت أيًضا ماهييل الصيف.
كاتِم إىل ذلك عن جالديس تتحدَّث أن الرضوري من كم نعم، أوه، فارمر. جالديس وكذلك
من أمانيهم تبلغ الذين هؤالء الوصال؛ هذا إىل العالية الِهمم أصحاُب يحتاج أرسارها؟!
بتطلعاتهم — هؤالء القمر أبناء حتى العالم. يف تَجاِرب أيُّ إليه ترتقي ال َمبلًغا الجمال
قلب غَمر املفهوم هذا الشمس. أطفال من أرقى كانوا — العبثية وأحالمهم قة امُلحقَّ غري
ساكنًا يرقد كان بينما وغامًضا، قويٍّا أوصاله يف ق وتدفَّ للقمر، ثاٍن قمٍر بزوُغ كأنَّه الفتى

يفقده. أن خشيَة تماًما
الغاضب، دوسن ليونارد انتباَه لَفت الذي األسَود ب امُلكعَّ الجسم وَصل النهاية، يف
دون ومن ومناشفه مالبَسه كلود انتزع الرسيع. الطريق طول عىل ببطء يميش كان الذي
دخل ملا الخايل. األبيض الِفناء وسط األبيض بجسده جرى منها، أيٍّ استخداَم ينتظر أن
األرجوحة عىل وجلس الُعلوية، فة الرشُّ إىل وَصِعد به، الخاصَّ ام الحمَّ روب وجد املنزل
زوجته َصِعدت «كلُد». يلفظه امُلنادَي كأن عليه يُنادى اسمه سمع ما وُرسعاَن الشبكية.
السكون ساد وملا عنه. ابتعَدت ُمغَمضتان. وعيناه ساكنًا يجلس كان عنه. وبحثَت السلَّم
كان الغامق. النِّييل اللون ذات السماء يف والقمر الساكنة القرية إىل أطلَّ أخرى، مرًة
يف الوتر. املشدود القوس مثل اًسا حسَّ بالكامل جسده جعل مما يتملَّكه؛ إلهامه يزال ال
ونابعًة حقيقيَّة وبَدت السابقة، الليلة يف راوَدته التي األفكار من َخِجل أو نَيس الصباح
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األشياء، تلك يف التفكري عدُم األفضل أن فكرة مع تَصالَح الغالب ويف بشدة. داخله من
املستطاع. قدر فيها التفكري تجنَّب وبالفعل

٣

يأخذها بأن زوَجها ويلر السيدة تُقِنع كانت ما فغالبًا الحصاد، يف الشاق العمل انتهاء بعد
مثلما صالتها تظلم ال إنيد ألن وتَسعد بعربته. يخرج كان عندما الجديد كلود منزل إىل
وزهور واملعرتشات دائًما، مفتوحًة والنوافذ األبواب كانت رويس. السيدة تفعل كانت
وُمرتَّبة الشمس، ة أشعَّ تملؤها والُغرف النسيم، يُداعبها النافذة أُصِص يف الطويلة البتونيا
أبيض. وجوربًا أبيَض وِحذاءً عملها يف بيضاء فساتنَي ترتدي إنيد كانت مثاليٍّا. ترتيبًا
الغسالة كلود ل يُشغِّ اإلثنني، يوم صباح يف منهجية. وبطريقٍة بسهولة املنزل شئون وتتدبَّر
إنيد كانت الحبل. عىل منشورًة املالبس تكون التاسعة وبحلول العمل، إىل يذهب أن قبل
لبسها أو النظيفة القمصان من الَكمَّ هذا حياته يف كلود ارتدى أن يسبق ولم ، الكيَّ تُحب
ستة فكيُّ العمل؛ قمصان يف التوفري إىل بحاجة ليس أنه أخربته الرضا. من القدر بهذا

ثالثة. كيِّ مثُل قمصان
بضعة غضون يف بالسيارة ميل ألَفي عىل يَزيد ما قطعت إنيد أن من الرغم عىل
أما بيتها. يف باإلهمال اتهاُمها ألحٍد يمكن ال فإنه الكحوليات، حظر لقضية دعًما أشُهر
ُحسن ترى ويلر السيدة كانت ملا ه. يستحقُّ ملا املرء تصور عىل يعتمد فهذا لزوجها إهمالها
عندما إنيد عليهما تبدو كانت اللذَين والجاذبية الجمال وتُالحظ الصغري، منزلهما إدارة
كان نفُسه وكلود بالسعادة. كلود شعور عدم سبب عن تتساءل كانت أحد، يزورهما
فينبغي األمور، بعض يف زواجه أحبَطه إن لنفسه قال بهذا. شعوره سبب عن يتساءل
فالسبب تحبُّه، زوجته تكن لم إن فيه. الجيد الجانب من يستفيد وأن رجًال، يكون أن
ها ويَرسُّ به، تفخر كانت تماًما. مختلفة أخرى بطريقٍة تراه وهي بطريقة الحب يرى أنه
بشدة إنيد تمقُت راحته. عىل تحرصبشدة كانت كما العمل، من يأتي بعدما عليها دخولُه
األرجح عىل الوالدة؛ ألم مثل النساء به ابتُليَت يشء أنها ترى إذ الرجال؛ احتضان فكرَة

حواء. خطيئة بسبب
الحماسة حتى نوع، أيِّ من الحماسة كرهُت لقد الجسدي؛ الجانَب تعدى النفور هذا
إصالح ترجو كانت ولكنها اآلن، تحبُّه كانت مما أكثَر الزواج قبل كلود تحبُّ كانت الدينية.
أملَح ويلدون القس حتى ما. وقٍت يف نفِسها بالدرجة أخرى مرًة حبه إىل ستعود ربما ذلك.
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أنها تظن وكانت سعيدة. بحياٍة يَهنَآ أن أجل من الفتى؛ مع بلطٍف التعامل برضورة لها
واملالحظات تتملَّكه، كانت التي الكئيب الصمت حاالت َفْهم تستطع لم ذلك. تفعل كانت
الغابة أرض إىل ذهبت إذا الواضح وانزعاجه أحيانًا، يقولها كان التي ة والحادَّ الساخرة
بعد الطويلة الحشائش بني ساكنًا هناك مستلقيًا هو ويكون إليه، لتنضمَّ لوالده اململوكة

األحد. يوم ظهرية
يشء كل نهاية «هذه لنفسه: ويقول حَب السُّ ويُشاهد هناك يستلقَي أن كلود اعتاد
مًدى أي إىل يتساءل وكان لإلحباط، تعرَّضوا غريَه آَخرين هناك أن بد ال إيلَّ.» بالنسبة
يكون أن إىل يتطلَّع كان مثايل؛ ألنه الترصف حَسن فتًى كلود كان حياتهم. يف ذلك لوا تحمَّ
غري األمر يكون أن قطُّ ر يتصوَّ لم السعادة. تلك يستحقَّ أن وإىل الحب، يف بشدة سعيًدا

ذلك.
الصيف أيام أحد صباح يف الحقول إىل يخرج كان عندما اآلن، األحيان بعض يف
تضحك كانت إنها بل فحسب، ساخرًة له تبتسُم ال الطبيعة أن له يبدو كان امُلِرشقة،
ملعنى الغامض مفهومه ويف الُعليا ُمثِله يف حتى بل كربيائه، يف ُجِرح لقد فيها. بملء عليه
تلك يف تعرف. أن حتى دون من جحيم إىل حياته تُحوِّل أن إنيد بإمكان كان الجمال.
عليها. ُمكَرهة أنها يبدو التي معه الطيبة معاملتها يتقبَّل ألنه نفسه يكرُه كان األوقات،

فيه. ً خطأ شيئًا هناك أن يرى كان
مشاعرها تتوافق ال ملاذا يتساءل كان إليه. بالنسبة جذَّابًة إنيد هيئة تزال ال كانت
التي فة امُلتلهِّ ِشبه الناعمة الجسدية الوضعيات مع حركتها، ة وخفَّ الطبيعي جمالها مع
يف جالسًة ويجدها العمل من عائًدا يدخل كان عندما يُفاجئها. عندما أحيانًا عليها يجدها
قليًال؛ رأسها وخافضًة ركبتَيها، حول يَديها ومشبكًة عمود، إىل ظهرها ُمسِندًة فة، الرشُّ
بداخله كان هل الوقت. طوال جانبها من يُصادفه الذي التعامل جفاف يُصدق ال يكاد

النهاية؟ يف خطؤه األمر هل منه؟ يُنفرها يشءٌ
يأتي ويلر السيد كان آَخر. شخص أي من أكثر والده مع ُمندِمجة إنيد أن الَحظ
بايليس كان بعربته. جولة يف معه يأخذها كان إنه حتى يومي، ِشبه نحٍو عىل لزيارتها
عشاء يُحب كان األحيان. بعض يف كلود منزل يف املساء يقَيض كي املدينة من يأتي
بينهما دائًما تنعقد كانت الكحوليات، حظر حملة يف معه تعمل كانت وملا النباتي؛ إنيد
أرضارها جانب إىل اجتماعية أرضاٌر لها الكحوليات أن بايليس يرى كان عمل. مناقشاُت
كلود كان الصحية. أرضارها من أكثَر تُعطيها التي املتعة بسبب يكرهها وكان الصحية،
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ما توزيع أو الحانات، حظر جمعية تَعقدها التي األنشطة يف املشاركَة باستمراٍر يرفض
«مطبوعاتنا». وإنيد بايليس يُسميه

املواد من ُمعيَّنة أنواٍع عىل إال «املطبوعات» مصطلح يُطَلق ال الريفية، البُلدان يف
ومطبوعات الجنسية، الصحة ومطبوعات الكحوليات»، «حظر مطبوعات مثل املطبوعة،
االستخدام هذا من كلود ينزعج لم املاشية. بني وباءٍ تفيشِّ وقِت يف والفم، الحوافر عالج

تقليدية. ُمعلمًة كانت أنها إىل نظًرا منه والدته انزعجت ولكن للمصطلح، امُلحدَّد
ولم عنها، تُدافع كالتي ة ُملحَّ قضيٍة بشأن زوجها ُمباالة عدم سبب إنيد تفهم لم
من طلبت األحيان، بعض يف عليه. هافل إرنست تأثري إىل ِفعله ردَّ تنسب أن إال يَسْعها
األحد، يوم يف االجتماع يُعَقد كان ملا الجمعية. اجتماعات أحد إىل معها يذهب أن كلود
يتعذَّر فكان العمل، أيام أحد يف ُعِقد إذا أما الجرائد. قراءة يف والرغبة بتعبه يتعذَّر كان
امليتة، الغصون بعَض بالفعل أزال لقد لوالده. اململوكة الغابة أرض أو الحظرية يف بالعمل
أشجاٍر بقطع ألحد ليسمَح كان ما الحاالت، هذه غري يف الربق. بسبب ذبََلت شجرًة وقطَع

عنها. الدفاع يف سيستميُت كان إذ األرض؛ هذه من
بأَجمات واملحاطة املفتوحة الُعشبية البقاع يف له. ً َملجأ األرض هذه من يتَّخذ كان لقد
هناك له كان وحر؛ ج ُمتزوِّ غريُ بأنه يشعر كان االصفرار، يف اآلخذِة الدردار أشجار من
بعض عىل زوجته اطَّلَعت لو والُحلم. القراءة ويف يشاء، كيفما التدخني يف الحرية مطلُق
عليه. شفقًة قلبُها لذاَب بعضها عىل ه أمُّ اطَّلَعت ولو رعبًا، عروقها يف الدُم د لتجمَّ أحالمه
وينظَر الحارَّة، الشمس تحت هناك ينام أن هو كلود يفعله أن يستطيع كان ما أفَضُل
وصوت تتساقط، وهي ة الجافَّ األوراق حفيف ويسمع الصافية، الزرقاء الخريف سماء إىل
لنفسه يقول كان لخياله. الِعنان ويُطلق آخر، إىل غصن من تقفز وهي الجريئة السناجب
يتمتع شابٍّا يُقابل كي املكان هذا إىل ينطلق كان صبيٍّا. يعد لم إنه ه. تخصُّ أفكاره إن

تنازالت. بأي نفسه يُلزم ولم منه، أكثر االهتمام ويُثري بخربة

٤

ويروح يغدو وهو كلود ترى أن ويلر السيدة بإمكان كان الُعلوي، الطابق يف نافذتها من
إىل يأتي يكن لم إليه. باالشتياق تشعر كانت القمح. بُذور يَبذر وهو الغربي الحقل يف
كانت أيٍّا ولكن التعاسة، تُفارقهم ال الذين هؤالء من كان إن تتساءُل بدأت كثريًا. املنزل
دروس من يتعلَم أن للمرء بد ال صدره. جنبات بني يحبُسها كان فإنه إحباطاته، ماهيَّة
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وهو بشدة ُمباٍل وغريَ هادئًا تراه عندما قليًال تحزن كانت ذلك، من الرغم وعىل الحياة.
عمره. من والعرشين الثالثة يف يزال ال

كلود، بمنزل واتصلت الهاتف إىل ذهبت النافذة، من لحظات لبضع مشاهدته بعد
«أشعر وأردفت: ال. أم معها الغداءَ كلود يتناول أن يف تُمانع ال كانت إن إنيد وسألت

ويلر.» للسيد امُلتكرِّر السفر مع وماهييل أنا بالوحدة
دائًما. تفعل كانت كما بابتهاج تتحدَّث إنيد كانت أمانع.» ال بالطبع أمي، يا ال «ولَم

بهذا؟» يُخربه كي إليه تُرسلينه من لديك «هل
يف وقتي أخذُت إذا بعيًدا ليس الحقل إن إنيد. يا بنفيس إليه سأذهب أنني «أعتقد

إليه.» السري
أن قبل تسرتيح كي النَُّهري عند َفت وتوقَّ الظهر، ُقبَيل املنزل ويلر السيدة غادرت
وانتظرت بالحشائش، ُمغطَّاة ضفٍة ُقبالَة جلست الحقل، حافة عند الطويل. التلَّ تصعد
وأوقَف كلود رآها الطويلة. األرض خطوط باتجاه بتثاقل تسري وهي الخيول وصول حتى

الخيول.
أمي؟» يا َخطٍب من «هل صاح:

بإنيد اتصلُت لقد األمر. يف ما كل هذا معي، الغداء تتناول كي سآُخذك كال! «أوه
خلف ومَشيا التل من والدته مع ونزل الخيول، رباط فكَّ األمر.» هذا بشأن معها وتحدثت
شعرت طويلة، مدٍة منذ النحو هذا عىل بمفردهما يكونا لم أنهما من الرغم وعىل الخيول.

شخصية. مسائل يف التحدث عدُم األفضل من أنه
اإلنجليزية.» املمرضة تلك إعدام عن يتحدث مقاًال أُعطيَك أن «ذكَّرني

داموا ما فيه. الدهشة يُثري يشء ال املوضوع. عن قرأت كافل؟ «إيديث بفتور: أجاب
إنجليزية.» ممرضٍة عىل الرَّصاص إطالُق يُعجزهم فلن لوسيتاينيا، سفينة أغرقوا

جون شنق تُشِبه إنها مختلفة. القضية هذه أن شعوٌر «يُساورني والدته: تمتَمت
الحكم.» لتنفيذ جنود إيجاِد عىل قدرتهم من ب أتعجَّ براون.

الجنود!» هؤالء من العديَد لديهم أن أعتقد «أوه،
تعلم هل الحرب، خارج نظلَّ أن يُمكن متى إىل أعلم «ال ويلر. السيدة إليه نظرت
لنا يقولون الحرب. يف كبري دوٌر له يكون لن إرساله، جرى لو حتى جيشنا، أن أظن أنت؟
الحرب. يف شاركنا لو مما والصناعة الزراعة يف بعملنا أكثَر ُمفيدين نكون أن يمكن إننا

الديمقراطيني.» يف أثُق ال أنا انتخابية. حمالت حديَث هذا يكون أال فقط أرجو
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ذلك.» يف حزبية مسائل توجد ال أنه أظن أمي، يا «َعجبًا، كلود. ضحك
ال حسنًا، حزبية. مسائل عىل ينطوي ال ا عامٍّ أمًرا اآلن حتى أجد «لم رأسها. هزَّت
سينتهي خريًا. سيجزينا الرب أن يف ونثق علينا يُمىل ما حَسب بواجبنا نقوم أن إال يَسُعنا

كذلك؟» أليس الحقل، بهذا الخريف يف عملك
جيًدا مكانًا سأبني بعدها. املكان يف األعمال بعض إلنجاز الوقت لديَّ ر سيتوفَّ «بىل.

الشتاء.» لهذا إليه سأحتاج الذي منه وأُكدِّس الثلج، لتخزين
الوقت؟» لبعض لينكن إىل السفر يف تُفكر كنت «هل

ذلك.» أظن «ال
وأصدقائه القديمة بهجته ملصادر ظهَره أدار أنه نربتُه كشَفت ويلر. السيدة َدت تنهَّ

القدامى.
فرانكفورت؟» يف يُعَقد الذي التدريبي الربنامج لحضور تذاكَر وإنيد أنت حجزَت «هل
عندما حضوُره يمكنها إنها لها قلت أمي. يا ذلك «أظن قليًال: صربُه نَِفد وقد أجاب

ما.» يوًما املدينة يف تكون
ينبغي ولكن املرجوَّة، بالجودة ليست الربامج بعض «بالطبع، بمثابرة: والدتُه قالت

لنا.» يُتاح مما استفادة أقىص وتحقيق دعمها،
عند خيوله فْت توقَّ األمر. هذا يف جدٍّا جيًدا ليس أنه — والدته وكذلك — يعلم كان
االنزعاج مالمح رأى ملا ابتسم دقيقة.» غضون يف بك سألحُق تنتظرني. «ال املياه. خزَّان
عىل بي. اإليقاع تُحاولني عندما اكتشافك دائًما يُمكنني أمي، يا عليِك «ال وجهها. عىل

اآلخر.» يخدَع كي للغاية ذكيٍّا يكون أن أحدنا
أنني «أظن عيناها. معها تختفي تكاد التي االبتسامُة تلك وجهها وعىل إليه نظرت

املرة!» هذه ذكيًة كنت
ثانيًة، معه تكون أن رائع ألمٌر إنه التل، وتصعد تُِرسع كانت بينما نفسها، يف قالت

حتى. انتباهه تجذب وأن
جريدة من صفحٌة يدها ويف ماهييل إليه دخلت العشاء، أجل من يغتسل كلود كان ملا
كلُّها الرسوم تلك كانت إليها، بالنسبة األملان. وحشيَّة ح تُوضِّ كاريكاتورية رسوٌم بها

ذلك. غري الصور لصنع أخرى طريقًة تعرف ال كانت إنها حيث فوتوغرافية؛ صوًرا
عائلة البشعة؟ الصورة بهذه يُصبحوا أن األملان لهؤالء كيف كلود، «سيد سألت:

القبح.» بذلك ليسوا هنا يعيشون الذين واألملان يودر
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والقابعون يُقاتلون، من هم القبيحون «ربما حماستها. يُخمد وهو كلود معها تلطَّف
جرياننا.» مثل لطيفون، بيوتهم يف

ممتلكات يُحطمون وال بلدهم، يف يبَقون جنودهم يَدعون ال ملاذا «إذَن بلطف: تمتَمت
الثلوج وسَط ُولدوا أطفاًال هناك إن يقولون منازلهم؟ من خروجهم يف ويتسبَّبون اآلخرين،
كلود، سيد يا الحقيقة يف آخر. يشء أي وال للتدفئة ناًرا أمهاتُهم تمتلك وال املايض، الشتاءَ
أكثَر منزلنا امتأل لقد واألطفال. النساء الجنوُد يمسَّ لم إذ حربنا؛ يف كذلك األمر يكن لم

الخزفية.» أمي أواني من أيٍّا حطَّموا أن قطُّ يحدث ولم الشمال، من بجنود مرة من
وأعود الغداء أتناول أن يجب ماهييل. يا آخر وقٍت يف أخرى مرًة ذلك عن «سنتحدث
شيئًا الحرب يف الذين هؤالء يجد لن تعلمني فكما َموعده، يف القمح نزرع لم إن العمل. إىل

يأكلونه.»
األهلية الحرب تتذكَّر كانت ألنها ملاهييل؛ الكثري تعني كانت الصور ذات الجرائد
كانت رة، املدمَّ والُقرى القتال وساحات املعسكرات صور عىل تنكبُّ كانت عندما بصعوبة.
أن اعتادت التي املغربَّة «االتحاد» لجيش التابعة املشاة رسايا الذكريات؛ بعض فيها توقظ
يخلعون وهم تراهم كانت بوالدتها. الخاص البارد الجبيل الينبوع من ترشَب كي تقف
عانى لجندي نظيًفا قميًصا أعَطت والدتها املاء. تيَّار يف الدامية أقدامهم ويغسلون أحذيتهم
األماكن يف البقر بلحم «أشبه لحمه كان إذ ظهره؛ َمنظر قطُّ تنَس ولم القمل، من بشدة
الكونفدرايل. الجيش صفوف بني كانوا إخوانها من خمسة فيها.» هرش قد كان التي
وقطَعت وخيوًال، عربًة والدتُها اقرتضت الثانية، ران بول معركة يف أحدهم أُصيَب عندما
بإمكان كان الجبل. يف املنزل إىل الفتى وأحَرضت امليداني، املستشفى إىل أيام ثالثة مسافة
من البارد املاء لصبِّ نهار ليَل األدواَر تباَدْلن الُكربيات أخواتها أن كيف تتذكَّر أن ماهييل
أحٌد يستطع لم وملا الجوار؛ يف أطباء يتبقَّ لم الغرغرينا. أصابتها التي ساقه عىل الينبوع
رأت التي ويلر منزل يف الوحيد الشخَص ماهييل كانت مؤملة. ميتًة مات أخيها، ساق بَْرت

كبرية. أفضليًة تمنحها الحقيقة تلك أن تشعر وكانت عينَيها، بأمِّ حربًا

٥

هاتفية رسالًة ى تلقَّ ديسمرب، أيام أحد صباح يف العام. ونصف عاٌم كلود زواج عىل مرَّ
كريسِّ يف قابًعا رويس السيد وجد فوره. من فرانكفورت إىل القدوم منه يطلب َحماه من
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املكتب. عىل أجنبية دوٍل من امُلرَسلة الخطابات من العديد وأمامه كامُلعتاد، ن يُدخِّ مكتبه
يَديه. ارتعاش مدى كلود الَحظ األوراق، ويُفِرز مظاريفها من يُخِرجها كان ملا

التي التبشريية املدرسة يف الطبي الفريق رئيس من ُمرَسًال كان الذي الخطابات، أحد
شديًدا، مرًضا مريضة ابنته بأن رويس السيد يُعِلم كان رويس، كارولني فيها تُدرِّس
البالد من آخَر جزءٍ إىل إرسالها سيتعنيَّ كان التبشريي. املستشفى يف اآلن ترقد وأنها
تستطيع بحيث صحتها لتستعيَد كانت وما والعالج، الراحة أجل من لصحِتها أكثَر ُمناسٍب
يأتَي أن عائلتها أفراد من أحٌد استطاع وإذا أكثر. أو عام قبل عملها مهامِّ إىل الرجوع
آخر خطاٌب وورد ثقيًال. حمًال املدرسة يف املسئولني عاتق عن فسيُزيل بها، يعتنَي كي
من كلود انتهى وبعدما نفِسها. كارولني من ُمرتاِبط غريُ ثالث وخطاٌب امُلعلِّمني أحد من
بعثات عن بيأٍس يتحدَّث وبدأ نحوه، السيجار علبَة رويس السيد دفع الخطابات، قراءة

التبشري.
ُمتعاطًفا لسُت أنا ذلك؟ من الفائدة ما ولكن إليها، الذَّهاب «يمكنني شاكيًا: قال
الرجوع عدم عىل النية عَقَدت أنها تعرف أنت إزعاجها. سوى أكسَب ولن أفكارها، مع
لسُت غريه. عىل دينه أو تفكريه طريقة يفرض أن أحد محاولة فكرة أُعارض الوطن. إىل
انفَجر طويلة، صمٍت فرتِة وبعد سيجاره. إىل ينظر وجلس البرش.» من النوع ذلك من
إليه الذَّهاب يمكن بعيد مكاٌن أنه يبدو كثريًا. الصني كلمة أُذناي «سمَعت قائًال: فجأًة
يتعذب لم إذا كلود. يا حياته يف كبري تحكٌم للمرء ليس كذلك؟ أليس املتاعب، عن للبحث
يُرام ما عىل ستسري األمور كانت الخريطة. عىل بلد بسبب يتعذب فإنه املرض، أو بالفقر
من التدريس كاري عىل كان لو … األخرى األمور بعُض ولوال الصني إىل سفُرها لوال
ذلك لكان العجوز، هاريسون بنات مثل ديوني سداد يف واملساعدة بمالبسها ل التكفُّ أجل
هذه إنيد أُِري هل أعلم ال يشء. يحدث أن دائًما بد ال ولكن الوطن. يف مُلكوثها كافيًا سببًا

ال.» أم الخطابات
يف رضورًة رأت وإذا رويس. سيد يا الخطابات هذه بشأن تعرف أن يجب «أوه،

األمر.» يف ل أتدخَّ أن يصحُّ فال كاري، إىل الذَّهاب
تكديِر يف الصني تتسبَّب أن العدل من أنه أرى ال أعلم. «ال رأسه. رويس السيد هزَّ

أيًضا.» أنت حياتك صفِو
كبريًا انزعاًجا والدك «انزعج الخطابات: إنيد يُسلِّم وهو قال املنزل، إىل كلود وصل ملا

اليوم.» الحظتُها كما العمر يف التقدم عالمات عليه أُالحظ لم األمر. هذا بسبب
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تظاهر بينما املرتَّب، الصغري مكتبها عىل تجلس وهي محتواها تُطالع إنيد أخذت
الجريدة. بقراءة كلود

هناك.» إىل الذَّهاب عليه يجب الذي الشخص أنني الواضح «من قالت: انتهت ملا
رضوريٍّا.» ذلك أرى ال هناك؟ إىل يُسافر أن أحٍد عىل أنَّ تعتقدين «هل

ا.» جدٍّ غريبًا أمًرا سيبدو منا أيٍّ ذَهاِب «عدُم بحماسة: إنيد ردَّت
كذلك؟» سيبدو «كيف

قلب.» عندهم ليس عائلتها كأن لزمالئها األمر سيبدو «عجبًا،
مرًة الجريدة ورفع ماكرة، ابتسامًة كلود ابتسم األمر؟!» يف ما كلُّ هذا هل «أوه،

لزوجك.» وتْرَكك سفرك هنا الناس سرَيى كيف أعرف «ال أخرى.
الناس «يعرفني ت. وتحريَّ تردََّدت ثم بحدَّة نهضت كلود!» يا تقول ما لوضاعة «يا
الجريدة، عن نظَره يرفع لم وملا والدتُك.» ستقوله ما بشأن قلٌق أنك يل يبدو جيًدا. هنا

املطبخ. إىل هي دخَلت
لتُحرض املوقد تشغل وهي الرسيعة إنيد حركات إىل يستمع ساكنًا كلود جلس
الحقول، بني الفاصلة الحدود تالشت الخارج، يف الغرفة. إىل يتسلَّل الظالم بدأ العشاء.
وتتمايل تنحني الِفناء يف الصغرية األشجار كانت املساء. حلول مع واحد كحقٍل وأصبحت
أعتاب عىل يختفي الشتاء أن َزهًوا يعتقد كان ما عادًة قاسية. شمالية ريح بسبب بشدة
هو هذا كان لقد للهواء. امُلعرَّضة والصاالت الباردة األركان من املنزُل يخلو كان إذ منزله؛
بُعِده فكرُة كانت أبيه، منزل إىل سيَّارته يقود كان عندما املكان. هذا يف الثانَي عاَمهما
اآلن. تركه يريد ال كان ولكنه بداخله، بالبهجة إحساًسا تُثري الوقت لبعض منزله عن
وتحسني أخرى مرًة للمحاولة فرصة من هل يتساءل كان بداخله. يلني يشءٌ هناك كان
اليشء. بعَض ووحيد خفيض بصوٍت املطبخ يف تُغنِّي إنيد كانت ال. أم بينهما األوضاع
ولفَّ ف توقَّ النافذة، بجوار زوجته عىل مرَّ ملا الحلب. ودلو ِمعطف اللتقاط وذهب نهض

غريب. نحٍو عىل حولها ذراعه
هذا أن أعتقد كنت كذلك؟ أليس األمر، تستحسُن بدأت لقد جيد. «هذا إليه. نظَرت
آخر.» بِمعطٍف لك آتَي أن يجب كلود! يا الرائحة كريِه ِمعطٍف من له يا إلهي، يا سيَحُدث.
قرارها، تأخذ ملا البتَّة. قراراتها صواب يف تشكُّ ال وإنيد النربة. تلك يعرف كلود كان
رسواله، جيبَي يف ويداه الحظرية إىل املؤدي املمرِّ يف مىش عنه. تَحيد يجعلها يشء فال
أن يمكن هل املحاولة؟ تُعاد فيَم أخرى، مرة املحاولة ذراعه. عىل ُمعلَّق الربَّاق ودلُوه
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الجرأة يمتلك ولم تخنقه، كانت حياته …؟ الكذب العاطفي، البخل الرتابة، من يتخلَّصا
إنه أم فيه! نعيش الذي العالم لبشاعة يا … تشاء! حني فلتذهب فلتذهب! منها. للفكاك
ذلك. يحدث كان ما دائًما … يفسد يده تلمسه كانت ما كل فقط؟ إليه بالنسبة بشًعا كان
كأن مهمومًة إنيد بَدت ساعة، بعد الخلفية الصالة يف العشاء مائدة عىل جلسا ملا
شتاءً تقيض قد أنك «أعتقد بابتهاج: كالمها استهلَّت ما. شيئًا كلَّفها املرَة هذه قرارها
نقلق أن ينبغي ال هنا. تفعل كما به لتهتمَّ الكثريُ لديك يكون لن والدتك. منزل يف ُمريًحا
هنا. مكانه يف يشء كل ترُك ويمكننا أمي، إىل ية الِفضِّ األوانَي سآخذ هنا. األشياء بشأن

منها.» تستفيد قد والدك؟ مأرب يف لسيَّارتي مساحٌة توجد هل
منزل يف سأركنها إليها. أحتاج لن ! كالَّ «أوه اهتماَمه: يُظِهر ال كي يُجاهد وهو أجاب

الطاحونة.»
من يًة وجدِّ سكونًا أكثَر املصباح ضوء تحت حولهم من املألوفة األشياء جميع بَدت

أنفاسها. تحبس كانت وكأنها املعتاد،
ولكني والدتك. منزل إىل الدجاج تأخذ أن األفضل أن «أعتقد هادئة: بنربٍة إنيد أردفت
أسَود ريش أيُّ دجاجي يف يوجد ال عندها؛ الذي روك البليمث بدجاج يختلط أن أحب ال
يرقد دجاجي تدَع وأال البيض، كل تستخدم أن والدتك من تطلب أن عىل احرص اآلن.

الربيع.» يف البيض عىل
الربيع؟» «يف طبقه. عن نظره كلود رفع

تقديُم بإمكاني كان إن القادم، الشتاء قبل سأعود أنني أظن ال كلود. يا «بالطبع
هذا كان إن الحصاد، موسم أجل من أعود أن أحاول ربما املسكينة. لكاري مساعدة أيِّ

الحلوى. تُحرض كي نهضت أكثر.» سيُناسبك
من الرجوع يل تتعجَّ ال «أوه، أمامه: من االختفاء يف آخذٌة وهي إليها ينظر وهو تمتَم

إرضائي!» أجل
الظرف هذا «أتانا قالت: العشاء. قهوة وعدُة الساخن البودينج يدها ويف إنيد عادت
تُربِّي أن ستسعد والدتك أن أعتقد فورنا. من به املتعلقة ُخَططنا نضع أن ويجب فجأًة،
تريدها.» التي القشدة كل عىل الحصوُل يمكنك وعندئٍذ رائعة. بقرٌة إنها أجلنا؛ من روز
«إذا فظ: بأسلوٍب وقال إياه. أعطته الذي ذهبية حافٌة له الذي الصغري الفنجان أخذ

روز.» فسأبيع القادم، الخريف حتى هناك ستمكثني كنِت
مثلها.» أخرى بقرٍة عىل تعثر حتى طويًال وقتًا تستغرق قد ملاذا؟ «ولكن
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ستُخلني كنت إذا ثمنها. دَفع فهو ألبي؛ ِملٌك الخيول بالطبع حال. أي عىل «سأبيعها
الصني.» من تعودين عندما هنا ُمستأجًرا تجدي أن يمكن استئجاره. يف يرغب فقد املكان،
ظل سيجاًرا. وأشعل األمامية الصالة إىل ودخل جانبًا، الفنجان ووضع قهوته كلود ابتلع
دائرة يف الطاولة عىل ساكنًة تجلس كانت التي زوجته عن تنزل لم وعيناه ويجيء يروح
الجزء قليًال األمام إىل يميل كان الذي رأسها أظَهر امُلعلَّق. امِلصباُح يبثُّها التي الضوء
وذقنها أرفع يُصبح أن وجهها يربح ال حرية، يف تقع كانت عندما البُنِّي. شعرها من ق امُلنمَّ

أطول.
أن مني عي تتوقَّ فال باملكان، ني تهتمِّ تعودي لم «إن األخرى: الُغرفة من كلود قال
بحظر الخاصة حمالتك يف تقضينه كنِت الذي الوقت طوال به. وأعتنَي هنا إىل أحرض

هنا.» املنزل ُمدبِّر دور أؤدِّي كنت الكحوليات،
وجه تعلو ُحمرًة كلود رأى أن يسبق لم َوْجنتاها. تتورَّد لم ولكن إنيد، َعيْنا ضاقت

الناعم. الشاحب زوجته
ألي يمكن ال ولكن بيتنا. ألنه املكان بهذا أهتمُّ أنني تعلم أنت كاألطفال. تكن «ال
الذَّهاب ويمكنك جيدة، بصحٍة أنت الواجب. أداء من منَعني إذا صحيًحا يكون أن اهتمام

غرباء.» أناٍس بني وتعيش مريضة كاري والدتك. منزل إىل
ليست «املسألة أمامها. ووقَف النور إىل فوره من كلود انتفض األطباق. تجمع بدأْت
يف رغبتك هي مشكلتي األمر. مع مشكلتي هي ما تعلمني أنت فحسب. بسفرك ُمتعلقة

الناعم.» وكالمهم بزيفهم الوعاظ، هؤالء وسط الوجود بفرصة تسَعدين أنت السفر.
املسيحيَّة امُلثل نُطبق أن يف ترغب ال فألنك بذلك، أسَعُد كنت «إن الصينية. إنيد رفعت
من العديُد الساحة عىل ظهرت التمرد. عن الوقت طوال يتوقَّف ال يشء بداخلك حياتنا. يف
حياًة تتبع أن تريد جميًعا. منها سخرَت أو بها تُباِل لم وأنت زواجنا، منذ املهمة املسائل

تماًما.» أنانية
كلود تجد لم فرتة، بعد عادت ملا خلفها. الباب وأغلقت بحزم، الُغرفة من خرجت
األمامي. الباب من بهدوءٍ خرج أنه بد ال امِلشجب؛ عىل ِمعطفه وال قبعته تَر لم فيها.

تنام. كي دخَلت ثم عرشة الحادية الساعة حتى إنيد جلست
وعليه بمالبسه األريكة عىل نائًما كلود وجدت الصباح، يف نومها ُغرفة من خرجت وملا
بدأت خمر. رائحة أي تشمَّ لم ولكنها عليه، وانحنَت الرعب من لحظٌة تملَّكتْها ِمعطفه.

بهدوء. تتحرَّك وأخذت اإلفطار تُحرض
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باخرة يف حجزت وقتًا. تُضيِّع لم أختها، إىل السفر عىل النيَة إنيد عَقَدت أن بمجرد
امليالد. عيَد يسبق الذي األسبوع يف فرانكفورت غادرت التبشريية. للمدرسة برقيًة وأرسلت
إىل كلود عاد ملا للقارَّات. عابًرا رسيًعا قطاًرا رِكبَت حتى دنفر إىل ورالف كلود أوصلها
املزرعة يُغادر لم دوسن. ليونارد إىل ودجاجه بقرته وباع والدته، منزل إىل انتقل بلدته،
يتناقشون كانوا أنهم شَعر جريانه. رؤية يتجنَّب وأصبح رويس، السيد يزوَر كي نادًرا إال
ويلر وآل رويس آل إن يقولون كانوا ذلك. يفعلون كانوا هم وبالطبع الشخصية، أموره يف
إذا بذلك. القياَم محاولتهم من فائدٌة ثَمة تكن ولم اآلخرين، مثل الترصف يستطيعون ال
من فليس ج تزوَّ وإن فيه. يعيش أال الطبيعي فمن املنطقة، يف منزل أفضَل كلود بنى

الصني! إىل زوجته تُسافر أن املستغَرب
كلود أخذ الجوار؛ يف أحٌد يوجد يكن ولم فيها، يَهِطل الثلج ظل التي األيام أحد يف
والفاكهة الخرضوات وإلحضار الشتاء أجل من لقفله منزله إىل وانطلق الكبرية، السيارة
األرز، خشب من الذي صندوقها يف بياضاتها أفضَل إنيد وضعت القبو. يف ية امُلتبقِّ امُلعلَّبة
بدأ سفرها. يف تنطلق أن قبل دقيق نحٍو عىل الخزفية واألوعيَة املطبخ خزانات ورتَّبت
بينما النوافذ. غلق وأحَكم السجاد، ولفَّ باملالءات، واملراتب دة امُلنجَّ الكرايس تغطية يف
قطعة مثَل قلبُه وأصبح وإرهاُقهما، يَديه خَدُر تزايد ة، امَلهمَّ هذه إنهاء عىل يعمل كان
أصبحت بشدٍة بها يفخر كان والتي بعناية، اختارها التي األشياء هذه كل الثلج. من
األشياء لبيع محلٍّ يف امُلكدَّسة املعروضات من مجموعٌة وكأنها شيئًا، له تعني ال اآلن

امُلستعَملة.
الذي الشعور اختفى أن بعد ذاتها حدِّ يف وقبيحة كئيبًة األشياء هذه أصبَحت كم
امليتة األشياء من قبًحا وأكثر قيمًة أقلَّ كان اإلنسان حياة ُحطام غالية! تبدو يجعلها كان
يشء أي يتصور أن عقلُه يستطع لم … الخردة … القمامة مثل إنه الطبيعة. يف وامُلتحلِّلة
بها تستمرُّ التي باستمرار، وامُلتكررة والغريبة امُلحزنة األعمال كلَّ هكذا يدين أو يفضح
املظلم املشهد ورأى الخارج إىل نظر ملا … معنًى لها ليس أعماٌل إنها يوم. بعد يوًما الحياة
األفضل من سيكون أنه من االعتقاد من نفسه منَْع يستطع لم الناعم، الثلج هطول ظلِّ يف
وقِد ويستيقظوا بالثلج يلتحفوا بأن الحقول؛ تنام مثلما الناُس ينام أن استطاع إن كثريًا
القادمة السنوات قضاءُ سيُمكنه كيف نفسه يف تساءل خيباتُهم. ونُسيَت ُجروحهم اْلتأَمت

روحه. يُمرض الذي الشعور من التخلَص يستطع لم ما
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يُدخن كي الغابة أرض إىل وانطلق جيبه، يف امِلفتاح ووضع الباب أغلق النهاية، يف
امُللتوية األشجار تحت ساعة من ألكثَر بِجدية يتمىش ظل هناك، املكان. ويودع سيجاًرا
فجوة إىل فيها يصل كان مرة كل ويف الجذوع. بات تشعُّ بني الفارغة الطيور أعشاش ذات
بالوحدة. للشعور شديد بخنوٍع استسلم وقد الصغري املنزل رؤيُة بإمكانه كان السياج، يف
الذي املاُل سيضيع كان ما حال، أي عىل أخرى. مرًة املنزل ذاك يف سيعيش أنه يعتقد لم
ألنه الحال؛ ميسور ملستأجٍر املكان تأجريُ دائًما بإمكانه سيكون املكان؛ عىل أبوه أنفقه
يف للزواج يُخططون كانوا البلدة يف الِفتيان من العديد ُمريح. منزٍل عىل سيحصل كان
ترَكت امليش؛ عن توقَّف عنه؟ وماذا املنزل. مستقبل عىل خوٌف هناك يكن لم عام. غضون
كان ماذا أقدامه. آثار رأى ملا انزعج الثلوج. فوق واملالمح الهدف د ُمحدَّ غري أثًرا قَدماه
األمل؟ وعن باألشياء التأثر عن التوقَف يستطع لم — األقل عىل — ملاذا َخطبُه؟ ما هذا؛

اآلن؟ يأُمله أن يمكن كان الذي ما
لتلتقَط تُركت التي الحظرية قطة رأى خلفه نظر وملا بؤس؛ عن ينمُّ صوتًا سمع
وقد الثلج ندَف السواد الشديد ِفراؤها ينفض السياج، داخل واقفًة كانت بنفسها. قوتها

وحملها. إليها كلود ذهب بائس. نحٍو عىل تموء وأخذت قدَميها، إحدى رفَعت
ربما شؤم. إنك ماهييل ستقول الحظرية؟ يف الفرئان قلَّت هل بالكي؟ يا حدث «ماذا
ِمعطفه. جيب إىل انسلَّت كذلك؟» أليس يشء، بيدك ليس أنت ولكن صواب، عىل هي
ولكنها سلة، يف ووَضعها جيبه من إخراجها حاَول سيارته، إىل يدخل كان بينما والحًقا،
كنت إن «حسنًا، وقال: ضحك. البطانة. يف َمخالبها وغرست جيبه، يف بمأواها تشبَّثَت

دوًما!» معي ستمكثني أنِك فأظن شؤم، نذيَر
حتى. تَُمؤ ولم امُلتحريتني الصفراوين بعينَيها إليه نظرت

٦

الخاص. منزلُه له أصبح بعدما القديم بيته يف بالراحة كلود يشعَر أال ويلر السيدة خشيَت
املساء كل يقيض كان ما غالبًا نومه. ُغرفة يف قراءة وِمصباِح هزَّاز كريس أفضَل وضعت
السفيل الطابق يف يمكث كان عندما بالقراءة. ويتظاهر عينَيه فوق يَديه واضًعا غرفته يف
الحرب، صور جمع إىل باإلضافة باالمتنان. تشعران وماهييل والدته كانت العشاء، بعد
يف علََّمت الصني. عن صور عن الُعلِّية يف القديمة املجالت بني تبحث اآلن ماهييل أصبحت
كونج. هونج إىل إنيد فيه ستصل كانت الذي اليوم عىل املطبخ يف املعلَّق الكبري التقويم
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إنه كلود، «سيد تقول: كانت العشاء، أطباق لغسيل الحوض عند تقف كانت عندما
كروية، األرض ألن كذلك؟ أليس إنيد، السيدة فيه توجد الذي املكان يف اآلن النهار َلوَضُح

الصفراء.» البرشة شعوب عند هناك ُمِرشقة فهي الشمس وجود وبسبب
تخرب كانت فإنها ماهييل، مع العمَل ويلر السيدة تتشارك كانت عندما آلخر، وقٍت من
شخصيَّني غري بأمَرين العجوز املرأة تنشغل لم الصينيني. عادات عن تعرفه ا عمَّ ماهييل
تُتمتم كانت الحالة. تلك يف ِفعله ينبغي ما بصعوبٍة تعرف وكانت قبل، من واحد وقٍت يف
السيدة فيه توجد الذي املكان يف حرٌب توجد «ال قائلًة: نفِسه الوقت يف ولنفسها لكلود
يَئِدون تَدعهم ولن بيضاء. امرأٌة ألنها مالبسهم ارتداء إىل تُضطرَّ ولن كذلك؟ أليس إنيد،
يُصلُّون تَدَعهم لن كذلك عليها، دأبوا التي الشنيعة األفعال هذه يرتكبون وال بناتهم
الصالحة األعمال تعمل ألنها إنيد السيدة أحرتم أنا ترضهم. وال تنفعهم ال ألنها ألصنامهم

الوقت.» طوال
وقد الخاصة، أفكاُرها ماهييل لدى كان الدبلوماسية، املونولوجات هذه خلف ولكن
وتركته»، «هربت قد كلود زوجة إن الناس يقول أن خشيَت إنيد. سفر بسبب بشدة ُصدمت
اللذان الزوجة أو الزوج يُصبح االجتماعية، معايريها فيها تشكََّلت التي فريجينيا جبال ويف
من ُمظِلم ركٍن يف ويلر السيدة أوقَفت املرَّات إحدى ويف كبرية. سخرية محطَّ هكذا تفرَّقا
كذلك؟» أليس أختها، مثل هناك تمكَث لن كلود السيد «زوجة قائلًة: إليها وهمست القبو،
تناول أجل من ويلر بيت يف دوسن سوزي أو يودر آل أبناء أحد ُوجد أْن صاَدف إذا
البطاطس تقطع كلود السيد «زوجة عاٍل. بصوٍت إنيد اسم تذكُر ماهييل تربح ال العشاء،
أعلم ماهرة، طبَّاخٌة أنها أعلم أفعل. مثلما أوًال تغليها ال إنها وتَْقليها. امِلقالة يف نيئة وهي

األجواء. يُلطف بالخري الغائبة الزوجة اسم ِذكر أن تشعر كانت كذلك.» أنها
يليق ال أنه كالهما شَعر كثريًا. ليس ولكن اآلن، كلود يزور هافل إرنست أصبح
عىل قدرته لعدم بالحزن يشعر إرنست يزال ال كان القديمة. الحميمة الصداقة تجديُد
أسهَمت الذي باإلجراء شفتَيه من اإلبريق انتزعت إنيد وكأنَّ يحبُّها، كان التي الِجعة تناول
يشعر أن من بدًال ولكنه بزواجه، َخِرس كلود أن — ليونارد مثل — يعتقد كان إقراره. يف
عن نشز إنيد كلود ج تزوَّ ملا قراره. عاقبَة ويَْلقى بذلك اقتنع قد يراه أن أراد تجاَهه باألسف
يقَيض كي مرة ألول إرنست أتى ملا ته. ِردَّ ثمن يدفع أن عليه كان ثَم ومن الليربالية؛ املبادئ
توضيَح عاتقه عىل أخذ فيه، للعيش كلود عودة بعد ويلر آل منزل يف األُمسيات إحدى

الالُمباالة. عن تعبريًا كتَفيه كلود هزَّ الكحوليات. حظر مسألة عىل اعرتاضه ُمسوِّغات
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ني.» تُهمُّ ال مسألة إنها بأخرى، أو بطريقٍة النِّقاش؟ أنَهينا «هالَّ
يُكررها لم الحقيقة يف تقريبًا؛ شهر ملدة الزيارة يُكرر ولم باإلهانة، إرنست شَعر
دفع ما وهو رشط؛ أو قيد دون من الغوَّاصات حرب ستُكِمل أنها أملانيا إعالن حتى

جاره. إىل بِريبة النظر إىل الجميَع
الريفية، البلدة إىل األخبار تلك وصوَل تَلت التي الليلة يف ويلر آل مطبخ إىل دخل
أوقاتًا عاٍل بصوٍت الجرائد من لآلَخر منهما كلٌّ يقرأ املائدة عىل جالَسني وأُمه كلود ووجد

املكاملة. عىل كلود ردَّ الهاتف. جرس رنَّ حتى يجلس إرنست يَكد لم قصرية.
أبي من رسالًة أبلغني فرانكفورت. يف اإلبراق عامُل «إنه قال: السماعة، وضع ملا
الذي ما الصحف.» اقَرءوا غٍد. بعد املنزل إىل «سأعود فيها: يقول راي مدينة من أرسَلها

نفعل؟» أننا يظن ماذا بذلك؟ يَعنيه
الشدائد.» يف إال بَرقية إرسال منه ع يُتوقَّ ال الخطورة. بالُغ وضعنا أنَّ يظن أنه «يعني
عن أكثر يُفصح أن بإمكانه وكأنَّ شارد، بذهٍن الهاتف إىل ومَشت ويلر السيدة نهضت

امِلزاجية. زوجها حالة
فحسب.» يل وليس أمي، يا أيًضا لِك هة ُموجَّ إنها غريبة! رسالٍة من لها يا «ولكن

من البحر ركوب ُمعتادي من كانوا والدك أهل بعض ذلك. إزاءَ شعوري «يعلم
الذَّهاب يمكنها ال التي أو يُمكنها التي باألماكن ُسُفننا إخبار يعنيه ما يعلم إنه بورتسمث.
يف الطريقة بتلك التفكري لنا. اإلهانَة هذه واشنطن ه تُوجِّ أن يمكن ال املحيط. عرب إليها
الديمقراطيني!» إىل البالد إدارة تَئول أن يستدعي — األوقات كل بني من — الوقت هذا

وقتًا.» امنَحيهم يوَمني. أو يوًما انتظري أمي. يا «اجليس كلود. ضحك
سيدة يا يشء ِفعَل واشنطن تستطيع أن قبل الحرُب «ستنتهي بكآبة: إرنست قال
الجيش كل سينزل باألرض. وتُسوى فرنسا وستُسَحق الجوع من إنجلرتا ستموت ويلر،
يستغرق كم رأيك، يف البلد؟ هذا يفعله أن يمكن الذي ما اآلن. الغربية الجبهة عىل األملاني

جيش؟» تكوين
الكئيبة. بنظرته عيناها وتالقت امُلضطِرب، مشِيها عن للحظاٍت ويلر السيدة فت توقَّ
عني!» َطْرفة يف سنتغريَّ أننا أُوِمن امُلقدَّس. بالكتاب أُوِمن ولكني إرنست، يا شيئًا أعلم «ال
اإليمان احرتام من بد ال قوله، حدِّ وعىل اإليمان. يحرتم كان األرض. إىل إرنست نظر

ِفعله. يمكن ثالث يشءٌ يوجد ال ألنه احتقاره؛ أو

162



الرباري يف الشمس رشوق

لو حتى أمي. يا ذاته املوضوع إىل دوًما «نعود املائدة. عىل بِمرفَقيه متَّكئًا كلود جلس
أحد هو ها هناك؟ إىل الوصوُل يمكننا فكيف يشء، أيَّ يفعل أن بدائي جيش بإمكان كان
غوَّاصات ثالث بُمعدَّل الغوَّاصات يُطلقون األملان إن يقول البحرية القوات من املسئولني
للسيطرة كافية غواصاٌت لديهم يُصبح أن إىل هنا إىل ينطلقوا أال املحتمل من اليوم. يف

املحيط.» عىل
ًدا، ُمحدَّ موقًفا نتَّخذ أن يجب ولكن بُنَي. يا يشء تحقيُق يُمكننا إننا القول أدَّعي «ال
الُحلفاء قوات مساعدة يُمكننا أنه الوقت طوال يُخربوننا فتئوا ما األخالقية. الناحية من ولو
عىل وافقنا إذا واملؤن. الذخائر إرساُل يمكننا ألنه داخلها؛ من أكثَر القتال ميادين خارج
كأننا الوقت َطوال نبدو أملانيا بمساعدة إننا موقفنا؟ سيكون فماذا املساعدة، تلك سحب
فاألفضل البحر، عمق يف الغرَق هو أمامنا الوحيد البديل كان إن الخاصة! بمصلحتنا نهتمُّ

هناك!» نكون أن
هذه إىل بشدة ُمنزِعجة أَرِك لم الليلة. املسألة حلُّ يمكننا ال فضلك! من اجليس «أمي،

قبل.» من الدرجة
ويلر السيدة أخذت الربقية.» تلك قطُّ أرسل ملا وإال اآلخر، هو بشدة ُمنزِعج «أبوك
بروح الحديث أطراَف الفتيان وتبادل مضض، عىل بها الخاصة الخياطة أدوات سلَة

الهادئة. القديمة الصداقة
عاد ثم يودر، آل منزل إىل وصل حتى بعيدة مسافًة معه كلود مىش إرنست، غاَدر ملا
إىل ينظر كان ملا الشتاء. لنجوم البارد التألُّق تحت الثلوج ركاُم يُغطيها التي الحقول عرب
األمم، بمصري عالقٌة لها يكون أن بد ال أن مىض وقت أي من أكثر يشعر كان النجوم، تلك
وجود من بد ال امُلنظَّم، الكون هذا يف العالم. يف تحدث كانت التي املفهومة غري وباألشياء
امُلظِلم الخسوف يف يتشكَّل كان ما ويعلم السعيد، غري الكوكب هذا لغز حلُّ يمكنه عقل
األرض هذه كل فوق الهواء؛ يف ُمعلَّق سؤاٌل هناك كان الساعة. تلك يف يحدث كان الذي
يف كان كما بلده، عىل يخاف كان إنه حتى. أُمه فوق ومن فوقه، ومن حوله من الهادئة
كان الذي الوقت يف دنفر، يف الترشيعي املجلس َمبنى دَرج عىل فيها كان التي الليلة تلك

الزمان. رحم يف مخفيًَّة كانت التي الحرب هذه اندالُع فيه ع يُتوقَّ ال
واستُدعَي ُطِرد أملانيا سفري أن عِلما أيام، ثالثة بعد طويلة. مدًة وأُمه كلود ينتظر لم
َمحلَّ مسائل كانت األحداث هذه مثل السن، كبار نظر يف برلني. من األمريكي السفري

مصريية. أي وموت؛ حياة مسائَل كلود أمثال الِفتية يراها كان ولكن ونقاش، تفكري
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٧

بدأ أخشاب. حمولة إلحضار املدينة إىل الكبرية العربَة كلود أخذ عاصف، يوم صباح يف
كانت متَّسًخا. َمنظُرها وبدا األسَود، باللون القرية وتلطََّخت الطُّرق، عىل يذوُب الجليد
وتربز العسل، قرص مثل مثقبًة األسود، الطني عىل وهناك هنا الرمادية الثلج قشور تقبع
التي املرتفعة األرض عىل تُجلِجل العربة كانت ملا الرطبة. األعشاب سيقاُن خاللها من
لم املدرسة. قبَّة فوق يُرفرف المًعا جديًدا َعلًما كلود الَحظ تماًما، فرانكفورت فوق توجد
سياسيٍّا. تجمهًرا أو يوليو، من الرابع يوم ِسوى يعني وكان قبل، من الَعلم رأى أْن يسبق
ذات بقعة ُخطباء؛ ال ضوضاء، ال عات، تجمُّ ال األوىل؛ للمرة يراه كأنه اليوم الَعلم رأى

املاطرة. مارس سماء يف تُرفرف ُمضطربة ألوان
عدة وانتظر الخيول، وأوقَف الثانوية، باملدرسة يمرَّ أن أجل من طريقه عن حاَد
حشٌد ومعهم أوًال يخرجون الكبار والبنات األوالد كان الظهرية. جرس دقَّ حتى دقائق
وِمعطَف قبعة البسًة — فارمر جالديس رأى قليل، بعد والشمايس. املطر معاطف من
العربة. إىل أتت إليها. وأشار — اللون أصفر امِلعطف وكان املشمع، من مصنوَعني مطر

الزينة.» تلك «أُحبُّ القبَّة: تجاه ينظر وهو قال
الرياضية املعونة أموال من النهائية السنة يف الذين األوالد اشرتاه الحرير من عَلم «إنه
أنهم الفصل رائُد أخربني ولكن املطر، هذا يف يرفعوه أال نصحتُهم عليها. يحصلون التي

العواصف.» أجل من العَلم ذلك اشرتَوا
املنزل.» إىل وسآخذك «اركبي

حتى وتسلََّقت وَصِعدت الَعجلة، محور عىل قدمها ووضَعت املمدودة، بيده أمسَكت
تميش. كي الخيول يف كلود صاح بجانبه. الذي للمقعد وصلت

كذلك؟» أليس األيام، هذه حرٍب يف كأنهم الثانوية املدرسة يف األوالد يشعر «إذَن،
رأيك؟» ما «بشدة.

مشاعرهم.» عن للتعبري أمامهم ستُتاح الفرصة أنَّ «أعتقد
بعيد.» حدٍّ إىل حقيقي غريُ هذا أن يل يبدو كلود؟ يا ذلك تظنُّ «هل

ال ولكن أخشاب، حمولة ألخذ ذاهٌب أنا أيًضا. ا جدٍّ حقيقيٍّا يبدو آخر شيئًا أرى «ال
علينا واحد يشءٍ سوى يوجد ال اآلن. تهم ال األشياء هذه فيها. ِمسماًرا أدقَّ أن بتاتًا ع أتوقَّ

هو.» ما نعلم جميًعا إننا واحد؛ يشءٍ سوى يهم وال إنجاُزه،
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قبل؟» ذي من أكثر يوم كل يقرتب أنه «تشعر
يوم.» «كل

البُنِّيتنَي بعينَيها بِجدية إليه نظرت أْن سوى تفعل لم بيشء. جالديس تردَّ لم
ُممتلئًة نوافذه كانت التي امُلنخفض املنزل أمام فا توقَّ بالعاطفة. الجيَّاشتنَي الهادئتني
ودَّعته. حتى للحظات بها ُممسكًة وظلَّت األرض، عىل وقفزت بيده أمسكت بالزهور.
الصني يف زوجته فتًى فرانكفورت، مثل مكاٍن يف األخشاب. مخزن إىل بالعربة كلود عاد

والقال. القيل من النجاة ليستطيع كان ما جالديس لرؤية ويذهب

٨

ألول تقريبًا. يوم كل عربته يف املدينة إىل يذهب ويلر السيد كان البارد، مارس شهر يف
لم الذي عائلته يف الوحيد الفرد عن راضيًا يكن لم خفي. بقلٍق يشعر كان حياته، يف مرة

بايليس. ابنه وهو أال مشكلة، أدنى قبُل من له يُسبب
املتحدة الواليات بقيت لو أْن الناس يُخرب بَِرح وما السالم، ُدعاة من بايليس كان
ثروة عىل فعليٍّا ستستحوذ ما فُرسعاَن األوروبيون، يُهدره كان ما وجَمَعت الحرب، خارج
الراسخ ويلر نات افرتاض زعزع املنطق من يشءٌ يتخلَّلها كان بايليس عبارات العالم.
ويلر اكتفى والسجائر، الكحوليات بايليس حاَرب ملا النظر. وجهات كل َقبوَل علينا أن
إعجابه. تُثري أن يمكن مزحٌة لهو الكحوليات حظر أنصار من ابنه كون إن بالضحك.
ابنه عمل َمقرِّ يف يجلس بدأ يوم، بعد ويوًما أزَعجه. الحالية األزمة يف بايليس موقف ولكن
الشهر. ذلك يف مطلًقا املنزل إىل بايليس يذهب لم ُمضِحكة. بقصص مناقشاته يُقاطع

أذهب.» أال األفضل ا. جدٍّ عنيفة فأمي أذهب؛ «لن لوالده: قال
كثريًا يتناقشان ال كانا ولكنهما املساء، يف الجرائد عىل يطَّلعان ووالدته كلود كان
ال. أم قائًما القتال يزال ال كان هل قلقًة ماهييل تساءَلت أْن لدرجِة يقرآنه كانا فيما
َمالحق صوَر تُخِرج كانت فإنها لحظات، بضع بمفردهما مًعا وكلود ماهييل تكون عندما
وسط مصورة ما عائلة مصري سيكون ا عمَّ وتسأله املنكوبة بالبُلدان الخاصة األحد يوم
أين «إىل متاعها. ومعها الطريق قارعة عىل تجلس كانت عجوز امرأة أو منزلها، أنقاض
املثقوب الحديديَّ الطهي إناء معها تحمل إنها كلود، سيد يا انظر حال؟ أي عىل ستذهب،

الطريق!» طوال بها الخاصَّ القديم
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تكن لم ة، السامَّ الغازات من الواقية األقنعَة يرتُدون الذين الجنود صوُر أربَكتها
األقنعة تلك أن ُمفادها قناعٍة إىل لت توصَّ ثَم ومن األهلية؛ الحرب أيام يف موجودًة الغازات
تقطيع «عليهم قالت: البصل! تقطيع وقت أعيُنهم لحماية الجيش يف الطهاُة يرتديها كان

يقيها.» شيئًا يرتُدوا لم إن أعيُنهم سيُتعب وهذا البصل؛ من كبرية َكمية
تنظيف يف وبدأ ُمبكًرا، السفيل الطابق إىل كلود نزل أبريل، من الثامن صباح يف
بجانب القرفصاءَ جالسًة ماهييل وجد . جافٌّ طنٌي فيه َعِلق الذي الرقبة العايل حذائه
كلود أخذ البارد. الطقس يف االشتعال بطيئَة دائًما النار كانت فيه. وتنفُث تنفخ َموقدها
كشِط يف وبدأ الغربية، النافذة بجانب كريس عىل قدَمه ووضع وفرشاة، قديمة سكينًا
آخر. يشء أيَّ يُضيف أن دون الخري، صباح ملاهييل قال حذائه. فردتَي إحدى من الطني

شاحبًا. وبدا النوم من كافيًا قسًطا يأخذ لم
القديم الفرن مثل جيدًة نريانُه ليست املوقد هذا كلود، «سيد قائلًة: ماهييل َرت تذمَّ
األحد يوم يل ستُنظفه ربما به. يشء أي طهَي أستطيع ال مني. رالف السيد أخذه الذي

القادم.»
مسافر.» أنا القادم. األحد هنا أكون لن أردِت. إذا اليوم، لك «سأُنظفه

وترمقه الدخان، بسبب ترمشان وعيناها تنهض، ماهييل جَعل صوته نربة يف يشء
إنيد؟» السيدة تعيش حيث إىل ستُسافر «هل بقلق: سألت حادَّة. بنظراٍت

الكريس عىل قدَميه وإحدى ووقف جانبًا، األحذية فرشاة وضع ماهييل.» يا «كال،
الصني. إىل أسافر لن «ال، نفَسه. نَيس كأنه النافذة من ينظر وأخذ ركبته، عىل وِمرفقه

األملان.» ضد الحرب إىل لالنضمام سأسافر
يوقفها، أن بإمكانه يكون أن وقبل الرطبة. الحقول يف للخارج يُحدِّق يزال ال كان

وقبََّلتها. التقبيل تستحقُّ ال التي يده أمسكت ِفعله؛ تنوي كانت ما يعلم أن وقبل
ستفعل أنك دائًما أعرف كنت الحرب. إىل ستنضمُّ أنك أعلم «كنت قائلًة: انتحبَت

بذلك!» تعلم كانت العجوز ماهييل اللطيف! فتاَي يا هذا،
وحتى وحاجباها فُمها الشديد؛ االنفعاُل إليه ألعىل الناظر وجهها مالمح كلِّ عىل بدا
حلقه يف بِضيق كلود شَعر والتشنُّج. االنفعال عليها بدا األسفل من جبهتها عىل التجاعيد
حيث الصغرية جبهتها وتحت الشاحبتني العيننَي خلف بحنان؛ الوجه ذلك إىل ينظر وهو
نفسها الفكرة وهي وتُعذبها. تُجاهدها فكرٌة هناك كانت عديدة، ألفكاٍر مجاٌل يوجد ال

تُعذبه. كانت التي
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فلتُرسعي ماهييل. يا بخري «ستكونني بعيًدا: ويذهب ظهرها عىل يُربِّت وهو تمتَم
اإلفطار.» إعداد يف اآلن

األمر؟» عن والدتك أخربَت «هل همست:
كي الحظرية إىل ونزل قبعته أخذ بخري.» ستكون أيًضا ولكنَّها اآلن. ليس «كال،

بالخيول. يعتنَي
والدته وشاَهد كرسيِّه إىل تسلَّل اإلفطار. مائدة عىل ُمجتمعًة العائلة وجَد كلود عاد ملا

والده. خاَطب ثم القهوة. من كوب أوَل تحتيس وهي
أنضمَّ أن فأودُّ إيلَّ، حاجٌة لك يكن لم إن التجنيد. انتظار من فائدًة أرى ال «أبي،
ة بَمهمَّ تكليفي بفرصة أحظى قد أنني أعتقد مكان. أي يف التدريب معسكرات أحد إىل

قتالية.»
يف رأيك «ما فطائره. عىل القيقب رشاب من كبريًا قدًرا ويلر السيد صبَّ «ربما.»

إيفانجلني؟» يا األمر،
انزعاٌج يشوبها بنظرٍة زوجها رَمَقت بهدوء. والشوكة السكني ويلر السيدة وضَعت

املائدة. ِمفرش فوق باضطراب الحركة عن أصابعها تسكن لم بينما غريب،
معسكرات تقع أين وأعرف غًدا، أوماها إىل أسافر قد أنني «أعتقد ُمرسًعا: كلود أردف
ُمنخِفض: بصوٍت أضاف ثم التطوعي.» التجنيد مراكز يف املسئولني مع وأتحدث التدريب،
األمر.» بهذا الخاصة املتطلبات عن فكرة أدنى لديَّ ليس أنا يريدونني. ال قد «بالطبع

إىل ورفعها الُعلوية الفطرية ويلر السيد لفَّ ذلك.» عن الكثري أعرف أيًضا أنا «وال
غًدا؟» السفر عىل عزمَت «هل قال: املضغ، من لحظات بعد فمه.

الداخلية واملالبس القمصان بعض سوى أريد ال األمتعة؛ أمُر يَشغلني لن ذلك. «أودُّ
مالبس.» فستُعطيني إيلَّ بحاجة الحكومة كانت إن حقيبتي. يف

نُلقَي كي اآلن معي تخرج أن يُستحَسن «حسنًا، للخلف. طبقه ويلر السيد دفع
ذُرة. ونزرعها هذه الجنوبية القطعة نحرث أن األفضل ولكن أعلم، ال القمح. عىل نظرة

ذلك.» من أفضَل محصوًال ستجني أنها أعتقد ال
وراءهم. وخرج املعتاد، من أكربَ بحماسٍة دان نهض الباب، من ووالده كلود خرج ملا
كانت التي اإلفطار مائدة نهاية يف قابعًة ظلَّت ويلر. السيدة مع وحده يُرتَك أن يُِرد لم
ظهُرها انحنى عينَيها. عىل غمامٌة انسَدَلت الدموع. عيناها تذرف لم الحلوى. أطباق عليها

بهدوء. األطباَق ماهييل رفعت فوقه. جاثًما كان ثقيًال ِحمًال كأنَّ بشدة
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يُودِّع أن دون الذَّهاب يريد إنه قال والده. مع حديثه كلود أنهى الطينية، الحقول يف
أريد ال النهاية. حتى أُكمله وال طريق يف أسريُ ما عادًة أني «تعلم ُمتورًِّدا: وقال أحًدا.

آلَخر.» أو لسبَب أُرَفض ربما به. االلتحاق من أتأكَّد حتى األمر هذا عن الحديث
فمه يُبقَي أن دان من سأطلب حال، أي وعىل ذلك. أظن «ال ويلر. السيد ابتسم
أوشك اقرتضه؟ الذي الربط ِمفتاح وأحرضَت دوسن ليونارد منزل إىل ذهبَت هالَّ ُمغَلًقا.
يسقي الضخم ليونارد وجد كلود املنزل.» يف ستجده األرجح وعىل الظهرية، عىل الوقت
إنه فوره من قال الرئيس، خطاب يف رأيه عن ليونارد سأله ملا الهواء. طاحونة عند خيوله
يف تتحكَّم كانت التي الذراع وسحب يده ليونارد مد التجنيد. أجل من أوماها إىل ذاهٌب

الثابتة. ِشبه الَعجلة
قوات إىل االنضمام سأُحاول معك. وسأذهب أسابيع بضعة تنتظر أن «يُستحسن

كثريًا.» يُعِجبونني إنهم البحرية.
ماذا؟» أجل من «َعجبًا، الخلف. إىل يسقط أن وكاد الخزَّان، حافة عىل كلود وقف

يتخذ الذي هنا الوحيد الشخص لسَت كلود، إلهي، «يا فاحصة. بنظرٍة ليونارد رمقه
أصابع ثالث ورفع سأخربك»، حسنًا، السبب؟ عن تسأل هل عائلته! يف امُلهمة القرارات
سأزرع تُزِعجني. القذارة هذه كافل. إيديث لوسيتينيا، «بلجيكا، ًدا: ُمهدِّ كبرية حمراء

عودتي.» حتى بسوزي والدي وسيَعتني الذرة
الهراء ذاك كل صدَّقت أنا خدعتَني. لقد ليونارد، يا «حسنًا طويًال. نَفًسا كلود اْلتَقط

املتنازعتني.» القوتنَي من أيٍّ بمصرِي االهتمام عدم بشأن إيَّاه أخربتني الذي
ا مستعدٍّ كنت ا. حدٍّ يشء لكل ولكن ذرَّة! بمقدار ولو أهتمُّ ال «وأنا ليونارد: اعرتض
اإلحساس من قدر أيَّ يمنحني املكان هذا يعد لم لوسيتينيا. السفينة حادثة منذ للذَّهاب

نفسه.» باليشء سوزي وتشعر بالرضا.
بهذا، أهيل تُخرب ال ليونارد. يا غًدا ذاهٌب أنا «حسنًا، الضخم. جاره إىل كلود نظر
أيَّ أبًدا يرفضون ال فهم البحرية. إىل فسأتقدَّم الجيش، يف التجنيد أستطع لم إن ولكن

بقوة. ليونارد وأخذها يده مد هنا.» إىل أعود لن وقوي. صحيح رجل
أرسل مزحة! هذه تكون ولن أجنبية. أراٍض يف نلتقي ربما كلود. يا سعيد «حظٌّ
ال أني من الرغم عىل جيدة، فتاٌة أنها أعتقد كنت ما دائًما تُراسلها. عندما إنيد إىل تحياتي
ينظر أن دون ومن الذهن، شارَد الحقول كلود عَربَ الكحوليات.» حظر مسألة يف أُوافقها
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وأحداثًا مشاهد فيه يرى كان الذي داخله إىل الرؤية عىل قدرتُه وتحوََّلت يذهب. أين إىل
اآلن. حتى بالكامل خيالية

٩

أمام الواقف السيارات صف يف سيارتَه ويلر السيد رَكن يونيو، أيام من ُمِرشق يوٍم يف
املحكمة مبنى يقبع كان فرانكفورت. يف املضغوط الطوب من املبني الجديد املحكمة مبنى
مدٍة منذ املرج اجتُزَّ القطني. الحور أشجار من بستاٌن به ويُحيط مفتوح، ميداٍن يف
املحكمة قاعة إىل ويلر السيد دخل عندما أحواضها. يف يانعًة الزهور وكانت وجيزة،
كانوا الذين املدينة وأهل بامُلزارعني ِنصفها حتى بالفعل ُممتلئًة وجدها الُعلوي، بالطابق
املفتوحة النوافذ داخل الصيف ذباب طنني يُسَمع كان بينما ُمنخِفضة، بنربٍة يتحدَّثون
كان ِبيًضا، وسالفاه رأسه وَشعر مبتورة، يَديه إحدى كانت الذي القايض، وخارجها.
فرانكفورت، ُمقاَطعة يف امُلستوِطنني أوائل من كان اليرسى. بيده يكتب مكتبه عىل يجلس
أتى أنه يعتقد قد الدمثة، وسلوكياته املشقوق الذَّيل ذي ِمعطفه إىل املرء ينظر ملا ولكن
اتهام يف ينظر أن عليه كان الصباح، ذلك يف عاًما. ثالثني منذ وليس البارحَة كنتاكي من
أقرب — يودر أوجست هو كان املتَهمني أحد األملان. امُلزاِرعني من اثننَي ضد الوالء بعدم
الجزء يف يعيش أملاني ثريٌّ وهو — أوبرليس ترويلس هو واآلخر — ويلر عائلة إىل جار

امُلقاَطعة. من الشمايل
التل، عىل ُمقام كبري أبيَض بيٍت يف ويعيش جميلة، مزرعًة أوبرليس يمتلك كان
دواجن. وعنابر حبوب ومخازن وحظائر النحل خاليا من وصفوًفا جميًال بستانًا ن يتضمَّ
يف يسبح والبط اإلوزِّ من كبري عدٌد وكان البهلوان، والحمام الرومية الديوك يُربِّي كان
األملاني». اإلمرباطور «مثل أوالد ستَة لديه بأن يفتخر أن اعتاد به. الخاصة املاشية ِبَرك
إىل أتى أوبرليس أن كيف يذكرون كانوا للغرباء. يُرونه وكانوا بمنزله، جريانه يفتخر كان
يزوَر كي مرَّتنَي املحيط عَرب لقد والذكاء. بالكدِّ ثروته وجمع فقريًا فرانكفورت مقاطعة
للمحامي للجميع؛ هدايا يُحرض فإنه الرباري يف منزله إىل يعود كان وملا األصيل؛ وطنه
كلُّ وفيكونت. فرانكفورت يف معهم يتعامل الذين والتُّجار به، ني الخاصَّ البنك ومدير
لُعبٍة أو خشبية منحوتٍة أو منسوجة بقطعٍة صالونه يف يحتفظ كان جريانه من واحد
العمر، يف يودر يَكرب أوبرليس كان أملانيا. من أوبرليس له أحرضها رائعة ميكانيكية
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فإن قامته، ِقَرص من الرغم وعىل رأسه، شعر مثل دًة وُمجعَّ بيضاءَ القصرية لحيتُه وكانت
أعطته هيئته عىل البادي التبخرت وبعض الزُّرقة الشديدتَي وعينَيه امُلنتِفخ األحمر وجهه
يف الحرب اندالع حتى ولكن الغضب، رسيَع وكان التباهَي، يُحب كان األهمية. من هالًة
والشكوى؛ االنتقاد دائَم كان اندالعها، بعد ولكن معه. مشكلٍة يف قط أحٌد يدخل لم أوروبا،

األم. بلده يف أفضَل كان يشء كل أن يرى كان
احتاج إن يودر إىل املساعدة يد لتقديم استعداد عىل وهو املدينة إىل ويلر السيد أتى
اآلن. حتى سنًة ثالثني طيلَة لبعض بعُضها امُلتاِخم حقولهما يف يعمالن كانا إنهما إليها.
ضخًما رجًال كان ولكنه أوبرليس، مثل ُمتكربًا يكن لم مشكلة. يف جاُره وقع عندما فوجئ
من ُقِطع كأنه وجهه بدا نادًرا. إال يُفتح ال ُمتحفظ وفٍم كبرية، ومالمَح جادٍّ بوجٍه وهادئًا
وأوبرليس ويلر جلس الشديَدين. يق والضِّ االنزعاج عالمات عليه بَدت إذ أحمر؛ رميل حجٍر

القايض. مكتب حدود خارج خشبيَّني كرسيَّني عىل
ترويلس إىل هة امُلوجَّ التُّهم يف سينظر إنه وقال الكتابة، عن القايض ف توقَّ اآلن،
وِشبه ُمتضاربًة شكاويهم كانت بالتناوب؛ بشهادتهم الجريان من العديُد أدىل أوبرليس.
سيكون هذا وإن ستُهزم، املتحدة الواليات إن قال أوبرليس إن الشهود أحد قال ُمضِحكة.
يحدث أن يمكن ما وأفضُل حمقى، يُديرها فإنها عظيم بلٌد أمريكا أن فرغم جيًدا؛ شيئًا

… البلد هذا يف ثروته ن كوَّ أن منذ أوبرليس أن وأضاف أملانيا. تحكمها أن هو لها
يف عليه امُلدَّعى بها أدىل التي بالعبارات تكتفَي أن «أرجو القايض. قاَطعه هنا
خَلع بشهادته، يُديل الشاهد كان ملا والئه.» عدم عىل دليًال تعتربها والتي حضورك،
ثم جرَّبهما، ثم حريري بمنديٍل عدستَيها يُلمع وبدأ املكتب، عىل ووضعها نظارته القايض

بوضوح. يرى أن يريد كان كأنه أخرى مرًة مسحهما
بعَض األملانية الغواصاُت تُغِرق أن يتمنَّى إنه يقول وهو أوبرليس سمع ثاٍن شاهٌد
منازلهم يف البقاء ويُعلمهم األمريكان، يُخيف أن شأنه من هذا إذ الجنود؛ نقل سفن
كان األحد أيام عرص يف العجوز الرجل أن ثالث شاهٌد شكا الخاصة. بشئونهم واالهتمام
ترومبون عىل الراين» نهر «حراس أغنية ويعزف به الخاصة األمامية الرشفة يف يجلس
وانطَلق ركبتَه ويلر نات رضب هنا، لجريانه. كبري انزعاٍج يف يتسبَّب كان الذي األمر منزلق
امُلنتِفختان عليه املدَّعى وْجنتا بَدت املحكمة. قاعة يف مكتوم ضحٌك ورسى عالية، قهقهٍة يف
امُلدوِّي. الصوت ذات اآللة هذه يف تنفَخ كي الشكل بهذا خلَقهما الخالق كأنَّ الحمراوان
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كتَفيه ورفع نهض االتهامات، هذه بشأن يقوله ما لديه هل العجوز املتَهم سئل ملا
أمالكي عىل االستيالء «يمكنكم عاٍل: بصوٍت وأعلن . تحدٍّ بنظرِة املحكمة قاعة ورمق

قلتُه.» يشءٍ عن أرجع ولن شيئًا، أقول لن ولكني وسجني،
أوبرليس. سيد يا املناسبة تلك طبيعَة تفهم ال «أنت ُمبتسًما. َمحربته القايضإىل نظر
تعرب التي الترصيحات عن تتوقف أن منك املطلوب كل ُقلتَه. عما الرتاجع منك يُطَلب لم
مشاعر مراعاة أجل من أنه مثل تماًما، وراحتك حمايتك أجل من وهذا الوالء؛ عدم عن

يودر.» السيد إىل هة املوجَّ االتهامات اآلن سأنظر جريانك.
أصبَحت أن بعد املتحدة للواليات الهالك يتمنَّى يودر السيد سمع أنه شاهٌد ح رصَّ
أن شأنها من القيرص صدر يف َرصاصًة إن ليودر الشاهد قال ملا إنجلرتا. ذيل يف تميش
عىل رصاصًة أحٌد يُطِلق لو أن وتمنَّى باملعروف، أوىل األقربني أن يودر ردَّ الحرب، تُنهَي

األمريكي. الرئيس صدر
أقوال. لديَّ «ليس القايض. أمام الصخرة مثل ووقف نهض يودر، عىل نُودي ملا

رأيه.» عن يُعرب أن فيه للمرء يمكن بلٌد هذا أن ظننُت صحيحة. االتهامات
اجلس العواقب. ل يتحمَّ أن بد ال هنا حتى ولكن رأيه، عن يُعرب أن املرء بإمكان «نعم،
املتَهمني إىل ينظر وهو بهدوء كالمه وبدأ كرسيه، إىل ظهره القايض أسند فضلك.» من
أصدقاؤكما يعلم وكذلك كالكما، يعلم يودر، والسيد أوبرليس «السيد أمامه: املاثلني
مناحي كل يف مراعاته يجب الذي املالءمة عنرص تُراعيا لم أمامي. تَمثُالن ملاذا وجريانكما،
حد يف نبيل — ما شعوٌر غرَّكما عليه. قائمٌة املدنية القوانني من فالعديد تقريبًا؛ الحياة
قصَدها منكما أحد ال أْن واثٌق أنا فيها، ُمباَلغ بترصيحاٍت اإلدالء عىل وحَملكما — ذاته
ُولِدتما الذي البلد حبِّ عن فا تتوقَّ أن منكما يطلب أن أحٌد يستطيع ال الحريف. بمعناها
حكومته ُسمعة تُشوِّها أن يصح فال البلد، هذا خريات يف تنعمان أنكما بما ولكن فيه،
الوالء. عدم عىل دليٌل أنها أرى بعباراٍت ظ تلفَّ بأنه ِكالكما اعرتف آَخر. بلد حكومة لتمجيد
مثل يف للغاية خفيفة غرامٌة وهي دوالر، ثالثمائة قيمتُها غرامًة منكما كلٍّ عىل سأفرض
أشدَّ فستكون عقوبة، أوقع أن عيلَّ ب وتوجَّ أخرى مرًة األمر تكرَّر وإذا الظروف. تلك

كثريًا.»
السفيل الطابق إىل ونزال الباب عند جاره إىل ويلر السيد انضمَّ املحاكمة، انتهاء بعد

مًعا.
كلود؟» أخبار ما «حسنًا، يودر: السيد سأل
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سأحتاج جاس، يُبِحر. أن قبل إجازٍة عىل يحصل أن ع يتوقَّ … آر حصن يف يزال «ال
التي الضارَّة الحشائش من التخلص عيلَّ الذُّرة. زرع يف يُساعدني كي أبنائك أحد إىل

األرض.» يف بشدة انترشت
يُصيبهم أن إىل … أوالدي من أيٍّ إرساُل يمكنني «بالطبع، نَِكد: بمزاٍج يودر قال

التجنيد.» يف الدور
ذلك.» تعلمون وأنتم للفتى. ُمفيد العسكري التدريب من قليٌل ذلك. بشأن أقلق «لن

أطرافه. أحد من م امُلتجهِّ يودر فُم وارتعش بعينه، ويلر السيد غمز
املحكمة يف حدث ما كلَّ لزوجته ويلر السيد رشح املساء، ذلك العشاء وقُت أتى ملا
أكثر ُمعلمًة دائًما كانت التي ويلر، السيدة إليه. تكتب عندما كلود إىل تنقله أن يمكن حتى
خطاباتها وكانت وسالسة، برسعة خطابات تكتب كانت منزل، شئون ُمدبرة كونها من
معظم ر يُوفِّ ويلر السيد كان الجوار. يف يحدث كان ما كل عن تحكي كلود إىل الطويلة
حجب يف ويلر السيد بدأ طويلة، مدٍة من امُلتزوِّجني الرجال باقي مثل الخطابات. تلك مادة
أنه يعتقد يشء بكل يُخربها كان فإنه كلود، سفر منذ ولكن زوجته. عن الجريان أخبار

تقول: الخطابات أحد يف لكلود دقيق نحٍو عىل كتبت الشأن، هذا ويف الفتى. سيُهمُّ

األحيان بعض ويف السابق، يف يفعل كان مما كثريًا أكثَر بأخبار يُخربنا «أبوك
مكانك.» يأخذ أن يُحاِول أنه أعتقد

١٠

إىل عائًدا أوماها، من امُلنطِلق الرسيع القطار يف نفَسه ويلر كلود وجد يوليو، من األول يف
.١٩١٧ عام يوليو يف بعُد مألوًفا العسكري الزيُّ يكن لم أسبوع. مدتها إجازٍة يف البيت
تدريب معسكرات يف كانوا وُجنِّدوا ُهِرعوا الذين والِفتيان بعد، األوىل التجنيد عملية تتم لم
امللفوفة امُلستقيمتني الطويلتني والساَقني األحمر الشعر صاحُب ، الشابُّ بدا ولذلك بعيدة.
اللذين والنشاط بالحيوية امُلفَعم املظهر ذاتَي العريضتنَي والكتَفني ساق، بغطاء منهما كلٌّ
فيه حدَّق الركاب. بني بارًزا الكاكي؛ قماش من املصنوع امُلجسم العسكري الزيِّ يف بَرزا
معه، يتحدَّثوا كي املمر يف الرجال ووقف مقاعدهم، فوق من والشابَّات الصغار الِفتياُن
املخيطة الضخمة أغراضه وحقيبَة مالبسه صَن وتفحَّ نظَّاراتهن، العجائز السيدات وَلِبست

يقرأه. أن ونَيس مفتوًحا أبقاه الذي الكتاب وحتى القماش، من
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ُمثريًة الطريق جانبَي ِكال عىل برسعة بها يمرُّ القطار كان التي الريفية املناطق كانت
الحصاد؛ موسم يف بها يمرَّ أن ه رسَّ كتاب. أيِّ صفحاِت من أكثَر الخبريتني لعينَيه لالهتمام
املعتاد؛ من أكثَر كانت الذُّرة زراعة رقعة أن الحظ صورها. أبهى يف فيه تكون الذي املوسم
مرًة وُزرعت الربيع يف الحقول وُحِرثت الطقس، بسبب ُزِرع الذي الشتاء قمح معظم ذبل
أخرى مرًة الحجازي الربسيم ونما املحروق، البُنِّي اللون كساها الحقول بالذُّرة. أخرى
حقول يف قابعًة كانت الدرَّاسة والحصاد الحازمة الحصاد ماكينات األوىل. للمرة ه حشِّ بعد
تباطأ ملا أمرها. عىل املغلوبة العريضة أذُرعها بني اليانعة الِغالل تحصد والشوفان القمح
القمصان ذَوو الحصاد عمال قمح، حقل فوق يمرُّ جٍرس عىل طريقه يشقَّ كي القطار
يُلوِّحوا كي العمل عن فوا توقَّ القش من املصنوعة العريضة والقبَّعات الزرقاء العمل وبدل
أرى «عندما وقال: له. امُلقابل املقعد يف الجالس العجوز الرجل إىل كلود اْلتَفت للركاب.

الخاطئة.» املالبس ألبَس وأنا استيقظُت وكأنني أشعر األشخاص، هؤالء
الزي؟» هذا عىل ُمعتاد أنت «هل وابتسم. سعيًدا الرجُل بدا

راكبًا نفيس أجد عندما يوليو. شهر يف غريه ألبَس لم بالتأكيد «أنا كلود: اعرتف
من ُمتأكًدا أكون الفرنسية، األفعال بعض أتعلَّم أن أُحاول الحصاد موسم وسط يف قطاًرا

َعِقب!» عىل رأًسا انقَلب العالم أن
وطنه، إىل عائٌد وهو األوديسة بطل مثل يسأله. وبدأ سيجاًرا العجوز الرجل له قدَّم
بانتظام يُقاَطع كان أنَجباه. اللذين أبَويه وعن بلده عن التحدُث كلود عىل كان ما كثريًا
معاونة منها الهدُف ُمختارة ُجمٍل من (امُلكوَّن الفرنسية العبارات لكتاب مطالعته يف
يطرحها التي األسئلة بسبب أبًدا») النساء إىل أنظر ال أنا «ال، مثل التواصل، يف الجنود
قبَّعته؛ وارتدى العجوز، الرجَل وصاَفح أغراَضه، اآلن جَمع الفضوليُّون. الُغرباءُ عليه
تُضيفان اللتنَي الصلبتني والرشابتنَي الذهبي الحبل ذات نفَسها القديمة ستيتسون قبعة
يذهب الذي الشحن قطار وأنتظر املحطة هذه يف «سأنزل الصلب. املخروطي لتصميمها

يه.» نُسمِّ كما الرسيع، القطار فرانكفورت؛ إىل
كلُّ له ابتسم القادمة. أيامه يف ًقا ُموفَّ وحظٍّا سعيدة إجازًة العجوز الرجل له تمنَّى
اليد يف القماش والحقيبَة يد يف السفر حقيبَة حامًال الرصيف عىل ينزل وهو العربة يف من
وتدقُّ مطعمها أمام — فوكت السيدة — األملانية القديمة صديقته تقف كانت األخرى.
عىل حولها الصغار األوالد من جمٌع تزاحم للمسافرين. جاهز الغداء أن تُعِلن كي الجرس
أحُدهم َخِطف كلود اقرتب ملا وبغيض. سخيف بكالٍم ويَصيحون يضحكون وهم الرصيف
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داخل واختفى الجرس، ومعه الحديدية السكك ُقضبان عرب وجرى يدها، من الجرس
الجندي. أيها لتأكل هناك إىل تدخل «ال أحدهم: وصاح اآلخرون األوالد تبعه ذُرة. حقل

غداءك!» يف زجاج بقايا وستضع أملانية، جاسوسٌة إنها
فوكت؟ سيدة يا األمر «ما األرض. عىل حقيبتَيه ورمى الطعام، ُغرفة إىل كلود دخل

يشء؟» يف أساعدِك أن يمكنني هل
عن انحرَفت وقد الشفقة يُثري نحٍو عىل تبكي العالية كراسيها أحد عىل تجلس كانت
تنمُّ خفيفة رصخًة أطلقت ألعىل، نظرُت ملا امُلستعارة. الصغرية شعرها خصالت مكانها
الذي الشخص أنت أنك الربَّ أحمد «أوه، أمامها. الواقف الشخص عىل تعرَّفت أنها عن
يقوله مما شيئًا أفعل وال س أتجسَّ ال أنني تعلم املتاعب! من مزيٌد يوجد لن وأنه جاء،
أطفاًال، كانوا أن منذ الحلوى لهم أبيع يُروِّعونني. الصغار الِفتية هؤالء إن الِفتية. هؤالء
مرًة تبكي بدأت بيل!» والقيرص هيندنبورج عيلَّ يُطِلقون ترى. كما اآلن عيلَّ انقلبوا وقد

ستُمزِّقها. وكأنها البدينة الصغرية أصابعها وتلوي أخرى
العصابة. تلك مع األمر وأُسوِّي سأذهب وبعدها سيدتي، يا الغداء بعض يل «أحرضي
الحجل توت معرتشات ورأيت القطار، من نزلُت وملا طويل؛ وقت منذ مسافًرا كنُت لقد
املنزل.» إىل عدُت كأني أحسسُت السابق، يف كانت كما فة الرشُّ عىل تتسلَّق بك الخاصة

القليل مع اليوَم لحم فطرية أعددت ذلك؟ تتذكر هل ا؟ «حقٍّ وقالت: عينَيها مسَحت
الخاصة.» حديقتي من عليها حصلت التي ء البازالَّ من

املعسكر.» يف امُلعلَّب الطعام غري نأكل ال إننا فضلك. من فوًرا «أحِرضيهما
كلود دعت فوكت السيدة الغداء. تناول أجل من الحديدية السكك ُعمال بعض دخل
تتحدَّث وأخذت جلست لزبائنها، الطعام َمت قدَّ أن وبعد البيع؛ طاولة نهاية إىل للذَّهاب

همًسا. إليه
تَذكُّر أستطيع املالبس. تلك يف أنيًقا تبدو عزيزي، «يا ه: كمِّ عىل تُربِّت وهي قالت
إلساس مثل منا نابليون أخذها التي املناطق بعَض استعدنا ملا أيًضا؛ الحروب بعض
أن أخاف وأنا ما، ليلٍة يف عيلَّ الَقِطران ويَضعوا يأتوا بأن هدَّدوا األوالد هؤالء ولورين.

القديم.» كرسيَِّي يف وأجلس بلحاف فقط نفيس أُغطِّي أنا لذا، للنوم. أذهب
كذلك؟» أليس هنا، العمال مع مشكالت أي تُواجهني ال أنِت اهتمام. أيَّ تُِعرييهم «ال
البيع طاولة باتجاه فجأًة مالت ثم تردَّدت، التحديد.» وجه عىل مشكالت ليست «بىل،
يتعرَّض ال يقولون. كما السوء بهذا األمُر ليس القديم بلدي يف «ولكن أُذنه. يف وتحدَّثَت
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عن املسئولون يسمح ما دائًما هنا. يقولون كما العمل يف يُطَحنون وال لالستعباد، الفقراءُ
فاض وإذا امليتة. واألشجار الساقطة األغصان وحمل الغابات إىل بالدخول للفقراء الغابات
يأخذ أن الفقري للشخص يسمح حاجته، عن األغنياء امُلزاِرعني أحِد لدى الحيوانات روث
ولكنهم هنا، عليها يحصلون التي مثل أُجوٍر عىل يحصلون ال الفقراء ألرضه. منه بعًضا
من أنَظُف هنا، منها يسخرون التي الخشبية، أحذيتهم وحتى ُمريحة. بعيشٍة يحَظون
ثَم ومن بشدة؛ تبتلُّ ال إنها الحيوانات. وروث الطني يف امليش عند وأفضل الجلد، األحذية

بشدة.» كريهة رائحٌة منها تنبعث ال
الرقيقة بالذكريات ويعجُّ لوطنها، بحبها يزخر قلبها أن يالحظ أن كلود بإمكان كان
عن معه تتحدَّث لم شبابها. أيام عليها عاشت وأرٍض طويلة، مدة منذ ولَّت أياٍم عن
الكبرية األلبان مزرعة عن األرسار من بَسيٍل باحت اآلن ولكنها قبل، من األشياء تلك
مدى وعن بقرات، بتسع تعتني كانت أنها كيف أخربته صغرها؛ يف فيها عملت التي
ذلك ومع النهار، طوال امِلحراث تجرُّ كانت إذ ِسنها؛ ِصغر من الرغم عىل البقرات قوة
يُضطرَّ لم املراعي! أحد يف النهار طوال تتجوَّل كانت كأنها باللبن الليل يف عليهم تفيض
األمراض كل من يُعاَلجون كانوا ولكنهم األطباء، عىل أموالهم إنفاق إىل الريف أهُل قطُّ
من «واحًدا يأخذون كانوا بالروماتيزم، السن كبار يُصاب وعندما واألعشاب، بالجذور

اآلالم. كل من األرنب هذا ويُخلصهم معهم، ينام كي الصغرية» الرومية األرانب
يُضايقون َمن عىل يعثر أن أراد ولكنه أطَول، مدًة إليها يستمع أن كلود أحبَّ
الحديدية، السكك قضبان وعَرب معها، حقيبتَيه ترك القطار. يأتَي أن قبل العجوز املرأة
عثَر آلخر. وقٍت من يُسمع وكان الذرة، حقل يف اإلغاظة غرُضه جرس بطنني واسرتشد
يف ُمستلقني وجدهم إذ ذلك؛ نحو أو عَرش اثنَي وكانوا الصغرية، األوالد مجموعة عىل
إليهم ونظر الحقل، حافة عىل وقف مفتوح. مرًعى إىل الحقل حافة من يمتدُّ ضحل أخدوٍد
امُلباالة عدم يُظهروا أن وحاولوا له، األوالُد ابتسم ويُشعله. ببطء سيجار طَرف يقطع وهو

االهتمام. وعدم
الجندي؟» أيها أحٍد عن تبحث «هل الجرس: معه كان الذي الفتى سأل

ال أنه تعلمون كلُّكم صاحبته. إىل تُعيده أن عليك الجرس. ذلك عن أبحث «نعم.
العجوز.» املرأة تلك من يُخىش رضر

كذلك؟» أليس األملان، نُحاِرب ونحن أملانية، «إنها
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الجيش يف دقائق عرش من أكثَر تصمدوا لن منهم. أحًدا يوًما ستُقاتلون أنكم أظن «ال
يقبل العالم يف واحد جيٍش سوى يوجد ال إليه. لالنضمام تصلحون ال أنتم األمريكي.

لديه.» وظيفًة تجدوا أن يمكن عجوز. امرأٍة عىل رون يتنمَّ رجاًال
الولد.» أيها الجرس هذا ومعك «تعاَل صرب. بنفاِد كلود أشار الِفتيان. قهقَه

عرب ُمتثاقَلني يمشيان كانا ملا األخدود. من خارًجا الحافة وَصِعد ببطء، الفتى نهض
نفسك؟» من تخجل أال هذا، يا «اسمعني وقال: فجأًة. كلود إليه اْلتفَت الذُّرة، حقل

ال «أوه، ثانيًة: به ويُمِسك ُكرة كأنه ألعىل الجرس يرمي وهو باستخفاف الفتى ردَّ
ذلك!» أعتقد

هذه من أيٍّا ثانيًة سأرى أنني أظن ال نفسك. من بالخجل تشعر أن عليك بل «أوه،
أحٍد أيَّ وسأُعاِقب أسبوع، غضون يف هنا إىل سأعود الجبهة. إىل أعود أن إىل الِفعال
وبمجرد أمتعته. يأخذ كي جرى لذا املحطة؛ إىل يدخل أن كلود قطار أوشك يُضايقها.»
كان بها؛ يمرُّ مزرعة كلَّ فيها يعرف كان التي بلدته يف يُفكر بدأ القطار، يف جلس أن
يُساوي وكم أخرَجته الذي املحصول ويعرف صاحبها، يعرف لم لو حتى األرض يعرف
بسبب شديًدا غضبًا غضب ألنه ع؛ توقَّ كما املزارع تلك رأى ملا يبتهج لم بالتقريب. ثمنه
تتملَّكه. املبدئية الجندي حماسة تزال ال كانت فوكت. السيدة لها تعرََّضت التي املضايقات
بدون تُحارب أن شأنها من استكشافية قوٍة مع الخارج إىل سيُسافر أنه يعتقد كان

فيهما. هوادة ال وشهامة بفتوة بل ضغينة،
جَمعهم لقد هذه. الخيالية أفكاَره يُشاركونه املعسكر يف أصدقائه من العديد كان
والبعض الجامعات، من أتى بعضهم واملناجم؛ والطواحني واملتاجر املزارع من املعسكر
وُمساعد الرتام وسائق األغنام راعي منهم كان الكبرية؛ املدن يف الرخيصة الحانات من اآلخر
األوىل؛ للمرة دخلوا ملا منهم املئات كلود رأى البلياردو. مباريات نقاط ن وُمدوِّ السبَّاك
َمزارع ال وعمَّ األلوان، وصاخبة رخيصة رياضيًة بدالٍت يرتدون عروض» «ُمقدِّمي رأى
أصابعهم، عىل توجد الشحم آثار تزال ال وميكانيكيون تريكو، صدريات يرتُدون كبرية
منها يملكون ال التي للمناسبات صة امُلخصَّ َمعاطَفهم يرتُدون دان مثل َمزارع ال وعمَّ
وضع حنِي يف بحبل، مربوطة ورقية حقائب يحمل بعُضهم كان واحدة. قطعٍة سوى
من وليس العطاء أجل من أتَوا كلهم ولكن أزرق. ِمنديٍل يف يملك ما كلَّ اآلخر البعُض
وظهورهم الحمراء، الكبرية أيديهم أنُفسهم؛ سوى يكن لم يَهبونه كانوا وما األخذ، أجل
مسئول يُساعد كلود كان ملا عيونهم. يف وامُلتواضعة والصادقة الثاقبة والنظرة القوية،
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من الطويلة الصفوف وجوه عىل البادَي القلق الحظ األحيان، بعض يف الطبي الفحص
أتخىلَّ لن فُخذني. أصلح كنُت «إن يقول: منهم كلٍّ حال لسان كأن بدا امُلنتظرين. الرجال
سني وُمتحمِّ ولطيفني ُمفيدين معهم؛ تعامل عندما التايل النحو عىل وجدهم األمر.» عن
ما فعادًة ملحاربته، يستعدُّون كانوا الذي العدو عن أو الحرب عن تحدَّثوا إذا للتعلم.
جعِل أو جوال»، يف القيرص «وضع إىل طريقهم يف كانوا الفكاهة؛ بحسِّ الحديث يكون
لم معهم، يتدرَّب كان الذين الرجال كلود أحبَّ ملا العيش. لقمة أجل من يعمل العهد ويلِّ

بصحبتهم. العيش من أفَضُل هو ما يجد
أي بلدته؛ إىل وصل أنه يعني مما النهر؛ وادي فوق برسعٍة الشحن قطار تأرجَح
أكوام برسعة؛ املزارع مرَّت طويلة. رحلٍة بعد العقُل إليه يتطلع ما دائًما الذي املكان
املياه، وخزَّان الطويلة الفحم مخازن ثم املألوفة، الحمراء الحظائر الذرة، حقول القش،

القطار. ف توقَّ وهنا
بانتظاره كان به. للرتحيب ينتظرانه رويس والسيد رالف رأى الرصيف، عىل
صفٌّ هناك كان السائق. مقعد يف ويلر السيد وكان ووالدته، والده بالخارج بالسيارة
أهل بعض وأتى البلدة، إىل يعود جندي أوُل إنه االنتظار. مكان يف ُمنتِظر السيارات من
ولوََّحت السيارات، إحدى من دوسن سوزي له لوََّحت العسكري. بالزي يَروه كي املدينة

أمتعته. رالف أخذ إليهم، وتحدَّث توقَّف ملا أخرى. سيارٍة من فارمر جالديس له
يف بالجندي وانطلق سيارته، بوق وأطَلق ،« ولديَّ يا تعاَلوا «هيا ويلر: السيد صاح

الغبار. من سحابًة وراءه ُمخلًِّفا السيارة
اليشء: بعَض طفولية بطريقٍة وقال العجوز، دوسن سيارة إىل رويس السيد ذهب
أن هناك يُعلمونهم أنهم أظن كذلك؟ أليس أطَول، أصبح قد كلود يكون أن يمكن «ال

كَرُجل.» يبدو الفتى كان ما دائًما هكذا. يَبْدوا
تكون أال سيئ لحظٌّ إنه به. فخورة أُمه أن «أعتقد شديدة: بحماسة سوزي قالت

سيَحُدث.» هذا كل أن علَمت لو ُمطَلًقا لتُساِفر كانت ما تراه. كي هنا إنيد
بعيًدا رويس السيد استدار تأثري. له كان كالمها ولكن اإلساءة، سوزي تقصد لم
الرغم عىل األخرية، السنة يف بشدة يَديه اتزان عدم زاد الصعوبة. ببعض سيجاًرا وأشعل
كان العمر، يف التقدم مع السابق. يف كانت كما جيدٌة العامة صحته أن عىل إرصاره من
عىل عامله. إىل والراحة الدفء من الكثري يُِضفن لم نساءه أن اعتقاده بسبب اكتئابه يزداد
تجاه باألسف شَعر ذلك. بخالف تفعله ما كان مهما والراحة، الدفء جوَّ ر تُوفِّ أن املرأة

قلب. لديهما ليس بنتَيه كأنَّ بدا القدامى. أصدقائه وتجاه ويلر عائلة
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١١

قبل السفيل للطابق كلود نزل باملنزل، األول اليوم صباح يف املعسكر. عادات استمرَّت
وهو الشمس حرارة اشتدَّت املاشية. عىل نظرًة يُلقَي كي وخرج ماهييل، تستيقظ أن حتى
عىل بلدته، يف وجوده من مرسوًرا داخله يف وكان املاشية، حظرية باتجاه التل من نازٌل
أن يف هنالك»؟ املوجود و«نهرينا «تلنا» يقول أن يف بشدة ه يَرسُّ كان الذي ما والده. أرض

حذائه؟ تحت الخصوص وجه عىل األرض لهذه الجافِّ الطني بسحق يشعر
كانا عليهما عيناه وَقعت مخلوَقني أول الخيول، عىل نظرًة يُلقَي كي الحظرية دخل ملا
وجدهما لها؛ تعرَّض التي الكبرية الحادثة يف السبَب كانا اللذين الضخمني البغلني هما
هما الضخمني الحيوانني هذين أن كلود بال عىل خطَر الباب. بجانب اإلسطبل يف واقَفني
ذلك يف السلكي السياج عند ويُلقياه به يندفعا لم لو األمر. واقع يف مصريه قرَّرا اللذان
ربما حياته. ُمجَرياُت اختلفت ولُربَّما يوم، كلَّ تراه كي وأتت إنيد عليه أِسَفت ملا الصباح،
غريَ تجعله أن يمكن التي الصفات تقدير الفتى يتعلَّم ولم قليًال، أصدَق الكبار كان لو
أليس ولكن هذه. التحرسُّ مشاعر عن بنفسه نأى هناك ولكنه … املرأة يف باملرة سعيد

البغال؟! من زوجان الزواج إىل يجرَّه أن تماًما حاله مع يتناسب
كي الكايف بالقدر قويَّان إنكما الكبريان، الشيطانان «أيها إليهما. نظر ملا ضحك
كالٍّ تمأل التي ة َللخسَّ يا قادمة. أعواًما األغرار األشخاص حق يف الخدع هذه مثل تَِحيكا

منكما!»
قوية، بعاطفٍة البغال تتمتَّع حلِقه. من ُمهدًدا صوتًا وأطَلق أُذنَه، الحيواننَي أحد هزَّ
البغلني هذين أن دائًما وبدا االجتماعية، الطبقات أعداء أنها كما امُلتغطِرسني، تكره ولكنها
صغريًا، فتًى كان عندما الزائف». «كربيائه ب تسميته عىل والُده اعتاد ما كلود يف اكتشفا
كانا إذ العامة؛ األماكن يف فجأًة والوقوف النهيق بسبب إليه بالنسبة إهانة مصدَر كانا

الربيد. مكتب أمام أو األخشاب مخزن يف االنتباه جذب يُحاوالن
الساق ذات الرمادية الفرسة العجوز؛ مويل الفرسة كلود وجد األخري، امَلعلف يف
العديُد تستطيع ال إنجاز وهو سقط، الذي حافرها مكاَن آَخر حافٌر لها نما التي الَعِرجة
وذراعه، يَده بأنفها َست تحسَّ عليه؛ تعرََّفت أنها من ُمتأكًدا كان به. التفاخَر الخيول من

الصفراء. امُلتهاِلكة أسنانها عن لتكشف الُعلوية شفتَها وأزاحت
يضحك، أن للكلب يمكن مويل. يا ذلك تفعيل أن يجب «ال عليها: يُربِّت وهو قال
مرة نحو إال يُنظفك ال دان أن يل يبدو ُمضِحًكا. يبدو الِحصان َمنظر يجعل هذا ولكن
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جلدها بها يحكُّ وبدأ العوارض، إحدى خلف مكانها من ة ِمحسَّ أخذ األسبوع!» يف واحدة
مثل الصدأ، بلون صغرية بخطوٍط أنحائه كل يف ًطا ُمرقَّ كان األبيض َشعرها العجوز.
املائل األصفر إىل وذيلها ُعرفها لون ل وتحوَّ ناعمة، فرشاٍة عىل يوضع الذي الهندي الحرب
بَلَغت أنها بد ال إنه قال املستديرتني، الثقيلتني ورَكيها يحكُّ كلود كان ملا األخرض. إىل
يودر عائلة إىل الذَّهاب عند يَمتطياها أن ورالف كلود اعتاد عمرها. من عرشة الثامنة
الساَقني الطويل امُلهر ويركالن الحبيل، باللجام هانها يُوجِّ كانا إذ حافينَي؛ طفَلني كانا ملا

دائًما. معها يميش كان الذي
باستنكار. نَهَرته يَديه، يغسل كي دافئًا ماءً ماهييل من وطلب املطبخ دخل ملا

يف األبيض الشعر واْلتَصق العجوز، الفرسة تلك تُنظف كنت كلود، سيد يا «َعجبًا
بالكامل!» يُغطيك عر الشَّ العسكرية. مالبسك أنحاء جميع

بمنزلة كان فإنه الرزينة، العقول أصحاب لدى املشاعر يُثري العسكري زيُّه كان إذا
تتمكَّن، لم أنها لدرجة كثريًا به انبهَرت لقد ماهييل. رأس عىل أُلقيَت سحرية تعويذة
فَقبْل مرًة. ولو بالتفصيل فيه النظر إمعان من املنزل، يف كلود فيه كان الذي الوقت َطوال
عقلها ويبدأ الذهول، من املالحظة عىل ُقدرتها تتشوَّش كانت الساَقني، ِغطاءَي تجتاز أن
كانت الذين الجنود زي مثل اللون أزرَق زيُّه يكون أن عت توقَّ قفص. يف قرد مثل يَهتاج
لها رشَحت وبعدما بصعوبة. عليه تعرََّفت املاضية الليلة يف املطبخ دخل وملا تتذكَّرهم؛
أكثر لنفسها ماهييل قالت اآلن، األزرق الزيَّ يرتُدون ال األمريكان الجنود أن ويلر السيدة
ذَِوي الرجال أبًدا يُشِبه لن كلود وإن عليها، الغبار يظهر ال البُنِّية املالبس تلك إن مرة من

والدتها. ينبوع من والرشب التوقف اعتادوا الذين الرثَّة الثياب
كذلك؟ أليس بهم، االلتصاق من الشوك ملنع الجلدية الساق أغطية يرتُدون «إنهم
فريجينيا. حقول يف الطويلة الُعلَّيق معرتشات مثل هناك، للغاية كثري شوٌك يوجد أنه أعتقد
تحمل أن سوى عليك ما حربنا. يف حَدث كما اآلن، القمل أصابهم الجنود إن والدتك تقول
بيض يمنع إنه بالليل. رأَسك الزيت بهذا وتدهن جيبك، يف الفحم زيت من صغرية زجاجًة

الفقس.» من القمل
امللصق األحمر؛ للصليب ملصق بِمسمار ماهييل َعِلقت الزاوية، يف دقيق برميٍل فوق
واألخشاب الجبس من كومة يف بعًصا تنقب عجوز لسيدٍة بالفحم رسم عن عبارًة كان

يَديه. يُجفف وهو إليها ينظَر كي كلود ذهب ما. يوًما منزلها كانت التي امُللتوية
الصورة؟» بتلك أتيت أين «من
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تَطهو يشء عن تبحث هنا إنها كلود. سيد يا إليه ذاهٌب أنت الذي املكان من «إنها
بشدة ستَُرسُّ أنها أعتقد يشء. كلُّ تحطَّم لقد … يشء أي وال أطباق وال َموقد يوجد ال به؛

لرؤيتك.»
زيت تنَس «ال َعجل: عىل ماهييل إليه فهمست السلَّم، عىل ثقيلة أقدام وقُع ُسِمع
لقد عزيزي.» يا منه تتخلَّص أن بإمكانك كان إن جسدك يف يرسح القمل ترتك وال الفحم،
يُتحدَّث التي األشياء من إنه أي البذيئة؛ النِّكات قول مثل القمل عن الحديَث تعترب كانت

همًسا. عنها
ال عمَّ ه يُوجِّ رالف وجدا حيث الحقول، إىل ويلر السيد مع كلود خَرج اإلفطار، بعد
أكوام عىل نظرًة يُلقيا كي ذهبا ثم ملدة، الحازمة الحصاد ماكينة يُشاهدان وقفا الحصاد.
اليانعة. العيدان صا وتفحَّ الذرة، حقل حافة بطول مشيَا ثم الحجازي، والربسيم القش
شعوٌر ساَوره الفتى غريب؛ كأنه تفاصيَلها له ورشح املزرعة، كلود ويلر السيد أرى
بالقدر َكِرب أن منذ صيف كلَّ فيها يعمل كان التي األفدنة تلك عىل يُعرِّفه ووالده غريب،
التي األرض مساحة عن والُده أخربه الحصاد. عمال إىل املياه حمل واستطاع الكايف،
تمَّ واحدة، قطعة عىل بسيط رهن باستثناء رهٍن قيَد ليست وأنها قيمتها، وعن يمتلكونها

كولورادو. مزرعة عىل استحوذ عندما
حياتكما. به تبدآن يشء عن البحث إىل ورالف أنت تُضطرَّ لن تعود، «عندما قال:
دوسن بيت ناحية من املنزل إىل تعود أن األفضل واآلن، يكفيكما. ما لديكما سيكون
مع مىش الحرب.» إىل ليونارد ذهب ملا هنا الجميع اندهش سوزي. لزيارة وتذهب العجوز،
«باملناسبة، يلتفت: وهو قال أرضه. مع دوسن أرُض فيها تلتقي التي الزاوية حتى كلود
املحكمة. إىل أخذوه أن منذ بشدة ُمنزِعج جاس ما. يوًما يودر عائلة تزور أن تنَس ال
أن أخربوها واآلن، إنجليزية. كلمة أيَّ تتعلَّم لم أنها تعلم العجوز. الَجدة أحوال عن َسْل
الجميع. أنظار عن وتختبئُ مطلًقا، تتحدث ال فهي ثَم ومن عليها؛ خطٌر باألملانية التحدث
تجري فإنها الحديقة، من الضارَّة الحشائش تُزيل وكانت الباكر الصباح يف ذهبُت إذا

األنظار.» عن أختفَي حتى الثعلب عنب ُشجريات بني وتختبئ
التايل. اليوم يف دوسن عائلة يزور ثم اليوم، ذلك يف يودر عائلة يزور أن كلود قرَّر
األوقات من ا جدٍّ الكثري فيه قىض منزٍل يف تجاهه ضغينة أيُّ هناك تكون أن يشأ لم
يودر أوالد كان بيته. يف يحدث مما يضجر عندما إليه يلتجئ كان ما وكثريًا الجيدة،
وكانت سحريٍّا، وفانوًسا طويل، بوقٍت الفيكرتوال اخرتاع قبل موسيقيٍّا صندوًقا يمتلكون
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أن اعتادت عنها. قصًصا تحكي وكانت مالءة، عىل رائعًة ظلٍّ صوَر تُنشئ العجوز جدتهم
تلك يف الفتاة تُشبه أنها كيف لألطفال ح وتوضِّ املطبخ، طاولة عىل أوروبا خريطة تقلب
الربانس وجبال الفتاة، رأس بأنها إسبانيا تصُف طويلة أملانية قصيدًة تتلو ثم الوضعية؛
وإيطاليا وإنجلرتا وصدرها، قلبها بأنها وأملانيا الدانتيل، من املصنوع رقبتها طوق بأنها
تنُّورتها فقط بأنها للغاية، كبريًة تبدو كانت أنها من الرغم عىل وروسيا، ِذراعاها، بأنهما

الراهن! الوقت يف خطرية دعايًة باعتبارها القصيدة تلك إدانة تَجري ربما امُلطوقة.
صغرية بَدت التي هذه بلدته أن كيف يُفكر كان بمفرده، يميش كلود كان بينما
التي الشهور يف بالتنوع. وغنيَّة كبريًة اآلن تبدو كانت األوقات من وقت يف له وُمضجرة
واآلن الجديدة، وصداقاته الجديد عمله يف بالكلية انشغل قد كان املعسكر، يف قضاها
طويلة؛ مدة منذ نُسيت التي لألشياء به يُنظر الذي نفِسه بالشوق منطقته إىل ينظر كان
بأكمله الريف وسيحمل للخارج، سيُسافر كان ُمتناغم. كلٌّ كأنها عينَيه أمام َعت تجمَّ لقد
اعتاد حيث هناك، ينساب كريك الفيل نَُهري كان ذي. من أكثر معاٍن له وهو عقله يف
عصور إىل عاد قد العالم أن عىل التاريخ؛ انتهاء عىل ان ويتحرسَّ وإرنست هو يجلس أن

… للخارج مسافًرا كان ولكنه األبد. إىل النبيلة املساعي كل وماتت السحيقة، الجشع
رِغب به. فيها تتفرَّد مرة أوَل كانت لقد والدته. مع اليوم ذلك عرص كلود قىض
أدَرك ملا القمح حقل إىل عاد ولكنه أخيه، حديث إىل واالستماع املكوث يف بشدة رالف
ال بحيث باملعسكر كلود حياة يف تافهة تفاصيل أيَّ ويلر السيدة تَر لم والدته. شعور
جعلته واجباته. عن سألت كما والغسيل والطهاة الطعام قاعة عن سألت سماعها. تُريد
األوتوماتيكية. والبنادق اشات الرشَّ عمل طريقة ويرشح بالِحراب، التدريب كيفية يصف
يف الحربية ُسفنُنا تبدأ عندما القلق ل تحمُّ يُمكننا كيف أتخيَّل «ال لًة: ُمتأمِّ قالت
أن أعتقد إذ أخاف؛ فلن القتال ساحات إىل ساملني جميًعا نقلكم من تمكَّنت إذا اإلبحار.
وجودها عن يُبلغ التي الغوَّاصات وجود مع ولكن العالم. يف جنود أي مثل جيِّدون جنودنا
تلك يف التفكري بأمان. رجالنا نقل من الحكومة ستتمكَّن كيف أتساءل سواحلنا، قبالة
عىل يَديها وضعت ثم «… للغاية ُمرِعب يشءٌ َمتِنها عىل الشباب آالف تنقل وهي السفن

برسعة. عينَيها
مختلفتنَي والدته يَدي يجعل كان الذي ما والدته، أمام جالًسا كان ملا كلود، تساءل
ينظر أن بد ال ولكن مختلفتان، أنهما يرى دائًما كان رآهما. آَخر أحد أي يَدي عن للغاية
تتَّسخ عندما حتى دوًما، وبيضاوين نحيفتنَي، كانتا السبب. ويعرف اآلن كثٍَب من إليهما
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تتقلص كانت كأنها املفاصل عند من األصابع تقوَّست الفاكهة. حفظ وقت يف أظفارها
أو شعرها عرب تتحرك ما فكثريًا تتحدث وعندما الحركة، دائمة وكانت التالمس. بسبب
رقبة س تتحسَّ أو أحيانًا، حلِقها عىل يدها تضع تبتهج، عندما برفق. فستانها تلمس
لهما تكن لم أنهما بدا ولكن استان، حسَّ يداها نسيَته. زينة دبوس عن تبحث كأنها ِردائها
األرواح. إلحدى امُلتلمسة باألصابع أشبَه أصابعهما كانت فقد اللمس؛ ة بحاسَّ عالقة أيُّ

حيالها؟» الِفتيان أيها شعوركم «ما
من قِلقني لسنا النقل! عملية تقصدين أوه، أمي؟ يا ماذا ِحيال «شعورنا كلود: ردَّ
يشء أي بشأن الجنديُّ يقلق أال يجب امُلراد. املكان إىل تنقلنا أن الحكومة ة َمهمَّ إنها ذلك.
األمر فسيكون الجنود، نقل سفن بعَض األملان أغرق إذا مبارشًة. عنه مسئول هو ما إال
ابتكار عىل يعكفون الربيطانيون البعيد. املدى عىل شيئًا يُغري لن ولكنه بالتأكيد، مؤسًفا
سوى يعني ال فهذا سفننا، غرقت إن العسكريِّني. لنقل مة ُمصمَّ ضخمة هوائية سفينة
ال إنهم القتال. ساحات إىل األمريكيون سيَطري قصرية، مدٍة خالل ففي التأخري. بعِض

إيقافنا.» يستطيعون
الِفتيان حديث هو هذا أن بد «ال وقالت: األمام. إىل بجسدها ويلر السيدة مالت

كذلك؟» أليس عمليٍّا، يكون أن يمكن كهذا شيئًا أن تعتقد ال بالتأكيد أنت كلود. يا
تلك إلنجاز لديهم الطائرات مي ُمصمِّ عىل الربيطانيون يعتمد اإلطالق. عىل «بىل،
استخدام فاعلية مدى اآلن حتى يعلم أحد ال بالطبع األخرى. الطُّرق كلُّ فِشلت إن امَلهمة،

حالتنا.» يف الغوَّاصات
طاملا فريمونت، يف صغرية كنت «ملا أخرى. مرًة بيدها عينَيها ويلر السيدة غطَّت
أشعر واآلن، شديدة. برسعٍة يتقدم العالم كان ملا القديمة العصور يف عشت لو تمنَّيُت
نُوَلد أن ينبغي كأننا األمر يبدو عليه. يقع الذي البهاء ل يتحمَّ أن يستطيع ال برصي كأنَّ

املاء.» وتحت الجو يف يجري ما نفهم كي جديدة بمَلكاٍت

١٢

االستقبال لُغرفة الخلفية النوافذ عىل القوية تها بأشعَّ تُلقي الظهرية بعد ما شمُس كانت
أحد يف بكهف أشبَه امُلعِتمة الُغرفة جعل مما فارمر؛ السيدة منزل يف امُلستوية غري الطويلة
قماش من مصنوعة بالرسوم ُمزيَّنة جميلة صيفية بأغطيٍة ُمغطٍّى كلُّه األثاث نار. أطرافه
الشمس، أشعَة تعكس الصغرية الطاوالت عىل القابعة الزجاجية امِلزهرياُت الكريتون.
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عليه أنَّ يعلم وهو طويلة، مدًة الُغرفة تلك يف كلود جلس صغرية. مصابيُح كأنها وتلمع
نباتات من صفوًفا يرى أن بإمكانه كان ِمرفقه، عند توجد التي النافذة من اآلن. الذهاَب
ة املستدقَّ والقمم املنترشة الكاتالبا لنباتات املسطحة واألوراق املزدوجة الوردي الخطمي
تحدَّث الذهبية. الشمس أشعة تحت واضحًة كلُّها كانت التي امُلتشابكة، النعناع ألجمة
يف الخارج إىل نظر ملا أجله. من أتى الذي األمر باستثناء األمور كل يف وجالديس هو
بها اْلتمَعت التي الطريقة يف يشء هناك كان مطلًقا. عنه يتحدث لن أنه شعر الحديقة،
بعدما سيندم كان ولكنه التدخل. من يخاف قَدريٍّا؛ املرءَ يجعل وانسابت، النعناع أجمُة

إبهامه. يف شظيٌة تُضايقه مثلما يُضايقه أن شأنه من اليقني عدم يبتعد؛
تتزوَّجي لن أنك يل تؤكدين لو أتمنَّى «جالديس، مقدمات: دون من وقال فجأًة نهض

مطلًقا.» أخي من
غريب. بهدوءٍ إليه تنظر وأخذت املريح كرسيِّها يف جلست لكن ، تردَّ لم

النوع هذا بيشء. تُفيدك لن ولكنها الزواج، هذا ِميزات كل «أعلم فوره: من أردف
ذلك.» من ُمتأكِّد أنا شديدة. تعاسٍة يف لك سيتسبَّب الصفقات … من

أن أظهر أنفاسها تساُرع ولكنَّ املعتاد، املنخفض الدافئ بصوتها جالديس تحدَّثَت
استغللتُه. أنني أعتقد مطلًقا. بايليس ج سأتزوَّ أنني أظن «ال بداخلها: ُجرًحا ملس كالمه
الثريَّ املدينة عاِزَب تتزوج أن بإمكانها أنَّ الناس اعتقد إذا كبرية بمكانٍة امُلعلمة تحظى
الشخص أنك هو والسبب … أتزوَّجه أن أستطيع لن أنني أخىش ولكني ذلك. أرادت متى

أحببتُه.» طاملا الذي
لك!» املناسب الشخَص كنُت «لقد قائًال: وتمتم النافذة. نحو كلود ابتعد

الثانوية، املدرسة إىل ذهبنا عندما كذلك األمر كان حال. أي عىل حقيقة هذه «حسنًا،
تفعله.» يشء كل دائًما يُعجبني األمر. واستمرَّ

ماذا جالديس. يا «كفى َقط. يأِت لم لو اآلن تمنَّى جبهته. عىل بارد بَعرٍق كلود شَعر
اآلخر؟» ِتلو أحمَق خطأ ارتكاب سوى حياتي يف فعلت

خالل من الناس عىل املرء يتعرف ربما أعلم، «ال بجانبه. ووقفت النافذة إىل أتت
كان فلربما الناس، بقية مثل كنت إذا ِفعله. يستطيعون ال ما خالل من … الغبيَّة أخطائهم
تَقبُّله.» أستطيع ال الذي الوحيد اليشء هو هذا يفعلون. مثلما بتسوياٍت الَقبول بإمكانك
ردِّها. من كلمًة يسمع لم بالشمس. جة امُلتوهِّ الحديقة إىل عابًسا ينظر كلود كان

الحماقات؟» تلك ارتكاب من تمنعيني لم «ملاذا منخفض: بصوٍت سأل
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ظننت. مما أفضل نحٍو عىل األمور تسري حال، أي عىل مرة. … حاولت أنني «أظن
بالفعل.» رحلتك بدأت لقد وتُسافر. البحر سرتكب طريقك. عَرفت لقد هنا. تعلق لم إنك

عنِك؟» «وماذا
الثانوية!» املدرسة يف سأُدرِّس «أوه، خفيفة. ضحكًة أطلقت

ج امُلتموِّ الذهبي الضوء بعضتحت يف بعضهما النظر يُمِعنان ووَقفا يَديها، كلود أخذ
وجد كيف التحديد وجه عىل مطلًقا يعرف لم عليه. يسقط ما كلِّ َمعالم أوضح الذي
نظر الباب. إىل تصَحبه لم جالديس أن من إال ُمتأكًدا يكن لم املنزل. من وخرج قبعته

الضوء. عليها يسقط التي النافذة عرب رأسها ورأى مرًة خلفه
يُرخي وهو الليل وشاهَدت بالضبط، فيه تركها الذي املكان يف هناك، واقفًة ظلَّت
إىل تنزل عندما مرًة، كم تفكر كانت بصعوبة. س تتنفَّ وهي تتحرك، أن دون أستاره،
يبدو وهو امُلعِتمة، الُغرفة يف يتجول أو النافذة، عند هنا يقف سرتاه السفيل، الطابق
أبًدا تدََع لن اآلن إنها اتخذه. الذي والخيار قناعاته مثل … يبدو أن له ينبغي كما أخريًا
لتُحبَّ كانت ما وتُسدِّدها. راتبها من ر ستُوفِّ املتأخرة. الرضائب بسبب يُباع املنزل هذا
من ً ملجأ إليها بالنسبة املكان هذا كان طاملا املكان. هذا تحب مثلما آخر مكان أيَّ قطُّ
كلود، يف املتمثلة بالحيوية املليئة الواثقة الشخصية تلك هناك ستكون واآلن فرانكفورت؛

الحائط. عىل املعلَّقة َجدها صورة مثل إليها بالنسبة مميزة صورة وهي

١٣

ورالف. إرنست مع طويلة َسرٍي بجولِة وقام املنزل، يف لكلود األخري اليوَم هو األحد كان
تشبَّث الحصاد حقل من خَرج حني الفتى لكن معهما، رالف يذهب أال يُفضل إرنست كان
رالف، يُذهل كان الجديد وأسلوبه كلود زيِّ بشأِن يشء ثَمة الشوك. نبتة مثل بأخيه
العائالت. داخل تحدث ما غالبًا التي املشاعر يف املفاجئة التغريات تلك من حالًة واخترب
بالخجل يشعر اآلن حتى رالف ظل فقد كلود، زفاف منذ صداقتهما ن تحسُّ من وبالرغم
واآلن أهمية»؟ ذا ُمهندًما «شخًصا كلود يصبح ال ملاذا نفسه يسأل أن اعتاد قليًال. منه

أهمية. ذا شخًصا أصبح بأنه اإلعجاب غاية يف صار
صدرها. يف بوهن تشعر وهي ُمبكًرا ويلر السيدة استيقظت اإلثنني، يوم صباح يف
وجبة آِخر اإلفطار فسيَكون حسنًا. بالءً فيه تُبيلَ أن ينبغي الذي اليوَم هو هذا كان
كي فرانكفورت إىل ورالف والده سيأخذه كان عرشة، الحاديَة يف املنزل. يف كلود يتناولها
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الطابق إىل نزلت حني مالبسها. ارتداء يف املعتاد من أطَول وقتًا استغرَقت القطار. يَلَحق
ويف تُشاهده ماهييل ووقفت الحمام، يف يحلق كان ثان. يتحدَّ وماهييل كلود وجدت السفيل،

د. امُلقدَّ اللحم من قطعٌة يدها
ومواقدهن.» أطباقهن تُكَرس الالتي العجائز عىل األسف غاية يف أنني هناك «أخربهم

ذقنه. من ى تبقَّ ما كلود كشَط ثم سأفعل.» «حسنًا.
إصالح عىل مساعدتهم بإمكانك «ربما ُمستبرشًة: اقرتحت معه. واقفًة ظلَّت

معي.» تفعل مثلما أغراضهن،
إىل ماهييل وعادت الدُّرج، باب ويلر السيدة فتحت «ربما.» الذهن: شارُد وهو تمتم

املوقد.
والسيد وكلود رالف انشغل الحصاد. عمال مع الحقول إىل دان خَرج اإلفطار، بعد

الصباح. وقت َطوال السيارة يف ويلر
يفعلونه. كانوا ما ترى كي التل عىل ونزلت رأسها، فوق مئزرها ويلر السيدة أسدَلت
مًعا للبقاء ذريعًة اتَخذوه الرجال إن أم ا، حقٍّ امُلحرك يف عطٌل ثَمة كان إن تعرف لم
واكتَفت النهاية يف فَصِعدت ما، نوًعا فيه مرغوب غريُ وجودها أن شعَرت املنزل. عن بعيًدا
الطابق إىل يصعد رالف سمعت قصري، وقٍت بعد الجلوس. غرفة نافذة من بمشاهدتهم
أمه: إىل ُمبتهًجا وصاح الباب، من رأسه أقحم كلود، حقائُب يَديه ويف نزل حني الثالث.

فقط.» جاهزًة تكون كي أنزلها أنا َعجلة. يف «لسنا
ُمتأكد أنت هل رالف! يا «انتظر واهن: بصوٍت تُنادي وهي خلفه ويلر السيدة جَرت

فيها.» شيئًا يضُع أسمعه لم الحقائب؟ يف يشء كل أخذ أنه من
سيأتي أخرى. مرًة الُعلوي الطابق صعود إىل يُضطرَّ لن إنه يقول جاهز. يشء «كل

القبو. إىل رالف انطلق الوقت.» من متََّسع أمامنا وجيزة. مدة بعد
منهم أنانيٌة وهذه بعيدة، يُبقوها أن أرادوا القراءة. كريس عىل ويلر السيدة جلَست
دخوًال الهرولة من بدًال املنزل يف بهدوء األخريَة الساعاِت تلك يقضون ال ملاذا اليشء. بعَض
ويلر السيد دخل ربما املطبخ؛ يف الساخنة املياه خرير حينَها سمَعت وإخافتها؟ وخروًجا
كانوا إن ترى كي الغربية النافذة إىل النهوض عىل تَْقوى ال أنها شَعرت يَديه. يغسل كي
يكون. ما أقَرص نَفُسها وصار فحسب، ثواٍن مسألَة االنتظار بات ال. أم املرآب يف يزالون ال
دخل حني برسعة. السلَّم عىل ترتدَّد النعل ر ُمسمَّ ثقيل بحذاءٍ خطوات وْقَع ميَّزت
بأن رأسه بها يرفع التي والطريقة وكتَفيه ِمشيته من علمت يده، يف قبعتَه حامًال كلود
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منها هو دنا بينما إليه، وتقدَّمت نهضت الوداع. يُطيل أال ينوي وأنه حان، قد الوقت
ُمغَلقتنَي بعيننَي الحميمية الغريبة الصغرية ابتسامتها ارتسَمت ذراَعيه. بني واحتضنَها

اليشء. بعض
ظهره عىل وأنزلتها كتَفيه، عىل يَديها مرَّرت الوداع؟» لحظُة حانت «هل تمتََمت:
لم ومقاساته. جسده هيكل تحفظ وكأنها لجسده، امُلالئم ِمعطفه جانبَي وعىل القوي
دون من إليها ينظر كلود وقف الثقيلة. مالبسه يف وفرَكتْه صدره، جيب عن ذقنها يرتفع

بأذًى. يُصيبها أن كاد حتى بقوة طوََّقها فجأًة بكلمة. يتفوَّه أن
دون من مرسًعا املنزل من وخرج السفيل، الطابق إىل نزل «أمي!» يُقبِّلها: وهو همس

خلفه. ينظر أن
يثُب كان النافذة؛ إىل وتسلَّلت فيه، تقبع كانت الذي الكريس من نهضت بصعوبٍة
القيادة َعجلة توىلَّ قد رالف كان والده. بجانب السيارة إىل قفز يمكنه. ما بأرسِع التل عىل
النهر، بجانب ساروا بالسيارة. انطلقوا حتى املقعد عىل يستقرَّ أن كلود كاد وما بالفعل،
كلود وقف التل قمة من اقرتبوا عندما اآلخر. الجانب عىل التل َصِعدوا ثم الجرس، وعَربوا
الخارج إىل مالت املخروطي. الشكل ذات بقبعته ُملوًِّحا املنزل إىل خلفه ونظر السيارة، يف
يطفو كأنه املستقيم البُنِّي الشكل بدا َضبابيٍّا. يشء كلَّ جعلت دموعها لكن النظر، وأمعنَت
واستندت تراجعت بالفعل. يختفَي أن قبل ناظَريها عن وغاب الحقول، عرب السيارة من
خانق. عاطفي حديٍث يف وانخرطت يَديها، بِكلتا ُصدَغيها أمسكت وقد النافذة، حافة إىل
أُلقيها نظرة آخر يف تخدعاِنني لكما ما تخوناِنني؟ لَم العجوزتان، العينان «أيتها انتحبَت:

الرائع؟!» ولدي عىل
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نفسها والسنِّ نفِسه الجنس إىل ينتمون الذين بالركَّاب ُمكتظَّة عَرباته طويل، قطاٌر
امُلروج بني ُمتباطئًا يميش كان نفَسها، والقبعاِت نفسه الزيَّ يرتدون وجميعهم تقريبًا،
تمديد عن الركاب ف يتوقَّ لم العربات، يف الصيف. أيام أحد عرص يف الخرضاء البحرية
بينهم، فيما السجائر وتمرير الثقاب، وإشعال أكتافهم، وتحريك امُلتشنِّجة، سيقانهم
القطار. ف توقَّ فجأًة يشء. ال حول الضحك تشارك األحيان بعض ويف امَللل، آهات وإصدار
الفتيان بدأ نافذة. كل من مرة بالسُّ الشمس لفَحتها التي والوجوه الحليقة الرءوس طلَّت

اآلن؟ الَخطب ما والصياح؛ التذمر يف
أمامهم، شحن قطار تحطُّم عن شيئًا يقول وهو العربات بني التذاكر ُمفتِّش مرَّ
ارتفعت اهتمام. أيَّ أحٌد يُِعره لم ساعة. ِنصف ملدة باالنتظار إليه التعليمات صدور وعن
وجدوا أخريًا الغربية. النوافذ عىل الِفتيان تزاحم القطار. جوانب أحد من الدهشة تمتماُت
بالتعجب صيحاتهم إن حتى للغاية، هادئًا يُشاهدونه ما كان وإن إليه، النظر يستحقُّ ما

كثريًا. تعُل لم
بعيدة. مسافٍة حتى األخرض الشاطئ داخل يمتدُّ بحري لسان بجوار قطارهم قبَع
بلدة توجد ال البناء. َطور يف خشبية سفن أربِع هياكُل تقف كانت الساكنة، املياه حافة عىل
الحشائش. عىل األخشاب من أكوام تقبع كانت ال. عمَّ بضعِة سوى يوجد ال َمداخن، وال
األلواح أكوام إىل ذراُعها تمتدُّ طويلة رافعًة ل يُشغِّ مؤقتة ِمظلَّة تحت بنزيني ُمحرك وثَمة
هياكل أحد إىل بها وتعمد صمت، يف بها وتتأرجح الحمولة وترفع الخشبية، والعوارض
الجوانب طول وعىل َحراك. دون من القابعة السفينة داخل مكاٍن يف وتضُعها السفن،



منا واحد

ُمعلَّقة، ألواٍح عىل يجلسون إذ عملهم؛ عىل املسامري دقِّ عماِل من عدٌد يعكف كان الخاوية،
يُسمع ال كان املنازل. ِطالء عمال مثل البكرات باستخدام يصعدون أو أنفَسهم ويُنزلون
ترتدد وال باألوامر، صياح يُسَمع ال وكان ُقرب. عن إليهم باإلنصات إال مطارقهم صوت
تبدو الغريبة الزوارق هذه إن الهواء. يف الحديدية ارات الحفَّ صَخب وال الثقيلة اآلالت َجَلبة

نفسها. تَبْني كأنها
وراحوا الحديدية، السكك خطوط بطول وجَروا العربات، من الرجال بعض خَرج
امُلالزم د مدَّ يَرون. كما العشب فوق السفن تُبْنى أن يمكن كيف بعًضا بعُضهم يسأل
هذا إىل ينظر وظل نافذته، بجوار ساكنًا وجلس امُلقابل، املقعد عىل ساَقيه ويلر كلود
وصوت ِحدادة وأشغال ضوضاء وجود يقتيض السفن بناء أن يظن كان الغريب. املشهد
الخرضاء، امُلروج سوى يشء ال ُحلم. بمثابة هذا كان الرجال. من وحشود املحركات
الذي الوردي اللون من شيئًا تعكس الضباب من طافية وطبقة دافئ، رمادي لونها ومياه
األحمر الوهج يُضفي بينما َمَهل عىل تطري كاألشباح ونوارس الغاربة، الشمس من اتخذَته
كأنها البحر مواجهة يف العوارض فوق املثبتة األربعة الهياكل وتلك أجنحتها، عىل لونًا

بجواره. تتباحث
مثبتًة تبدو ال السفن هذه لكن بنائها، عن وال السفن عن شيئًا يعرف كلود يكن لم
كانت باليد؛ تُبَن لم التي باملنازل ذكََّرته الخشب. ُكتَل من منحوتة تبدو بل باملسامري،
من هادئ لسان بجوار صمت يف هنا تتشكَّل التي األغراض مثل وعظيمٍة بسيطة كأفكاٍر
إذ ذلك؛ إىل يحتاج يكن لم لكنه السفن، عن يشء أي يعرف يكن لم األطلنطي. املحيط
«هو» إنه بل قصتها، يحكي واضحة قوية خطوٍط من بها وما الهياكل تلك شكل كان

البحر. مع بأكملها اإلنسان مغامرَة تحكي التي قصتها
ما، بلًدا تُحرك الكبرية والتطلعات العظيمة املشاعر كانت حني الخشبية! السفن
قد يشء من ما بَسالتَها. تحمَي كي سواحلها طول عىل تُبْنى الهياكل هذه مثُل كانت
القيعان تلك مثل الوضوح بهذا األمر جعل قد فيه، فكَّر أو قرأه أو سمعه أو كلود رآه
املحتمل، الترصف وعن الخالصة، الرغبة عن تُعربِّ كانت بعد. تُستخَدم لم التي الخشبية
املصري، هي كانت املكتومة؛ العظيمة الرصخة وعن املنطلق، السهم وعن «الهجوم»، وعن

… الغد! وهي
عىل تُنادي رومية دجاجٌة وكأنها امُلتفرقني، ُركابه لتجمع القطار صافرة انطلقت
صاح القطار. متن عىل وقفزوا الجرس، طول عىل جريًا امُلجنَّدون الشباب عاد أفراخها.

العشاء. وقت يف هوبوكني إىل سيَصلون بأنهم التذاكر ُمفتِّش
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٢

كي األغطية فرد يف وبَدءوا عشاءهم، امُلجنَّدون تناَول حني حلَّ قد الليل منتصُف كان
أياٍم يف تعجُّ كانت التي الطويل، املرفأ عىل املوجودة االنتظار قاعات أرضيات عىل يناموا
إىل الذَّهاب قبل لوداعهم أو الوطن، إىل العائدين باألصدقاء للرتحيب بالقادمني أخرى
لكنهم حولهم، األشياء استكشاف رجاله وبعُض كلود حاَول األجنبية. البُلدان سواحل
باللونني مربكة بأنماط َمطليًة السفن إحدى مقدمة ظهرت الكثري. رؤية من يتمكَّنوا لم
الشارع يف تُرى. تكن لم نفسها املياه لكن السقيفة، أطراف أحد من واألسود األبيض
تجرُّها التي العربات من الطويل الصف يُراقبون الوقت بعَض ظلوا بالحجارة، املرصوف
تُخزَّن بالكهرباء ُمضاء مخزٍن إىل تتدافع الليل طوال ظلَّت والتي والشاحنات، األحصنة
يأتي: ما عليها مكتوبًا كان والتي األنواع، جميع من والبضائع والرباميل الصناديق فيه
مصنع من واردة كهربائيًة آالت تحوي صناديق هناك كانت لقد األمريكية»؛ املشاة «قوات
رزم طبية، مستلزمات أحواضاستحمام، ِمدفعية، قاطرات سيارات، غيار ِقطع أوهايو، يف
الكيميائية. بالسوائل مليئة رمادية معدنية خزانات املعلب، الطعام من صناديق قطن،
قويس ِمصباح وهُج يُشعُّ بينما النوم، يف وغطَّ واستلقى االنتظار، قاعة إىل كلود عاد

وجهه. يف بالكامل
مركز إىل حضوره فيه سيُثبت الذي باملكان وأُخربَ صباًحا، الرابعة يف استُدعَي
مُلالزميه األرصفة أحد عىل يوجد مكتٍب عىل يجلس كان الذي ماكيس النقيب رشح القيادة.
شحٍن سفينَة تلك كانت أنخيسيس. سفينة متن عىل الثامنة الساعة يف ستُبِحر َرسيَّتهم أن
الطاقم كان فرد. ٢٥٠٠ من أكثر تَسع وال األسرتالية، التجارة من ُسِحبت قديمة إنجليزية
حكومة من ُمقدَّم الطاَزجة، والفاكهة والَخرضاوات اللحوم املَؤن، من جزءًا لكنَّ إنجليزيٍّا،
كان كثريًا. تُعِجبه ولم الليل، يف السفينة متن عىل َصِعد قد النقيب كان املتحدة. الواليات
بها طعام بقاعات امُلزوَّدة أمريكان» «هامبورج شحن سفن بإحدى الطاقم يُبحر أن ع يتوقَّ
أعىل بني للتنقل ومصاعد للتربيد، ومحطات للتهوية، ومحطات الصندل، خشب من طبقٌة
نستخدمها أن «علينا قال: نيويورك. يف املكاتب بنايات إحدى وكأنها وأسفلها، السفينة

قاع.» له ما كلَّ اآلن يستخدمون فهم هذا. من بالرغم األمثل النحو عىل
السقيفة، أطراف أحد يف األسماء لنداء استعداًدا طوابري يف ية الرسَّ أفراد تشكَّل
الوقوف بعد ينتظرون. كانوا بينما لهم اإلفطار ُقدِّم وبنادقهم. أمتعتهم معهم وأخذوا
أُنزل السفينة، معرب نهاية فعند عة. ُمشجِّ إشاراٍت رأوا الخرسانية، األرض عىل ساعة ملدة
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قبعاِت ويرتدون بُنيٍّا زيٍّا يرتدون رجال من طابوٌر ُسلَّم كل عىل ق يتدفَّ وبدأ منها، ُسلَّمان
قبعات عىل يحصلوا لم ألنهم التذمر وبدأ كانساس، ُمشاة َرسية عىل تعرَّفوا أنيقة. خدمٍة
بهم. الخاصة القديمة ستيتسون بقبعات اإلبحاُر عليهم وسيكون اآلن؛ حتى الخدمة
يتدفق سري مثل امَلمرَّات، صعود يف استمرَّت التي البُنِّية الطوابري أحد إىل هوا ُوجِّ ما ُرسعاَن
بينما الجنود، عنرب إىل امُلجنَّدين امُلضيفني أحُد ه وجَّ السفينة، متن عىل اآلالت. إحدى عىل
كان ة. أرسَّ أربعة بها ُغرفة إىل كلود اقِتيَد مقصوراتهم. إىل الضباَط آخُر ُمضيٌف ه وجَّ
يُرتِّب بالفعل بها ووجده أيًضا، الُغرفة يف له زميًال فانينج، امُلالزم ية، الرسَّ يف زمالئه أحد
الطعام. قاعة يف اإلفطار يتناولون كانوا الضباط أن املضيف أخربهما القليلة. أغراضه

وُسِمح السفينة، متن عىل صارت قد القوات جميع كانت السابعة، الساعة بحلول
نيويورك، ملدينة الجانبيَّ املظهر كلود رأى األوىل، للمرة ظهرها. عىل بالصعود للجنود
النهار طلع األوبال. لون تتَّخذ التي الصباح سماء خلفية عىل ورمادية رقيقًة ترتفع وهي
تُلطِّخها حمراء كُكرٍة بَدت حينذاك، مرتفعًة كانت الشمس أن من بالرغم وضبابيٍّا. حارٍّا
محض ووهميَّة؛ واهيًة الكثري عنها سمع التي الشاهقة املباني وبَدت أرجوانية. ُسحٌب
أمل. بخيبة الفتيان ُمِني فيه. وتتالىش الضباب مع تذوب قد وزرقاء وزهرية رمادية ِظالل
لالرتفاعات املميز الحادِّ التباين ذاَت اإلضاءة أْلَفوا حيث الغربية، الواليات يف نَشئوا لقد
تقف ال التي األبراُج تلك عنهم حَجبَتها لكن بوضوح، املدينة رؤية يريدون وكانوا العالية،
تلك من أيٌّ أسئلة. يطرح الجميع كان الضباب. يف تُرى تكاد وال واحد، مستًوى عىل
الذهبية القبَّة تلك وما وولوورث؟ مبنى وأيها سنجر؟ مبنى هو الباهتة العمالقة املباني
لم أْن امُلخزي من أنه عىل اتَفقوا يعلم. أحد ال الضباب؟ بني من اليشء بعَض تلمع التي
باريس يف سيشعرون وأنهم عنها، بعيًدا اإلبحار قبل نيويورك يف يوم قضاء من يتمكَّنوا
القاطرات كانت برودواي. يف يتجوَّلوا لم بأنهم االعرتاف عليهم يكون حني بالحماقة
َمشاهد وكلها بالزيت، امُلغطَّى النهر يف وإيابًا ذَهابًا تتحرَّك الفحم وبوارج والعبَّارات
سمعوا الذي «التمويه» عىل األوىل األمثلة رأوا وكانار، فرنسا مرايس يف الرجال. عىل جديدة
واألبيض، باألسود بعضها العني، تؤذي مجنونة بأنماط مطليَّة كبرية سفن كثريًا؛ عنه

الناعمة. ُقزح قوس بألوان وبعضها
عىل رجٌل ظَهر دقائق، بضع بعد وثبتتها. للسفينة ُمجاِورة قاطرٍة من البخار انبعث
ذلك أن وأخربه كلود، جانب يرتك لم الذي فانينج تحدَّث النقيب. إىل يتحدَّث وبدأ الجرس،
تجميع رؤية من تمكَّنوا ستبدأ. الرحلة أن يعني وصوله وأن السفن، ُمرِشد هو الرجل

السفينة. مقدمة عند الِفرق إلحدى الالمعة األدوات
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فالِفتيان استطعنا. إن السياج من بالقرب اآلخر الجانب إىل «لنذهب فانينج: قال
ال إنهم السفينة. انطالق مع الحرية» «إلهة تمثال مشاهدة يريدون ألنهم هناك عون ُمتجمِّ
أن يعتقدون النهر. إىل فيها تدخل التي اللحظة يف تستدير السفينة تلك أن حتى يعرفون

أوًال!» بمؤخرتها ستنطلق السفينة
فيه. بوصة كلَّ األقدام غطَّت إذ السفينة؛ ظهر عبوُر عليهما السهل من يكن لم
القوارب برافعات كون يتمسَّ الجنود كان البُنِّي؛ بالزِّي بالكامل السفينة ظهُر اكتىس
السفينة خرجت أن فوَر النحل. من ِرسب مثل التهوية ووحدات والسياجات واألوناش
وضوح وازداد رءوسهم، فوق الزرقاء السماء انبلجت الهواء. رطوبة من قلَّل نسيٌم هبَّ
جوانبها يف اللهب بلون النوافذ ملعت الطويلة. الجزيرة عىل املمتدَّة للمباني الظلِّية الصورة
بصعوبة. الشمس ة أشعَّ سقَطت حيث والربونزية الذهبية األبراج أسُطح وتألألت الرمادية،
الشبكة العني رأت اليرسى الجهة وعىل املنشودة، النقطة نحو ببطءٍ تتقدم السفينة كانت

التشابك. شديدَة للرائي تبدو التي الجسور منها تتشكَّل التي الِفضية
الحبيبة!» أيتها «وداًعا العتيقة!» الفتاة أيتها «مرحبًا هي!» «ها

عنها يبحثون كانوا التي الصورة إىل وأشاروا صاحوا امليمنة. نحو ب الرسِّ اندفع
ذي األخرض بِردائها رأوها عوها، توقَّ التي تلك من كثريًا أقَرب مسافٍة من رأوها جميًعا،
األوىل املرََّة هي تلك كانت كالدخان. خلفها من ُمتدفًقا الضباب يتصاعد بينما الثنايا
كما بارتولدي، تمثال فيها يَرون التي والَخمسمائة األلَفني الجنود من العظمى للغالبية
فإنهم عقولهم، يف الواضحة التمثال صورة من الرغم عىل أيًضا. لكلود األوىل املرََّة كانت
قدَميه، عند من الشحن سفن جميع تمرُّ بينما والسماء، البحر بني واقٌف وهو يتخيَّلوه لم
فكرة أدنى الربيد طوابع عىل املوجودة الصور تُعطهم لم خلفه. من السحاب ُكتَل وتتحرَّك
الضباب. بني خفيًفا يغدو الذي ثقله عن وال التمثال، إشارة بها توحي التي الطاقة عن
من كلود يُفيق أن قبل التمثال.» ذلك فرنسا «أعطتنا ويقولون: يُحيونها الجنود ظل
«هناك». أغنية تعزف السفينة مقدمة يف كانساس ِفرقة بدأت باإلثارة، ينتابه شعور أول
األجواء تلك يف ينترشان راسخ وإرصاٍر بابتهاج املياه فوق يُدوُّون صوٍت أْلَفا بها تغنَّى

الجزلة.
الرُّكاب كان السفينة. مقدمة من َمْقربة عىل ستاتني لجزيرة تابعة عبَّارٌة مرَّت
الربونزية الشابَّة الوجوه من املئات هذه ورأوا نظروا وحني العمل، إىل ذاهبني ُموظَّفني
عجوًزا، ديٍن رجَل الركاب أحد كان بمناديلهم. لهم ويُلوحون يصيحون بَدءوا امُلبتِسمة،
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صباح كل املدينة إىل يذهب وصار اآلن، تقاعد قد لكنه عرصه، يف مشهوًرا ُمتحدثًا وكان
بجانب ووقف يقرؤه، كان الذي الكتاب أغلق الكنيسة. جريدة يف افتتاحيات لكتابة
تال عرصه. يف معروًفا يزال ما كان لشاعٍر شعر أبيات يتلو وبدأ قبعته، ورفع السياج،

املسري»: «واصيل ُمرتعش: بصوٍت

السفينة؛ أيتها املسري واِصيل أيًضا، «أنِت
مخاوفها بكل فالبرشية
للمستقبل آمالها وكل

األنفاس.» الهثَة بمصريك تتشبَّث

العبَّارة من يُراقبها العجوز الرجل ظل البحر، داخل العسكرية السفينة َقت تعمَّ بينما
بدا واألذُرع والقبعات البُنية الوجوه ذوي من الهادر الحشد ذلك امُلحدَّب. الظهر ذات
هذا لكن ما. مكاٍن يف قدم ُكرة مباراة إىل ذاهبني أمريكيِّني ِفتية من جمٍع سوى ليس كأنه
أجل من عاطفة، أجل من فكرة، أجل من للموت بعيًدا يُبحرون شباب أزليٍّا؛ كان املشهد
البحر. يف برونزية لصورٍة العهود يقطعون كانوا املغادرة، رحلة ويف … فحسب عبارة

٣

أنَّ والحق السفينة؛ ظهر بكلود فانينج تود طاف األول، اليوم يف الصباح وقت طوال
عن الكثري يعرف كان لكنه ميشيجان، بحرية يف باخرة من أكرب شيئًا يركب لم فانينج
يعرفه. ال يشء أي عن السفينة متن عىل امُلضيفني يسأل أن يف يرتدَّد يكن ولم اآلالت،

العادي. غري والتزامهم بأكمله، الطاقم بل الشديدة، امُلضيفني بِطيبة الِفتية فوجئ
الظهرية، وقت حتى كلود فيها يُقيم التي ٩٦ رقم للمقصورة الرابع الشاغل يظهر لم
تظل أن يأُملون فيها استقروا الذين الثالثة فبدأ ُمتعلقاته؛ من أيٌّ أيًضا يظهر ولم
الرسير ص ُخصِّ الحد. هذا عند بالفعل يكفي بما ُمزدحمة ستكون ألنُفسهم. املقصورة
بنك يف يعمل وكان فريجينيا، من بريد امُلالِزم وهو كانساس، َرسية من لضابط الثالث
املشرتكة. الطعام مائدة عىل مًعا وكلود هو جلس للجيش. انضمَّ حني توبيكا بمدينة عمه

اللطيفة: بنربته الفريجيني قال الغداء، وقت يف
يُخربني ظل أرَعن. يل يبدو إنه فانينج. امُلالزم عن تُخربني أن أرجو امُلالزم، «أيها

حماقة.» محض يل يبدو ذلك لكن الغوَّاصات، لتدمري لجهاز اخرتاعه عن
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الوقت وسيأتي تعرفه، كي الفرصة امنْحه فانينج. تفهم أن تُحاِول «ال كلود. ضحك
ع يتوقَّ أن ألحٍد يمكن ال األساس. من التكليف عىل حصل أنه من ب أتعجَّ كنت لقد وتُحبُّه.

يفعله.» قد الذي الجنون
وهو يىص، ِخصِّ له ِخيَط أبيض ُقطني رسواٍل أول فانينج أحرض املثال، سبيل عىل
وسيُدعى املوانئ، أحد يف ستمكث السفينة بأن ثته حدَّ قد نفسه أنَّ ذلك يملكه؛ الذي الوحيد
حبٍّا ذلك وليس سياقها؛ غري يف الكبرية الكلمات يستخدم كان حديقة! يف حفل لحضور
تعاُرفهما من األوىل األيام يف سواءً. نظره يف تبدو كانت الكلمات ألن بل الظهور، يف
«فقد ب ى يُسمَّ ما وهي منها، التعايفَ يستطيع ال علة تلك أن كلود أخرب املعسكر، يف
أنه ُمتحمًسا فانينج أعلن فعندما األحيان؛ بعض يف ُمربكة العلة هذه تصبح اإلحساس».
(أفالطون)، بليتو مع الصغرية مشكلته العهد ويلُّ حَسم عندما الخدمة يف يُصبح أن سيَودُّ

بلوتو. يقصد كان الفتى أن الالحقة النِّكات من اتَضح حتى شيئًا كلود يفهم لم
حديث يف كلود انخَرط املركب. ظهر عىل احتفاًال الِفرقُة أقامت الثالثة، الساعة يف
هيلبورت مدينة من عرش األربعة ِفرقته وأعضاء هو أنه علم ملا وُرسَّ الِفرقة، قائد مع
ِفرقَة هم كانوا املاشية. لرشاء والده مع مرة ذاَت إليها كلود ذهَب مدينٌة وهي بكانساس،
أحد َقط. يتفرَّقوا ولم مًعا، التدريب إىل وذهبوا واحدة، دفعًة بالتجنيد واْلتَحقوا املدينة،
أسبوع، كل آرجوس» «هيلبورت مجلة طباعة يف ويُساعد مطبعة، يف يعمل الِفرقة أفراد
ورابع الساعات، إصالح يف يعمل أملاني رجل ابن وثالٌث بقالة، محل يف يعمل وآخر
كلود وجدهم العشاء، بعد السيارات. دهان يف يعمل وخامس الثانوية، املدرسة يف يزال ال
غروب كان إن فيما ويتناقشون البحر، يف لهم ليلة بأول االهتمام وشديدي عني ُمتجمِّ
كانوا ال. أم هيلبورت، يف مساء كلَّ عليه يَرونه كانوا الذي بالجمال املياه يف الشمس
قد البقيَة ستجد ما فُرسعاَن أحدهم إىل تتحدَّث وإن وحزم، بهدوء مًعا الوقت يقضون

الحديث. يف اشرتكت
الليلة، تلك الضيِّق َمِبيتهم يف مالبَسهم يخلعون بريد وامُلالزم وفانينج كلود كان حني
يَغطُّون وكادوا تهم أرسَّ إىل دخلوا وحني بعد. حَرض قد الرابع الرسير صاحب يكن لم
يرتدي رأوه حني اندهشوا تكلُّف. دون امِلصباَح وأضاء الرابع الرجل دخل النوم، يف
اختَلسوا الذين الثالثة لكن للغاية، صغريًا بدا عًصا. ويحمل امللكي الجوي الفيلق زيَّ
شكل تتَّخذ التي الياقة ذا امِلعطف خَلع شك. دون مهمٌّ شخٌص أنه شعروا إليه النظر
وجيزٍة مدٍة بعد خاصة. أهميًة أسنانه تنظيف وأوىل ساعته، وخلع مبسوَطني، َجناَحني
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يف الرم لرشاب اذة نفَّ رائحٌة وانترشت بريد، امُلالزم فوق رسيره إىل وَصِعد امِلصباح، أطفأ
الُغرفة.

«مرحبًا رأسه. وأخرج فوقه، امُلرتخية امَلرتبة ورفس كلود، تحت ينام فانينج كان
هنالك؟» ماذا ويلر! يا

يشء.» «ال
لذلك.» يدعونني شخص أيِّ مع البعض سأتناول الرائحة. طيب هذا يشء، «ال

إىل خَلدوا ثم الصخب»، عن «توقف الفريجيني: بريد تمتم رسير. أي من ردٌّ يَِرد لم
النوم.

الضيقة، املقصورة يف طريقه شقَّ الحمام، عن املسئول الخادم أتى عندما الصباح يف
بعناية أمتعتك عن بحثُت لكني سيدي، يا «عذًرا بريد. فوق الواقع الرسير إىل رأسه ومدَّ

سيدي.» يا أجدها ولم
أحرضتها لقد أخربتك. كما عليها تَعثُر أن بد «ال باألعىل: الخشن الصوت استشاط
حقائب مع الرصيف عىل الحقيبة رأيت أُجرة. سيارة يف ريجيس سانت من بنفيس
ابحث الطَرَفني. من V.M. الحرفان عليها محفور سوداء كبريٌة سفر حقيبُة إنها الضباط،

عنها.»
حالة يف امَلركب متن عىل َصِعد الطيار أن األرجح عىل يعلم كان ا. رسٍّ الخادم ابتسم
القيام أستطيع يشء هناك هل سيدي. يا «حسنًا جانبه. من دقيقة مالحظة أي دون تحوُّل

الحايل؟» الوقت يف به
يف َكتَّانية مالبس لديَّ فليس الليلة. يل وأِعْده امِلغسلة إىل معك القميص هذا «خذ

حقيبتي.»
سيدي.» يا «أمرك

من العرشات ووجدا أمَكنهما، ما بأرسِع السفينة سطح إىل وفانينج كلود خرج
الصايف. األفق طول عىل القاتم الدخان من بَُقع إىل يُشريون بالفعل ظهرها عىل زمالئهما
ال أماكَن إىل وتُبحر بعيد، بعضها مجهولة، موانئَ من آتيٌة السفن تلك أن يعلمون كانوا
يف املحيط سطح عىل ُمحدَّدة نقطٍة إىل السفن جميُع ستصل القادة. سوى ِوْجهتَها يعلم
وستتقدَّم راتها، بُمدمِّ محاطًة مكانها يف سفينة كلُّ ستقف البقعة، تلك يف ُمتقاِربة. أوقاٍت
حتى الحامياُت ترتكها لن النِّسبية. مواقعها يف تغيري أي دون من ُمنظَّم بتشكيل جميًعا
أي يعرف ال أحًدا لكنَّ إليه، تتَّجه ساحل أي قبالَة رات وامُلدمِّ الحربية الزوارق إليها تنضمَّ

الضباط. حتى وال التحديد، وجه عىل ساحل
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زوارق بعضها حربية، سفن عرشة هناك كانت الظهرية. ُقبَيل بالفعل اللقاء ذلك حدث
بالسفن مذهولني يُحدِّقون تقريبًا الصباح وقت طيلَة الجنود وقف رات. ُمدمِّ وستُّ كبرية،
اسمرَّت أِن بعد االستيعابية. قدراتها نون ويُخمِّ أسمائها، معرفة ويُحاولون الشقيقة،
بعد الحارقة. الشمس ة أشعَّ بفعل التقرُّح يف وأُنوفهم ِشفاههم بدأت بالفعل، جلودهم
من الرغم وعىل والسكون. الراحة من بوقٍت عليهم امتُنَّ امُلكثَّف، التدريب من طويلة شهور
كلود شَعر كما معظمهم شَعر فقد األنشطة، ُمتنوِّعة وال طويلة تكن لم املاضية حياتهم أن
تود قال تماًما. جديد يشء ومواجهة سبق ما جميع من للتخلص باالرتياح شعروا ويلر؛
بالقطار، للَّحاق صباح كلَّ يركض أن يرغب ملن «يمكن الحاجز: أمام يقف وهو فانينج
بذلك!» القيام يف أرغب أُعد لم لكني «ويستنجهاوس»، مصانع أحد يف أيامه يقَيض وأن

اآلن. حتى الرسير من يخرج لم اإلنجليزي الرجل «ذلك الفريجيني. إليهما انضمَّ
خادم خرج لقد الحانة. رائحة تُشِبه املكان رائحة الرشاب. يف يُِرسف يفتأ لم أنه أعتقد

نقدية.» ورقٌة أنها وبدا خلسًة، جيبه يف شيئًا يضع رأيته يل. وغمز لتوِّه الُغرفة
الجوية القوات رجل وجد دخل، حني املقصورة. إىل ونزل بالفضول كلود شَعر
إىل ونظر ِمرفقه، إىل ُمستنًدا ونهض مالبسه، ِنصف مرتديًا الُعلوي رسيره عىل مستلقيًا
وجنتَيه لكنَّ ُمرتَّب، غري د امُلجعَّ وَشعره وُمكتئبتني، مقطبتنَي الزرقاوان عيناه كانت كلود.
العليا شفته عىل الطنَّان الطائر مثل األصفر الصغري وشاربه فتاة، وْجنتَا كأنهما ورديَّتان

بحدة. مربوًما
جميًال.» طقًسا نفسك عىل «تُفوِّت ُمتودًدا: كلود قال

يشء أي من بالقليل وسنستمتع نغادر، أن قبل كثريًا بالطقس سنستمتع «حسنًا،
رشفة؟» تريد «هل ِوسادته. تحت من زجاجًة سَحب آخر!»

أمانع.» لن «حسنًا، يده: كلود مدَّ
شجاع! فتًى من لك «يا ُمتكاسًال: وتَشدَّق وسادته، إىل أخرى مرًة وعاد اآلخر، ضحك

القيرص.» نخب يف ارشب هيا؛
الخصوص؟» وجه عىل نخبُه «ملاذا

يشء أي أو العليا القيادة أو هيندنبورج نخب يف ارشب الخصوص. وجه عىل «ليس
كذلك؟» أليس منه، أخذوك الذي املكان هو هذا الذرة. حقل من أخرَجك آخر

أخذوك؟» أين من حال. أي عىل صائب «تخمني
بطنه. فوق يَديه وطوى تثاءب املكان.» هو هذا أن أعتقد آيوا. ليك، «كريستال
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إنجليزي.» أنك ظننَّا «َعجبًا،
عاَمني.» ملدة امللكي الجيش يف خدمت لكني «كال.

فرنسا؟» إىل تُسافر كنَت «هل
فورت يف شهَرين ضيَّعت اآلن، الوقت. َطوال وفرنسا إنجلرتا بني ل أتنقَّ ظِللُت «نعم،
يمكن ال يل. ِعقاب بمثابِة ذلك كان بمجايل. ذلك ليس هناك. ُمدربًا وضعوني وورث.
يف طريقتَه تلك تكون ربما حال؛ أي عىل يرأُسني الذي العقيد عقل يف يدور ما معرفُة

الخطر.» عن إبعادي
كِتلك. فكرٍة من ُمندهًشا كلود إليه نظر

الكثري توجد األملان! طائرات أعني ال «حسنًا، فاترة. شفقٍة ابتسامَة الشابُّ له ابتسم
للغاية ضئيًال قدًرا إال التدريب معسكر يف يُخربوك لم أنهم ستعرف املخاطر. من والكثري

ذاهب؟» أنت هل ُمهمة. تفاصيل أي يقولون ال إنهم الحرب. تلك عن املعلومات من
االقرتاح. ذلك سمع حني الباب سَحب لكنه الخروج، ينوي كلود يكن لم

عىل ينام الذي الطويلة السيقان صاحب األحمق ذلك دقيقة. «انتِظْر الطيار: نادى
هادئًا؟» أبقيتَه هالَّ أسفلك، الرسير

به؟» ماذا طيب. فتًى إنه فانينج؟ تقصد «هل
تُطاق.» ال بدرجٍة املألوفة ونربته العام «جهله يتقلَّب: وهو غضبًا اآلخُر استشاط فجأًة
ريفيٌّ الغامض الطيار أن وأخربهما الداما، يلعبان والفريجيني فانينج كلود وجد

األمل. بخيبة ُمِنيا قد ِكَليهما أن بدا مثلهما.
«سحًقا!» بريد: امُلالزم ب تعجَّ

ليست ليك! كريستال ذلك. بعد دونية نظرًة إيلَّ النظر يَسُعه ال «حسنًا، فانينج: قال
أصًال!» بمدينة تلك

أن ليك كريستال من شابٌّ استطاع كيف يعرف أن كلود أراد هذا، من الرغم عىل
يعزم كان رجال ستة بَرز الغرباء، مئات بني ومن امللكي. الجوي الفيلق يف عضًوا يُصبح
ظهور عىل يتجوَّلون وهم جميًعا يجمعهم مهيب مشهٍد ويف أكثر. عليهم يتعرَّف أن عىل
أيام بينهم نشبت التي التافهة واملنافسات الَغرية نسوا الشمس، أشعة تحت املراكب
الحشد، هذا يف كلود رآهم حني د. امُلوحَّ البُنِّي كزيِّهم مًعا، ق يتدفَّ شبابهم أنَّ بدا املعسكر.
التعبريُ وجوههم يف بدا منهم، العديد وجوه يف الصدق بدا ِسيمائهم. يف يبدو النُّبل أنَّ شَعر

الواثقة. والحماسة امُلستبرش ب الرتقُّ عن
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يف الخدمة شاراُت ِمعطفه وعىل البحرية، سالح من واحد رجٌل الركاب بني من كان
َرسيَّته، أبحَرت حني بروكلني يف البحرية مستشفى يف مريًضا كان الحدود. حرس سالح
مرضه بسبب اليشء بعض البرشة شاحَب كان إليها. ينضمَّ كي طريقه يف حينذاك وكان
عليه يكون أن يجب ا عمَّ ذهنه يف كلود رسمها التي الصورة د يُجسِّ كان لكنه األخري،

اليوم. طوال البحرية جنديَّ بعينَيه يتبع وظل الجندي.
ريفر ويند جبال عىل تقع صغرية بلدٍة من ويأتي آرش، ألربت يُدعى الشابُّ كان
بتلك كلود أخرب األخشاب. قطع معسكرات أحد يف يعمل كان حيث وايومنج، بُمقاَطعة
يُشاهدان املساء ذلك يف املركب ظهر عىل اآلَخر بجانب واقًفا أحدهما كان حني املعلومات

البَنفَسجي. اللون ذات البحر مياه يف تغوص وهي األرجوانية الشمس
اليوم. عمل انتهاء بعد ماشيتهم فيه املنزل ُمزارعو يُبيِّت الذي املوعَد هو ذلك كان
وتتبعه الشمس، تُشاهد الغربية النافذة يف مساء كلَّ ستقف أمه أن يف يُفكر كلود كان
إىل الحنني ألم يُعاني أنه اعرتف إليه، وانضمَّ البحرية جنديُّ َصِعد حني بُمخيِّلتها.

الوطن.
مزرعٍة يف يتيًما تُركت لقد مصارعته. إىل أُضطرَّ لن مرض «ذلك آرش: ألربت قال

الحني.» ذلك منذ بنفيس أعتني وأنا التاسعة، بلغُت عندما ُمنعزلة
وخطَر وقوية، حليقة رقبٍة عىل يستقرُّ الذي الفتى رأس إىل عينه بطرف كلود نظر
آرش وجه يف يُعجبه كان ما معرفَة يستطع لم بنفسه. االعتناء يف حسنًا بالءً أبىل قد أنه له
درَّبته التي األحداث من بالعديد مرَّ الوجه ذلك أن له بدا لكن التحديد، وجه عىل الشاب
الحياة إىل يعود أنه يظن كلود كان ما ُمحدَّدة. شخصيٌة فيه ونَمت جسَده، هو درَّب مثلما
ذلك التشكيل؛ الحسنة العظام إىل األمر حقيقة يف راجًعا كان باملغامرات، املليئة الرجولية

الصحة. عىل تدل التي ِسماته معظم من «تنسيًقا» أكثر كان آرش وجه أن
فإنه به، خاص لبيٍت امتالكه عدم من الرغم عىل إنه قال البحرية، جنديُّ ُسئل حني
يف منزل أي إىل العودة يستطيع إنه وقال طيِّبني. أناس بني نفسه يجد كان ما دائًما

األبناء. ترحيب به ب وسرُيحَّ بوا، دو أو باينديل
الصدد ذلك يف تتفوَّق وايومنج لكن مكان، كل يف الطيِّبات النساء أن «أظن قال:
األمريكي البحرية سالح أصبح واآلن بيت. إىل أفتقر أنني قطُّ أشعر لم العالم. بقيَّة عىل

بيتي.» يف فأنا حلَّ أينما عائلتي.
كروز؟» فريا زرت «هل كلود: سأل
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غريَ حَدثًا سنجده أننا أظن لكني الوقت، ذلك يف صغري حفٌل أنه ظننَّا ذلك! «أعتقد
خدمتك مدة ما األوىل. الدرجة من تدمريًا سنشهد أننا أعتقد هناك. إىل نصُل عندما مهم

اآلن؟» حتى الجيش يف
إىل مكان من ينقلوني ظلوا السفر. يف سيئًا حظِّي كان املايض. أبريل منذ عاٌم «مرَّ

الجنود.» لتدريب آخر
جامعي؟» خريٌج أنت هل أفضل. القادم «سيكون

أُكِمل.» لم ولكني بالجامعة اْلتحقُت «ال،
انغمس وقد الشمس، تغرب حيث املياه فوق امُلعسَجد الخط إىل ينظر وهو آرش قطَّب
بالجامعة، االلتحاق يف أرغب «كنت تُغِمض. أن توشك ُمتيقظة كبرية عنٌي كأنها ِنصفها
تدريبية دورٍة يف املشاركة عيلَّ عرض الرامي من رجٌل ثَمة ذلك. من أتمكَّن لم لكني
تذكَّر كأنه ف توقَّ يدي.» خط من خجًال كنُت أنني أظن للغاية. قلًقا كنُت لكني بالجامعة،

الفرنسية؟» تتحدث «هل فجأًة: قال بُرهة، بعد قديًما. مؤسًفا شيئًا
مًعا.» صياغتها أستطيع وال كلمات، ِبضع أعرف «ال،

عندما اإلسبانية من قليًال عَرفُت فقد الفرنسية. من بعًضا أتعلَّم أن ع أتوقَّ أيًضا «أنا
الحدود.» عىل كنت

بلوٍن الغرب جهة يف السماء واصطبَغت اختفت، قد الشمس كانت الوقت، ذلك يف
تحوَّل كأنه بدا الذي الساكن، البحر فوق انسدَلت قد ذهبية كستارٍة بدا د ُموحَّ أصفر
املياه سطح فوق من بريق كلُّ اختفى إذ الداكن؛ األزرق باللون الحجارة من لوح إىل
مثل شاحٍب أخرض بلوٍن طويلتان بُقعتان ارتسَمت األملس، الغَسق ستار وعىل الساكنة.

الحنَّاء. أبي عصفور بيضة
متن عىل األوىل للمرة سافرت حني املاء؟ تُحبُّ «هل امُلؤدَّب: امُلضيف بنربة آرش سأل
وايومنج يف القديمة الجرداء الجبال أُحبُّ لكني به. ُمغَرًما أزال وال بالبحر. أُغِرمت طرادة،
كُمالءاٍت تبدو إنها السهول؛ من ميًال عرشين مسافة من رؤيتها يمكن الٌت شالَّ توجد أيًضا.
املوجودة الباردة الجداول ويف القبيل. هذا من يشء أو الصخرية، امُلنحدرات يف ُمعلَّقة بيضاء

ساعدي.» طول طولها يبلغ التي ط امُلرقَّ السلمون أسماك توجد نَوبر، الصَّ غابات يف
ثَمة كان إذ بمفرده؛ الوقت معظم وقىض املركب، ظهر إىل كلود َصِعد املساء، ذلك يف
فوق تُرفِرف وراحت الغرب، جهة يف ُمثَقلة ُسحٌب ظهرت الطعام. تناول جناح يف حفٌل
حبل. عىل منشورة مغسولٌة سوداء مالبس كأنها بَدت حتى ُمنخفض ارتفاٍع عىل املياه
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امُلستوَطنة من سويديِّني ِفتيان أربعُة ثَمة السفينة. أسفل من عذبًة املوسيقى أتت
كلود استمع أجو». لونج «لونج، يُغنُّون كانوا كانساس بوالية ليندسبورج يف االسكندنافية
املحيط يف هو يفعله الذي وما يفعلونه، الذي ما السفينة. مؤخرة يف ُمظلَّلة بقعٍة من
األرض يف ُغِرس وكأنه إليه، بالنسبة الحياة انتهت كفتًى يبدو كان عاَمني، قبل األطليس؟
رءوسهم سوى منهم يبدو ال واقفني يُدَفنون الذين الصينيني امُلجِرمني كهؤالء أو كدعامة
يف وانشغلوا الرباري، مدن يف رفاقه جميع انعزل الحرشات. وتلدغها الطيور تنقرها كي
أتت مجهولة سفٍن إىل أُحرضوا اآلن، هنا لكنهم البسيطة. وُخَططهم الصغرية وظائفهم
من العديد من والتفانَي اليقظة تلك يستحقون غَدوا كيف األرض. جهات جميع من إليها
منهم كلٍّ إىل النظر عند والطاقة؟ الوقود من الباهظ االستهالك وذلك واآلالت، الرجال
تجمع ويف اآلن. هنا فهم ذلك، ومع مثله. عاديِّني رجاٍل سوى ليسوا فإنهم حدة، عىل
من كله األمر ذلك. من واثًقا كان شائع أو عادي يشءٌ يوجد ال وحركتهم، الرجال هؤالء
استوىل حني سنوات أربع قبل التصديق. عىل َعيصٌّ وربما ع، ُمتوقَّ غري النهاية إىل البداية
نوا خمَّ سيحدث؛ هذا أن العالم يف الرجال أفَطُن يتصور لم املارن، إقليم عىل الفرنسيون

إلبراهيم.» أوالًدا الحجارة هذه من يُقيم أن قادٌر هللا «إن هذا. إال احتمال كل
الصيفية األمسيات تلك منه أين لوري». «آني يُغنُّون الرجال بدأ السفيل، الطابق يف

بحياته؟ يفعله فيما ُمفكًِّرا الطاحونة بجانب صامتًا فيها الجلوس اعتاد التي

٤

ا، جدٍّ مبكًرا البحرية وجندي الفريجيني والضابط كلود استيقظ الثالث، اليوم صباح يف
باستمرار، امُلتدفقة املياه تالل فوق تعلو وهي يُشاهدونها السفينة مقدمة يف ووقفوا
الضوء مقابل يف ُمعِتم كمثلٍث تبدو دائًما وتنخفض، ترتفع وهي األمامية، حافتها وكانت
مثل اللون، وقزحية ناعمة أحالم سفن مثَل للسفينة املصاحبة الحراسة سفن بَدت الالمع.
أخربتهم من هي وحدها الداكنة الدخان نفثات للصباح. اللؤلئيَّة األلوان درجات يف صدفة

ومحركات. وقادات ذات آالت بأنها
رجاله من باثنني َحريٍّا كان أنه كلود رقيب أخرب هناك، واقفني الثالثة كان بينما
أن لدرجة الليل، يف أنفي نزيٍف لنوبِة تانهويزر العرِّيف تعرَّض مرضهما. عن اإلعالُن
اآلن، تانهويزر استيقظ النزيف. إيقاف من يتمكَّنوا أن قبل يموت قد أنه ظن الرقيب
ذلك. فعل له ينبغي كان ما أنه من ُمتأكًدا كان الرقيب ولكن اإلفطار، طابور يف وهو
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أصوٍل من أمريكي رجٌل إنه الجمع؛ هذا يف األطوَل هو كان هذا تانهويزر فريتس إن
من ينحدر وإنه دينيس، هو اسمه إن يقول ما فعادًة اسمه عن أحٌد يسأله وعندما أملانية،
وأخرب الكبري، األحمر وجهه إىل وأشار الصباح، هذا امِلزاح حاَول إنه حتى أيرلندية. أصوٍل
أيها أملانية حصبًة ليست إنها األقل «عىل مؤكًدا: قال بالحصبة. مصاٌب أنه يظن أنه كلود

امُلالزم.»
للمرض يًا تفشِّ هناك أن بدا الصباح. ذلك يف طويًال وقتًا الطبي الفحص استغرق
ومالزمة النزول منهما األخري طلب الطبيب، إىل رجَليه كلود أحرض ملا السفينة. متن عىل

كلود. إىل اْلتفَت غادرا وملا الفراش.
يتعرَّقان اجعلهما الجيش. بطاطني من كومًة عليهما وابُسط ساخنًا، شايًا «أعِطهما

املرىض. للجنود مناسبًا مكانًا ليس الجنود عنرب أن إىل كلود أشار استطعت.» إن
الوحيد والطبيب الصباح، هذا الجنود من عدد َمِرض ولكن امُلالزم، أيها ذلك «أعلم
السفينة طبيب يوجد امُلصابني. بني من األشدُّ مرضه السفينة متن عىل املوجود اآلخر
بفحص أمرُت اآلن. حتى اهتمام أيُّ منه يبُد ولم الطاقم، عن فقط مسئول ولكنه بالطبع،

الصباح.» هذا الطبية واملؤن املستشفى
نوع؟» أي من وباء يوجد «هل

ولذا اليوم؛ كثرية أعماٌل عندي سيكون ولكن وباء. هناك يكون أال أرجو «حسنًا،
انضمَّ وقد إنجالند، نيو من الطبيب كان الرجَلني.» بهذين االعتناء َمهمة إليك سأُسند
جميلة ومالمح ثاقبتان عينان له ونشيط، القوام ُمتناِسق رجٌل إنه هوبوكني. يف إليهم
ِفعله، عليه ما علم أنه الفور عىل كلود شَعر نفُسه. الشاحِب وجِهه لوُن له رمادي وَشعٌر

يستطيع. ما بقدِر التعليمات ذ يُنفِّ كي أسفل إىل ونزل
مورس فيكتور اسمه أن يعلم كان الذي — الطيار رأى الجنود، عنرب من َصِعد ملا

فضوله. يُثري ذاك املقصورة رفيُق يزال ال كان السفينة. حاجز عند ن يُدخِّ —
كذلك؟» أليس السفينة، ظهر إىل فيها تصعد التي األوىل املرة هي «هذه

املرتعشة. املتأللئة األمواج تعلو التي البعيدة الدخان ألسنة إىل ينظر الطيار كان
فرنيس.» شاطئ عىل ننزل أن البتَة يَروَقني لن ِوجهتنا. أعرف أن وددُت ُمبكر. «الوقت

فرنسا.» إىل ذاهب إنك قلَت أنك «أعتقد
اللون. الزاهية السفن إىل النظر يف استمر أوًال.» لندن إىل الذَّهاب أريد ولكني «نعم.
الشديدة، الجدية اآلن عليه بدت بعدما وقوفه. أثناء ا جدٍّ عاليًا ذقنه يرفع أنه كلود الحظ
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الواضح من حوله. ما كل تزدريان كانتا أنهما بدا إذ وجريئتني؛ برَّاقتنَي عيناه أصبَحت
إليهم. ينتمي ال أناٍس بني وكأنه الناس، مع االختالط يتحاىش كان أنه

يف ساقه من وُرِبط أُِرس كركي طائر ف ترصُّ يُشِبه الرجل هذا ف ترصُّ أن كلود رأى
وهو ورسيع مستمر نحٍو عىل رأسه ويُحرك َجناَحيه يضمُّ كان إذ ماهييل؛ دجاج حظرية

يُحملق.
لندن؟» يف أصدقاء لك أن «أظن سأله:
«نعم!» العاطفة: ببعض الطيَّار رد

باريس؟» من أكثر تحبها «هل
عندما الوطن إىل أعود ما دائًما باريس؛ أُزر لم لندن. من أفضَل مكانًا ر أتصوَّ «ال
يحصل ال واملدفعية، املشاة سالَحي يف كثري. بعمٍل كاهلنا يُثِقلون إنهم إجازة. يف أكون
… الريفريا إقليم استأجروا األمريكيِّني أن أعرف العام. يف إجازة أسبوَعي عىل إال رجالنا
الرسيعة «الجولة عابس: بوجٍه وأردف كارلو.» ومونت نيس يف عافيتهم يسرتدُّون إنهم

جاليبويل.» إىل كانت بها قمنا التي الوحيدة
الربيطانية. اللهجة اكتساب يف كبريًا شوًطا قطع فيكتور أن يظنُّون هنا الرفاق كان
عرض لألشياء. ياتهم ُمسمَّ ويستخدم اإلنجليز مثل الكلمات بعض ينطق بدأ لقد األقل عىل

الضائعة. حقيبته يف كانت سيجاره علبة أن إىل ُمشريًا كلود عىل سيجارة
عىل علبة سأضع مبارشًة. نُبحر أن قبل ُعلبتنَي أخي يل أرسل مني. سيجاًرا «خذ

جيد.» سيجاٌر إنه القادمة. املرَة املقصورة إىل أنزل عندما رسيرك
لك، شكًرا نعم، عرَضك! أكرم «ما باندهاش. فاحصة بنظرٍة ورمقه الشابُّ اْلتفَت

سأفعل.»
عن الحديث عىل يحثَّه أن حاَول أمس، لفيكتور القمصان بعَض كلود أعار ملا
الحمراء الندبة أن اعرتف املوضوع. هذا يف الكتمان شديَد كان ولكنه الجوية، مغامراته
أردف ما رسعان ولكنه أملانية، فوكر طائرة يقود قنَّاٌص فيها تسبَّب ذراعه أعىل يف الطويلة
السيجار جودة وبسبب واآلن، بسالم. بطائرته هبط ألنه عواقب أي يف تتسبَّب لم أنها
يشء أيُّ املفقودة الحقيبة يف كان إن سأل املزيد. منه سيعرف أنه اعتقد له، أعطاه الذي

قيمة». «له يشء أي استبداله؛ يمكن ال
من مثالية. بحالٍة وكانت تسايس، عدسة للغاية؛ كبرية قيمٌة له واحد يشءٌ «يوجد
تتصدَّع ما دائًما ولكن الجيدة، الفوتوغرايف التصوير ات ُمعدَّ من العديَد أشرتي آلَخر، وقت
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اقتلعتُها العدسة تلك الحرارة. من املعدات تلك تخرب ما عادًة الحرارة؛ بسبب العدسات
هذه إن ببساطة واحد؛ خدش فيها يوجد وال دوك، يل بار مدينة يف أسقطتها طائرٍة من

معجزة.»
أليس تُسقطها، عندما طائرة أيِّ يف ما كل عىل تحصل «إنك ُمتحمًسا: كلود سأل

كذلك؟»
ما دائًما ونظَّارات. وبوصالت ارتفاعات قياس أجهزة جيدة؛ مجموعٌة لديَّ «بالطبع.

مكان.» أي يف أترَكها أن أخىش ألنني العدسة؛ تلك معي أحمل
للغاية.» رائع بإحساٍس يشعر املرء يجعل أملانية طائرة إسقاط أن «أظن

فيكتور ف توقَّ ممتًعا.» األمَر أجد لم ولكني الطائرات، من العديد أسقطُت «أحيانًا.
سعِي من ب صعَّ للتصديق امُلستعد الطيب كلود وجه ولكن عابًسا. وكان الكالم عن
بطائرِة تطري كانت إذ شجاع؛ شيطاٌن إنها مرة. ذاَت امرأًة «أسقطُت للتكتُّم. فيكتور
لم إننا الحال، بطبيعة ُخطوطنا. فوق تطري كانت إذ اليشء؛ بعض وأزعَجتنا استطالع
ساعات بضع عاشت املعدات. تحت ُسحقت لقد الطائرة. أسقطنا حتى امرأة أنها نعرف
محفوًفا عمًال كان خطوطهم. داخل الخطاب وأسقطُت خرجُت أهلها. إىل خطابًا وأْمَلت
فجأًة: قال ثم لندن.» يف أسبوَعني ملدة إجازة عىل حصلت ذلك ومع أموت. كدُت باملخاطر.

اآلن!» هناك إىل ذاهبون أننا أعلم ليتني «ويلر،
كثريًا.» ذلك «أتمنَّى

«انظر كلود. تجاه بوجهه اْلتفَت سيحدث!» ما هو هذا أن «أعتقد كتَفيه. فيكتور هزَّ
قطُّ األمريكيُّون معاملها يَر لم مني. وعٌد هذا أحببت! إن لندن َمعالم أُريَك أن يمكنني هنا،
معارفهم إىل ويكتبون املسحيني، الشبان لجمعية تابعة أكواٍخ يف يجلسون إنهم تعلم. كما
لم إن هذا بالحياة، تنبض مدينًة سأُريك لندن. برج عن يبحثون أو التفاؤل، يف الغارقني

املتاحف.» زيارة يف رغبة لك تكن
يقولون.» كما الحياة، أرى أن أريد ، «كالَّ املستمع. ضحك

يف معي العشاء تناول إىل أدعوك حسنًا، إياها. أُريَك أن أودُّ أماكن يف أُفكر «أوه!
يرتدي ال أحد يدخل ال أمامك. العالم هذا سيَتجىلَّ لندن. يف لنا ليلة أول يف سافوي فندق
أوروبا.» يف األنيقات النساء كل الدوقات، املمثالت، املجوهرات. ستَبَهرك سهرة. مالبس

الحرب.» اندالع منذ والكآبة الظالم عليها يُخيِّم لندن أن ظننت «ولكنني
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توجد «ال، والوسطى. اإلبهام بإصبَعيه األصفر الصغري شاربَه وداَعب فيكتور، ابتَسم
الجبهة. عىل الحقيقية الحياة هي كيف لكلود يرشح بدأ حالها.» عىل تزال ال أماكن بضعة
عاشوا حالة مجرد إنها فيها؛ يُفكر أو الحرب، عن العسكرية الخدمة دخل أحٌد يتحدث لم
الِفرقة عن أو إليها، االنضمام يودُّون كانوا التي الكتيبة عن الرجال تحدث ظلها. يف
الخاصة، لُعبته يف يُفكر الجميع كان القتالية. العروض جميع يف تظهر التي لة امُلفضَّ
الحياة رصامة من الرغم عىل استمرارها عىل الحفاظ من تمكَّن التي الخاصة حياته يف
لها، ثمنًا يدفع أن دون من شمبانيا عىل الحصول وكيفية القادمة، اإلجازة ويف العسكرية،
لغتك «هل سأل: أحد. يُالحظه أن دون نساء مع عالقات يف والدخول الحارس، ومراوغة

جيدة؟» الفرنسية
تماًما.» «ليس عريضة. ابتسامًة كلود ابتسم

الفتَيات مع يشء أي ِفعل تريد كنت إذا بها معرفتك كلَّ تستغلَّ أن بك «حريٌّ
عىل قادًرا تكون أن يجب ا. جدٍّ صارمة لديكم العسكرية طة الرشُّ أن سمعت الفرنسيات.
الحارس.» يراك أن قبل لِلقائها موعًدا وتُحدِّد فتاًة فيها ترى التي اللحظة يف تريده ما قول
أخالقي؟» وازٍع أيُّ لديهن ليس الفرنسيات الفتَيات أن «أعتقد بالُمباالة: كلود أشار
الوازع، هذا من الكثريُ للفتيات ليس خربتي، واقع «من الصغريتنَي. كتَفيه فيكتور هزَّ
نهاية عطلة نقيض جميًعا كنا إنجلرتا، يف الكنديِّني نحن نتدرَّب كنا عندما مكان. أي يف
بآَخر أو بنحو إرضاؤهنَّ يصعب ليك كريستال يف الفتَيات أن أعتقد نساء. مع األسبوع

صعوبة.» أي تُواجه لن طويل. وقٌت ذلك عىل مىض ولكن …
سمعه ا عمَّ قليًال مختلفًة وكانت له، عاطفية ملغامرٍة رسده وسط يف فيكتور كان ملا
جديد، ُمستمٍع وجوِد إىل الطيار ينتبه لم فانينج. تود إليهما انضمَّ حياته، يف قبُل من كلود
هدفه عن تنزل لم وعيناه بها، املعروف الُخيَالء بِمْشية ابتعد قصته، من انتهى ملا ولكن

البعيد.
العذارى. قلوب ُمحطِّمي من أنه أظن ال تُصدقه؟ «هل مشمئزٍّا. بعينَيه فانينج تبعه
عندما أما صحيح! غري نحٍو عىل التكربُّ من بيشء رتبتك اسم ينطق إذ جرأته؛ تُعجبني

وجهه.» فسأُشوِّه وإال صحيح، نحٍو عىل ُرتبتي اسم ينطق أن فعليه إيلَّ يتحدث
اللطيف الطقس نهاية كان ألنه الوقت؛ من طويلة مدة بعد اليوم هذا الرجال تذكَّر
كلود جلس الظهرية، بعد ما وقِت يف املحيط. يف الهموم من الخالية الطويلة األوىل واأليام
وهي املياه يُشاهدون الشمس تحت مًعا وفانينج والفريجيني الشاب البحرية وجندي
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طويلة قصًة لرفاقه يحكي آرش كان ُمتموجة. زرقاء تالل يف وتتجمع الفجوات يف تنجرف
كروز. فريا يف البحرية قوات ُرسوِّ عن

أحد حييت. ما أنساه لن يشء بها وعظيمة. قديمة مدينٌة «إنها قائًال: حديثه أنهى
َطوال هناك بقينا البحر. يف صخرة عىل املبني القديم السجن إىل منا بعًضا أخذ السكان
مبنيَّة زنازيَن إىل نزلنا صدِّقني! اإلطالق، عىل سياحية جولة بمنزلة األمر يكن ولم اليوم،
يذبلوا. حتى سنوات هناك يرتكونهم السياسيِّني؛ جناء السُّ فيها يحتجزون كانوا املياه تحت
الرجُل يستطيع ال حيث صدئة حديدية أقفاًصا القديمة؛ التعذيب أدوات جميع رأينا
الخروج عند قامته. تعوجَّ حتى ُمنحنيًا الجلوس عليه ولكن فيها، الوقوف أو االستلقاء
وفرة رغم هناك نوا يتعفَّ حتى الناس يُرتك أن الغريب من أنه املرء يرى املكان هذا من
النوع هذا يحدث حتى البرش يف كبريًا ً خطأ هناك كأنَّ األمر يبدو بالخارج. واملاء الشمس
بلده وأبناءَ أنه كلود اعتقد ة، الجادَّ نظرته من ولكن أخرى، بكلمٍة يتفوَّه لم األشياء.» من

األمور. تلك كل تغيري يف سيُساعدون للخارج قون يتدفَّ كانوا الذين

٥

أنفي نزيٍف بنوبِة مورس، فيكتور أسفَل ينام كان الذي الفريجيني، أُصيَب الليلة تلك يف
الطبيب قال املستشفى. إىل نُِقل أنه لدرجة بشدة ضعيًفا أصبح الصباح طلع وملا شديدة،
متن عىل األنفلونزا أنواع أحد تفيشِّ وهي ويُواجهوها؛ الحقيقة يعرفوا أن عليهم إن
بعُض حبس قليًال. الجميع ارتعب بنزيف.⋆ لإلصابة ويؤدي خبيث، نوٌع وهو السفينة،
البوكر ويلعبون والصودا الويسكي يحتسون وظلُّوا التدخني، غرفة يف أنُفَسهم الضباط

أنفسهم. عن العدوى إبعاَد بإمكانهم وكأن اليوم، طوال
بعدة هنا استُِبق قد األمريكية القوات نقل سفن يف لألنفلونزا الفعيل َ التفيشِّ إن ⋆

أشُهر.
التايل، اليوم شمس رشوق مع دفنه مراسم وأُجريت املساء، ُقبَيل بريد امُلالزم تُويف
انبلج رطًال. عَرش ثمانية تزُن ِمدفعية قذيفٌة قدمه ويف مغلق، ع مشمَّ قماش يف ُكفن إذ
قارُس ريٌح السفينَة ورضب الزرقاء، البحر أمواُج تعالت الربودة. وقارَس صافيًا الصباح
جنازة أوَل هذه كانت الرجل. تأبنَي املرىض، باستثناء الجميع، شهد الثلج. مثل الربودة
مراسم القسيُس أقام لالهتمام. ُمثريًا األمر ووَجدوا اإلطالق، عىل البحر يف يشهدونها
وتغنَّت جنائزيٍّا، لحنًا كانساس ِفرقة عزفت الرءوس. ُعراة يقفون كانوا بينما الجنازة
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الحضور من العديد أشاح الرتنيمات. بإحدى أفراد أربعة من املكوَّنة السويدية الِفرقة
إذ الزرقاء؛ الباردة املياه ذات العاتية األمواج تلك يف البُنِّي الكيس ذلك أُنزل ملا بوجوههم
من وانطلقوا ثواٍن، غضون يف األمر انتهى البرش. تجاه رحمة أيَّ تعرف ال كأنها بَدت

دونه.
واألرجواني، األزرق بلونَيها بعض خلف بعُضها يتواىل الربَّاقة العالية األمواج ظلَّت
الربودة من ف تُخفِّ لم الساطعة الشمس ة أشعَّ املعتدل. الطقس أيام من أكثَر بريُقها وزاد
ذاك البحر ركوب ُمعتادي غري إىل ب يترسَّ بدأ الصدر. وتؤلم الوجه تلسُع كانت التي
السفينة ظهر عىل الجنوُد استلقى البتَّة. لهم امُلالئم املكان يف ليسوا بأنهم الكئيب الشعوُر
الجميع كان اإلمكان. قدر بعًضا بعضهم قرب بالبقاء دفئهم عىل الحفاظ يُحاولون وهم
بحيث بشدة مريًضا كان إذ ثيابه؛ ُمرتديًا رسيره إىل فانينج ذهب البحر. بُدوار ُمصابني
الربد من يرتجف املزدحمة السفينة مؤخرة يف كلود رقد حذاءه. يخلع أن يستطع لم
أيَّ فيها يجدوا أن دون لكن لهب، كأنها عليهم تها أشعَّ الشمُس أطلقت الُقوى. وواهَن
املرايا، من مالينُي وكأنها الضوءَ الزبَد يعلوها التي العاتية األمواج عكَست للراحة. مصدر
قبل؛ ذي من أكثَر املياه كثافة بَدت األلوان. من الكمَّ هذا تستوعب تكن لم األعنُي ولكنَّ
مثل ا حادٍّ زرقاء موجة كلِّ حواف عىل الزبَد وبدا الذائب، الزجاج مثل ثقيلًة كانت فقد

أشالء. إىل ُمزِّق فربما أحد، فيه سقط لو البلورات.
والعتو والقوة الحيوية اندلَعت إذ فجأًة؛ الروح إليه أُعيدت كأنه بأكمله املحيط بدا
ذاك عىل ساعات بضع سوى يمرَّ لم القسوة. غري تعرف ال قوٌة تُحركها وكانت أمواجه، يف
واحد فكلُّ نُِيس؛ لقد نعم، ونُِيس. الربودة القارسة املياه تلك يف ُرِمي الذي اللطيف الفتى

الكروب. من لديه بما مشغوٌل
الشَفق ذي الغرب فباتجاه بالرش. ُمنِذر غروٌب عليهم وحلَّ الريح، هدأ الغروب ُقبَيل
األخرى. تلو الواحدة حُب السُّ بعدها توالت ثم صغرية، ُمتقطعة سوداء سحابٌة أتت األحمر،
تتحرك رشيرة ساحراٌت كأنها غريبة بأشكاٍل وتشكََّلت البحر، من حُب السُّ تلك خرَجت
يف حُب السُّ تلك َعِلقت ِرشير. الجتماٍع استُدعيت وكأنها الغرب، يف تتقابل حتى برسعة
كأنها بعض من بعضها يقرتب كان اللون، سوداء مميزة بأشكاٍل الشفق بعد ما ضوءِ
تتخلَّلها سماء من يأتي خري ال أْن السفينة ظهر عىل بُقوا الذين الجنود شَعر ليشء. تُخطِّط

هذا. غري مكان أي أو فرنسا يف أو منازلهم يف كانوا لو أْن تمنَّوا السحب. تلك
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٦

وقال: املرىض. طابور يف يُساعده أن كلود من ترومان الطبيب طلب التايل، الصباح يف
واحد رجٍل عىل للغاية يصعب ولكن الحرارة، درجة يف بارتفاع الجنود من مجموعة «أُصيب
هناك يجلسون الذين الضباط أولئك من يشء أيَّ أطلب أن أريد ال العدد. هذا يفحَص أن
املوقف.» خطورة يَُعون ال أو الضمري، معدومو أنهم إما الوقت. َطوال البوكر ويلعبون

الحاجز عىل قدَمه وواضًعا املطر، ِمعطف ُمرتديًا السفينة ظهر عىل الطبيب وقف
طويل طابوٌر إليه يتقدَّم كان بينما ركبته، إىل ُمستنًدا يكتب أخذ توازنه، عىل يُحافظ كي
يُستحَسن كان أنه وبدا الصباح، ذلك رجًال سبعني من أكثَر الطابور ن تضمَّ الرجال. من
الرَّصاص. من وابٌل كأنه البحر يف املطر تساقط جفاًفا. أكثَر أماكَن يف بعُضهم يقعد أن
آخر، إىل رمادي جبَيل نُتوءٍ من ُمتعثِّرة بُخًطى تميض العتيقة أنخيسيس سفينة أخذت
إىل الطبيب اضُطرَّ الشقيقة. السفن يف البهجة مظاهَر الضباُب حَجب تماًما. وحيدًة
كلود، أخذ له. تحمُّ عىل يَزيد البحر ُدوار كان عندما آخر، إىل وقت من موقعه مغادرة
من طلب عمله، يف انخراطه ووسط الحرارة. ودرجات األسماء ن يُدوِّ ِمرفقه، إىل ُمستنًدا
رأى قد كان الطابور، نهاية من فبالقرب دقائق. لبضع دونه من أمرهم يتولَّوا أن الجنود
عرشة الثامنَة يف قويٍّا فتًى كان األطفال؛ مثل ويبكي وينتحب الترصف، يُيسء رفاقه أحد

كتفه. عىل وربَّت تجاهه كلود اندفع َقط. مشكلٍة يف يتسبَّب ولم عمره من
يراك ال مكاٍن إىل فاذهب فولر، بريت يا ذلك عن تتوقف أن تستطع لم «إن وقال:
يبكي. أمريكيٍّا ُجنديٍّا املكان يف الواقفني اإلنجليز الِفتية هؤالء كلُّ يرى أن أريد ال أحد. فيه

قبل!» من كهذا يشء عن أسمع لم
ذلك كتمُت «لقد وتابع: امُلالزم.» أيها نفيس، أتمالك أن أستطيع «ال ُمنتحبًا: الفتى رد

ذلك!» من أكثر أكبَحه أن أستطيع ال استطاعتي. قدر
وأخِربني.» الصندوق هذا عىل واجلس هنا إىل تعاَل بك؟ «ماذا سأله:

أيها ا، جدٍّ مريض «أنا وقال: الصندوق. عىل وجلس يقوده، كلود فولر الجندي ترك
امُلالزم!»

وبينما فمه، يف الحرارة ِمقياس كلود وضع مرِضك.» مدى ألرى «سأفحصك أجابه:
يف «ظني وقال: الشاي. من كوبًا يجلب كي السفينة سطح ُمضيَف أرسل ينتظر كان
اآلن، األمر. يف ما كلُّ وهذا خائف، أنت اإلطالق. عىل ى ُحمَّ من تُعاني ال إنك فولر. يا محلِّه

اإلفطار.» عىل يشء أيَّ تأكل لم أنك أظن الشاي. هذا ارشب
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املركب.» هذا عىل تُحرضَّ التي املقرفة املأكوالت تناول أستطيع ال سيدي. يا «كال
أنت؟» أين من للغاية. سيِّئة «إنها

بليزنتفيل، ب… ب… «من يقول: وهو جديد من تنهمر دموُعه وبدأت ريقه، الفتى بلع
بالت.» ب… ب… شمايل

خلفك، موسيقية ِفرقًة أخَرجوا أنهم أظن بك؟ بلدك أهل سيظنُّ الذي ما «اآلن،
ستكون أنك أرى برحُت وما شجاًعا. جنديٍّا يُرسلون أنهم يحسبون وهم ضجًة وأثاروا
بالفعل، حاًال أفضُل أنك تشعر أنت ذلك. كلَّ ستنىس أنك أظن األول. الطِّراز من جنديٍّا

كذلك؟» أليس
ألٌم وأصابني َمِعدتي، أتعبَتني للغاية. جيد مذاُقه الشاي هذا سيدي. يا «بىل أجاب:
— الَعرِّيف أعني — تانهويزر أخذَت وأنت مريضة، بكاملها ِفرقتي أمس. ليلة صدري يف

هنا.» سنموت جميًعا أننا يبدو املستشفى. إىل
املضيفني هؤالء أمام تُخجْلني ال ولكن . التطريُّ عىل يبعث يحدث ما أن «أعرف قال:

اإلنجليز.»
سيدي.» يا ًدا ُمجدَّ أُخجلك «لن قائًال: وعَده

يسعل ظل الذي فانينج، يُعاين كي الطبيب كلود أخذ الطبِّي، الفحص انتهى عندما
قصريًا. وقتًا الفحُص استغرق رسيره. يُباِرح ولم الليل َطوال س التنفُّ عند صفريًا ويُصدر
«إنه قال: الردهة إىل خَرجا ملا الطبِّية. السماعة عليه يضع أن قبل العلَة الطبيب عَرف
أن قبل ستموت املستشفى يف حالٌة «لديَّ وأضاف: رئتَيه.» كلتا يف ِرئوي بالتهاٍب ُمصاٌب

الصباح.» يحلَّ
الطبيب؟» أيها أجله، من ِفعله يمكنك الذي «ما

الطبِّية امُلَؤن واحد. وطبيب مريٍض مائتَي من يقرب ما انشغايل؛ مدى ترى «أنت
عىل للحفاظ السفينة هذه متن عىل الِخرَوع زيت من يكفي ما يوجد ال باملرَّة. كافية غريُ
ال كهذا. وباء مع تصمَد لن ولكنها الخاصة، عقاقريي أستخدم إنني الجنود. أمعاء نظافة
أن يمكنك الكايف. الوقت منحتَه إذا تستطيع، ولكنك فانينج. للُمالزم الكثري ِفعل أستطيع
املستشفى. يف عليها يحصل أن يمكن التي تلك من أفضل وستكون هنا، الرعاية له تُقدم

هناك.» شاغرٌة ة أرسَّ لدينا توجد ال
إحدى يف رسير عىل العثور يف رغبته عن له وأعرب مورس، فيكتور عىل كلود عثر
وقال: ظهره. من فيه فانينج حملَق ُمتعلقاته، ومعه فيكتور غاَدر عندما األخرى. الكبائن

ذاهب؟» هو «هل
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الرسير.» يف البقاء إىل اضُطِررَت أنت إن هنا، للغاية ُمزدحًما املكان سيُصبح «نعم.
دون مثل الفتى ذلك ولكن ُمخنَّثًا، لسُت يل. السذاجة بالغُة فقصُصه ذلك. ني «يرسُّ

كيخوتي.»
تسعل.» يجعلك فالكالم تتكلَّم. أال «يجب وقال: كلود. ضحك

الفريجيني؟» «أين
بريد؟» «َمن، بريد: جنازة يف بجانبه واقًفا فانينج كان فقد دهشة؛ يف كلود سأله

استطعت.» إن النوم يمكنك اآلَخر. هو رحل «لقد وأضاف:
قال: كحوليٍّا. حماًما مريضه إعطاء طريقة لكلود ورشح الطبيب، دخل العشاء بعد
من أيٍّا تُجرْب ال قوته. عىل الحفاُظ بإمكانك كان إذا فيما ببساطة املسألة ص «تتلخَّ
كلَّ برتقالة عصري يف مرضوبة نيئًة بيضًة أعِطه هنا. تُقدَّم التي بالدهون املليئة األطعمة
مدة من مرة أي تُغِفل وال الوقت، يحنُي عندما النوم من أيِقظه ونهاًرا. ليًال ساعتنَي،
مقصورتك. يف هنا البيض رضُب ويمكنك طاولتك، مضيف إىل أمًرا سأكتب الساعتنَي.
أشعر بدأُت هناك. أولئك الِفرقة ِفتية يفعله ما رائٌع املستشفى. إىل أعود أن يجب واآلن
ا.» جدٍّ سيئة حالٍة يف إنه عنك. يسأل كان الضخم األملاني ذلك املكان. تجاه الفخر ببعض
إدارة تولَّت قد كانساس ِفرقة كانت السفينة، متن تمريضعىل طاقم يوجد يكن لم إذ
أدركوا وملا األولية؛ واإلسعافات امُلصابني نقل أعمال عىل تدريبًا وا تلقَّ قد كانوا املستشفى.
عليه وعَرض الطبيب إىل الِفرقة رئيس أتى أنخيسيس، سفينة متن عىل يحدث كان ما
ونهارية. ليلية نوباٍت عىل مهم وقسَّ وُمساعديهم، التمريض طاقَم اختار رجاله. ِخدمات
فقَد قد كان الضخم. تانهويزر عليه يتعرَّف لم العرِّيف، لزيارة كلود ذهب عندما
امُلبكِّرة. طفولته يف بها يتحدث كان التي باللغة عائلته إىل يتحدَّث كان إذ تماًما عقله
يتحدث كان أنه حقيقة مجرُد وكانت خاصة. برعايٍة ته اختصَّ قد كانساس ِفرقة كانت
اآلخرين. من أكثَر ووحيًدا له أصدقاء بال يبدو جعَلته قد البحار سطح عىل ُمحرَّمة بلغٍة
مرىض. ِرفاقه من ستٌة يرقد كان حيث السفينة مخزن إىل كلود نزل املستشفى، من
والترسيب الكريهة بالروائح ُمشبًَّعا كان إذ قديم؛ قبٍو مثَل الرائحة وُمنِتن رطبًا املخزن كان
نظافته. عىل الحفاظ أو تنظيُفه معها يصعب لدرجٍة القذرة الحموالت من هائل عدٍد من
اثنان كان والقيء. والعَرق املرض نتيجَة فاسًدا الهواء وكان التهوية، من يخلو العنرب كاد
مكث املضيَفني. ويُساعدان والقذارة، الكريهة الرائحة تلك يف يعمالن الِفرقة ِفتيان من
اليد، ساعة أن يرى بدأ تغذيته. فانينج إعطاء وقت حان حتى العون يد يمدَّ كي كلود
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تكون ربما جيبه، يف ويحملها ُمخنَّثًا شيئًا إياها ُمعتربًا يحتقرها السابق يف كان التي
عليه، رة امُلتوفِّ البطاطني جميع بَسَط البيض، يبتلع فانينج جعل بعدما ا. جدٍّ ُمفيدة أداًة
حافة عىل جلس الداخل، إىل يهبُّ امُلنِعش الهواء كان وبينما العنرب. لتهوية الباب وفتح
العليل الطقس ذات األوىل األيام بتلك حلَّ ماذا جأشه. رباطة يستجمع أن وحاَول رسيره،
األوىل البهجة ليندسبورج، ِفرقة املوسيقية، الِفرقة حفالت الطيِّبة؟ والصحبة والراحة

ُحلم. مثل ر تبخَّ ذلك كل بالبحر: العهد وحداثة
وقال الرسير، عىل اعته سمَّ رمى فانينج، يُعاِين كي الطبيب دخل عندما الليلة تلك يف
ووضع جلس بداخلها.» وتكرب أُذني يف السماعة هذه تدخل ال ملاذا ب «أتعجَّ ُمتَعبة: بنربٍة
الحرارة، ِمقياس إىل كلود نظر ليفحصه. رفعه ثم دقائق، بضَع فمه يف الحرارة ِمقياس

للنوم. الذَّهاب عليه يتعنيَّ إنه له وقال
ساخنًا اًما حمَّ سآخذ لكني الليلة. يل نوم ال موجوًدا؟ سيكون الذي من «إذَن، فأجاب:

قريبًا.» الحق وقٍت يف
كما صغريٌ أنه بد ال أنه وأضاف يشء، أيَّ السفينة طبيب يفعل لم ملاذا كلود تساءل

شكله. هو
تحضري يف كثريًا ساَعدني لقد تعرَفه. حتى ِطيبته مدى ع تتوقَّ لن ، كالَّ «تشيسوب؟
عدا أجيل من يشء أيَّ سيَفعل كبريًا. عونًا يُمثِّل الحاالت بشأن معه والتناقش األدوية،
البحرية أن يبدو صالحياته. يتعدَّى أن يريد ال مبارشًة. املرىض مع التعامل تقديم
يف تخرَّج عندما دفعته عىل األوَل وكان كنَدي، إنه األمور. تلك يف الدقة بالغُة اإلنجليزية
عىل يدلُّ ال مظهره ترى، كما الخاصة. عيادته يف انحَرس عمله أن أعتقد إدنربة. جامعة

حاله.» هو مثلما خجوًال تكون وأن طفل، مثل تبدَو أن ُمريع عائٌق إنه شخصيته.
امُلالزم.» أيُّها بخرٍي «تبدو وقال: حقيبته. وأخذ كتَفيه، وشدَّ الطبيب، نهض

ُولِدَت؟ عندما شبابهما َريعان يف كانا هل الحياة؟ قيد عىل والَديك ِكال «هل وأردف:
قريبًا، امي حمَّ سآخذ نعم، ذلك. بمعرفة مهووس أنا كذلك. والداهما كان ربما حسنًا،
املستشفى، عمل ون يُسريِّ أولئك الرائعون الِفرقة ِفتياُن دام ما ساعتنَي. أو ساعًة وأرقد

الوقت.» من قليلة فسحٌة فلديَّ
أربع من أكثر ينَم لم أنه يعرف كان العمل. يف الطبيب استمرَّ كيف كلود ب تعجَّ
كانت قوله، حد عىل الِبنية. قويَّ رجًال يكن ولم املاضية، واألربعني الثمانية يف ساعات
يف أفضل مناصَب توىلَّ ُمسنٍّا رجًال هوكينز كان ام. الحمَّ عن املسئول املضيف عند راحته
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مضيًفا عمل عندما األوىل للمرة البحَر رِكب قد كان أيًضا. أفضل أوقاٍت ويف أفضل، ُسفٍن
ليس بدأ؛ حيث من أخرى مرًة عاد الحروب، أقدار بسبب واآلن، الحمامات؛ عن مسئوًال
يهتمُّ كان امُلقوَّستنَي. ساَقيه يجرُّ وكان بخنوع، ظهره انحنى . ُمسنٍّ لرجٍل جيًدا مكانًا
النظيف، الَكتَّان قماش يُخِرج كما خادمه؛ كأنه بالطبيب ويعتني الضباط، جميع براحة
كي الباب عىل حارًسا ويقف استحمامه، بعد ساخنًا رشابًا ويتناول يرقد بأن ويُقنعه
اثنني هوكينز فقد لقد فيها. يسرتيح التي القليلة الساعات يف إليه الواردة الرسائل ى يتلقَّ
واحد لكلِّ يقول كان للجنود. خدمته يف كبريًا عزاءً يجد أنه ويبدو الحرب، يف أبنائه من

هناك.» الصعوبات من يكفي ما ستُواجه سيدي. يا عليك ْن «هوِّ منهم:
حالة أن كلود يُخرب كي كانساس ِفرقة رجال من واحٌد أتى عرشة، الحاديَة يف
كان ولكن الضخم، تانهويزر عن زالت قد الُحمى كانت برسعة. تتدهور كانت العريف
داخل امُلحتِقنتنَي عينَيه ُمْقلتا غارت ذهول. حالِة يف يرقد كان آخر. يشء كلُّ عنه زال قد
منه يتدىلَّ ولسانه مفتوًحا، فُمه كان . امُلصفرِّ بياِضهما سوى يُرى يكن ولم رأسه، تجويف
أصواتًا حلقه؛ من تَصُدر ُمخيفة أصواتًا كلود سمع الردهة، نهاية من جانبَيه. أحد عىل
أحرض يختنق. كان وبالفعل يُحتَرض؛ رجٍل من ُمختِنقة حرشجٍة أو حادٍّ قيءٍ صوَت تُشِبه
ميكانيكيٍّا األمر بات يُعاني. ال «إنه بلطف: وقال لكلود، معسكر كريسَّ الِفرقة أفراد أحُد
قد إنه الطبيب يقول كبرية. بحيويٍة يتمتَّع حاله يكن لم لو أكرب بسهولٍة سيَموت كان اآلن.
تمكث.» أن أردَت إن مبارشًة، األخرية أنفاسه يلفظ أن قبل لحظات بضَع وعيه إىل يعود
ثم كلود ذهب أعود.» ثم بيضة، مني املسئول املريض وأعطي «سأنزل كلود: قال
سكنَت الثالثة، الساعة بعد الرسير. بجوار جالٌس وهو النوم من ِسنٌة وأخذَته عاد،
طيَب عريفه ليُصبح الرسير عىل النائم الضخم الشخص عاد الفور وعىل الرصاع، ضوضاءُ
ذكاءً. ان تُشعَّ ُمبِرصتني عيننَي الزجاجيَّتان الُهالميتان الُكرتان وعادت الفم، أُطِبق الطباع.
غري من يكون أن كاد صديق. وجه أخرى مرًة وعاد الفظ، امُلنتفخ مظهَره الوجه فقَد
شيئًا. يطلب أن يريُد وكأنه امُلالزم إىل أِسًفا نَظر يعود. أن وىلَّ يشء ألي يمكن أنه املعقول

قليًال. رأسه وحوَّل بالدموع، عيناه اغرورَقت
املسكينة!» ألمي «يا باألملانية: واضح بصوٍت همس

الروح، خروج عذاب وطأة يُعاِن ولم الوقار، يعلوه ووجُهه مات لحظات، بضع بعد
أن حقه من يكن لم ما، شيئًا يردُّ شجاع فتًى مثل لكلود، بدا حسبما واعيًا، كان بل

به. يحتفظ
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رسيره عىل بنفسه رمى ثم أخرى، مرًة فانينج وأيقظ مقصورته، إىل كلود عاد
يف الحيوانات تفعل كانت مثلما األمواج، وسط وترتنَّح تتمايل السفينة أن بدا للطي. القابل
لهول ويا البحار، وسط القديمة السفينة تلك َلعجِز يا صغاًرا. تُنجب كانت عندما املزرعة
والوصالت ِدئة الصَّ املياه أنابيب إىل ينظر أخذ راقًدا كان بينما تحمله! كانت الذي البؤس
إن حتى القديمة»، أنخيسيس «سفينَة الحقيقة يف هي السفينة هذه كانت املطليَّة. غري
اإلصالح، عناء تستحقُّ تكن لم أنها رأوا الخدمة تدخل كي أصلحوها الذين ارين النجَّ
باستخدام الروافد إىل ُمعلَّقًة الجديدة العوارض كانت ِفعله. يُمكنهم ما أسوأ فيها وفعلوا

مسامري. بضعة
ويقول: يبتسَم أن اعتاد كثريًا. اإلبحار يخَشون ممن واحًدا الضخُم تانهويزر كان لقد
مشهَد مودًعا بيده ح لوَّ قد كان مثيل.» رجٍل صحَة يُفيد الذي الوحيد املناخ هي «فرنسا
غريَ يُِرد لم الباقني. مثَل بها يؤمن كان إذ الباقني؛ مع نيويورك ميناء يف الحرية تمثال

صعبًا. األمر بدا الجيش. يف الخدمة
يستطع ولم الوقت، َطوال ُمشوًَّشا كان األوىل، للمرة املعسكر إىل تانهويزر أتى ملا
من يمينه يعرف لم ألنه ووبَّخه؛ الطابور من مرة ذاَت كلود أخرجه التعليمات. يتذكر أن
الوطن إىل الحنني ألن شيئًا؛ يأكل يكن لم الفتى أن وجد األمر، يف بحث عندما يساره.
الضخم الطفل كان املدينة. حياة يخَشون الذين امُلزارعني الِفتية أولئك أحَد كان أسقَمه.
يُدَرج أن قبل البيت عن بعيًدا واحدة ليلًة نام قد مطلًقا يكن ولم كبرية، عائلٍة من ينحدر

امُلجنَّدين. قائمة يف
ِفرقٌة توجد لم الشمس. رشوق مع جنود، أربعة ومعه تانهويزر، العريف ُدِفن
كلود وقف الجنازة. صالَة الشباب النُّقباء أحُد تال لذا مريًضا؛ القس وكان املرة، هذه
ُهوَّة يف قدم، بنصف األخرى األربعة األكياس من أطول كيًسا، البحارُة رمى حتى يُراقب
من واحٌد دعاه اإلفطار، بعد مياه. رذاذ حتى يتناثر لم الرَّصاص. لون مثل لونها بالبحر
أجل من امليت جثة فيها زوا جهَّ قد كانوا صغرية مقصورٍة إىل كانساس تمريض طاقم
كانوا . املتوىفَّ الجندي بأمتعة ِفعله ينبغي ما عىل بدقة تنصُّ الجيش لوائح كانت الدفن.
من يتخلَّصون كانوا الشخصية، وحقيبته وأسلحته وحذائه العسكري زيِّه من يتخلَّصون
فرشاة ُمخلَّفات؛ ى تتبقَّ كانت الحاالت من حالة كل يف ولكن للتعليمات. وفًقا هذا كل
خمس يف هنالك كانت معه. يحملها كان التي والصور حالقته، وأمواس ، املتوىفَّ أسنان

بها؟ فعله ينبغي الذي ما الشفقة؛ إىل تدعو كومات
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َسمينة لفتاٍة كانت الصور إحدى العريف؛ تخصُّ التي الفوتوغرافية الصوَر كلود أخذ
صغريًا َعلًما وتضع عريضة، وقبعًة عليها للغاية ضيًقا أبيَض فستانًا ترتدي ساذَجة، تبدو
ُمتقاطعتان ويدها جالسة كبرية المرأٍة كانت األخرى الصورة امُلمتلئ. صدرها عىل ُمثبَّتًا
ريب ال — العظام وبارز ب ُمتخشِّ وجٍه عن ويكشف مشدود، الرقيق َشعرها حجرها. عىل
ينمُّ وجهها أن ظنَّ الكامريا. مواجهة يف ُمغَمضتان وعيناها — القديم العالم من وجٌه أنه

اإلطالق. عىل تفهم تكن لم وكأنها اقتناعها، وعدم وعنادها ِصدقها عن
أن سوى عليك ما األخرى، الصور «وكذلك وأضاف: الصورتني.» هاتنَي «سآخذ قال:

ذلك؟» تظن أال السفينة، من بهم تُلقَي

٧

أثناء ة حادَّ بحر ُدوار بنوبة — «بي» الرسية يف األول الضابط — ماكيس النقيب أُصيَب
بمثابِة كانت أنها بد ال الوباء. هذا يف رجاله يُساعد أن يستطع لم أنه لدرجة الرحلة،
واجبات ألداء منه تلهًفا أكثر اإلطالق عىل أحٌد يوجد لم ألنه لكربيائه؛ ُمروِّعة رضبٍة

بأكملها. الضابط
عند قابله قد كان إذ لينكن؛ يف بسيطة معرفًة ماكيس هاريس عَرف قد كلود كان
ولم حينذاك، بماكيس أُعجب قد يكن لم الجامعة. داخل تعارٌف بينهما وظل إرليش، عائلة
املسيسيبي، من فقريًة ماكيس عائلة كانت جيًدا. ضابًطا اعتربه ولكنه اآلن، به ُمعَجبًا يكن
يف تقدُّم تحقيق عىل يقترص ال كبري، بطموٍح يتمتَّع وهو نيماها، مقاطعة يف استقرَّت وقد
عن عبارٌة الجامعية حياته قوله. حدِّ عىل شأن» ذا «شخًصا يُصبح أن بل فحسب، حياته
«األشخاص إزاء وشعوره امُلفيدين. واملعارف االجتماعية االمتيازات وراء محموم سعٍي
ُمدربًا كان املكسيكية. الحدود عىل ماكيس خدم تخرُّجه، بعد التبجيل. حدَّ يبلغ املناسبني»
نحيًال كان قوة. من الضعيف جسُده أُوتَي ما بكل واجباته يف وانخرط ، يكلُّ ال عسكريٍّا
وتجعل العليا، أسنانه عن تخرج السفىل أسنانَه يجعل فكِّه وتصلُّب البرشة، وشاحَب
رغبته عن تعبريًا والعصبية، التوتر من النابعِة ترصفاته، كلُّ كانت ُمتصلبًا. يبدو وجهه

التفوق. يف العميقة
أو لفانينج، الرعاية يُقدِّم كان عندما األيام. هذه مزدوجًة حياًة يعيش أنه كلود شَعر
كان إذ للتفكري؛ وقٌت لديه يكن لم املرىض، الجنود رعاية يف يُساعد املخزن يف كان عندما
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عىل ساعًة بنفسه يختيل عندما ولكن فعلُه. له يُتاح كان الذي التايلَ اليشء يفعل تلقائيٍّا
الطقس كان االتساع. الدائمة بالحرية الواخز الشعور من ملحة يُعاوده كان السفينة، ظهر
كان اإلطالق. عىل مثله طقًسا عَرف أن له سبق قد يكن لم إذ مستمرَّة؛ مغامرٍة بمثابِة
قد يشء مثل املوحشة الرمادية املحيط وامتدادات بالغيوم امُللبَّدة والسماء واملطر الضباب
طفولته، يف قرأها التي القديمة البحر قصص من ذكريات ربما بعيد؛ زمٍن منذ تخيَّله
من يبدأ أنه بدا أنخيسيس، سفينة عىل هنا قلبه. يف دافئة بقعًة أيقظت الذكريات وتلك
واألخرى. الفينة بني أُغِلَقت قد ذلك بني فيما البغيضة الثغرة كانت طفولته. انتهت حيث
مأًوى؛ صار البداية يف ُمحِبًطا كان الذي الضباب هذا الضباب. وسط عمره سنواُت ُمحيَت
كي فرصة للمرء وُمعطيًة السالفة، األحداث كل من ُمتخفيًة املكان، حيز يف ل تتنقَّ خيمة
مه. توهَّ ما هو ذلك كان املايضحرفيٍّا؛ صفحة ُطويَت للمستقبل. ويُخطط أفكاره يُصحح
فريد الفرقة رئيُس منه طلب عندما السفينة. ِسجل يُنبئ مما بكثري أكثَر أمياًال قطع لقد
أنه وراء السبب يف ويُفكر للحظة ف يتوقَّ أن عليه تعنيَّ الشطرنج، معه يلعَب أن ماكس
إنيد وجه له تراءى ما نادًرا لديه. املمقوتة التداعيات من القدر ذلك اللعبة لتلك كان
من مجموعة عىل مرَّ أْن تصادف إذ العابرة. األحداث أحُد به ذكَّره إذا إال الخادع األبيُض
وشعوُر يبتعد ثم للحظة يستمع كان الحرب، وعرائس محبوباتهم عن يتحدثون الِفتية

السفينة. متن عىل الزواج يف حظٍّا األقلَّ الرجَل كان ألنه قلبه؛ يف يختلُج السعادة
معتلِّني كانوا الجنود من العديد ألن وذلك السفينة؛ سطح عىل كبري متََّسع يوجد كان
ألنُفسهما يستحوذان آرش وألربت هو كان األحيان بعض ويف الوباء، أو البحر ُدوار من إما
هذه يف رفيق أفضَل البحرية جنديُّ كان السفينة. عىل للعواصف امُلعرَّض الجانب عىل
إىل يتطلع فتئ ما وأيًضا نفسه. عىل وُمعتمًدا وهادئًا، الَجنان، ثابَت كان فقد الكئيبة؛ األيام
يف الشاَي يحتيس فيكتور كان يتزايد. به كلود إعجاب فكان مورس، فيكتور أما املستقبل.
دونه من سيَهلك كان الظهر— بعد يوم كلَّ بالضباط الخاصة التدخني ُغرفة خاصيف ركٍن
املحمص الخبز من الخاصة الجانبية األطباق بعَض له يُقدم املضيُف كان ما ودائًما —
الساعة. هذه يف إليه االنضمام من يتمكَّن كلود كان ما وعادًة . املحىلَّ البسكويت أو واملربَّى
إىل فيكتور أشار الرابعة. الساعة يف التدخني ُغرفة إىل دخل تانهويزر، جنازة يوم يف
يضع وهو قال الشاي. مع الساخن الويسكي من كأَسني يُحرض أن منه وطلب املضيف،
تشعر أال الرشاب. بعض تحتَيس أن وينبغي ويلر، يا للغاية مبتلٌّ أنت «أتعَلم، كأسه:

الرشب؟» مع أفضل بحاٍل
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من بالدفء أشعر أن املستحَسن من أخرى. كأًسا سأتناول أنني أظن كثريًا. «أفضل
الداخل.»

شاغلو كان الطاَزج.» الليمون بعض يل وأحِرضْ امُلضيف، أيها أُخَريان «كأسان
بعذوبة يعزف السويديِّني الِفتية وأحد منخفض. بصوٍت يتحدَّثون أو يقَرءون إما الغرفة
كان واليوَم ذلك، فعل يف قة منمَّ طريقٌة وله الشاي. يصبُّ فيكتور بدأ قديم. بيانو عىل
كذلك؟ أليس املرء، عظم يف ينخر االسكتلندي الضباب «هذا قال: خاص. نحٍو عىل حريًصا

السفينة.» سطح عىل بك مررُت عندما ما نوًعا ُمتوعًكا يل بَدوت
أحَظ ولم البارحة. ليلة تانهويزر أرعى ُمستيقًظا «كنُت يتثاءب: وهو كلود تمتَم

النوم.» من ساعة من بأكثَر
أيًضا أنا يت تلقَّ لقد ذلك. يؤسفني الضخم. عريفك فقدَت أنك سمعُت «نعم، قال:
كلَّ يُحبط ذلك فرنيس. ميناءٍ إىل ه سنتوجَّ أننا عن اآلن رصاحًة أُفصَح لقد سيئة. أخباًرا
«هل وأضاف: كتَفيه. يهزُّ وهو كأسه أزاح الحرب!» حال هو هذا حال، أي عىل ُخططي.

بالخارج؟» نوبٌة لديك
به؛ اإلعجاب إىل فيكتور يدفع الذي السبب عن نفسه يف يتساءل ما كثريًا كلود كان
كيف أعرف أن أودُّ ا، رسٍّ يكن لم «إن قال: فيكتور. يُفضله الذي النوع من يكن لم إذ

الربيطاني.» بالجيش األحوال من حال بأي التحقَت
أنهى عندما بإيجاز. قصتَه فيكتور َرسد املطر، تحت ويروحان يغُدوان كانا بينما
العمل ساعات وبعد ُمحاسبًا. ليك كريستال يف الكائن والده بنك يف عمل الثانوية، املدرسة
قال املوسم. حسب الفراولة، حوضزراعة يف يعمل أو التنس يلعب أو يَتزلَّج كان البنك، يف
شيكاجو، من قمصانَه ويطلب صيف، كلَّ البيضاء الرساويل من زوَجني يشرتي كان إنه
فيه بلغ الذي الصيف يف عاَمني، قبل الواعظ. ابنة خَطب ذلك بعد ُمتأنِّق. أنه ورأى
بمبلٍغ شيًكا له كتب ثَم ومن نياجارا؛ الِت شالَّ يرى أن والده أراده عمره، من العرشين
— مطلًقا منها واحدًة دخل قد فيكتور يكن لم إذ — الحانات من ولده وحذَّر ُمتواضع،
ثم مقدمات، دون من الوقت عن يسألَن يأتني الالتي النساء ومن الباهظة، الفنادق ومن
تعرَّف نياجارا، الت شالَّ يف النُّدل. أو الني للحمَّ بقشيش إعطاء رضورة بعدم وأخربه ودَّعه،
كثرية. عظيمة أشياء عىل عينَيه فتَحوا الذين الشباب الكنَديني الضباط بعض عىل فيكتور
حوض ومن البنك من َمهربًا ووجده أُشدِّه، عىل التجنيُد كان معهم. تورونتو إىل سافر
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وَقِبلوه الجيش. يف جاذبية واألكثر األفضل السالَح الجوية القوات بَدت الفراولة. زراعة
ذا. هو وها فيها،

يف ستستقرُّ أنك أظن «ال وأضاف: أخرى.» مرًة ديارك إىل تعود «لن واثًقا: كلود قال
آيوا.» يف صغرية بلدة أي

ال إنه باملستقبل. أنُفسنا نشَغُل ال الجوية، القوات «يف اكرتاث: بغري فيكتور قال
معه كلود الحظها قد باهت ذهبي لوٍن ذات سجائر ُعلبة أخرج التفكري.» عناء يستحقُّ

قبل. من
تُحبه، شخص من هدية إنها كثريًا. تُعجبني إنها للحظة؟ أراها أن يل تسمح «هل

كذلك؟» أليس
الجوية القوات رجل وجه عىل ا، جدٍّ صادق شعوٌر التأثر، من عابرة اختالجٌة بَدت
تقابلها. أن أريدك امرأة «نعم، وأجاب: بشدة. األحمر الصغري فُمه وتقلَّص بياني، الصِّ
«أقدم بطاقتي: عىل مايزي ُعنوان «سأكتب املرتفعة، ياقته فوق من ذقنه وقَرص هاك»،
لندن إىل وصلَت إن إليه. ستحتاج ما كل هذا األمريكية»، املشاة قوَّات من ويلر، امُلالزم

بَرتْحاب.» وستستقبلك البطاقة، هذه لها قدِّم فوًرا. ُزرها د. ترتدَّ فال قبيل
«لم سيجارة. يُشعل فيكتور كان بينما جيبه، دفرت يف البطاقة ووضع كلود شَكره
كنُت إن مًعا. لندن يف وكنَّا تصادف إذا سافوي، فندق يف معنا عشاءك ستتناول أنك أنَس
تُقابل أن لك رائًعا أمًرا سيكون ا حقٍّ عنواني. هو ُعنوانها دوًما. هناك فستجدني هناك،
كلَّ فعَلت إنها وقال حديثه تابَع صديقي.» ألنك معك؛ لطيفة ستكون مايزي. مثل امرأًة
يف تعيش اآلن وكانت ألجله. أصدقائها عن وتخلَّت زوجها، تركت فقد ألجله؛ بُوسِعها ما
بالطبع ُمروِّعة. حياًة عاشت ذَهابه. وتَخىش قدومه تنتظر حيث تشيليس، يف صغرية شقٍة
كان تمويًها. كان كلَّه هذا لكنَّ القدامى، املعارف من آخرين ضباًطا تستضيف كانت

عندها. ل املفضَّ الرجل
عن يقوله ما يعرف أن دون كلود وحملَق صورتها، أخرج أن بفيكتور األمر وصل
حولها امُللتف والرقبة الثقيلة، الرموش ذاتَي امُلنهَكتنَي والعينني كالقمر، امُلستدير الوجه
أنوثٍة عن يُعربان اللذَين امُلنتفَخني النهَدين حتى العاريتنَي، والكتَفني اللؤلؤ، من ِعقٌد
من ولكن الناعمة، البرشة من الفسحة تلك يف تجاعيُد أو خطوط توجد تكن لم ناضجة.
كبريٌة أنها يُرى أن السهل من كان نفِسه، الوجه شكل من والذقن، يبتسُم ال الذي الفم
ُمبعثٍَر كبري بخطٍّ مكتوبًا كان الصورة، وعىل لفيكتور. ا أمٍّ تكون ألن يكفي بما السن يف
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بني واقًعا كلود يرتك أن لدرجة املشاعر ة رقَّ من قدٍر عىل فيكتور كان لو نرسي!» «إىل
ة. تامَّ بُنوَّة عالقَة كانت السيدة هذه مع عالقته أن يعتقد أن كلود ل َلفضَّ الشكوك،

يف لهنَّ وجود ال املرأة تلك نوعية من «النساء الصور: صندوق يُغلق وهو الطيار تمتَم
الحياة تغدو معها أخرى. وأشياءُ وموسيقيٌة اللغات يف ُمتخصصٌة «إنها وأضاف: عاملك.»
ذاتها، حدِّ يف الحياة أما املرء. يجعلها كيفما هي قولها، حدِّ عىل الحياة، راقيًا. فنٍّا اليومية

هامد.» سقم إنه له؛ قيمة ال رأسك مسقط لها. قيمة فال
تتكلَّم.» أسمعك أن أحبُّ ولكني معك، أتَّفق أنني أظن «ال وقال: كلود. ضحك

تجري حياتية أموًرا ستجد أشالء، إىل تمزَّق الذي فرنسا من الجزء ذلك يف «حسنًا؛
وتفريغ تحميل عامَل أكون أن ل أُفضِّ كان. أيٍّا رأسك مسقط يف يجري مما أكثَر األْقِبية يف
أمريكا. يف الرباري واليات إحدى يف املصارف ملوك أحَد أكون أن عىل لندن أرصفة أحد عىل
مقابله.» يشءٍ عىل الحصول يمكنك شلنًا، تمتلَك ألن يكفي بما محظوًظا كنَت إن لندن، يف

الديار.» يف ا جدٍّ هادئٌة األمور «نعم، اآلخر: اعرتف
سلبتَهم إن الرجال أنُفس يف ى سيتبقَّ الذي ما كاملوت! حياة إنها إلهي، يا «هادئة؟
دروس من التسلل أعرفهم؛ إنني يشء. كلِّ من يخافون إنهم ج؟ توهُّ من بداخلهم ما كلَّ
انرصف الظالم!» حلول بعد الصغرية البلدات تلك طُرقات يف والتجوُّل الكنائس، يف األحد
أنا كذلك؟ أليس صديقان، والطبيب أنت «باملناسبة، وقال: فجأًة. املوضوع عن فيكتور
إن تسأله أن تُمانع هل املفقودة. أمتعتي حقيبة يف موجوًدا كان ما، دواءٍ إىل بحاجة
األطباء هؤالء كل بنفيس. إليه أذهب أن أريد ال الطبية؟ الوصفة هذه توفريُ بإمكانه كان
ال ترى، كما الطبية. الفحوص من التهرُّب يف الحظُّ حالفني لقد عني. يبلغ وقد ثَْرثارون،

لك.» ليست األدوية أن تُخربه أن يُمكنك بالطبع مكان. أي يف أُحبَس أن أريد
«فهمت؛ وقال: بازدراء. ابتسم ترومان، الطبيب إىل الزرقاء الورقة كلود قدَّم عندما
الورقة. يل أعاد النوع.» هذا من يشءٌ لدينا ليس ال، لندني. صيديلٌّ الوصفَة هذه كتَب
عالج، إىل بحاجة فهو يُريدها، صديقك كان إن ُمسكِّنات. إال هي ما األدوية «تلك وأضاف:

عليه.» يحصل أين من يعلم وهو
وأخربه العشاء، تناول بعد الطعام ُغرفَة يُغادران وهما فيكتور إىل الورقَة كلود أعاد

منها. أيٍّ عىل الحصول من يتمكَّن لم أنه
لك!» جزيًال «شكًرا وأضاف: آسف.» «أنا بغطرسة: وجهه تورَّد وقد فيكتور قال
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٨

كانت الطبيب. حيويتُه وفاجأْت منه؛ األقوى الرجال من كثري من أفضَل فانينج تود صمد
ُمعتلِّني يكونوا لم ماتوا الذين املرىض أن األمر يف ما وأسوأ باطراد، تتزايُد الوَفيات قائمة
وماتوا عمرهم، من والعرشين عرشة التاسعة يف اء، أصحَّ أقوياء شباٍب حاُل انقلب ا. جدٍّ
ُطرقات كانت مكان. كل يف كان املوت وألن اآلخرين، موت بسبب شجاعتهم، فَقدوا ألنهم
يف دائًما هكذا يكون األمر إن ترومان الطبيب قال حولهم. من املوت برائحة تعجُّ السفينة

املرض. من سيَتعاَفون كانوا حاالتُهم ُعِزَلت لو مرىض مات الوباء؛ حالة
هواء: نسمة الستنشاق املستشفى من مًعا َصِعدا عندما األيام، أحد يف الطبيب علَّق
ملكافحة الجنود اها تلقَّ التي اللقاحات هذه كلُّ كانت إن ا عمَّ أتساءل أحيانًا ويلر، يا «أتعَلم
ظللت إن عقيل أفقد سوف نشاطهم. من تُقلِّل األمراض من وغريهما والجدري التيفويد
لم ملَّا املزرعة؟» إىل سامًلا وتعوَد هذا كلِّ من تخرج أن فداءَ ستُقدمه الذي ما رجاًال! أفقد
يف ُمماِنعًة ذاهلًة نظرًة ورأى مطره، ِمعطف ياقة فوق من ونظر رأسه، أدار ا ردٍّ يسمع

وْجنتَيه. يف رسيع تورٌد تبعها الزرقاوين، الشاي عينَي
هذا حسنًا؛ حسنًا، اإلطالق! عىل ذلك تريد ال املزرعة! إىل العودة تريد ال أنك «أرى
أو مواساة، عن تُعرب كانت ربما ابتسامٌة شفتَيه عىل وارتسمت رأسه، هزَّ الشباب!» حال

ه. َمهامِّ إىل وعاد حسد، عن ربما
وتأنيب يق بالضِّ ويشعر رئتَيه، إىل الكئيب الرَّطب الهواء يشهق مكانه يف كلود مكث
يستمتع كان ِغرَّة. حني عىل الطبيُب أخذه لقد تماًما؛ صحيًحا كان هذا أن أدرك الضمري.
تانهويزر عىل باألىس يشعر مكان. أي يف آمنًا يكون أن يُِرد ولم األثناء، تلك يف بحياته
وقَعت التي واملصائب املصاعب تُزعجه لم نفِسه. عىل باألىس يشعر لم ولكنه واآلخرين،
كانت مثلما جذَّابًة تبُد لم الحياة لكن روا. تذمَّ اآلخرين ألن ر تذمَّ بالطبع الرحلة. هذه يف
فانينج رعاية من أو املستشفى، يف شاقٍّ عمل يوم من يصعد أن يمكنه واآلن. هنا تبدو
بداخله، ما يشءٌ دقائق. عرش غضون يف ذلك كلَّ وينىس عليه، يُداوم الذي وبيضه البائس
«أنا ويقول: يتالطُم َفِتئ ما تتقاذُفهم، كانت التي الهائجة الرمادية األمواج رخاوة مثل يف

طريقي.» يف ماٍض أنا ورائي. يشء كل تركت لقد ذاتي. بكل هنا
جنازة فيه أُقيمت الذي البارد اليوم اليوم، ذلك يف إال ا حقٍّ بالبؤس يشعر لم
ال كي بالتأكيد، مشاعر، بال يكون أن بد ال البحر. بُدوار ُمصابًا كان عندما الفريجيني،
يفعل وكان بهم، ُمنشغًال عقلُه كان كذلك. يكن لم لكنه وأصدقائه، رجاله بمعاناة يتأثَّر
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لذلك، نتيجًة الرضا من بنوٍع أيًضا شَعر أنه حينئٍذ له بدا ولكن أجلهم، من بُوسعه ما كل
يستيقظ كان طيب! سلوٍك من له يا ترومان. للطبيب فائدة ذا بكونه َمزهوٍّا ما نوًعا وكان
وهو يوم كلَّ يكرب العالم كأن واالستمرارية، بالحرية الشعوُر ذلك قلبه ويف صباح كلَّ
ماضيًا كان لكنه ُمروًِّعا، ذلك وكان ويموتون، باملرض يُصابون اآلَخرون كان معه. يكرب

األمام. إىل ودائًما والسفينة، هو األمام إىل
املفرتض من أخريًا. وتحرَّر طويلة، مدًة يُصارع ظل ما شيئًا بأن نفسه يُحدِّث كان
وقتًا وأضاع خاطئة، مساراٍت تبع قد األوىل؛ املارن إقليم معركة منذ فرنسا إىل يصل أن
ألي يمكن وال أخريًا، الصحيح املسار عىل أصبح ولكنه البؤس، من يكفي ما ورأى ثمينًا،
وشديد مشاعره، إظهار من والخوف الحياء ويمنعه ا، جدٍّ ا غضٍّ يكن لم لو يوقفه. أن يشء
إىل يهرب أو فيكتور، مثل كندا، يف الجيش إىل سيَنضمُّ كان دربه؛ عىل العثور يف الحمق

يفعل؟ لم فلماذا اآلن. تماًما ممكنًا بدا ذلك كل األجنبي. بالفيلق ويلتحق فرنسا
أنفسهم إقحام من للغاية يخَشون ويلر آل كان ويلر.» آل «طريقة تلك تكن لم حسنًا،
أكثَر وكانوا إليه. ينتمون ال حشد يف طريقهم شقِّ ومن بها، فيهم مرغوبًا ليس أماكَن يف
أن يستطيعوا لم «رومانسيتهم». أو مشاعرهم تأثُّر يُظهر قد يشء أي فعل من خشيًة
إال غريبًا، مسلًكا يسلكوا أن عن فضًال للنظر، الفتًا َمسلًكا ينتهجوا بأن ألنفسهم يسمحوا
هذه أصبحت مثله، شخٍص مع التاريُخ تعطَّف لقد حسنًا، اليومي. العمل إطار يف كان إذا
مع األمر، نهاية يف التجِربة هذه ِغمار خاض لقد اليومي. عمَله بكاملها الرائعة املغامرة
والثقة الخيال من أكرب بقدٍر أصًال يتمتعون آخرين وأشخاص البحرية وجندي فيكتور
كيف يعرف يكن لم ألنه الطاحونة عند مكتئبًا يجلس أن اعتاد سنوات، ثالث قبل بالنفس.
نفسه بها يرمي طريقة أي الواقع، يف أو «استدعاء»، أي ى يتلقَّ أن نرباسكا من ُمزارع لفتًى
وأولئك سيجر أالن عن تأكله، والَغريُة يقرأ، أن اعتاد فرنسا. يف الدائر الرصاع أتُّون يف
عَرفوها. حضارٍة أجل من القتال يف الحقُّ لديهم كان الذين املحظوظني األمريكيِّني الِفتية
ويلر، عائلة أفراد جميَع ويلر، آل نَت تضمَّ إنها حتى هائلة معجزة حَدثَت؛ املعجزة لكن
معجزًة كلُّه ذلك كان لقد نعم، الطموح. وعديمي الفظ األسلوب ذوي شمَلت أنها لدرجة
ألييشء يمكن يكن ولم فيها، انخرَط لقد الذهبية. فرصتهم كانت الفظ؛ األسلوب ألصحاب
لم احتماًال كان ذلك ألن مزحة؛ مجرَد كان ما وهو جانبًا، به نُحي إذا إال يُثبِّطه أو يُوِقفه أن
صدره. يف بقوة يختلُج مصريي، هدٍف هدف، بوجود الشعور كان مطلًقا. جديٍّا فيه يُفكر
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٩

وسلَّمه اإلفطار، من عائٌد وهو ترومان بالطبيب كلود اْلتقى الطبيب!» أيها هذه، إىل «انظر
ال أنه الورقة يف مكتوبًا كان ميكس. تي دي املضيفني رئيس ِباسم عة وُموقَّ مكتوبة ورقًة

نَِفدت. املؤن ألن املرىض إىل لتقديمه برتقال أو بيض يوجد
بإعدام الحكم بمثابة الورقة هذه تكون أن «أخىش الورقة. إىل شزًرا الطبيب نظر
يف تتناقش ال ملاذا آخر. يشء أيَّ بإطعامه الحياة قيد عىل إبقائه من تتمكن لن مريضك.
دقائق.» بضع غضون يف عنده بك سألحق الحيلة. واسُع شخص إنه تشيسوب؟ مع األمر
إنه حتى الوباء، تفيشِّ منذ تشيسوب الطبيب مقصورة عىل كثريًا يرتدَّد كلود كان
ُمريًحا، مكانًا كان مشورة. أو أدوية أجل من يذهب عندما هناك االنتظار يُحب كان
بالكتب، مليئة الجدران ُمبِهج. قطني قماٍش من بستائر وُمزوًَّدا بالخصوصية، ويتَّسم
وتوجد األطراف. يف بأقفال وُمزوَّدة الجدران، عىل ُمنزلقة خشبية بألواٍح مكانها يف املثبَّتة
عبارة الكتب وبقية واإلنجليزية؛ األملانية باللغتنَي العلمية األعمال من ا جدٍّ كبرية مجموعٌة
عىل أبيض مسحوًقا يَزُن تشيسوب وجد الصباح، هذا ورقية. أغلفٍة يف فرنسية رواياٍت عن
البارحة ليلَة قرأه قد نفسه هو كان الذي الكتاب يوجد رسيره، فوق الرف عىل مكتبه.
انتباَه واألصفر، األسود باللوننَي بحروف املكتوُب حب»، «جريمة العنوان، لفَت نومه؛ حتى
الذي املفصالت ذي املقعد عىل يجلس أن الزائر إىل وأشار ِمعطفه، الطبيب ارتدى كلود.

مأِزقه. كلود رشح األحيان. بعض يف املرىض عليه يُفَحص كان
والخشونة. الضخام الرجال أرض كندا، من السفينة طبيُب يكون أن الغريب من كان
توجد اليرسى، َوْجنته عظمِة عىل وردية. وبرشٍة صغريتني وقَدَمني بيَدين تلميذ، مثل بدا
أنثويٍّا. وجهه جعل ذلك أن بدا ما ولسبٍب حريري، َشعٌر يُغطيها كبرية، بُنِّية شامٌة
يُحاول شخص مثل كان الخاص. العمل يف نجاحه عدم وراء السبب معرفة السهل من
بالنفس، الثقة بعدم بشدة ُمبتًىل فهو والربد؛ الحرارة من َمسحوج جلدي سطح حماية
يحبس أن اختار أنه لدرجة بياني، الصِّ بمظهره يتعلق فيما شديدة حساسيٌة لديه وكان
تماًما. ناسبه قد أسرتاليا إىل الرحلة طوُل كان البحر. يف ُمتأرجح خشبي سجٍن يف نفَسه
يف املكوث من بكثري عليه أهَوُن السيئة الطقس ظروف تحت والتالطُم الحياة وخشونة

البرش. لشخصيات الدائم والتعرض باملدينة، مكتب
الحليب تُعطيَه أن جرَّبت «هل سأل: بالنفاد، ُمهدَّدة فانينج تغذية بأنَّ كلود أخربه ملا

امُلملَّت؟»
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يف سنظل تقديرك يف الوقت من كم واحدة. زجاجٌة ترومان الطبيب لدى يتبقَّ «لم
البحر؟»

خمسة.» وربما أيام، «أربعة
صديقه.» ويلر امُلالزم «سيَفقد لتوِّه: دخل قد كان الذي ترومان، الطبيب قال

ِمزالج أغلق النحاسية. ِمعطفه أزراَر بعصبيٍة ويجذب للحظة، عابًسا تشيسوب وقف
تُقِحمني لم إذا املعلومات، بعض أمنحك أن «بُوسعي بحزم: قائًال زميله إىل واْلتفَت بابه
ساعات لعدة األمر. هذا يف اسمي تَذُكر ال ولكن لك، يحلو ما فعُل يمكنك األمر. يف
البيض ُعلَب األخري مقصورة إىل يحمل املضيفني كبري ُمساعدي أحد ظل البارحة، ليلَة
إليه، متَّجهون نحن الذي امليناء عن النظر بغضِّ السفينة. مطبخ من الربتقال وصناديق
الربتقال. عن بنسات ستة وربما طاَزج، بيض ُعلبة كلِّ عن شلن عىل يحصل أن يمكنه
لقد عليها. امُلتعاَرف ِعالوته هذه ولكن بها، أمدَّتكم فحكومتكم لكم؛ مملوكٌة املؤن هذه
إىل الوصول قبل كذلك. األمر كان ما ودائًما سنوات، ستَّ السفينة هذه متن عىل أمضيت
أن بعد فها ويُرصِّ مقصورته، إىل املؤن من ى يتبقَّ ما أفضُل يؤخذ أسبوع، بنحو املوانئ أحد
الُعرف، بذلك علم عىل الربَّان يكون ربما ذلك. يفعل ولكنه فها، يُرصِّ كيف أعلم ال نرسو.
أي يف نظر وجهُة يل يكون أن شأني من ليس به. سماحه وراءَ ما سبٌب يوجد وربما
أيُّ لديه وكان حدث وإن اإلنجليزية. السفن متن عىل بنفوذ املضيفني رئيس يتمتَّع يشء.
يَديك.» بني الوقائع هي ها عميل. أفقُد يجعلني أن يمكن آجًال أو فعاجًال نحوي، ضغينة

املضيفني؟» رئيس إىل أذهَب أن يل تأذن «هل ترومان: الطبيب سأل
عندما الخصومة يف فاجر رجٌل إنه علمي. دون تذهب أن يمكنك ولكن ال. «بالطبع

مرضاك.» وعىل عليك العيش ص يُنغِّ أن ويمكنه يغضب،
عىل وسأحرص أخربتَني، أن لك أُقدِّر ذلك. من أكثر األمر عن نتحدَّث لن «حسنًا،
باْلِتهاب املصابة الجديدة الحالة تلك ملعاينة معي تذهب أن أيمكنك األمر. يف إقحامك عدم

السحايا؟»
فضح عدم وراء السبب يفهم لم الطبيب. عودَة مقصورته يف نافد بصٍرب كلود انتظر
يُوبِّخ سمعه منذ الرجل يكره كان آخر. وغد أي مثل معه والتعامل املضيفني رئيس
عن يُدافع أن هوكينز يُحاول لم األيام. أحد صبيحَة الحمام عن املسئول امُلسنَّ املضيف
«نعم ويقول: يرتعش، كلُّه وجسده ُمربِّح، لرضٍب تعرَّض كلب مثل وقف ولكنه نفسه،
لم ُمزمِجر. ُمنخِفض بصوٍت بربود يسبُّه رئيسه كان بينما سيدي»، يا نعم سيدي. يا
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االحتقار. من القدر بهذا يُخاَطب حيوانًا حتى أو إنسانًا سِمع أْن لكلود سبق قد يكن
َرْطب ُمنَهك َشعٌر وله كالُجبن، أبيَض بالقسوة؛ يوحي وجٍه ذا املضيفني رئيس كان
عىل إال ينمو ال أنه يبدو الذي الغريب الدُّهني الشعر جبهته؛ أعىل من الخلف إىل ط ُممشَّ
كانتا جفونهما ولكن لوز، حبَّتَي بالضبط تُشبهان عيناه كانت والنُّدل. املضيفني رءوس
ضيقة. ُفتحٍة خالِل من إال يُرى يكن لم الباهت اللون ذا العني بؤبؤ أن لدرجة ُمنتفختنَي

املفتوحتنَي. شفتَيه فوق ُهدَّاب كأنه يتدىلَّ اللون فاتُح طويٌل شارٌب وكان
السيد يزور ألن اآلن مستعدٌّ أنه أعلن املستشفى، من ترومان الطبيب عاد عندما

يل.» يشء أي فعل يستطيع ال ولكنه الخلقة، قبيح شخٌص «إنه ميكس.
الباب. وطَرقا املضيفني رئيس مقصورة إىل ذهبَا

تريد؟» «ماذا ُمهدِّد: صوت ردَّ
كبري مكتب عىل يجلس املضيفني رئيس كان ودخل. بتكشرية رفيقه الطبيب رمى
هنا. أحد أيَّ أرى ال عذًرا، «أستميحك بربود: وقال كرسيَّه. أدار الحسابات. بدفاتر مغطٍّى

«… سأكون
يشء لديَّ ولكن يل، تطفُّ عىل أعتذر املضيف. أيها بأس «ال برسعة. يَده الطبيب رفع
تردَّد كان لو أنه كلود اعتقد طويًال.» وقتك من آُخذ لن انفراد. عىل لك أقوله أن يجب
سيد يا ويلر، امُلالزم هو «هذا برسعة. أردف ولكنه سيَطرده، املضيفني رئيس كان للحظة،
حاَفظ .٩٦ املقصورة يف ِرئوي بالتهاٍب مريًضا يرقد الضبَّاط من زمالئه أحد ميكس.
عدا َمِعدته يف طعام بأيِّ االحتفاظ يستطيع ال إنه خاصة. برعايٍة حياته عىل ويلر امُلالزم
قوته عىل الحفاظ من نتمكَّن فربما األطعمة، هذه له َرت توفَّ وإذا الربتقال. وعصري البيض
يف فسيَموت عليها، له نحصل لم إن فرنسا. يف مستشًفى إىل ونحمله ى، الحمَّ تزول حتى

الوضع.» هو هذا ساعة. وعرشين أربع غضون
إخطاًرا يَت تلقَّ «هل الخارج. إىل مكتبه عىل املوضوع املصباح ه ووجَّ املضيف نهض
فعُل يمكنني ال إنه القول يؤسُفني إذَن السفينة؟ متن عىل والربتقال البيض َكمية بنفاد

باملؤن.» السفينة هذه أُمدُّ من أنا لسُت لك. يشء
واللحم. والبَيض الفاكهة رت وفَّ املتحدة الواليات حكومة أن أعتقد ذلك. أفهم أنا «كال،
يف الخوض دون تَنَفد. لم مرييض أجل من إليها أحتاج التي األصناف أن يقينًا وأعلم
وسائُل بينما يموت املتحدة الواليات من ضابًطا أترك لن أنني أُحذِّرك التفاصيل، من مزيد
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سأفعل اجتماع. إىل السفينة متن عىل الضباط وسأدعو الربَّان، إىل سأذهب ُمتاحة. إنقاذه
الرجل.» هذا ألُنِقذ يشء أيَّ

مقصورتي؟» غادرَت هالَّ واجباتي. أداء طريقة يف ل تتدخَّ لن ولكنك شأنك، «هذا
والربتقال البَيض ُعَلب من عدٌد ُحِمل البارحة ليلَة أنه أعلم املضيف. أيها لحظة، «بعد
تقديم عىل وافقت إذا األمريكية. املشاة قواِت تخصُّ وهي اآلن، هنا إنها الُغرفة. هذه إىل
تحقيق فتِح عىل فسأعمل رفضت، إن أما أعرفه. ما آخُر أحٌد يعرف فلن ملرييض، املئونة

أفعل.» حتى أتوقَّف لن األمر. هذا يف
وجهه. مثل الجبن، بياَض بيضاءَ الناعمة الكبرية يده بَدت قلًما. وأخذ املضيف جلس

املقصورة؟» َرْقم «ما اكرتاث: بعدم سأل
وتسعون.» «ستة

بالضبط؟» املطلوب «ما
يف تصَل أن عىل ساعة، وعرشين أربع كلَّ الربتقال من وُدَزينة البَيض من «ُدَزينة

يُناسبك.» الذي الوقت
ِفعله.» يمكنني ما «سأرى

مثلما بغتًة ضيفاه وخرج أمامه، الكتابة لوحة عن عينه املضيفني رئيُس يرفع لم
دخال.

عن املسئول املضيف يضطلع أن حتى قبل صباح، كلِّ من الرابعة الساعة نحو يف
يغتسل، لم ِمرساٌل ويَرتك خفيًفا، َطرًقا يُطَرق كلود مقصورة باُب كان ه، بمهامِّ الحمامات
بالدقيق؛ ُملطَّخ املشعر وصدره خرصه، حول مربوط إزاٌر وعليه عاٍر، الُعلوي ونِصفه
عني وَمحجُر فقط، واحدة عنٌي لديه وكان مطلًقا، يتكلَّم لم الباب. أمام ُمغطَّاًة سلًة
تقشري يف ويعمل ذهنية، بإعاقٍة وُمصاب املضيفني لرئيس شقيٌق أنه كلود عَرف ُمتورِّم.

السفينة. مطبخ يف األطباق وغسل البطاطس
من يقرتبون أخريًا كانوا عندما ميكس، السيد مع محادثتهما من أيام أربعة بعد
املضيفني رئيس أن يُخربه كي طبي فحٍص بعد كلود ترومان الطبيب أوقف الرحلة، نهاية
حالته؛ أتوىلَّ أن مني وطلب البارحة، ليلَة طلبي يف «أرسل الوباء. أعراض عليه ظهَرت قد
بدا تشيسوب. من ترصيح عىل أحصل أن عيلَّ تعنيَّ مطلًقا. تشيسوب مع يتعامل لن

يل.» الحالة بتسليم ا جدٍّ مرسوًرا
ا؟» جدٍّ سيئة حالته «هل
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امُلزِمن. برايت داء ُمضاَعفات؛ ثَمة ذلك. يعلم وهو الشفاء، يف فرصٌة لديه «ليس
لن ولكنه ميناء، إىل نَِصل عندما مستشًفى أُدِخله أن سأُحاول أطفال. تسعَة لديه أن يبدو
مقابل الشلنات عىل سيحُصل من أتساءل تقدير. أقىص عىل أيام بضعة من أكثَر يعيَش
إذا ولدي، يا «كلود، ُمفاجئة: بحيويٍة الطبيب تكلَّم اكتنَزه.» الذي والربتقال البَيض كلِّ
عندما كابوًسا. كانت كأنها الرحلة هذا فسأنىس أخرى، مرًة اليابسة عىل قدمي وضعت
ينالون األرشار حتى أنه أشعر اآلن ولكني املشيخية، الكنيسة إىل أنتمي بعافيتي، أكون

يستحقون.» مما أسوأ
رسيره من قَفز بالسكون. شعوٌر يكتنُفه نومه من كلود فيه استيقظ يوٌم أتى أخريًا
س يتنفَّ رسيره يف راقًدا كان فانينج لكن مات، قد ما أحًدا أن من ُمشوَّش بخوٍف شاعًرا

بهدوء.
الفجر ضوء يف تربز رمادية عريضة يابسة حافٌة الكوَّة؛ عرب ما يشءٌ انتباَهه لَفَت
باهتة أشجار للبحر. امُلزِعج االستقرار عدم بعد بغرابٍة ومستقرة عظيمة الوردي،
زوارُق … حمراء أسُقف ذاُت قريبة رمادية َمباٍن … وُمنخفضة طويلة وتحصينات

كئيبة. قلعة الجرف، وفوق … البحر نحو تُبحر صغرية
يكن لم ولكنه الدامية»، «فرنسا وخرب؛ ُممزَّق بلٌد ِوجهته أن يف يُفكر بَِرح ما كان
الساحل مثل مبنًى، أول من والثبات واالكتفاء القوة غاية يف بدا يشء أيَّ قطُّ رأى قد
يقبع الِخضمُّ البحر كان قدَميه، تحت الخلود. أعمدة أَحد مثل كان أمامه. ماثًال كان الذي

هادئًا. الصبح يُرشق رأسه وفوق خانًعا،
البحر. نهايَة كان إذ طويل؛ تحضرٍي نهايَة كان والقوي الثابت الرماديُّ الجدار هذا
أن يف السبب كان مَضت. شهًرا عرش خمسة مدار عىل حياته يف حدث ما كل سبب كان
يحَظوا لن الرحلة، يف معه انطَلقوا ممن آَخرين وعديدين اللطيف، والفريجيني تانهويزر
كبرية، مؤسسٍة يف نُفايات ُمجرَّد كانوا جندي. بميتة حتى أو اإلطالق، عىل حياة بأيِّ
اللطيف االنعتاق لهذا يكون لن إليهم، بالنسبة بالية. حبال مثل السفينة فوق من أُلقيَت
ستظل متى إىل تساءل، أبًدا. وجوٌد — الهادئة واملياه الساكن والشاطئ األشجار —

الراحة؟ وعدم الظُّلمة تكتنفها التي الالإنسانية اململكة تلك يف مطروحًة أجسادهم
خلفه. من آٍت ضعيف صوٌت أجفله

وصلنا؟» هل «كلود،
وصلنا.» لقد فانينج. يا «أجل
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١

حائٌر ومتعرِّق، ُمحرتٌّ صغرية، متاجُر به شارع يف نفَسه كلود وجد اليوم، ذلك ظهرية يف
أجراس بدون هوائية درَّاجات عىل وِصبيٌة الشاحنات سائقو أخذ ِوجهته. يعرف وال تماًما
يُمكن كأنما ِجذعها، عند ووقف ُدلب ُشَجرية بظل استظلَّ وغضب. بسخط فيه يَصيحون
مورس، فيكتور بمساعدة كاهله. عن ُرِفع قد شواغله أكربُ كان حال، أي عىل تحميَه. أن
القاعدة، مستشفى إىل فانينج وأخذ فرنًكا، أربعني مقابل أُجرة سيارة استأجر قد كان
يكون أن دون املستشفى من خرج تكساس. من ضخم تمريض ُمعاوِن ذراَعي بني ورآه
املدينة. قلب إىل الوصول أراد أنه باستثناء إليه، ذاهبًا كان الذي املكان عن فكرة أيُّ لديه
والضوضاء. بالحرارة ُمفَعمة رة، ُمتحجِّ طويلة رشايني فقط قلب؛ بال كانت أنها بدا ولكن
غري أشخاص من مجموعٌة أقبَلت عندما الدُّلب، شجرة تحت هناك، واقًفا يزال ال كان
يف هًدى غرِي عىل يسريون هيكس، الرقيُب يتقدمهم بُنِّية، ثياب يف تائهني، يبدون ُمحدَّدين،
ذراعه. تحت طويًال رغيًفا يحمل منهم واحد وكل ه، همُّ منهم لكلٍّ رجال تسعة الشارع؛
بد ال أنه رأى اآلن! طريقهم وَجدوا كأنهم وبَدوا ِمشيتهم، يف واعتدلوا بابتهاج، كلود حيَّوا

آخر. لشخٍص دلب شجرة تكون أن
بعد ُجبن. عن بحثًا املدينة شوارع يف يتسكَّعون كانوا أنهم هيكس الرقيب أوضح
يبتغون. ما كلَّ هو الجبُن كان الطعم، العديم الهضم، الصعِب الطعام من يوًما عرش ستة
عدا البقالة أنواع كافة فيه ر تتوفَّ أنه وبدا الشارع، ناصية عىل بقالة متجر يوجد كان

اإلشارات. باستخدام تفهُمه العجوز املرأة يجعل أن حاَول قد كان الجبن.



منا واحد

أيها لُغتهم، يف الجبن كلمة تعني ماذا الجبن؟ الفرنسيُّون هؤالء يأكل أَال كان، «أيٍّا
تستطيع أنك أتظن العبارات. كتاب فقدُت ولقد أعرف، كنُت لو اللعنة عيلَّ لتحلَّ امُلالزم؟

تفهم؟» تجعلها أن
الِفتيان.» أيها معي، تعاَلوا سأُحاول. «حسنًا،

قانطة. بصيحٍة نحوهم املتجر صاحبة ُهِرعت املتجر. ودخلوا العرشة، الرجال احتشد
عندما عائدين. تراهم أن ها يَرسَّ ولم منهم، انتَهت أنها ظنَّت قد أنها الواضح من كان
وهو أال حياته؛ يف عمل بأجرأ وقام احرتاًما، قبعته كلود خلع أنفاسها، اللتقاط َفت توقَّ
رجاله وقف حياته. يف فرنسيٍّا شخًصا بها خاَطب العبارات كتاب من جملة بأول ظ التلفُّ
املرأة إىل نظر آخر. سبيٌل يوجد يكن لم يهرب، أن أو ما شيئًا يقول أن عليه وتعنيَّ خلفه،

بالفرنسية: ثابتة بنربٍة وقال عينَيها، يف العجوز
األخرية؛ الكلمة يُضيف وجعله عليه نزل إلهاًما أنَّ ظن سيدتي؟» يا ُجبن، لديِك «هل
حزامه. يف وهو مسدسه من انطلقت َرصاصًة وكأن شديد، ذهوٌل أصابه ذلك أفلَح وعندما
جالسًة كانت التي ابنتها، إىل كلمات ببضع صاحت «جبن؟» املتجر: صاحبة صاحت
معها. وهو الشارع يف وجرت املتجر، خارج وسحبته ه، كمِّ من كلود وأمسكت املكتب، إىل
الرجاَل دفعت ثم املكان، صاحبة عىل التحية وألقت طويلة، ستارٌة تُغطيه مكاٍن إىل جرَّتْه

عنيدة. جحوٌش كأنهم قائدهم خلف
أن إىل ولزجة، وزبدية ورطبة الذعة رائحًة ويستنشقون الظالم، يف يرمشون وَقفوا
كانت والزبد. الجبن سوى فيه يوجد يكن لم املكان أن ورأوا الظالم، بُرصهم اخرتق
رًة ُمشمِّ وكانت أنفها، فوق متصَلني أسودين حاجبنَي ذاَت سمينة، امرأًة املتجر صاحبة
فورها من ت همَّ األبيَضني. ونهَديها رقبتها فوق مفتوًحا القطني ورداؤها ساعَديها، عن
بطاقات، فرٍد كلِّ مع يكون أن بد وال األلبان، منتجات عىل قيوٌد توجد إنه لهم تقول أن
يُتناَزع ما يوجد يَُعد لم ما ُرسعاَن ولكن كبرية. كميًة لهم تبيع أن بُوسعها ليس وإنه
كانت التي الصغرية البيضاء األجباُن اختفت كالذئاب. مخزونها عىل الِفتية انقضَّ عليه.
ُجبن قطعة إنقاذ من تتمكَّن أن قبل الواسعة. األفواه داخل خرضاء أوراق فوق قابعًة
إنهم لهم قالت ِبطِّيخة. مثل يُقطعها وأخذ عليها، هيكس انقضَّ الشكل، دائرية كبرية

تُوقفهم. أن تستطع لم ولكنها األملان، الجنود من وأسوأ قذرة، خنازيُر
أجل من هنا أليَست تُثريها؟ التي الجَلبة عالَم امُلالزم؟ أيها العجوز، تلك َخطُب «ما

لع؟» السِّ بيع
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بعض توجد فهمت، ما عىل «ِبناءً وقال: عليه. كان مما أحكَم يبدَو أن كلود حاَول
يف بلد فهذا ذلك؛ يف نُفكر أن علينا كان تريدون. ما كل رشاء لكم مسموًحا ليس القيود؛

مخزونها.» كلَّ استهلكنا أننا أظن حرب. حالة
بعَض لها «سنُحرض وأضاف: بأس.» ال «أوه، جيبه: سكنَي يمسح وهو هيكس قال
أنه امليناء يف السفينة حمولة تفريغ يف ساعدونا الذين األشخاص أحُد أخربني غًدا. السكر

السكر.» بإعطائهم تهدئتُهم يمكنك
أيها املال «ُخذي وقالوا: أخذوه. ما ثَمن تأخذ كي نقودهم وأخَرجوا بها أحاطوا

صالحة؟» النقود هذه أليست الَخطب؟ ما تخَجيل. وال السيدة،
البيضاء وأسنانهم الربونزية ووجوههم أحَدثوها، التي الضوضاءُ انتباَهها شتَّت
ذات الشكل جيدة كبرية أياٍد عُرش منها. ا جدٍّ قريبًا يتزاَحمون وهم الشاحبة، وأعيُنهم
الرجاَل أوقفت ملا … دة امُلجعَّ النقدية باألوراق وممتلئة مفتوحة وكفوٌف مستقيمة، أصابع
يف وَضعوه الذي املال يكن لم رسيعة. حساباٍت أْجَرت َرصاص، قلم عن البحث بحجة
بينهم، تندُّر محلَّ كان والصاخبني؛ امُلتملِّقني الضخام الرجال لهؤالء أهمية ذا كفوفهم
األموال، من سفٍن حموالُت توجد كانت خلفهم من العالم. يف يعنيه ما يعرفون يكونوا لم

… السفن وخلف
لهذا يمكن يكن لم أيديهم، من القليل أو الكثري أخذَت سواءٌ عادل. غريَ املوقف كان
كان ولكن الجيد. ِمزاجهم عليهم يُفسد أن حتى يمكن يكن ولم األمريكيِّني، باَل يَشغل أن
ُمعرَّضًة حياتها َطوال عليها عاشت التي املعايري وكانت الجبن، بائعة عىل ضغٌط ثَمة
منهم ستتقاىض كانت أي ونصف»؛ «اثنني عىل آلية بطريقٍة مضبوًطا عقلها كان للخطر.
الداعم بهذا تشبَّثَت ملا ونِصف. مرَّتنَي بمقدار السوق يف الجبن سعر من أعىل سعًرا
بعدما أكثر. بنًسا أيِّهم من تأخذ ولم ضمريُها، عليها أمالها بدقٍة تغيريًا أْجَرت األخالقي،
استحثَّهم العالم، هذا يف الحساب يتعلَّموا أن الرضوري من وأنه أغبياء، هم كم أخربتهم
تأخذ لم لو معهم. التعامل تُحبَّ لم ولكنها كثريًا، بهم أُعجبَت املتجر. من الخروج عىل
كلَّ تجعل كانت إذ الزائفة؛ القيم تمقُت كانت ذلك، ومع غريُها. سيأخذها كان نقودهم،

آمن. وغري رديئًا يبدو يشء
يسريون وهم البُنية املالبس ذوي الرجال مجموعة تُراقب وأخذت املدخل، عند وقفت
اللذان االثنان تعثَّر القديمة، جاك القدِّيس كنيسة أمام عَربوا ملا الشارع؛ يف هًدى غري عىل
ضحكت الرصيف. مستوى فوق تعلو تكاد ال كانت غائرة درجٍة يف األمام يف يمشيان كانا
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والغضب الودِّ عن تنمُّ كانت بابتسامة عليهم ردَّت لها. ولوَّحوا خلفهم نظروا عاٍل. بصوٍت
وشاعت سبَقتهم التي واإلرساف التبذير حكايات تُحب لم ولكنها بهم، أُعجبت واحد. آٍن يف
ذي عالٍم يف وُمفسًدا للحدِّ ُمتجاوًزا هذا كان غادروا. بعدما وتبَعتهم يأتوا أن قبل عنهم
كان مما أكثَر يوم كلَّ ويأكلون اإلفطار، يف اللحم يأكلون جنوده كان جيش أليم. واقٍع
وقطارات لُة امُلتنقِّ مطابخهم كانت أسبوع! يف الجبهة عىل الفرنسيون الجنوُد عليه ل يتحصَّ
عىل ُمتزوجة، زوجها أخُت كانت حيث آرل، مدينة جنوب يف فرنسا. أعجوبَة إمداداتهم
السقائف تحت الجبال، سالسل مثل ُمكدَّسًة امُلعلَّبة ُمَؤنهم كانت املقفر، كراو سهل
والحليب، القهوة، الطعام؛ من الهائل القدر هذا رأى أن ألحٍد سبق قد يكن لم والخيام.
أيًضا أحَرضوا إليه. يفتقر العالم كان يشء كل الخنزير؛ ولحم امُلقدَّد، واللحم والسكر،
من سفن بحموالِت أتَوا النفع. عديمو أناس وكذلك النفع. عديمة أشياء من سفن حموالت
ال حتى الضباط؛ مع الرقص أجل من أتنَي إنهن البعض قال ممرضات؛ يكنَّ لم نساء

الضجر. يُصيبهم
يعرفون ال بالغون رجاٌل إليك يدفعها أمواًال كان ما بقدِر حربًا، يكن لم هذا كل
هذا وهدَّد املادية، املمتلكات األوُل ر دمَّ اآلَخر. الغزو مثل غزًوا، كان تجارة. كان العد،
والتشكُّك العميق واالرتياب األساليب هذه مثل من النفوُر خيَّم للجميع. املعنوية السالمَة

بامِلفتاح. عليها وتُقِفل الدُّرج يف نقوَدها ترمي وهي الجبن بائعة َجبني عىل فيها
صوها تفحَّ الغائرة، الدرجة يف أقدامهم أصابُع تعثََّرت فبعدما املشاة، جنود أما
تُفِلت كنيسًة يَدعوا أال عىل النية عَقدوا قد كانوا الكنيسة. الستكشاف ودخلوا باهتمام،
جماعة صاَدفوا الكنيسة، داخل يَهُرب. أملانيٍّا يرتكوا أال عىل النية عَقدوا مثلما منهم،
«يتحدث امُلالزم بأن أمامهم وتفاخروا كانساس، ِفرقة ومنهم السفينة، عىل رفقائهم من

املحليني». السكان مثل الفرنسية
كربياؤه تعرَّض ساعات بضع بعد ولكن ا، جدٍّ جيًدا تقدًما يُحِرز أنه امُلالزم ظنَّ
ُمبديًا أخرى، كنيسة بجانب الشكل ُمثلَّثة صغرية حديقٍة يف بمفرده جالًسا كان لإلذالل.
يُصلحن ُكنَّ اللواتي العجائز النساء بعض ويُراقب املقصوصة، الطلح بأشجار إعجابَه
وهو وحارسها، الرأس حليَق أسود، رداءً يرتدي صغري طفٌل عليه أقبَل الظل. يف أغراضهن
وواثق ُمقِنع بصوٍت بالفرنسية، وقال، كلود إىل وصل حتى ة بخفَّ قفز حبل. عىل يقفز

للغاية:
بالوقت؟» أخربتَني هالَّ الجندي، سيدي يا فضلك «من
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يكن لم بالهلع. شعوٌر وانتابَه اإلعجاب، فيهما يبدو كان اللتنَي عينَيه إىل كلود نظر
كان املوقف هذا ولكن جميلة، فتاٍة نظِر يف حتى أو رجل، نظِر يف أحمَق يبدَو أن يَضريُه
ارتياب، نظرِة إىل الطفل عينَي يف ب الرتقُّ نظرُة تحوََّلت وجهه. واحمرَّ لسانه، جفَّ ُمروًِّعا.
وجوههم تحمرَّ لم ولكن يفهموه، لم أمريكيِّني إىل تحدَّث أن له سبق قد كان خوف. ثم
الطفل استدار عقله. يف علٌة به أو مريض، الجنديَّ أن بد ال هكذا؛ الغضُب عليهم ويَبُد

ُمبتعًدا. وجرى
ثَمة كان أيًضا. اإلحباط أصابه لكلود. تكديًرا أقلَّ الخطرية الحوادث من الكثري كان
عىل بكعبه ضَغط ينهض، كان بينما إليه. احتاج بل … ابتغاه الطفل وجه يف َودود يشءٌ
فسأعود البلد، هذا «أطفال» إىل التحدث كيفية أتعلَّم لم «إن نفَسه: ثًا ُمحدِّ وتمتم الحىص.

دياري!» إىل

٢

العشاء يتناول أن مورس فيكتور وعد قد كان حيث جراند، فندق عن يبحث كلود انطَلق
لباًسا يرتدي أحمر شعٍر ذا صبيٍّا نادى اإلنجليزية. اللغَة هناك الناطور تحدَّث هناك. معه
أيًضا الصبيُّ تحدَّث وعرشين. أربعة َرْقم إىل األمريكيَّ يأخذ أن وأمره متَّسًخا، ًدا ُموحَّ
أموال.» توجد ال فرنسا، يف كثرية! أمواٌل فيها نيويورك أن «أظن قال: اإلنجليزية. باللغة
ممكنة، مدٍة ألطوِل َزلِق، َدرٍج عىل وصعوًدا العفن رائحُة منها تنبعث ممرَّات عرب قاده

الوقت. َطوال توتًرا أصابعه يف إبهامه ويفرك بِفطنة، الزائر إىل ينظر وهو
يَديه بإحدى الباَب يقرع وهو وعرشون»، «أربع واإلنجليزية: الفرنسية باللغتنَي أعلن

منه. يتخلَّص كي يشء أيَّ شيئًا؛ فيها كلود وضع موحية. بطريقٍة األخرى ويفتح
سيَُقدَّم بالدخول. تفضل ويلر، يا «مرحبًا قال: امِلدفأة. أمام واقًفا فيكتور كان
وسٍط يشءٍ عىل أحصل أن أستطع لم كذلك؟ أليس ا، جدٍّ كبرية الغرفة هذه هنا. َعشاؤنا

اليوم.» يف دوالًرا عرش بخمسَة وهذه الدجاج، حظرية بحجم ُغرفة بني
كبرية ونوافذَ كبريين، رسيَرين تضمُّ مأدبة؛ إلقامة يكفي بما واسعًة الغرفة كانت
وقِت منذ تُغَسل لم أنها واضًحا وكان األبواب، مثل مفصالت، عىل الداخل إىل تُفتَح
والستائر الثقيل األحمر القطني الديباج من املصنوعة الستائر كانت الحرب. قبل ما
وأعواد السجائر وأعقاب غبار، من تحويه كانت ما بسبِب ُمتصلبًة الدانتيل من املصنوعة
طراز من مالبس وصناديق حالقة شفرات كانت السميكة. السجادة عىل ُمتناثرة الثقاب
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توقيعاتهم تَركوا قد السابقون الُغرفة وشاِغلو الترسيحة، حول ُملقاًة كومفورت» «كاكي
عىل الُغرفة وبقيَت آَخرون؛ جنوٌد ووصل ورحلوا، فيها، جنوٌد نام الطاولة. غبار عىل
الُغرف تجهيز مسئول يأخذ لم ليلتهم. ويُْمضوا املسافرون فيها يُخيِّم غابة مثل حالها،
بدا قديمة. وأحذية وجوارب ُمهَملة قمصانًا يستخدمه؛ أن يمكنه كان ما سوى الُغرفة من

حفل. إلقامة يصلح وال ما نوًعا كئيبًا املكان
ومناديل نظيًفا ِمفرًشا ووضع بمئزره، الطاولة عن الغبار نَفض النادل، جاء عندما
حوله وتدور مكسورة، ِمظلَّة ذي كهربي ِمصباح تحت وضيفه فيكتور جلس وكئوًسا.
يهبط ولم عاليًا، يندفع ولم أزيًزا، الذباب يُصِدر لم ف. توقُّ دون الذباب من صامتة هالٌة
اإلضاءة. نظام من جزءٌ كأنه الُغرفة مركز يف هناك ُمعلًَّقا ظلَّ ولكنه الحساء، ق يتذوَّ كي

ُمراَقب. بأنه شَعر إذ كلود؛ للنادل املستمرُّ الحضوُر أحرج
النبيذ؟ هذا يف رأيك ما «باملناسبة، فيكتور: قال تُرَفع، الحساء أطباُق كانت بينما

فرنًكا.» ثالثني الزجاجة كلَّفتْني لقد
فيها أرشب التي األوىل املرة هي هذه ذلك، مع ولكن ا. جدٍّ مذاقه «يُعجبني كلود: ردَّ

الشمبانيا.»
من يشء كل َكرَّة أُعيد ليتني أغبطك. «أنا د. وتنهَّ أخرى كأًسا فيكتور تجرَّع ا؟» «حقٍّ

تعرف.» كما للغاية قصرية الحياة جديد.
ليك.» كريستال عن ا جدٍّ بعيدون نحن جيدة. بدايًة بدأَت إنك أقول أن «يجب

الفارغة. كلود كأس ومأل الطاولة، عرب يَده مضيفه مدَّ يكفي.» بما بعيدين «لسنا
وأجد سيئة، أحالٌم تُراودني أو هناك. إىل ُعدت بأنني شعور وبداخيل أستيقظ «أحيانًا
دفاتَر أجعل أن أستطيع وال الزجاجي القفص داخل اللعني الكريس ذاك عىل جالًسا نفيس
عندما بها يسعل التي الطريقة ُغرفته، يف يسعل العجوز الرجل أسمع ُمتوازنة؛ حساباتي
ويلر؛ يا بأعجوبة نجوت لقد إليه. يحتاج مسكني لشخٍص قرًضا يمنح أن سريفض يكون

اآلية.» تلك غريَ املقدس الكتاب من أتذكَّر ال اْلَحِريِق». ِمَن ُمنْتََشَلٍة «َكُشْعَلٍة
الالمعتني، وعينَيه الشاحبة، وجبهته فيكتور، َوْجنتَي يف الربَّاقة الحمراء البُقَع أن بدا
امُلمِتع من أنه بد ال كلود. غبَطه غريبة. حيوية اقتباسًة تُعطي األنيق؛ الصغري وشارِبه
جديد، من ِكيانه يبني املرء بأن تؤمن أن النهاية؛ حتى وتلعبه دور عىل تستحوذ أن ا جدٍّ
الرغم عىل بفيكتور، ما بطريقٍة اآلَخر هو أُعجَب لنفسك. بنَيتها التي شخصيتك تحبَّ وأن

اإلطالق. عىل به يؤمن أن يستطع لم أنه من
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األمر.» ذلك حياَل أقلق لن أخرى، مرًة ترجع «لن قال:
عن أتحدَّث ال أنا أبًدا! يرجعوا لن ن ممَّ اآلالُف يوجد إنه لك أقول عندما «صدِّقني
الرحلة هذه يف العالَم األمريكيون، أيها منكم، بعٌض يكتشف أن املحتمل من الضحايا.
تتآمر عادلة. فرصٍة عىل الِفتية أيها تحصلوا لم للغاية! كبريًا فارًقا هذا وسيصنع …
تأتي هل الليلة، الفتَيات بعض مع للتسلية ذاهٌب أنا إلخضاعكم. والدولة الكنيسة عليكم

معي؟»
ذلك.» أظنُّ «ال كلود. ضحك

ذلك.» لك أضمن عليك، يُقبَض لن ال؟ «ولَم
العشاء.» بعد فانينج لزيارة سأخرج ذلك. أظنُّ «ال ُمعتذًرا: كلود تحدَّث

ويُحرض أخرى زجاجًة يفتح كي النادل إىل أشار األحمق!» «ذاك كتَفيه. فيكتور هزَّ
إىل بانتباه نظر معي.» الفتَيات ملعارشة تذهب كي األخريُة فرصتك هذه «حسنًا، القهوة.
قال: الفارغة، كأسه وضع عندما التايل!» ولقائنا املستقبل، نخب «يف كأسه. ورفع كلود

غًدا.» سأغادر اليوم، بَرقية «جاءتني
لندن؟» «إىل

ِفردان.» مدينة «إىل
عىل القرع مثل كئيبًا، سمعه عىل االسم وقُع كان … ِفردان رسيًعا. نَفًسا كلود اْلتَقط
إىل القطار يستقلَّ أن للمرء يمكن هنا غًدا. هناك إىل ذاهبًا فيكتور كان ُمجوَّفة. طبوٍل
أوماها. إىل رأسه مسقط يف القطاَر املرء يستقلُّ مثلما منها، قريب مكاٍن إىل أو ِفردان،
يرسي امُلحتدم االنفعال ببعض وشَعر سابًقا، شعر مما أكثَر هناك» إىل «وصل أنه شَعر

اكرتاثه: عدَم يُظهر أن حاَول جسمه. سائر يف
قريبًا؟» لندن إىل تذهب «ألن

يُصفر وبدأ السقف، إىل ناظَريه رفع يعلم.» وحده «الربُّ بكآبة: فيكتور أجاب
«ورود كثريًا؛ مايزي تعزفه يشءٌ إنها النغمة؟ تلك تعرف «هل ساحرة. نغمًة بعذوبة

ويلر.» يا تُقابلها، حتى املرأة شخصيُة عليه تكون أن يمكن ما تعرف لن بيكاردي».
الوقت يف نسيتها كنَت إن أتساءل كنت السعيدة. الفرصة بتلك أحظى أن «أرجو

االنحرافات؟» هذه عىل تعرتض أال الحايل.
من النوَع ذلك النساءُ تطلب «ال القديمة. الغطرسة بطريقة حاجبَيه فيكتور رفع

للغاية.» ُمتقلِّبٌة فارتباطاتنا الجوية. القوات رجال من اإلخالص
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يتجوَّل كلود وكان عاطفية، مغامرٍة يف ذهب قد فيكتور كان الساعة، ِنصف بعد
يوجد كان األمم. كل من ارة والبحَّ بالجنود ويعجُّ ساطعة، بإضاءٍة ُمضاء شارٍع يف وحيًدا
شاحناٍت وسائقو تنانري، يرتدون اسكتلندا مرتفعات من ورجاٌل السنغال، من ُسوٌد أناٌس
كانت السينما. وُدور الليلية املالهي صفوف بني ببطءٍ يتحركون وكلهم سيام؛ من صغاٌر
يَنُفذ سقًفا وتُشكِّل الشمس فتحجب الرءوس، فوق تتالقى الدلب ألشجار الطويلة الفروع
كانت التي الصغرية، والطاوالت بالكرايس ُمكدَّسة األرصفة كانت الربتقايل. الوهج منه
مدخل، كل من والقهوة. والكونياك امُلسِكرات يحتسون واملشاة البحرية جنود عليها يجلس
كانت الصاخبة. العسكرية سوزا ومارشات الجاز بألحان تصدح املوسيقى آالت كانت
الرأس، حارساِت الفتَيات من مجموعٌة خرَجت الشارع، منتصف يف ُمروِّعة. الضوضاء
وسطهم، ويُهرِولَن امُلحَرجني األمريكيني من ِرسبًا يَتْبعن كنَّ وقوي؛ جريء مظهر ذواِت
سام؟» يا الفوكسرتوت، معي رقصَت «هالَّ ويَِصحن: هدايا، ويطلبَن أذُرَعهم، ويتأبَّطَن

املضاءة الالفتة عىل بالفرنسية مكتوبًا كان وحيث سينما، دار أمام كلود وقف
الذي الحشد هذا يف الناس. يُراقب ووقف يتملَّكنا!» عندما «الحب، الكهربائية باألضواء
بلهفٍة ويتحدثان ويداهما، ذراعاهما تشابَكت وقد يسريان اثنني عىل عيناه وقعت به، مرَّ
اآلخرين امُلتحابِّني األزواج عن مختلَفني كانا أنهما الفور عىل الحظ بالزحام؛ واعينَي غريَ

الشارع. يف يتسكَّعون كانوا الذين
رأسه وكان الكوع، عند من مبتورة اليرسى وذراعه أمريكيٍّا، زيٍّا يرتدي الرجل كان
شديد، قلٍق عن بتعبري يكتيس النحيل األسمر وجهه ُمتيبِّسة. كانت رقبته وكأنَّ مائًال
عندما األخرى. هي مهمومًة الفتاة بَدت يُفارقه. ال أمًلا يُعاني كأنه يختلجان وحاجباه
كانتا عينَيها أن يرى أن كلود بُوسع كان «الحب»، لَالفتِة الحمراء اإلضاءة تحت به، مرَّا
أجمل ووجُهها برباءتها، وتُوحيان وزرقاوين واسعتنَي عيناها كانت بالدموع. ُمغرورقتنَي
ذات الصغرية وقلنسوتها الحريري شالها من اليابسة. قَدماه وطئَت أن منذ رآه وجه
تستمع كانت بينما الريف. من تكون أن بد ال أنها ظن األبيض، والطوق الزرقاء األرشطة
األطفال حال يف كما الُعلويتنَي، ثنيَّتَيها بني ُفرجة رأى فاغر، ِنصف وفُمها الجندي، إىل
ترفع كانت الزحام، يف طريقهما ان يشقَّ كانا بينما لتوِّها. الثانية ِسنَّتهم نَمت الذين
برصها؛ َغِيش الذي الضوء نحو بهما تُشيح أو بجانبها، الرجل إىل شديد باهتماٍم ناظَريها
حديَث كان والناعم النرض وجهها أن بدا شيئًا. ترى تكن لم أنها الواضح من كان حيث

تتَّجه. أين تعرف تكن لم بأنها املرء تُشِعر امُلتحرية نظرتها وكانت بالعاطفة، عهد
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هادئ، شارٍع إىل الزحام من خَرجا حتى كلود تَِبعهما يفعل، كان ما يُدرك أن دون
مدة منذ نياًما كانوا منازله قاطني كأنَّ بدا حيث املارَّة، من خلوٍّا أكثر آخر شارٍع إىل ثم
ُظلمٍة سوى توجد لم إذ النوافذ؛ يف ضوء حتى وال شوارع، مصابيُح توجد لم هنا طويلة.
بيضاء. بحجارٍة املكسوِّ الرصيف عىل الحادَّة بظالله يُلقي الرءوس فوق والقمر طبيعية؛
ظهر بعد وِرفاقه هو دخلها قد كان التي الكنيسة إىل وخرج الضيق، الشارع انعطف
هي أنها من واثًقا سيُصبح كان ما الغائرة، الدرجُة ولوال الليل، يف أكرب بَدت اليوم. ذلك
القاتم الِفيضِّ القمر ضوء وسطع باتجاهها، مائلًة امُلجاِورة امُلظِلمة املنازل بَدت ذاتها.

البالية. واجهتها عىل
تعانَقا وهناك العميق، املدخل داخل إىل وانَزَويا الدرجاِت أمامه السائران االثنان نزل
الفتاة جلست يرتجفان. وهما تباعدا النهاية يف كاملوت. كان إنه حتى وساكنًا طويًال عناًقا
ووضع قدَميها، عند الرصيف عىل بجسده الجنديُّ ألقى الباب. بجانب الحجري املقعد عىل

حجرها. يف ُممدَّدة الوحيدة وذراعه ركبتها، عىل رأسه
يُساندهما ألن االستعداد أُهبة عىل حارس مثل يُراِقب كلود ظل املقابلة، املنازل ظل يف
إنها حتى بنعومة، رأسه عىل تُربِّت وهي الجندي عىل الفتاة مالت أفزَعهما. يشءٌ طرأ إن
كأنها صدرها عىل ووضعتها الوحيدة بيده وأمسَكت النوم؛ إىل يَخلُد تجعله كانت ربما
َقلنسوًة يرتدي عجوز، أسقف وقف املنحوتة، البوَّابة عند مبارشًة خلفها به. ألمَّ أمًلا تُسكِّن

أعىل. إىل إصبَعني رافًعا مكسور، بصولجان ويُمِسك ُمدبَّبة

٣

مشغولني الجميَع وجد فانينج، يزور كي املستشفى إىل كلود وصل عندما التايل الصباح يف
اإلسعاف، بسيارات ممتلئًا الِفناء كان اهتماًما. يُولِيَه أن أحد ُوسع يف يكن ولم للغاية،
من قطار حمولة دخلت قد كانت البوابة. خارج الشاحنات من طويًال طابوًرا وانتظر
إىل نقَلهم لينتظروا اإلجالء مستشفيات من أُرِسلوا قد كانوا الذين األمريكيِّني، الجرحى

الوطن.
مرىض كانوا كأنهم بَدوا أنهم عقله يف جال محمولني، عليه يمرُّون الرجال كان بينما
الِفتية يكن لم َقط. للشفاء يتماثلوا أن املمكن من يكن لم أنهم بدا بالفعل طويلة؛ مدًة
برشتُهم كانت هؤالء. بدا مثلما مرىض بادين أنخيسيس سفينة متن عىل ماتوا الذين
بالصحة صلة ذي يشء كل كان ُمتقرِّحة. وشفاههم غائرة، وأعيُنهم أرجوانية، أو صفراء
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كان بائس، جنديٌّ يتوقف لم ولَّت. الشباب سمات من سمة وكلُّ عنهم، توىلَّ قد الجيدة
رائحته كانت الرواق يف محموًال كان وبينما األنني، عن بالقطن، ملفوَفني وِجذعه وجهه
ذلك من يُبَرت لم البداية «يف لكلود: قائًال تكساس من التمريض ُمساعد علَّق كريهة.

هذا؟» تُصدق هل واحدة؛ إصبٍع سوى الشخص
تكتَيس أن الزكيَّة، دماؤك تُراق أن كلود. يراها الجرحى من دفعة أوَل هؤالء كان
أمٌر فذاك هذا إىل الحال بك يصل أن ولكن أمًرا، كان فهذا الحمراء، الشجاعة بشارة

لهم. أفضل ذلك كان أرسع، الِفتية هؤالء موت كان كلما بالتأكيد، تماًما. مختلف
السبب عن كلود سأل التالية، بحمولته يمرُّ تكساس من التمريض ُمساعد كان بينما
الباب عرب الداخل إىل كلود نظر التزاحم. ينتهَي أن إىل وينتظر املكتَب يدخل لم أنه يف
مألوٌف ما يشءٌ ثَمة كان حديدي. بسياٍج ُمحاط مكتٍب عىل يكتب شابٍّا فالَحظ الزجاجي،
اليومية دفرت يف الصفحَة يُبقَي كي اليُرسى ذراعه رفع عندما رأسه. وضعيِة ويف هيئته يف
الشاحب الوجه األمر؛ يف شكٌّ ثَمة يكن لم نعم، امِلرفق. تحت من مبتورًة كانت مفتوحة،
فضولية بنظراٍت أحسَّ كأنما لحظات، بعد امُلتوتِّر. العابس الجبني امُلستدق، األنف الحاد،
عىل حديديًة ورٍق الَة ثقَّ ووضع كتَفيه ولوى الرسيعة، كتابته عن الشابُّ ف توقَّ ترمقه،
كلود ساَر املكتب. عىل سيجارة منها ليُخِرج وهزَّها جيبه من ُعلبة وأخرج دفرته، صفحة
صدري.» عىل ثقيل إنه نه. أُدخِّ أُعد لم لك. شكًرا «كال، سيجاًرا. عليه وعَرض السياج، إىل
مكتبه. حافة عىل وجلس تَشنُّج، بهما كان كأنما أخرى مرًة كتَفيه وحرَّك ثقاب، عود أشعل
سفينة متن عىل «جئُت وأضاف: الجرحى؟» هؤالء يأتي أين «من كلود: سأله

فقط.» أمس أنخيسيس
معركة يف أُصيَب معظمهم أن أعتقد ُمتنوِّعة. إجالء مستشفيات من يأتون «إنهم

وود.» بيلو
ذراعك؟» فقدَت «أين

املايض، سبتمرب منذ خدمتي انتهت األوىل. الكتيبة يف كنت كانتيني. معركة «يف
األوىل.» بِخطبتي حظيُت ثم يشء، حدوث وانتظرُت

وطنك؟» إىل العودُة بمقدورك «أليس
عىل كنت لقد هنا. العيش عىل اعتدُت لقد العودة. يف أرغب ال لكنني بمقدوري. «بىل،

الوقت.» بعَض باريس يف بالقيادة صلة
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الوطن. يف كنا عندما كانتيني معركة عن قرأنا «بالطبع السياج. إىل كلود استنَد
كذلك؟» أليس أيًضا، ُمتحمًسا كنت أنك أظن الحماسة؛ من كبري قدٌر انتابَنا

بكل ذرًعا ِضقنا قد وكنا قبل، من النار تحت ُوِضعنا قد نكن لم ُمنفِعلني. كنا «بىل،
موضٍع يف األملان الجنود كان عاًما. خمسني يستغرق ِقتال آلة بناء أن عن الحديث ذلك
يتحدَّث، الفتى كان وملا ف.» سنترصَّ كيف وتساءلنا الطويلة، التلَّة تلك إىل نظرنا قوي؛
عىل رأسه تحريك يستطيع يكن لم ألنه ربما الوقت؛ َطوال الحركة عن عيناه ف تتوقَّ لم
دفرت إىل جلس سيجارته، انتهت حتى الدخان من كثيفًة ُسحبًا نفث بعدما اإلطالق.
الشديد، بانشغاله توحي بطريقٍة الصفحة إىل عابًسا ونظر يَديه، بني كان الذي اليومية

للحديث. وقٌت لديه يكن لم وأنه
الصباحية زيارتهما من انتهيا إياه. ُمنتظًرا املدخل يف يقف ترومان الطبيَب كلود رأى
ذهنه. يف يدور ما يشءٌ كان كأنما إليه الطبيب اْلتفَت مًعا. املستشفى وغادرا لفانينج،
بخري؟» حاله، بدا كيف امُللتوية. الرقبة صاحب الفتى ذلك إىل تتحدث «رأيتك

عنه؟» يشء أيَّ تعرف هل ا. جدٍّ عصبيٍّا يبدو بالضبط. «ليس
أحد مع للتَّو أتحدَّث كنت عقيل. اضطراب حالة هنا، ُمميَّز مريٌض إنه أجل! «أوه،
كانتيني، معركة يف ُعنقه يف برصاصة أُصيب معه. ورأيتك خرجت عندما عنه، األطباء
األعصاب يف بقطع أُصيَب أنه أظن تأثَّرت؛ ذاكرته ولكنَّ الُجرح، اْلتأَم ذراعه. فقَد وفيها
كبريًا، اهتماًما بحالته فيليبس النفيس الطبيب يهتمُّ الدماغ. من الجزء بذلك املوصلة
كلَّ نَيس قد يكون ربما الرجل إن يقول عنه. كتابًا يكتب إنه حالته. يُالحظ كي هنا ويُبقيه
ذكرياته هو ر ترضَّ جزء أكثر أن األمر يف الغريب فرنسا. إىل يأتَي أن قبل حياته عن يشء
أم أخوات له أن يعرف ال والدته؛ يتذكَّر ال لكنه والده، يتذكر أن يمكنه بالنساء. امُلتعلِّقة
صوره ُفقدت عمومته. بناُت أنهن يظن لكنه املنزل، يف فتَيات رؤية يتذكر أن بُوسعه ال؛
جيبه. يف كانت خطابات مجموعة باستثناء يشء كل ُجِرح، عندما ومتعلقاته الفوتوغرافية
شكلُها كيف يعرف ال اإلطالق؛ عىل يتذكَّرها ال إنه ويقول له، مخطوبًة كانت فتاٍة من إنها
من أنها يبدو الطبيب. مع الخطابات خطبها. أنه يتذكر أن يمكنه وال عنها، يشء أي وال
فرَّ ناجًحا. يكوَن لكي جهده قصارى يبذل أن إىل التَّوق شديدة مدينته من جميلة فتاٍة
يف مزرعة يف عليه ُعِثر هرب. املستشفى، هذا إىل إرساله من وجيزة مدٍة بعد الُجندية من
وكان زيَّه، خلع قد كان أصحابها. تبنَّاه ما ونوًعا ُقِتلوا، قد األبناء كان حيث هنا، الريف
بذلك ُمصابًا يكن لم لو بفعلته، سيُفلت كان ربما ماتوا. الذين األبناء أحد مالبَس يرتدي
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اهتمَّ أحد ال أْن أظن عنه. وأبلغ عليه، وتعرَّف الحقول، يف ما شخٌص رآه العنق. يف االلتواء
عليه يُطِلقون امُلدلَّل. مريضه يستعيَد أن أراد النفيس؛ الطبيب هذا باستثناء كثريًا بشأنه

الضائع».» «األمريكي اسم هنا
الكتابية.» األعمال ببعض يقوم أنه «يبدو ُمنخفض: بصوٍت كلود علَّق

يتذكر مما أفضَل قرأها التي الكتب يتذكر إنه جيًدا. تعليًما ى تلقَّ إنه يقولون «نعم،
من النساء ُمحيَت كما بيته. أو رأسه مسقط عن تفاصيل أيَّ يتذكر ال الخاصة. حياته

منها.» الزواَج يعتزم كان التي الفتاة حتى تماًما، ذاكرته
النقطة.» تلك يف الحظُّ حاَلفه «ربما وقال: كلود. ابتسم

أن بمجرد الطريقة بتلك الحديث يف تبدأ ال «كلود، وقال: ة، بمودَّ الطبيُب إليه اْلتفَت
البلد.» هذا قدُمك وطئَت

تُؤرِّقه. كانت ولكنها ُحلم، ِمثل البارحة ليلة مرَّت جاك. القديس بكنيسة كلود مرَّ
الذي الطبيب من الهرب يف مساعدته الفتى؛ ذلك ملساعدة يشء فعُل بُوسعه كان لو تمنَّى
يَهُرب أن يف استغالل؛ أسوأ تستغلَّه أن أرادت التي والفتاة عنه، كتاب تأليَف يريد كان
َطوال ويجيء يروح كلود كان ملا عليه. العثور يف كثريًا الحظ حاَلفه فيما تماًما ويضيع

ة. والرقَّ الُحنوِّ بالِغ الشاب، الوجه ذلك عن الحشود بني يبحث كان اليوم،

٤

ارتجاج مع لنفسه الجملة بتلك يتفوَّه كلود فتئ ما الزاهرة! فرنسا يف وأعمق أعمق
وَرسيَّته هو ملغادرته الثاني اليوم يف جنوبًا، متجًها الحربيُّ القطار كان بينما الَعجالت،
التِّالل كل الشيلم؛ من وحقول الشعري، من وحقول القمح، من حقوٌل اإلنزال. ميناء
مكان، كل ويف الحصاد. موسم يف بالنباتات مكسوَّة كانت امُلتموِّجة واملرتفعات امُلنخفضة
تنسال الخشخاش نباتات كانت الطريق، جانب طول عىل املصفرَّة، والحبوب الحشائش يف
أي يكن لم الخشخاش؛ بشأن يتصايحون يزالون ال الِفتية كان الثاني، اليوم يف وتتدفق.
ال الخشخاش أن يظنون السابق يف كانوا القدر. بهذا تماًما توقعاتهم فاق قد آخر يشء
ماهية يعرف أحٌد يكن لم الحربيِّني. املراسلني أذهان يف أو املعارك، ساحات يف إال ينمو
ولم أوماها، تعبئة مصانع من نمساوي فتًى وهو كاتز، وييل إال العنربي القنطريون نبات
يحسبون طويًال وقتًا ظلُّوا معلومة. بأي يتفوَّه لم لذا يبغضونه؛ اسٍم سوى له يعرف يكن
مرُّوا عندما الربِّية. الورود مثل كبريًة كانت إذ برية؛ زهور هي األحمر الربسيم زهور أن
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النباتات من الربسيم أن ظنُّوا إذ الضحك؛ يف بأكمله القطار انفجر برسيم، حقل بأول
منها. جاءوا التي الرباري واليات يف إال عنها يُسمع لم التي

أو الجديدة، من بدًال القديمة األشياء عىل تعثر «بي» ية الرسَّ ظلَّت الطريق، طوال
من املصنوعة األسُقف كانت القديمة. من بدًال الجديدة األشياء تفكريهم، طريقة حَسب
ذات األمريكية، الحصاد آالت ولكن ومتباعدة. قليلًة رأوا ما بحَسب عدُّوها التي القشِّ
م تُشحَّ وكان تنضج، بدأت التي الحقول يف تقف كانت املعروفة، التِّجارية العالمات
وبدا محيَّاهم، عىل الحكمة تظهر ُمسنِّني ُمزارعني وإنما «فالحني»، يد عىل ليس ز، وتُجهَّ
الكروم، مثل الجدار تتسلَّق كانت التي ثرى، الُكمَّ أشجار تُذِهلهم لم عملهم. يعرفون أنهم
لم أنه كلود ظن مكان. كل يف تنمو كانت التي القطني، الحور نباتات َمرأى بقدِر
األنهار امتداد عىل الخرضاء، الصغرية الوديان يف الشجرة. تلك جمال مدى قبُل من يُدرك
التي الصغرية، الُجزر وعىل حفيًفا؛ وتُحِدث القطني الحور نباتات تلوح كانت الصافية،
جذورها تغرس أنها بدا ُمدبَّبة، ُكتَل هيئة عىل األنهار، هذه يف الكثري منها يوجد كان
يف وستبقى طويلة، مدٍة منذ مواضعها يف كانت وكأنها فيها، ثابتًة وتستقر الرتبة يف بعمق
نباتات يحصدون امُلزاِرعون كان فرانكفورت، أرجاء كل يف الديار، يف أطول. مدًة مكانها
طريقها لتشقَّ والقيقب الدردار أشجار ويزرعون «منترشة»، كانت ألنها القطني الحور
أيًضا! له ومفيدة لفرنسا، مفيدًة القطني الحور نباتات كانت بأس، ال منها. بدًال مًعا

الشعب. هذا وبني بينه حقيقيٍّا رابًطا تُمثِّل كانت بأنها شَعر
شمال يف تدريب معسكر إىل باالنتقال األوامَر مرة ألول «بي» ية الرسَّ ت تلقَّ عندما
من بكثري أقلَّ القوات خربُة كانت الرجال. جميع قلوب إىل اإلحباُط ب ترسَّ فرنسا، وسط
يف تواَفقوا لكنهم ذلك؟ من أكثر التخبط من الداعي فما القتال، جبهة إىل بها يُدَفع أن
يُمانعوا ولم بالحرب، ُمتعلًقا يكن لم فرنسا من كبريًا قدًرا أن بدا التأجيل. عىل النهاية
عليه كان ا عمَّ دوًما شهًرا ُمتأخًرا الحصاد موسم كان هل كهذا. بلد يف قليًال حال الرتَّ من
األشجار من صفوًفا يزرعون امُلزارعون كان ملاذا العام؟ هذا الحال بدا كما الوطن، يف
من بَُقع زراعة من يهدفون امُلزارعون كان إالَم الرتبة؟ تضعف أال حقل؛ كل حدود عىل
حقول يف يتغلغل الخردل أن يعرفون أال األخرى؟ املحاصيل مع جنب إىل جنبًا الخردل

الحبوب؟ نُموَّ ويُعيق القمح
يف التايلَ اليوم وسيستغلُّون روان، مدينة يف الثانية الليلَة سيَقضون الِفتية كان
كان أحدهم، يعرف لم وإن روان، يف حدَث ما يعرفون الجميع كان املدينة. يف التجوُّل
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املكاَن هو السوق وكان السوق، يف وقع قد األمر كان يُخربوه! ألن بشدة فني ُمتلهِّ جريانه
عنه. يبحثون كانوا الذي

الشوارع عرب يتجوَّلون كانوا بينما غزيرة. األمطار هطَلت إذ وبارًدا؛ مكفهرٍّا الغد أتى
مظاهر من مظهر أي عىل املوحشة النورماندية املدينة هذه يف يعثروا لم املزدحمة، الضيقة
الهواء ويستنشقوا الجرس إىل ليخرجوا النهر؛ ضفة عىل عثَروا عندما أخريًا ابتهجوا البهجة.
العالية واألصوات العربات َعجالت جلجلة عن بعيًدا النهر، فوق الواسع الخالء يف امُلنِعش
الجرس من الود. وانعدام الِغلظة عليهم بدا الذين املدينة، هذه لساكني الخادعة والوجوه
أخرض لون ذات ضبابية صورًة ِقممها كانت التي الطباشريية، البيضاء التِّالل إىل نظروا
النهرية املراكب جحافل شاهدوا امُلنخِفضة. الرَّصاصية حب السُّ ذات السماء تحت قوي
قصرية مسافٍة عىل املائلة. بمداخنها أقدامهم تحت وتروح تغدو وهي والعميقة، العريضة
وبينما املشاة؛ جنود من فرد كلِّ َمقصد كان الذي املكان باريس؛ تقع كانت النهر ذلك عرب
كلِّ عقِل يف كان تحتهم، من ق التدفُّ البطيئة املياه إىل وينظرون ياج السِّ عىل يتَّكئون كانوا
من أنُفسهم قرارة يف ُمتأكِّدين كانوا عليه. ستبدو كانت عما ُمشوَّشة صورٌة منهم واحد
أطوُل وكلها عليه، تمتدُّ كثريًة جسوًرا وأنَّ هناك، أعرَض يكون أن بد ال السني نهر أن
لها، حرص ال ذهبية وِقباٌب أبراج هناك ستكون أوماها. يف ميسوري نهر فوق الجرس من
رمادي فيها يشء ال ُمذِهلة، روعتها ورائعة، شيكاجو، يف يشء أي من أطَول كلُّها واملباني
حرص، بال ضخامًة املنشودة مدينتهم منحوا هذه. القديمة روان مدينة مثل وُمتهالك الغبار
بها. اإلعجاب تعلَّموا التي الوحيدة مات السِّ وهي بابلية؛ وجسامة وعَظمة ُمذِهًال، واتساًعا
كان أوين. سانت كنيسة أمام بمفرده نفسه كلود وجد الصباح، من ر ُمتأخِّ وقٍت يف
معطف عىل من املاء نَفض املناسب. املكاَن تكون قد هذه أن وبدا كاتدرائية، عن يبحث
أكثَر كان بالخارج، ا جدٍّ ُمظلًما كان الذي النهار الباب. عند قبعته وخلع ودخل، مطره
ضوء نقاُط كانت ذلك ومع ُمتفرقة، شمعات بضع توجد كانت بعيًدا، … بالداخل إظالًما
إذ طويلة؛ صفوف يف رفيعة بيضاء أعمدة الرمادي، الشفق يف مبارشًة، أمامه … صغرية

الِفضية. الحور أشجار سيقان تُشبه
بُخًطى اليمني جهة املمر يف مىش لذا سلكي؛ بحاجٍز ُمغَلًقا الصحن إىل املدخل كان
رفيعة. شمعات بضع ضوء يف راكعات ُمتوحدات نساءٌ فيها كان بمصلَّيات مارٍّا خفيفة،
الصمت. هذا يف مسموًعا أنفاسه صوت كان خالية. … خالية الكنيسة كانت عداهن، فيما

صًدى. خطواته تُحِدث أن خشيَة بحذٍر تحرَّك
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زهرية نافذًة خلفه، بعيدة مسافة عىل ورأى، اْلتفَت امُلرتِّلني، مكان إىل وصل عندما
يف الجامدة األجساد مثل ساكنًا يده، يف والقبعة يُحمِلق، وقف بينما أرجواني. قلٍب ذاَت
إحدى والشجي؛ العميق بصوته الساعة ُمعلنًا يقرع فوقه من كبري جرٌس بدأ املصليات،
يبَق لم … الصمت خيَّم ثم النافذة، يف األلوان ثراء مثل يف ومتباعدة، موزونة ة، دقَّ عرشة
الزجاج تجلِّيَا كان قبل. من أحٌد بها يحلم لم صوت جودة ذات اٍت دقَّ سوى ذاكرته يف
عقله كان فائًقا شيئًا كان وكالهما اآلخر؛ أحدث أحدهما وكأنَّ تقريبًا، ُمتزامننَي والجرس

حينذاك. له بدا هكذا أو دوًما، سه يتلمَّ
ُوِضعت يحجبه. حبٍل حاجُز يوجد يكن ولم مفتوًحا، الصحن كان امُلرتِّلني مكان أمام
وأداره واحًدا، أخذ الرتدد بعض بعد الحجرية. األرضية بالط عىل القش من كرايس عدة
يشء أي يشء، أي له وقال أحٌد إليه أتى إن النافذة. ُمواجًها وجلس األخرى، الجهة إىل
كرَّر ممنوع.» هذا أن أعلم لم سيدي، يا «عذًرا بالفرنسية: ويقول فسيَنهض اإلطالق، عىل

لديه. جاهزة أنها من تماًما يتأكَّد حتى نفسه يف الجملة هذه
السيئة معة السُّ عن الِفتية إىل تحدث قد كان املدينة، إىل آتيًا كان عندما القطار، يف
ال فيما لون ويتدخَّ األنحاء سائر يف يتسكَّعون بأنهم األمريكيُّون اكتسبها قد كان التي
بليزنتفيل من الذي الفتى تدخل وعندها ة؛ بخفَّ ُخطاهم سوا يتحسَّ أن عىل وحثَّهم يعنيهم،
اآلخرين؟ شئون يف تدخل تها بُرمَّ الحملة هذه أليست امُلالزم، أيها «ولكن قائًال: الحديث يف
يرضب أن يقصد كان أنه أخربه ولكن كلود، ضحك نا.» تخصُّ ال الحرب هذه النهاية، ففي

مشاكسات. يف يدخل الذي بالشخص مثاًال
أن يمكنه كان القِلقني. رفاقه يف حينئٍذ يفكر يكن لم إنه حتى ا، جدٍّ ُمطمنئٌّ إنه
أن بد ال الحايل، الوقت يف أخرى. مرًة الجرس قرع ويسمع الظهرية، حتى هنا يجلس
وينبغي عنه، اليشء بعض قرأ قد قوطيٍّا؛ معماريٍّا ِطراًزا بالطبع هذا كان يفكر؛ أن يُحاول
له توحي مجردة، كلمًة تلك كانت … قوطي قرأه. ما بعض يتذكر أن بُوسعه يكون أن
األعمدة بهذه صلة أيُّ لها يكن لم ُمنحِدرة. أسُقف ة، حادَّ أقواس وُمدبَّب، رفيع بيشءٍ
يف باألعىل هناك املتوهجة بالنافذة وال كبري، وارتفاع باستقامة امُلشيَّدة الرفيعة البيضاء

… امُلظِلم قوسها
بعض ِذكرى ذهنه يف اْلتمَعت املعمارية، الهندسة يف التفكري عبثًا يُحاِول كان بينما
مئاِت الفضاء يف ضوءها يُسافر التي النجوم عن ما يشء القديمة؛ الفلك علم دروس
األرجواني اللون ذو الضوء ظل لقد البرشية. والعني األرض إىل يصل أن قبل السنني
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… إليه يصل أن قبل القدر بهذا طويًال ج يتوهَّ النافذة لتلك الزاهي واألخرض والِقرمزي
لو كما … ذلك من أبعَد امُليضِّ يف ُمستمرٍّا ويظل خالله، من يمرُّ كان أنه بوضوٍح شَعر
عرشة، الثانية الساعة حتى الساعة َطوال وقاٍر يف جلس خلفه. من تنظر والدته كانت
ينظر وهو بينهما، يده يف تتأرجح املخروطي الشكل ذات وقبعته ركبتَيه، عىل وِمرفقاه

التفكري. يف غارقتني صافيتنَي بعيننَي الشفق عرب األعىل إىل
وجدوا قد كانوا عليه. يضحكون أَخذوا املحطة، يف بَرسيَّته كلود اْلتَحق عندما
نفُسه؛ األسد قلب فيها ُدِفن التي البقعة فوق األسد، قلب ريتشارد وتمثال الكاتدرائية،
ألنهم مرسورين جميًعا كانوا ولكنهم ذاته». «العضو قائًال: السمني هيكس الرقيب له أكَّد

روان. سيُغادرون

٥

رجًال؛ وثالثون ستة ينقصها «إس» املنطقة يف التدريب معسكر إىل «بي» ية الرسَّ وصَلت
مريًضا جنديٍّا عرش أحَد وتُِرك امُلنتهية، الرحلة يف منهم وعرشين خمسًة دَفنوا قد كانوا
بالفعل، الخدمة إىل دخلت قد بكتيبة ية الرسَّ تُلَحق أن املقرر من القاعدة. مستشفى يف
الفور. عىل القيادَة الضباط أبلغ الباكر، الصباح يف وصولهم عند سكوت. املقدم بقيادة
العسكرية، تحيَّته يتقبَّل كي مكتبه من العقيد نهض عندما ُصِدم ماكيس النقيب أن بد ال
بجسٍد يتمتَّع العقيد يكن لم رحلتهم. عن وسألهم حوله كانوا من كلَّ يُصاِفح أخذ ثم
كيس مثل ُمتكتًِّال وظَهر ُمرتاخيتنَي، كتَفني وذا وسمينًا قصريًا كان إذ بعسكري؛ يليق
ومن أصَلع، كان فإنه بكثري العمر من األربعني تجاوز قد يكن لم أنه ومع بطاطس.
يف أو الالمعتني عينَيه يف يظهر لم أزرارها. فكِّ دون رأسه فوق ياقتُه تنزلق أن السهل

رسمي. وقاٍر أو تكربُّ ذرُة البشوش وجهه
نحيل وسيًما شابٍّا ُمالزًما وقتئٍذ كان الذي بريشينج، الجنرال كان عندما سنوات، قبل
يف ضابًطا سكوت وولرت كان نرباسكا، جامعة يف قائًدا ُمعيَّنًا أصفر، شارٍب وذا الخرص
عسكرية. بطوالٍت يف لالشرتاك ُمتعددة أماكن إىل امُلالزم أخذها العسكرية طالب من َرسية
سكوت استقرَّ تخرُّجه، بعد ذهبوا. أينما بالجوائز وفازوا بريشينج»، «بنادق عليهم أُطلَق
الغاز مواقد وباع نرباسكا، يف ُمزدهرة بلدٍة يف املنزلية لألجهزة ِتجاريٍّا مرشوًعا ليُدير
مع الحدود إىل بريشينج أُرسَل تقريبًا، الوقت ذاك يف عاًما. عرشين ملدة الحدائق وخراطيم
األفضل من وأنه ما، يشءٍ لحدوِث إرهاصاٍت هناك أن سكوت ذهن إىل وتبادر املكسيك،
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إىل أتى قد وكان الوطني. الحرس سالح مع تكساس إىل انتَقل التدريب. يف ينخرط أن له
فيه. الراسخة الجندية صفات بفضل املناصب يف ى وترقَّ األوىل، الكتيبة مع فرنسا

وأضاف: ماكيس.» النقيب أيها ضابط، ينقصكم أنه «أرى اجتماعهم: يف العقيد أشار
نيويورك، من رجل جريهارت امُلالزم املوقع. هذا يَشغل أن يمكن رجًال هنا لديَّ أن «أظن
خدمته عىل ِعالوة عىل حصل األخرية، اآلونة يف املشاة. سالح إىل ونُِقل الِفرقة مع أتى
كي خارًجا خادمه العقيُد أرسل كفء.» رجل أنه كما الخربة، ببعض يتمتَّع كان الجيدة.

جريهارت. ديفيد امُلالزم ِباسم الضباط إىل قدَّمه شابٍّا يُحرض
كان وما أحمق، أنه يُثبت َفِتئ ما الذي فانينج، تود من بالخزي يشعر كلود كان
تالقت التي اللحظة يف ولكن الكونجرس. يف نائبًا ه عمُّ يكن لم لو ِعالوة عىل سيحصل
البرص، ملح يف الَغرية. يُشِبه يشءٌ نفسه يف احتدم جريهارت، امُلالزم عني مع عينه فيها
االستعداد، أُهبة عىل يكون أن بد ال ثَم ومن جديد؛ ضابٍط مع مقارنة يف أُقحَم أنه شَعر

عليه. يتعاىل أحًدا يرتك وأال
مأًوى عىل حصل قد كان إن جريهارت سأله مًعا، العقيد مكتب يُغادران كانا عندما

َمقرَّاتهم. إىل الجنود يذهب بعدما له مكان عن سيبحث إنه قائًال كلود ردَّ له.
هنا الناس ذلك. يف صعوبًة تُواِجه قد إنك أقول أن «يؤسفني وقال: الشاب. ابتسم
أنا قبل. من كانوا كما سني ُمتحمِّ وليسوا للجنود، برعايتهم طاقتهم فوق يعملون كانوا
أدخلك أن بوسعي أنه من ُمتأكًدا أكون أكاد القرية. يف لطيفني ُمسنَّني زوَجني مع أعيش

آخر.» أحٌد إليهما يسبقنا أن قبل إليهما فسنتحدث معي أتيت إذا هناك. إىل
مَشيا معه. ذهب ولكنه أفضال، َقبول يف يرغب ولم معه، يذهب أن يف كلود يرغب لم
كانت الحور. أشجار وتحدُّه ناضجة، ِنصف قمح حقول بني يمتدُّ ترابي طريٍق عىل مًعا
تتألأل تزال ال الطريق، جانب عىل تنمو كانت التي الربي، والجَزر الصباح مجد أزهار
حقلية أثالٍم إىل إياها ُمفرًِّقا السبالت، ذات الغالَل ُمنِعش نسيٌم حرَّك الندى. بقطرات
الجديد الضابط يكن لم بالتأكيد القرمزية. الخشخاش نباتات من خطوط بني ومباعًدا
يف أو الصباح، انتعاش يف تماًما ُمستغرًقا وبدا بعذوبة، يصفر وهو معه مىش ُمتطفًال.
كلود وبدأ التفضل، عىل يدلُّ يشء أيُّ الحني ذلك حتى أسلوبه يف ظَهر قد يكن لم أفكاره.
مع بقيَّتَهم. يُشِبه لم ألنه ذلك كان ربما معه. االرتياح بعدم ما نوًعا شَعر ملاذا يتساءل
َطور يف شيئًا وليس نهائي منتٌج كأنه ُمتمرًسا؛ بدا طائًشا. يبُد لم فإنه شابٍّا، كان أنه
بيضاء جبهٍة ذا كان وِمشيته. أسلوبه يف كما مميز، يشءٌ وجهه ويف وسيًما، كان التطوير.
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وأنٍف الثقة، عن تنمُّ نظرتُهما عسليتني وعيننَي الُحمرة، إىل مائل بُنِّي شعٌر يعلوها عريضة
اللطيف التعبري من ينتقص لم ما بطريقٍة وساخر، دقيق وفٍم بعناية، مرسوم معقوف

قليًال. ُمتحفًظا كونه رغم وجهه عىل
أهله. يعرف أنه بدا إذ مدة؛ منذ الحي هذا يف يعيش كان جريهارت امُلالزم أن بدَّ ال
املرعى، إىل بقرًة تأخذ خشن مظهر ذات فتاٌة منهم القرويِّني؛ من بالعديد مرَّا الطريق، يف
جميعهم تحدَّث الهوائية؛ درَّاجته عىل بريد وموظف ذراعه، عىل سلة يحمل ُمسنٌّ ورجل

جيًدا. يعرفونه كأنهم كلود رفيق إىل
يف تنمو التي الزرقاء الزهور هذه «ما بقدمه: كومة إىل يُشري وهو فجأًة كلود سأله

هنا؟» مكان كل
قيرص.» زهرة اسَم األملان عليه يُطِلق العنربي. القنطريون زهور «إنها اآلخر: قال

يستطيع ال كبرية غابة غابة؛ حافة عىل تقع كانت التي القرية من يقرتبان كانا
سوى القرية تكن لم نوبر. الصَّ أشجار من بصفٍّ باألفق وتلتقي آخرها، يرى أن أحٌد
مطليَّة، خشبية وأبواب طيني، بلوٍن بيوت توجد كانت الشارع، جانبَي وعىل واحد. شارٍع
بالرمل؛ مكسوَّة صغرية حديقًة ودخال األبواب، هذه أحَد كلود ُمرشد فتح خرضاء. ومزاليج
ترتدي امرأٌة جلست ُكْرز، شجرة تحت جهات. ثالث من ويُحيطها حولها مبنيٍّا املنزل كان

عمل. طاولة وبجانبها الحياكة، عىل عاكفة أسَود، ثوبًا
رماديٍّا كان شعرها أن من الرغم عىل ولكن عمرها، من الخمسني يف كانت ربما
ُمتورِّدتان رفيعتان، َوْجنتان لها كانت إذ ُمحيَّاها؛ عىل تبدو كانت الشباب حيوية فإن
نساء تُشِبه كانت أنها يف كلود فكَّر ذكيَّتان. ُمبتسمتان هادئتان وعينان وردي، بلوٍن
السيدة إىل جريهارت امُلالزم قدَّمه وزميالتها. أُمه أعمام بنات صور مثل إنجالند؛ نيو
الجديد الضابط زميله أن الواضح من كان ذلك. تال الذي الحديُث عزيمتَه ثبَّط جوبريت.
بها، هي تتحدث كانت التي نفِسها بالسهولة املعقدة جوبريت السيدة لغة يتحدَّث كان
مع قليًال التحدث يتعلم أن يستطيع أن يرجو كان يستمع. وهو وقهر بغضب وشَعر
ُمطَلًقا سيمتلك يكن لم البارع، الشاب هذا حضور يف لكنه فيه، يبقى مكان أي يف الناس
بجريهارت، ُمعَجبة كانت جوبريت السيدة أن يرى أن بُوسعه كان يُحاِول. أن شجاعَة

ما. لسبٍب أحبطه، هذا وكل كثريًا؛ به ُمعَجبة كانت
رغم الحديث، يف جوبريت السيدة أدخلت بطريقٍة ُمتحدثًا كلود إىل جريهارت اْلتفَت
أنها من الرغم عىل باملجيء، جوبريت السيدة لك «ستسمح تفهمه: أن تستطع لم أنها
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وضٍع يف ستكون لكنك آخر. شخص أي استقبال إىل ُمضطرًة ليست ا وحقٍّ عليها، ما فعَلت
ُغرفتي، تُشاركني أن عليك سيَتعنيَّ بموافقتها. سعيًدا يجعلني ما وهو هنا؛ ا جدٍّ جيد

الُغرفة.» سُرتيك رسيران. يوجد ولكن
أفكاره. يقرأ عقلها أن بدا ُمضيفته. مع بمفرده وتركه البوَّابة، من جريهارت خرج
جملة، منها تصنع ويٍُرس برسعة كانت كلمة، يُشِبه صوت أي أو بكلمة، يتفوَّه كان عندما
املقطع األحادية الكلمات سوى ع تتوقَّ وال الطريقة، بتلك التحدث عىل ُمعتادًة كانت وكأنها
كان كلَّه هذا أن شَعر لكنه معه، قليًال َلعوبًا كانت إنها بل لطيفة، كانت األجانب. من
بمفرده كان عندما اإلطالق. عىل فيه تُفكر تكن لم باطنها يف وأنها الخلق، ُحسن من نابًعا
ويُرتِّب بطاطينه يبسط الُعلوي، بالطابق بالبالط املكسوَّة األرضية ذات النوم ُغرفة يف
رأى الُكرز. شجرة تحت تَِحيك جالسًة ورآها النافذة من نظر به، الخاصة الحالقة أدوات
حزنًا كان األىس. مثل ًدا وُمحدَّ ا حادٍّ شعوًرا وال مرارة تكن لم ا؛ جدٍّ حزينًا كان وجهها أن

املوسيقى. حزن مثل تعبريه، يف عذبًا وُمبَهًما، وهادئًا قديًما
وحاَول لها، انحنى العسكرية الثكنات إىل يعوَد كي املنزل من يخرج كان بينما
باب من بالقرب ف توقَّ املساء.» يف سألقاِك سيدتي. يا اللقاء «إىل بالفرنسية: يقول أن
بالكامل، الحائط عىل امتدَّت التي امُلتعدِّدة الفروع ذات الورود َكرمة إىل ينظر كي املطبخ
من قليلة بمسحٍة أقوى األطراف، عند اللون وردية اللون، ِقْشدية أوراق ذات بوروٍد املليئة
بجانبه، ووقَفت جوبريت السيدة أتت خلفها. الطيني اللون ذي الجدار من اللون ناحية
أخذت كذلك؟» أليس جميلة، إنها «نعم، وقالت: ورديًة، األكثر األطراف وإىل إليه ونظرت
«هاك.» وقالت: الزِّر. ثَْقب يف وأقحمتها وردة واقتطفت برشيط، حزامها يف امُلعلَّق امِلقصَّ

الرفيعة. بيدها قليًال قتها ونسَّ
خافتة حركًة فسمع خلفه، الخشبيَّ الباب يُغِلق كي استدار الشارع، إىل خطا بعدما
ُمرتعٌب طفلٍة وجُه كان والعزق، الجرف أدوات بني من بجانبه. امُلظِلمة األدوات ُغرفة يف
سوى يُبرص لم الصغرية. بالِقطط ُممتلئ وحجرها األرض عىل جالسًة كانت فيه. يُحمِلق

والشاحب. الباهت وجهها من ملحة

٦

كانت طويل. وقٍت منذ بها يشعر لم بعافية يشعر وهو كلود استيقظ التايل، الصباح يف
األحمر. األرضية وبالط األبيض الجصِّ ذات الجدران عىل الربَّاقة تها أشعَّ تُرِسل الشمس
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كان ألواحهما، بني ومن للنافذتنَي. الُعلوي الجزءَ قليًال، ُمزاحٌة خرضاء، ستائُر ظلََّلت
طار البوَّابة. من َمقربة عىل نامية عجوز طلح شجرة من بة ُمتشعِّ فروًعا يرى أن بُوسعه
الجيِّد من كان بقوة. تتألَّق الفضية وأجنحته وصاعًدا، هابًطا فوقها، الحمام من ِرسٌب
عندما ألنه نومه؛ يف حتى بذلك شَعر أنه بد ال امرأة. ترعاه بيٍت يف أخرى مرًة يُقيم أن
السكينة كانت املزرعة. يف الصيفي والصباح واإلفطار ماهييل يف يفكر كان عينَيه فتح
رائحة كانت جسده. عىل النظيفة ة الجافَّ املالءة َملمس وكذلك ُحلوة، الباكر الصباح يف
كان جريهارت. امُلالزم يوقظ أن خشيَة سكون يف رقد الدافئة. ِوسادته حول تفوح الفندر
ونظر ِمرفقه عىل بحذر ارتفع عندما وحده. به ينعم أن املرءُ يريد الذي السالم هو هذا
ضوء أول مع خارًجا وانسلَّ مالبسه ارتدى رفيقه أن بد ال خاليًا. كان اآلخر، الرسير إىل
األمل. إىل يدعو هذا كان وحده؛ باألشياء يستمتع أن يحبُّ كان آخر شخٌص هو ها للنهار.
بوسعه كان مالبَسه، يرتدي كان بينما النهوض. قرَّر وحده، له املكاُن أصبح بعدما ولكن
وتعزق والكرم النباتات تسقي باألسفل الحديقة يف العجوز جوبريت السيدة يرى أن
يف بها وتُلقي الذابلة، والزهور ة الجافَّ األوراق وتجمع وتنعمها، تُجددها كي الرملية الرتبة
يتولَّيان واآلن الحرب، يف ِكَليهما ولَديهما فقدا الشخصني هذين إن له قيل قد يد. عربة
الحديقة، إىل يدخل جريهارت كلود رأى األكرب. ولدهما ابنتَي حفيدتَيهما، ممتلكات رعاية
نزل البارحة. ليلة عشاءهما تناوال قد كانا حيث األشجار، تحت الطاولة عىل ويجلس

املقعد. عىل مكانًا له جريهارت أفسح إليه. لينضمَّ ُمِرسًعا
وأخذَت مالبيس، أرتدي وأنا كبرية جلبًة أحدثُت إنجاز. إنه هكذا؟ دوًما تنام «هل

مسامعك.» إىل ذلك من يشءٌ يصل لم ولكن مني، تسقط األشياءُ
وَشعرها زهريٍّا، أرجوانيٍّا صباحيٍّا ثوبًا ُمرتديًة املطبخ من جوبريت السيدة خرجت
إىل وجَلسوا بنفسها، القهوة أحَرضت الدانتيل. من قلنسوة تحت تجعيد ورق يف ملفوف
من كبرية فناجنَي يف القهوة واحتَسوا ِمفَرش، عليها يكن لم التي املطليَّة غري الطاولة
وُسكًَّرا — طويلة مدة منذ كلود يتذوَّقه حليب أول — طاَزًجا حليبًا معها تناولوا الفخار.
وعىل املطبخ، باب عند قهوتَها العجوز الطبَّاخة احتََست جيبه. من جريهارت أخرجه

الشاحبة. الغريبة الصغرية الفتاة جلست قدَميها، وعند الدرج،
لهم األمريكيِّني أن تعرف كانت كلود؛ إىل بلطف بالحديث جوبريت السيدة َهت توجَّ
املعسكر، من امُلقدَّد اللحم إحضار يف يرغب كان وإن الصباحية، الوجبة يف مختلفة عاداٌت
قبلئٍذ. عندها أقاموا الذين للجنود ة ُمحالَّ فطائر أعدَّت قد حتى كانت برسور. له فستَطهوه
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دَعت مدة. منذ األشياء تلك من سئم قد كان كلود أن علَمت ملا الرسور عليها بدا ولكن
تفعل أن يأُمل إنه كلود قال وعندما الفرنسية؛ بالطريقة ونطَقته األول، ِباسمه ديفيد
قليًال»، رومانيس ولكنه ا، جدٍّ جيِّد فرنيس اسٌم إنه نعم، «أوه، قالت: معه، نفَسه اليشء

ال. أم منه تسخر كانت هل يعلم يكن ولم وجهه، تورَّد وعندها
كذلك؟» أليس إنجليزي، اسٌم هو «بل ديفيد: سأله

ذلك.» تقصد كنت إن ُمخنَّث، اسٌم إنه «حسنًا،
التدريب أرض يف اليوم عمل كان قليًال.» كذلك، إنه «نعم، ُمواَربة: بال ديفيد اعرتف
لم الحرارة، لوا يتحمَّ ولم ضعفاء، ماكيس النقيب إمرة تحت والجنود صعبًا، العسكري
يكن لم الجيش. يف بالخدمة اخَشوشنوا قد كانوا الذين كانساس ِفتيان يُضاهون يكونوا
الصحي. الرصف نظام ومدِّ جديدة ثُكنات ببناء وأمرهم «بي» ية الرسَّ من مرسوًرا العقيد
لم أنه مالحظة السهل من كان ولكن حذَوه، جريهارت حذا الجنود. مع وعمل كلود خرج
رضبًا أن بدا بالصاج. التسقيف أو الخشبية األلواح مع التعامُل مطلًقا له سبق قد يكن

السبب. يعرف منهما أيٌّ يكن ولم كلود، وبني بينه ظَهر التنافس من
يف اليشء بعض واثقني غري والعرِّيفني الرُّقباء أن يُالِحظ أن كلود بُوسع كان
الرائعة العامية األلفاظ من تماًما يخلو كان الذي امُلقتَضب، حديثه من وا تحريَّ جريهارت.
الضابط هل امُلرتابة. النادرة وابتسامته يته، ِجدِّ وكذلك كثريًا، بها يستمتعون كانوا التي
هو هل ُمتأنًقا. ليس كال، آبل. ديل صاحبَه هيكس الرقيب سأل ُمتأنِّق؟ رجٌل الجديد
الرشقية»؛ «الواليات من كان اجتماعيٍّا. بارًعا يكن لم ولكنه اإلطالق، عىل كال، مغرور؟
عادي غري يشء وجود كلود استشعر الحًقا. يظهر أن يمكن حقيقته بشأن أيًضا ماذا
للفرنسية، معرفته إىل باإلضافة ا جدٍّ كثرية أشياءَ يعرف كان جريهارت أن يف شكَّ بشأنه.
بني ليسوا أنهم يشعرون عندما أحيانًا الناس يفعل مثلما يُخفيَها، أن يُحاِول كان وأنه
أفصح عندما للتعايل الفرصة انتهز من هو كلود كان الفكرة. هذه أغاَظته نُظرائهم؛

ُمعيَّنة. بقياساٍت خشبية ألواًحا يختار أن ُمطَلًقا يستطيع يكن لم أنه عن جريهارت
هيكس الرقيب َرشع املطر. بسبب الجديدة الثُّكنات يف العمل أوقف التايل، اليوم عرص
كان اختفى. قد كالهما كان امُلالزَمني، ليدعَو ذهب عندما ولكن مالكمة، مباراة إقامة يف
قد كانت التي الكبرية الغابة دخول عىل عازًما القرية، نحو متجًها بتثاقل يسري كلود

وصوله. منذ استهوته
عىل أخرى مرًة د ُممهَّ غري طريًقا أصبح ثم القرية، شارع الرسيع الطريق أصبح
ُطرق ثالثة إىل انقسم الظل، كثافُة ازدادت حيث قليًال، أبعَد مسافٍة عىل الغابة. أطراف
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هذين أحَد كلود اتبع قليًال. إال يُستخدمان وال واضَحني غري منهما اثنان للعربات،
الطويلة األَجمات ولكن ُمتواصلة، رسيعًة قطراٍت وأصبح انحرس قد املطر كان الطريَقني.
يف قَدماه وغاصت املنتصف، يف يميش وجعلته بلََّلته الطريق طول عىل تنمو كانت التي
أخرض. بلوٍن ذاته، والجوُّ حوله، من الضوء اكتىس بالطحالب. املكسوَّة الرِّخوة األرض
يتساءل كان بينما العفن. مثل ناعمة، خرضاء بطحالب ُمغطَّاًة األشجار جذوع كانت
وانتثَرت فجأًة، الشمس نفذَت ُمظلًما، رطبًا مكانًا دوًما الغابة تكن لم إذا عما نفسه يف
الطحالب لون يُشبه يشء أيَّ قبُل من رأى قد يكن لم بكاملها. الغابة يف الذهبية تها أشعَّ
املاء. منها يتقاطر التي الزان أشجار لِقمم الحريري األخرض اللون امُلرتِعش، الزمرديَّ
واحدًة ودفعًة تُغرِّد، الطيور وبدأت الطريق، عرب األرانب جَرت الكائنات؛ جميع استيقظت

أزيًزا. تُصِدر بحرشات مليئًة األجمات جميع صارت
مفتوحة ُفرجة فوق تل، جانب إىل فجأًة وانتهى أخرى، مرًة امُلتعرِّج الطريق انعطف
أشجار من أيكة تَقبَع كانت األرض، من امُلقابل الجانب عىل رمادية. بصخوٍر ُمكدَّسة
تحتها ومن حولها من الضوء كان الفروع. من الخالية الحمراء الجذوع ذات الصنوبر
عند من ُمنقِسمة تقريبًا الجذوع كلُّ كانت الغروب. وقت الشمس ة أشعَّ بلون أحمَر
صور مثل القمة، عند أخرى مرًة يلتقيان كانا عظيمتني، ذراَعني إىل تقريبًا املنتصف

القديمة. اإلغريقية القيثارات
الالمعة األوراق اهتزَّت الصوان، صخور أكوام بني العشبية، الُفرجة يف األسفل يف
كانت الصخور كلِّ وحول ة. بخفَّ املتحرك الهواء بفعل الصغرية البيضاء البتوال ألشجار
واحدٍة عىل اللَهب. ألِسنة مثل بينها الشقوق يف تمتدُّ كانت أرجوانية؛ ُمروٍج من ُرَقع توجد
عن إما ينمُّ مظهر يف الرأس، حاَرس جريهارت امُلالزم جلس العارية، الصخور هذه من
تحت أحمر بلوٍن الربونزي َشعره وظهر ركبتَيه، حول يَديه وشبك شديد، همٍّ أو إرهاق
بنباتات يحفُّ وهو املنحدر، عىل من نزل دقائق، لبضع كلود راَقبه بعدما الشمس. ة أشعَّ

الطويلة. الرسخس
الطريق؟» أُعيق «هل سأله: الصخور، سفح عند ف توقَّ عندما

يَديه. تشابُك وفكَّ قليًال وتحرَّك كال»، «أوه، اآلخر: قال
أنني «ظننت وأضاف: الخَلنْج؟» نبات هذا «هل وسأل: صخرة. عىل كلود جلس
هو ما بقدِر عليك جديًدا ليس العالم من الجزء هذا «املخطوف». رواية من عليه تعرَّفت

عيلَّ.» جديٌد
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طالبًا.» كنت عندما سنوات عدة باريس يف عشُت «كال،
تدرس؟» كنَت «ماذا

الكمان.» «عزف
موسيقي؟» أنت «هل ب: بتعجُّ كلود إليه نظر

موسيقيٍّا.» «كنُت الخلنج: يف بتكاسل ساَقيه يمد وهو ازدراء، بابتسامِة اآلخر أجاب
للغاية.» سيئًا يبدو «ذلك بِجدية: كلود علَّق

هو؟» «ما
مواهب.» أيَّ يملكون ال بمن ميلء البلد املواهب. أصحاب األشخاص تجنيد «َعجبًا،
املسألة هذه «أوه، وقال: رأسه. تحت يَديه ووضع ظهره، عىل جريهارت استلقى
منذ ُولدَت أنك تصاَدف إن عاملية. مسألٌة إنها االستثناءات؛ فيها تنفع وال للغاية، كبرية
فستقتلك ما، بطريقٍة الحرب هذه تقتلك لم وإن الهرب. تستطيع فلن سنة، وعرشين ست
من أكثر منذ وأتى ديكس، معسكر يف التدريبات ى تلقَّ أنه كلود أخرب أخرى.» بطريقٍة
إىل ونُِقل به، القيام عليه تعنيَّ الذي العمل َكِره ولكنه الفيالق، أحد ِضمن أشُهر ثمانية

املشاة. سالح
قد بينهما العالقة كانت أخرض. شفٍق ضوءُ الغابَة يعمُّ كان أدراَجهما، عادا عندما
الذي الشارع يف باأللفة متَّسًما صمتًا صامتنَي ومَشيا ساعة، نصف آخِر يف ما نوًعا ت تغريَّ

حديقتهما. باب إىل وصال حتى وطنهما شوارع يُشِبه كان
الفارغة الطاولة عىل املفرش جوبريت السيدة وضعت ف، توقَّ قد كان املطر أن بما
الكرايس، يُحرض زوجها كان السابقة. الليايل يف تفعل كانت كما الكرز، شجرة تحت
بطنها، عىل أسندتها الثقيلة. األطباق من كومًة تحمل خارجًة الصغرية الفتاة وكانت
دون من ولكن حذاءً، تَلبَس كانت تواُزنها. عىل تُحاِفظ كي تميش وهي الخلف إىل ومالت
صغرية بلجيكية الجئًة كانت البُنِّيتنَي. ساَقيها بني يتخبَّط الباهت القطني وثوبها جوارب،
لزيارة تذهُب حتى الطفلة تكن ولم اآلن، اٌة ُمتوفَّ األمُّ والدتها. مع القرية تلك إىل أُرِسلت
أتى وإذا الهادئ. الشارع إىل املنزل ِفناء من تخرج بأن إقناُعها املمكن من يكن لم قربها.
معه تلعب أحٌد لديها يكن لم تختبئ. كانت ما، َمهمٍة أجِل من الحديقة إىل الجريان أطفال

األدوات. ُمستودَع يف الصغرية الِقطط لديها صارت واآلن القطة؛ غري
تستمرَّ لم العاصفة ألن جوبريت السيدة ت ُرسَّ األمسية. تلك يف ُمبهًجا العشاء كان
املطر. بعد وُمبِهجة ُمنِعشة الحديقة كانت القمح. ر يترضَّ ألن يكفي بما طويلة مدًة

247



منا واحد

غَفت النسيم. هبَّ عندما الطاولة مفرش عىل برَّاقة قطراٌت الُكرز شجرة من تساقطت
ورفرف جوبريت، السيدة خياطة كريس عىل املوضوعة الحمراء الوسادة عىل األمُّ القطة
املنزل ظلُّ سقط الرطب. الرمل يف تتلوَّى كانت التي األرض ديدان يلتقط كي ونزل الحمام
الشمُس وأرسلت بالكامل، الشمس ضوء استقبَلت األشجار ِقمم ولكن العشاء، طاولة عىل
التي بَتالتها، من انبعثَت الكريمي. اللون ذي والورد الرتابي الجدار عىل الصفراء تَها أشعَّ

مثرية. رطبة رائحٌة املطر، نها غضَّ
كبري، بِرًضا يَيش أسلوبه سنوات. بعرش زوجتَه يَكرب كان جوبريت السيد أن بد ال
معهما يمكث جريهارت كان الشباب. الضباَط ويحب الرسور. عىل يدل بريٌق عينَيه ويف
اكتنفه قد الذي املنزل عىل الحيوية بعَض أضفى ما وبطريقٍة أسبوَعني، من أكثَر منذ
مباهج عن انقطعا قد جوبريت الزوجان كان املستشفى. يف الثاني االبن وفاة منذ الجموُد
أيُّ لديهما يَُعد لم واآلن يمتلكان، كانا ما كلَّ وقدَّما بُوسعهما، ما كلَّ فعال وقد الحياة.
مع يتحدث األب كان بأَِرسها. فرنسا إليه تتطلع الذي الحدث باستثناء إليه، يتطلعان يشء
إىل الذَّهاب ينوي إنه وقال بوردو، يف األمريكيون يُنشئه الذي العظيم امليناء عن جريهارت

بنفسه. يشء كلَّ يرى كي الحرب بعد هناك
أزهاُر تفتَّحت هل الغابة. يف يان يتمشَّ كانا أنهما سمعت ملا جوبريت السيدة ت ُرسَّ
القادمة. املرة يف يذهبان عندما ربما منها. بعًضا لها أحرضوا قد كانوا لو تمنَّت الخَلنْج؟
وأكثر أكثر منهما تقرتبان كانتا عينَيها أن كلود َر تصوَّ كثريًا. هناك تتمىشَّ أن اعتادت
التي بالزهور اهتماًما تُويل كانت أنها خافيًا يكن ولم الغابة، عن تتحدث كانت عندما
أن تمنَّى جارون. إقليم يف األمريكيون يفعله بما اهتمامها من أكربَ الغابة يف تتفتَّح كانت
س تُحمِّ كانت التي الطريقة أعجبَته جريهارت. يفعل كان مثلما معها الحديث من يتمكَّن
من القدر بهذا الصعبة بلغتها تتحدث وهي اهتمامهما، بها تُثري أن وتُحاِول نفسها بها
وحمية، طاقة بكل تُنَطق أن ينبغي بل بها؛ الغمغمُة يمكن ال لغٌة إنها والدقة. الحيوية
يَجُرب أن شأنه من الدقيقة اللغة بتلك التحدث مجرد أن ارتأى اإلطالق. عىل تُنَطق ال أو

الكسرية. الروح
عىل يبُد لم جَلبة. دون حولهم تتحرَّك تخدمهم كانت التي الصغرية الفتاة كانت
إحضار وقت حان عندما الحظت ولكنها اإلطالق، عىل تنظران كانتا أنهما الخاملتني عينَيها
كلود أن جوبريت السيدة وجدت وقد رفعها. وقُت حان وعندما الثقيلة، الحساء سلطانية
وتعنيَّ ُمنفِصلني. طبَقني يف وليس — لحم يوجد عندما — اللحم مع البطاطس يحبُّ
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هذا تفعل الفتاة كانت وتُحِرضهما. تذهب أن الصغرية الفتاة تأمر أن مرة كل يف عليها
غريبة صغرية فتاًة كانت خاطئ. ِفعل ارتكاب عىل تُجَرب وكأنها م، وبتجهُّ واضح بإحجاٍم
طريقهما يف وانطلقا الطاولة، الجنديان غاَدر عندما تماًما. األطوار غريبة ا، جدٍّ األطوار
الصغرية، القطط بإحدى وأمسك األدوات، مستودع داخل إىل يده كلود مد املعسكر؛ إىل
حتى املطبخ، من الصغرية الفتاة خرَجت إن ما بعينَيها. ترمش ورآها الضوء يف ورَفعها
بيَديها. وجهها وغطَّت الُقرفصاءَ وجلست ا، حقٍّ ُمروِّعة رصخة حادَّة، رصخًة أطلقت

تُوبِّخها. كي جوبريت السيدة خرجت
وأضاف: الطفلة؟» تلك خطُب «ما البوَّابة: من الخروج إىل يُهَرعان وهما كلود سألها

ما؟» بطريقٍة إليها لإلساءة أو ألذًى، تعرََّضت أنها تظنني «هل
يُضطرُّون إنهم تسمعها؟ ألم الليل. يف الطريقة بتلك ترصخ ما كثريًا ُمرتِعبة. «إنها
سوى تتحدَّث ال ُمطَلًقا؛ الفرنسية تتحدث ال إنها إلسكاتها. وإيقاظها، إليها الذَّهاب إىل
ما معرفُة يمكنهم ال ثَم ومن تتعلم؛ لن أو تتعلم أن تستطيع ال وهي الولونية. اللهجة

البائس.» الصغري رأسها يف يدور
وقوة جريهارت روح من كلود اندهش امُلكثَّف، التدريب من التالينَي األسبوَعني يف
الضباط من أيٍّ من أكثَر عليه عبئًا الخنادق عمليات مُلحاكاة العضيل اإلجهاد كان له. تحمُّ
ولم فقط، رطًال وأربعني وستة مائًة يَِزن كان ولكنه طوًال، كلود يُضاهي كان اآلَخرين.
عازَف كان أنه الضباط زمالؤه علم عندما اآلخرين. معظم مثل خشنة تنشئًة نشأ قد يكن
لحفالت ُمنظِّم أو ُمرتِجم ِمثل سهلًة وظيفًة يتوىل أن بإمكانه كان وأنه ُمحرتًفا، كمان
رجًال احرتموا العَريض. تكلُّفه من أو ظه تحفُّ من ُمستاءين يعودوا لم املعسكر، يف الرتفيه

يفعل. لم ولكنه التملُّص، بإمكانه كان

٧

كتيبة أخذت املشمسة، أغسطس شهر أيام من يوم مدار عىل أخريًا؛ الزحف يوم أتى ملا
قاعدة خلفهم ومن سوم، ُمقاَطعة رشقيَّ ُمتهالكة ترابية طرق عىل تتدفَّق سكوت العقيد
حقول بني ُمتعرِّجة؛ ريفية منطقة عرب الطريق قادهم لهم. التابعة الحديدية السكك
خرج حيث بالسكان، مأهولًة تزال ال كانت ولكنها رة، ُمدمَّ صغرية وقًرى وغابات وتِالل

يمرُّون. وهم الجنود يُشاهدوا كي الناس
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الفرقة وعزف األلوان رفرفة وسط عسكرية، بخطوٍة قرية كل عرب األمريكيون مرَّ
كلود مىش الضباط. قول حدِّ عىل ُمرتفعة»، كانت املعنوية الروح أن «إلظهار املوسيقية
بالرَّزانة، ُمكتٍس ووجهه مؤخرتها، يف وأخرى َرسيَّته، مقدمة يف مرًة الصف؛ خارج بتثاقٍل

والبلد. والطقس بالرجال قناعته تُفتَضح أن من خائًفا
ُمَطمئنة؛ عالماٌت توجد كانت جانب كل وعىل الكبري، العرض إىل طريقهم يف كانوا
يف محفورة واسعة وُحَفر واملمزقة، مة امُلتفحِّ امليتة العجفاء األشجار من طويلة صفوف
األرض، يف ُمتعرِّجة وُمنخَفضات جديدة، ُشجرياٌت تُخفيها تكاد التالل، وسفوح الحقول
ال خطوط مكاٍن كلِّ ويف الطريق، بطول ُمتناِثرة ُمحطَّمة وسيارات شاحنات وهياكل
تلك أماكنها يف ُوضعت أنها يبدو التي وامُلبعثَرة، ِدئة الصَّ الشائكة األسالك من لها نهايَة

اإلطالق. عىل هدف بال بالصدفة،
َوْشك عىل أننا «يبدو العسكرية: تحيَّته يُلقي وهو ُمبتِسًما هيكس، الرقيب قال

امُلالزم.» أيها الوصول،
األمام. إىل ومرَّ باإليجاب، كلود أومأ

وابتسم خلفه، الرقيُب نظر ِفتيان؟» يا أقرَب وقٍت يف الوصول يُمكننا أال «حسنًا،
أن من كلود ب يتعجَّ لم امُلتعرِّقة. الحمراء وجوههم يف أسنانهم بياُض وظَهر الجنود،
أجمَل كانوا أنهم رأى إذ لرؤيتهم؛ خرجوا األطفال، حتى الطريق، طول عىل الجميع
كيف جريهارت أراهم قد خوذاتهم؛ فيه يرتدون يوم أوَل هو هذا كان العالم. يف مشهد
انقَسموا عندما رءوسهم. بُرودة عىل للحفاظ واألوراق بالحشائش الداخل من يحشونها
البلدات، إحدى من يقرتبون وهم الطبول الفرقُة وقَرَعت أفراد، أربعة من مجموعات إىل
الرحلة، أثناء يف ينتحب كان الذي بالت، نهر عىل بليزنتفيل من الفتى فولر، بريت حاذى
«لن يقول: أنه حاله لسان عىل يبدو كان عليه كلود مرَّ وكلما دليله؛ عىل اليمني جهة

امُلالزم!» أيها برسعة، يدينني يشء أيَّ تضبط
ُمحِرتقة. ِشبه َصنَوبر بأشجار ُمغطٍّى تلٍّ عىل قصري، بوقٍت الظهرية بعد عسَكروا
عن وتقرير َمسٍح لعمِل وانطلقوا السويدي، وأوسكار آبل وديل بريت من كالٍّ كلود أخذ

التضاريس.
وبرئ مهجور مزرعة منزل عىل عثَروا الغابة، من امُلحرتق الطَرف أسفل التل، خلف

نظيًفا. كان ماءها أن بدا
عندما صدئ. سلكي بحبٍل ُمعلَّق خشبي ودلٌو الصلبة، الحجارة من حاجٌز له كان
فتيًة كانوا ولكنهم وباردة. نقيَّة هواء نسمَة املياُه بعثت حولهم، الدلو ماء الِفتية رشَّ
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الخامدون. الربوسيون فيها يختبئ أن يحبُّ التي األماكن أكثَر يعرفون وكانوا ُعقالء،
يبعثوا أالَّ األصَوب أن ورأوا ريبة، بنظرات يرمقونه كانوا الحظرية يف املوجود القش حتى

هناك. إىل بأحد
أُهِملت ُمنخِفض حقل وحل؛ يف دخلوا جولتهم، ليُكِملوا اليمني جهة هوا توجَّ عندما
وحالتُهم بالوحل ُملطَّخني أناٍس مجموعِة عىل أتَوا هناك فاضت. حتى الرصف قنواُت فيه
نهاية يف ساقط شجرة ِجذع عىل بائس مظهر وذات مريضة امرأٌة جلست لها. يُرثى
ُمستنَزفًة طاقتها كانت حولها. يتسكَّعون أطفال وثالثة رضيع طفٌل حجرها ويف امُلستنَقع،
الشاحب وجهها إىل ينظر وأن سها، تنفُّ إىل يستمَع أن إال املرء عىل يكن ولم حد، ألقىص
وتُحاِول ركبتَيها، حتى يصل والطنُي متَّسخة، كانت وهنها. مدى يعرف حتى امُلتعرِّق
يكن لم قديم. أسود شال تحت ُمنتَصفه حتى ُمختٍف ِشبه كان الذي طفلها تُرِضع أن
تعتني مىض فيما كانت بأنها يوحي كان ولكن دة، ُمترشِّ امرأٌة أنها عىل يدلُّ مظهرها
ولٌد ارتدى وُمحبَطني. ُمرَهقني األطفال كان شابَّة. تزال ال كانت وأنها جيًدا، بنفسها
اآلخُر وارتدى الفرنيس. الجيش معاطف أحد من مصنوعًة ُمتَقنة، غري زرقاءَ ُسرتًة صغري
االثنتنَي، ذراَعيه من ذراع كل يف يحمل، وكان أُذنَيه. تُغطي بالية أمريكية ستيتسون قبعة

شيئًا. الجنود يفعل أن وانتظروا أعيُنهم، جميًعا رَفعوا السيلولويد. من وردية ساعًة
«صباح بالفرنسية: وقال إياها، ُمحيِّيًا الخوذة حافَة وملس املرأة، من كلود اقرتب

األمر؟» ما سيِّدتي. يا الخري
ُمناديًة: تلهث أن سوى يَسْعها ولم ُسعال، نوبِة يف دخلت ولكنها التحدث، حاوَلت

توينيت!» «توينيت،
قائدُة أنها وبدا تقريبًا، عمرها من عرشة الحاديَة يف كانت برسعة. توينيت تقدََّمت
أملس أسَود وشعر طويل، وذقٍن والصالبة بالجرأة يتَّسم صغري وجه ذات وهي املجموعة.
والدتها. من خربة وأكثَر لطًفا أقلَّ مظهرها كان ماكرتني؛ وعيننَي قماش بقطعة مربوط
الجنود إىل التحدث عىل ُمعتادًة كانت تقوله. ما توضيِح يف جدٍّا بارعًة وكانت ترشح، بدأت

ُمبِدعة. وبإشارات وتوكيد، ببطء تتحدث إنها حيث األجانب،
الفارغ، املزرعة منزل اكتشفت قد كانت لالستطالع. خرَجت قد األخرى، هي كانت،
الجئني. كانوا أوه، هنا؟ إىل أتَوا كيف الليل. لتمضيِة فيه جماعتها تُدِخل أن وتُحاِول
العودة يُحاولون كانوا هذا. مكانهم من مرتًا كيلو ثالثني بعد عىل أناس مع يمكثون كانوا
إىل تعود أن وأرادت املوت، عىل وشارفت أعياها، حتى أُمها املرُض أصاب قريتهم. إىل
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عمٌة ومنهم القرية، يف يعيشون يزالون ال أناًسا أن سمعوا قد كانوا هناك. لتموت الديار
إىل يصلوا أن بمجرد فيها يعيشوا أن أيًضا هم وبُوسعهم بيتهم؛ َقبِو يف تعيش عجوز
بيتها، يف املوت تُريد كانت والدتها أن وتكراًرا، مراًرا وكرَّرتْه الحديث، من املقصد هناك.
بعدما ولكن يمرُّون، سيَدعونهم الفرنسيون الجنود كان وما أوراق، معهم يكن لم أتفهم؟
يتَّسمون األمريكيني إن يُقال كان إذ يمرُّوا؛ أن يف يأُملون كانوا األمريكيون، الجنود أتى

دوًما. باللطف
عدم عن تعبريًا النحيب، يف الرضيع بدأ ومطقطق، حادٍّ بصوٍت تتحدَّث كانت ما أثناء
أداَرته دوًما.» غاضٌب «إنه وتمتَمت: كتَفيها. الصغرية الفتاة هزَّت الرضاعة. من اكتفائه
— ومريًضا شاحبًا كان لكنه وثقيًال، ضخًما طفًال بدا — بصعوبة اآلخر الجانب إىل املرأة
كان ا. جدٍّ جائًعا كان كأنه وينفث ينقب كان إذ بصخب؛ يرضع بدأ اآلخر. الثدَي وألقَمته
تُحاِول وهي امُلنَهكة املرأة هذه مشاهدُة الئق، غريَ يكون أن كاد بل للغاية، املؤلم من
بالفتاة وأمسك الجوانب، أحد يف ويقفوا يبتعدوا أن رجاله إىل كلود أشار طفلها. إرضاع

خلفهم. وسحبها يدها من الصغرية
كان التي الجملة وسط يف دوًما يصنعه كان كالمه يف وبتوقف بالفرنسية، لها قال
ها يُحريِّ أو يُفاجئها لم الفتاة. فِهَمته والدتُِك.» تسرتيح أن «ينبغي بالفرنسية: ينطقها
واألجناس واألعداد الضمائر بكل تُخاَطب أن عىل ُمعتادًة كانت األم. بلغتها اعوجاج أيُّ
نربُة كانت إن تسمَع كي فقط تُنِصت هي األمريكيني. أو اإلنجليز أو األملان من واألزمنة؛

لطيفة. كانت ما عادًة الزي هذا أصحاب الرجال ومع ال، أم لطيفًة الصوت
لتأكلوه؟» طعام معكم «هل بالفرنسية: سألها

اإلطالق.» عىل طعام معنا ليس «كال.
امليش»؟ عىل تقدر وال ا جدٍّ «مريضًة والدتها كانت هل

بنفسه. يرى أن السيد بوسع كتَفيها؛ هزَّت
والدها؟ عن وماذا

الشهر.» من عرش الرابع يف مارن، معركة يف «مات املنيَّة؛ واَفته لقد
الطفل نحو بالغٍة بَحريٍة ينظر وهو العبارة، تلك كلود كرَّر مارن؟» معركة «يف
برسعة: قالت بُشكوكه. نت تكهَّ الفور وعىل تان، الحادَّ عيناها تِبَعته يرضع. كان الذي

أملاني.» إنه أخي، ليس الرضيع «أوه، وأضافت: «الرضيع؟»
الرنَّان الصغريُ صوتها وكان صرب، بنفاِد تفسريَها كرَّرت كلود. يفهم لم للحظٍة

ببطء. جبهتَه الخجل ُحمرة اعتَلت وُخبث. ازدراء بنربِة يوحي
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هناك.» «انتظري بالفرنسية: وقال والدتها إىل دفعها
مما فهَمه ما وكرَّر املزرعة.» تلك إىل نأخذهم أن علينا يتعنيَّ أنه «أظن للجنود: قال
اآلخر. إىل منهم كلٌّ نظر الرضيع، عن امُلقتَضب ترصيحها إىل وصل وعندما الطفلة. حَكته
هنا إىل وصلنا ليتنا الرب، «بحق يُتمِتم: ظل ولذا أخرى؛ مرًة يبكَي أن فولر بريت خَيش

الخندق. بحذاء عائدين يَْجرون كانوا بينما وصلنا!» ليتنا الرب، بحق أقرب، وقٍت يف
وزنها يكن ولم املرأة، وحمال املتشابكة، أيديهما من مقعًدا وأوسكار ديل صنَع
الصغري، الضفدع أيها «تعاَل قائًال: الوردية الساعة ذا الصغري الطفَل بريت حمل ثقيًال.

يكفي.» بما طويلتنَي ليستا ساقاك
سأل بتصنُّع. ذراَعيه بني يرصخ كان الذي بالرضيع ُممسًكا الخلف يف كلود ساَر
يكره أن يمكن وكيف الصارمة، الشخصيُة تلك له تكون أن لرضيٍع يمكن كيف نفسه
الشاحبتني، واألذننَي األشقر الشعر ذي امُلربَّع رأسه بسبب أبغضه الدرجة؟ هذه إىل رضيًعا
نفًعا والتصنع الرصاُخ يُجِد لم عندما يبكي! كان أنه من َعجب وال … باشمئزاز وحَمله
ِمعطفه عىل نفسه يُريح أن وحاَول شاحبتني، زرقاوين بعيننَي إليه ونظر فجأًة، هَدأ
الرضيع: إىل ينظر وهو تمتم أزراره. بأحد وأمسك متسخة، صغريًة يًدا أخرج الكاكي.

«اقطعه!» وأضاف: هذا؟» ما رفيق، «يا
العائلة. إىل وبطاطنَي ساخنًا طعاًما الِفتيُة حمل الليلة، تلك يف العشاء يتناولوا أن قبل

٨

الخنادق. داخل األول صباحه الصيف، أيام أحد فجًرا، الرابعة الساعة التوقيت:
مواقعها. اتخذَت قد امِلدفعية ِفَرق أن من ليتأكَّد الصف عىل للتَّو مرَّ قد كلود كان
يف أتى قد للهجوم. ًال ُمفضَّ وقتًا كانت التبدل، يف آخذًا النور يكون حينما الساعة، هذه
النار، إطالق حاجز عىل َصِعد ملا معرفته. يلزم ما كل وعَرف البارحة، ليلَة ُمتأخٍر وقٍت
يَر لم وقتئٍذ امُلتشابك. امُلنخفض الضباب يف الرمال، أكياس بني الحاجز فوق من حدَّق
وتُزقِزق تُغرِّد وهي الُعلوي، السلك فوق تتقافُز والطيور األسالك، تشابِك سوى شيئًا
تُشِبه صافية بتغريداٍت تصدح كانت الديار. يف السلكية السياجات عىل تفعل كانت كما
وببطءٍ خفيف، نسيٌم هبَّ أصواتها. غري يُسَمع يكن ولم الكثيف، الهواء تشقُّ الناي صوت
اضطراب زاد املتحرك. البخار ركام بني من خرضاء خطوٌط ظهرت الضباب. يقشع أخذ
تلك ُمحرَّمة. منطقًة واألخرض الرمادي اللونني ذات الخامدة املمتدة األرض كانت الطيور.
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خنادق هي سلكية، بحواجز محميًَّة ُخلد ِتالل تُشِبه التي امُلتعرِّجة، امُلنخِفضة الروابي
من التواصل خنادَق بسهولة يتتبَّع أن بُوسعه خنادق. ستة أو خمسة منها ويوجد األملان؛
وعند ياردة، ثمانني من أكثَر يبعد ال األمامي خطُّهم كان النقاط، إحدى عند منظار. دون
ترتفع رفيعة دخان ألسنُة بدأت ياردة. ثالثمائة كانت كلها املسافة أن بد ال أخرى نقطة
العدو موقع خلف وطبيعيٍّا. ُمريًحا يشء كل كان اإلفطار؛ يتناولون األملان كان وهناك؛ هنا
حَسب حيث، الصغرية، وغاباته الضيقة بِوديانه أميال، لعدة تدريجيٍّا يرتفع الريف كان
مكسورة، وأشجاٌر رة ُمدمَّ ريفية بيوٌت توجد التِّالل عىل الخلف يف مدفعية. أخَفوا خريطته،
خامدة ريفية منطقًة كانت البرص. َمرمى عىل حي مخلوٌق مكان أيِّ يف يوجد لم ولكن
بالرجال. مليئًة األرض كانت مكان كل يف ذلك، ومع والكآبة. الصمت يف غارقة ساكنة،
األيام. هذه ا، رسٍّ الحياة كانت وخامدة. ساكنة تبدو اآلخر، الجانب من خنادقهم، أن بد ال
بهدوء داخلًة كتيبتُه سارت قد مذهلًة. األشياء فعُل بها يمكن التي البساطة كانت
نحو نفِسه بالهدوء تحرَّك قد محلَّه ليحلُّوا جاءوا الذي والصفُّ الليل، منتصف عند
ترتاجع «بي» ية الرسَّ فيه كانت الذي نفِسه الوقت يف حالك. ظالٍم يف هذا كلَّ جرى املؤخرة.
قذيفتَي جرَّاءَ للحظة الريف أضاء املؤخرة، يف عميقة غري خنادَق إىل منحدر عىل نزوًال
لم ُمتفرقة قرقعات كانت األملانية؛ ماكسيم مدافع اشة، رشَّ مدافع قعقعة وُسمعت إنارة،
كان إذ بوجل؛ أنَصتوا االتصال خنادق طول عىل ُمتتابعني يسريون كانوا بينما تستمر.
املؤخرة. إىل يتحركون كانوا الذين اآلخرين بالرجال أرضاًرا تُلِحق أن املدفعية لنريان يمكن

الحياة! قيد عىل كانوا الصباح أتى وعندما هادئة، ليلتهم مرَّت يشء. يحدث لم ولكن
بعُد يكن لم ولكن ساعته، يف كلود نظر والِفضة. الزعفران بَلونَي السماء جت توهَّ
أمىض َعقبة! أي اجتياز يف ويلر آل أحد يستغرقه الذي الوقت أطَول ما يُغاِدر. أن يُطيق
لو تمنَّى قليًال. باملشهد سيستمتع وصل بعدما أنه وظن طريقه، يف ماضيًا سنوات أربع
تعرف. كانت بالفعل لعلها ولكن الصباح، هذا يشعر كان بما تعرف أن والدته بُوسع كان
جالًسا كان عندما سنوات، خمس قبل آخر. مكان أي يف ستجده كانت ما حال، أي عىل
يشء أيُّ له يحدث أن يمكن ال أنه ويعرف دنفر، يف الترشيعي املجلس مبنى درجات عىل
طويلة نظرًة ألقى اليوم؟ بمكانه يتنبَّأ أن للحظٍة بإمكانه كان أنه ر أيُتصوَّ … ع ُمتوقَّ غري

الخشبي. املعرب عىل ونزل أمامه، املمتدِّ الُحمرة إىل املائل املشهد عىل
كان الفائتة. الليلَة أغراضهما فيه ألقيا قد وجريهارت هو كان الذي امللجأ إىل كلود عاد
بمسامري؛ الجانبية الحوائط يف ُمثبَّتان رسيران ويوجد نظيًفا. تركوه قد السابقون شاغلوه
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بني ة. جافَّ رمل بأكياس مغطَّاة ِسلكية شبكٌة فوقهما خشبيَّني هيكَلني عن عبارًة كانا
وَموقٌد خرضاء، زجاجة يف محشورة شمعة عليها صغرية، طاولٌة توجد كانت الرسيَرين
الجدار عىل الصفيح. من وكوبان ساخنًا، الطعام لحفظ مائي وحمام بالكحول، يعمل

األملان. خنادق أحد من مأخوذة األملانية، «جوجند» مجلة من ُملوَّنة صوٌر توجد كانت
استيقظ. حتى فهزَّه رسيره، يف نائًما يزال ال جريهارت أن وجد

تنَم؟» ألم كلود؟ يا الخارج يف أمضيت «كم
املوقد؛ هذا عىل الحالقة ماء تسخنُي يمكننا أنه أظن كثريًا. ُمتَعبًا أُكن لم قليًال. «ِنمت

كذلك؟» أليس ا، جدٍّ ُمريح صغري وكٌر إنه كحول. زجاجة ِنصف لنا تَركوا فقد
ا جدٍّ اس حسَّ «إنك وأضاف: شك.» بال منه الغرَض «سيؤدي ة: جافَّ بنربٍة ديفيد علَّق

توٍّا.» إال تَِصل لم فأنت شأنك؛ ليس هذا َعجبًا، الحرب! لهذه انتقاد أي تجاه
املحتمل من «ولكن وتابَع: ذلك.» «أعلم بطاطينه: يطوي بدأ وقد بوداعة، كلود ردَّ
بها.» أهتمَّ أن أيًضا يل يحقُّ ولذا حياتي؛ يف فيها سأشارك التي الوحيدة الحرب تكون أن
قذيفة بحفرة ُمنشِغلني ما، حدٍّ إىل ُعراة كلُّهم شباب، أربعة كان التايل، اليوم عرص
يُفتِّشان أخذا قد آبل ديل وصاحبه هيكس الرقيب كان عِكرة. بُنِّية بمياٍه مليئة كانت
موضٍع ويف القذارة، بالغَة ليست حفرة عن بحثًا الحارق القائظ الصباح وقت نصف طيلة
ماكيس النقيب إن هيكس قال الحفرة. بهذه امُلالزَمني أبلغا قد وكانا رائع، بل ُمالئم،
أضاف ُمنفرًدا. امه حمَّ ويأخذ حفرته، عىل يعثر حتى له التابع الجنديَّ يُرسل أن يمكن

عورته!» كشِف من «يخجل وأردف: آخر.» أحد أي مع أبًدا يستحمَّ «لن الرقيب:
إىل واستندا استحمامهما، من انتهيا قد الثانيان، امُلالزمان وهاموند، بروجر كان
جسَديهما من ُمتفرقة أماكن يتفحصان وهما ُعشبيٍّا، ُمنحَدًرا عليه نُطِلق أن يمكن ما
يف أيام أربعة ملدة امليش وكان الوقت، بعض منذ بالكامل مالبسهما يخلعا لم باهتمام.

نفسه. إىل النظر إىل ف يتلهَّ الرجل يجعل حارٍّ طقٍس
واملاء الحفرة، يف يستحمُّ يزال ال كان الشتاء.» حتى «انتظرا جريهارت: لهما قال
أخربني أشُهر. ثالثة كل واحدة مرًة إال تغتسال لن «عندئٍذ إبَطيه. حتى يصل املوحل
ت تقرشَّ فيمي، معركة بعد األوىل للمرة وا استحمُّ عندما أنهم الربيطانيني الجنود بعض

بروجر؟» يا برسوايل تفعله الذي ما الثعبان. جلد مثل جلودهم
الطريق يف القذيفة تلك انفجَرت عندما أمس، ِسكيني مني سقط ِسكينك. عن «أفتِّش

عيلَّ!» مغشيٍّا أسقط كدُت حتى جفلت لقد الفرعي.
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ِغرٌّ أنك يظهر فهذا األمر؛ هذا عن الحديث يف تستمرَّ ال جلًال. أمًرا ذلك يكن لم «تبٍّا،
ساذَج.»

بيشءٍ ارتطمُت للهول، «يا قال: جريهارت. بجانب الِربكة إىل ونزل مالبَسه، كلود خَلع
الِفتية؟» أيها الشظايا تُخِرجوا لم ملاذا باألسفل! حادٍّ

معدنيٍّا األرضجسًما عىل وألقى يبصق، وهو َصِعد ثم للحظة، واختفى عينَيه أغَمض
مَسح ُمقِرف!» هذا كذلك؟ أليس أملانية، «خوذة بالوحل. وُممتلئًا بالصدأ مغطٍّى دائريٍّا،

بتشكُّك. حوله ونظر وجهه
بقيَّته تُخِرج لم «ملاذا وأضاف: ا!» حقٍّ «ُمقِرف وقال: بعًصا، الجسم بروجر قَلب

به.» تستمتع أن أتمنَّى امي. حمَّ عيلَّ أفسدَت لقد الجحيم؟ بحق
إىل ُمشريًا هذا»، إىل انظر ويلر! يا «اخرج وقال: وَصِعد. الجانب جريهارت تسلَّق
ذلك! أيُعجبك مشكلة، أثرت «لقد الكثيفة. املياه عرب صعوًدا تنفجر خاملة، كبرية اعاٍت فقَّ

هنا.» باألسفل يجري السوء بالغ يشءٌ
خوذٍة إلخراِج يمكن كيف أفهم «ال املاء. يف يجري ما إىل خلفه ناظًرا بعده كلود خرج

تحتها.» الرائحة تُبقي املياه أن أظن الطريقة. بهذه القاع يُثري أن
مقربًة فتحت «لقد وتابَع: ما؟» يوًما الكيمياء درسَت «هل بسخرية: بروجر سأله
أوه، األملانية، الكولونيا تلك من شيئًا ابتلعت قد كنت إن امُلنبعث. الغاز يصلُنا واآلن لتوِّك،

تقلق!» أن يجب
الساَقني، عارَي يزال ال كان بينما دفرته، يف الكتابة عىل عاكًفا هاموند امُلالزم كان

مفلوجة. عًصا عىل الفتًة وضع يُغادروا أن وقبل كتَفيه. عىل مربوٌط وقميصه

خاص! شاطئ للعامة! االستحمام ممنوٌع
الثانية. املشاة كتيبة «بي»، ية الرسَّ ويلر، يس

شيئًا ية الرسَّ يف رجل كل ى وتلقَّ اإلمداد، عربات حَمَلتها الوطن! من األوىل الخطابات أتت
الشعر ذو النمساوي الفتى كاتز، وويل الرملية، نرباسكا ِتالل من ُمزارع دراير، إد عدا
يكن لم لحالهم. باألىس رفاُقهم شَعر أوماها. يف التعبئة مصانع يف يعمل كان الذي األشقر
بد ال أنه من ُمتأكًدا وييل كان إليه. خطابات ورود ع توقَّ قد ذلك مع ولكنه «أهل»، أيُّ إلد
تمتَم الوفاض، خاوَي وعاد ُمهرتئ ظرف آخر ُسلِّم عندما خطابًا. إليه كتبت قد والدته أن
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واضًحا، يكن لم العنوان أن أظن الكتابة. تُجيد وال أوروبا، رشق من خرقاءُ «إنها قائًال:
أخرى.» َرسيٍة يف آَخر جنديٌّ خطابي ى وتلقَّ

كي الوطن من جرائد يف يأُملون الِفتية كان دورية، نرشاٍت أيُّ إليهم تُرَسل لم
ذلك، من الرغم عىل هنا. أخبار أيُّ تصلهم لم إذ الحرب؛ أخبار من القليل عىل تُطِلعهم
تقريٍر عن عبارة وهي ستار»، سيتي «كانساس جريدة من ُقصاصًة آبل ديل أخت أرفقت
الذي التي العناء فيه يصف الرافَدين، بالد يف الربيطانيني الحرب ُمراسيل أحد كتَبه ل ُمطوَّ
يمكن ال التي والحرارة والبعوض والذباب الدوسنتاريا مثل هناك، الجنود يُالقيه كان
حول يجلسون وهم أصدقائه، من مجموعة عىل عاٍل بصوٍت املقالَة هذه قرأ رها. تصوُّ
الجنود إن تقول التي القصة من لتوِّه انتهى قد جواربهم. فيها يغسلون كانوا قذيفة حفرة
كانت التي البقعة أنه يُزَعم الذي املكان يف طينية أكواخ بضعة عىل عثروا الربيطانيني
بيرتسن، أوسكار فتح عندما الالسعة، بالحرشات مليئًا ُمقِفًرا مكانًا كان عدن؛ جنُة فيها

ُمستهزئًا: وقال فمه، كاملة، ألياٍم صامتًا يظلُّ ما عادًة ا جدٍّ ُمتديِّن سويدي فتًى وهو
كذب!» «ذلك

كذلك؟» أنه تعرف «كيف وقال: املقاطعة. من ُمنزِعًجا إليه ناِظَريه ديل رفع
يعثر ولن الجنة، لحراسة سيوٌف معهم الكروبيم مالئكة من أربعًة وضع الربَّ «ألن
امُلقدَّس الكتاب البرش. عليها يعثر أن امُلفرتَض من التي األماكن من ليست برش. عليها

هذا.» يقول
أن تظنُّ هل امُلضحك! أيها سنة، آالف ستة منذ كان ذلك «َعجبًا، يضحك. هيكس بدأ

هناك؟» زالت ما الكروبيم مالئكة
يشء!» ال كروبيم؟ ملالك سنة آالف ستُة تُمثِّل ماذا «بالطبع.

م. بتجهُّ جواربه وجمع السويدي نهض
من له يا الحمق؟ صفات كل فيه تجتمع «ألم وقال: صاحبه. إىل آبل ديل نظر

العقل!» ر ُمتحجِّ
مالبسه وأخذ أكاذيب»، «َحفنة إىل االستماع يف يستمرَّ أن يف أوسكار يرغب لم

ُمبتعًدا. وسار املغسولة

مخبأ، عن عبارة منه جزء وكان الجبهة، خلف ميل نصف نحو الكتيبة قيادة َمقرُّ كان
العقيد مكتب كان ُعشب. بطبقة ُمغطٍّى خشبي سقٌف لها سقيفة، عن عبارة وجزء
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عن للرتويح ُغرفة بمثابة ليكون للضباط املكان بقيَّة وأعطى األطراف، أحد من مفصوًال
املدفعية. لِفَرق الجديدة املواقع عن تقريًرا يُقدِّم كي كلود عاد الليايل، إحدى يف أنفسهم.
ُحلوة ُمقرِمشات ويأكلون نون يُدخِّ صغرية طاوالت حول جالسني الشبَّان الضباط كان
بأوراق خشبية طاولٍة عىل العمل عىل عاكًفا جريهارت وكان صفيح. ُعَلب من يُخرجونها
الصباح، ذلك رسمها يف تعاونا قد تقريبية خريطٍة من ُمبيَّضة نسخة يرسم تلوين، وأقالم
من كبري عدٍد وسط الجلوس بُوسعه كان إذ الضوضاء؛ تُربكه لم النريان. مدى تُظِهر

وحده. كان لو كما بهدوء والكتابة الرجال،
جميعهم، الباقني عن الحديث أثناء صوته يعلَو أن يمكن واحد ضابٌط يوجد كان
الِقَرص؛ بالغ رجًال كان املهندسني. سالح من امُللَحق أوينز، باركيل النقيب وهو كان، أينما
قبل نشاط. وشعلة ا، جدٍّ عريًضا وكان فقط، بوصات وأربع أقدام خمس طوله كان إذ
التي التنقيب عمليات وأثناء العالم»، يف سد «أكرب إسبانيا، يف ا سدٍّ يبني كان الحرب،
قدرَة يفوق وهذا نة. امُلحصَّ قيرص يوليوس معسكرات أحد أطالل اكتشف يُجريها كان
قياساتها وأخذ القديمة، اآلثار هذه تصوير عىل عَكف ل. التحمُّ عىل التأثر السهلة ُمخيِّلته
أُرِسلت كتٍب صناديُق لديه الليل. يف وأثريٍّا النهار، يف ُمهندًسا كان لها. تأمُّ يف واالستغراق
معه فأرشك واألملانية، الفرنسية باللغتنَي قيرص يوليوس عن ُكِتب ما كل تضمُّ باريس؛ من
مجنونًا. كان األمريكيَّ أن القسُّ اعتقد املساء. يف الكتب تلك ترجمة عليه يقرأ كي شابٍّا ا قسٍّ
اليونانية بالدراسات اهتمام أدنى يُظِهر لم الجامعية، املرحلة يف أوينز كان عندما
الحرب، اندلَعت قيرص. يوليوس يف الحياَة سيبعث كأنه األمر بدا اآلن ولكن والرومانية،
كان الذي عقله إىل أخرى أفكاًرا أدخلت وكذلك يبنيه. كان الذي السد يف العمل ف وتوقَّ
مُلواطنيه. الحرب يرشح كي كانساس يف رأسه مسقط إىل ُمِرسًعا عاد الهندسة. إىل ُمنرصًفا
أتته حتى األوىل، املارن معركة يف بالتحديد حدث ما ح يُوضِّ وأخذ الغرب، أنحاء يف ساَفر

الجيش. إىل االنضمام فرصُة
كان إن البتََّة الرجال يعرف ولم قيرص»، «يوليوس اسم أوينز عىل أُطلَق الكتيبة، يف
ينتقل كان إذ املارن؛ معركة يف جوفر عمليات أم إسبانيا، يف الروماني القائد عمليات يرشح
القرون تكن فلم ذهنه؛ صدارة يف حاًرضا يشء كل كان اآلخر. إىل املوضوَعني أحد من
سماعه يُحبُّون الرجال أوينز. باركيل يكتشفه حتى وجوٌد يشء ألي يكن لم فارًقا. تُشكِّل
ويف َمحِجَريهما، يف تدوران الصفراوان وَعيْناه ويروح يغدو ظل الليلة، تلك يف يتكلم. وهو
ويُدرِّبهم الفرنسيني، ِسمات عن بان الشُّ باط الضُّ عىل محارضًة ويُلقي كبري، سيجاٌر يده
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كبري، رجٍل ِجذَع كان فِجذعه أُضحوكة؛ منه تجعالن اللتنَي هما ساقاه كانت ويُعدُّهم.
قصريتني. ساَقني عىل محموًال

عىل تقليديًا شيئًا ليست باريس يف الليل حياة أن تنَسوا أن الرفاق أيها ينبغي ال «اآلن،
ال األحمر النبيذ هذا ُمقتِصد. شخٌص الفرنيس ح الفالَّ لألجانب. أُقيَم عرٌض ذلك اإلطالق؛
بالدوسنتاريا. اإلصابة وسيَقيك الثلثنَي حتى باملاء ًفا ُمخفَّ تناَوْله فيه؛ تُِرسف لم إن به بأس
بالكالم إحداهن تُبادرني عندما حازًما. كن بل معهم، فظٍّا تكون أن إىل بحاجة لسَت
يف أنظر ثم فرنًكا، وعرشين خمسة أعطيها أوًال ُمعتادة؛ خطًة أتبع نفسها عن لُرتاودني
وال الفور، عىل املقصود فتفهم ِصبية.» ثالثة أطفال، ثالثة لديَّ فتاتي، «يا وأقول: عينَيها

نفسها.» من َخِجلة وهي فتبتعد ُمطَلًقا. الخطة تلك تفشل
فقريًا.» يجعلك أنه بد ال ا! جدٍّ باهظ ذلك «ولكن برباءة: هاموند الشابُّ امُلالزم قال

غضبًا. اآلخرون زمجر
ب وتعجَّ املهندسني، سالح من أوينز النقيب يمقت تحديًدا ديفيد أن يعرف كلود كان
من أجزاء ظلَّت بينما الرتكيز، من القدر بهذا العمل يستمرَّ أن بوسعه كان أنه من
أوينز، اسرتَق الفونوغراف. وضوضاء املعتاد الحديث صَخب تقطع العقيد محارضات
شيئًا ثَمة أن سمعه إىل تناهى قد كان جريهارت. نحو النظَر ويروح، يغدو كان بينما

بشأنه. مألوف غري
ما أحٌد يضع حتى تسجيٌل ينتهي أن فبُمجرَّد دائًرا؛ الفونوغراف الرجال أبقى
ناظَريه رفع ديفيد أن كلود الَحظ جديد، لحٌن بدأ عندما املرَّات، إحدى يف آَخر. تسجيًال
شفتَيه وعىل لوهلة أنصت ُمحيَّاه. عىل باٍد والفضوُل عليها عاكًفا كان التي الورقة عن
نظرته يف ما يشءٌ خريطته. رسم إىل وعاد وجهه م تجهَّ ثم التهكُّم، من قدر بها ابتسامٌة
أيقظ قد اللحن كان إن ا عمَّ يتساءل كلود جعل التمييز عىل تنطوي كانت التي الخاطفة
من قام جميلة. ولكنها حزينة، ذكرياٌت أنها كلود ظنَّ به؛ مرتبطة ُمعيَّنًة ذكرياٍت لديه
النور، يف ورفعها األسطوانة أخرج املرَّة. هذه بنفسه التسجيل يُغريِّ كي وذهب جلسته

عليها: مكتوبًا كان ما وقرأ
جريهارت.» ديفيد — ُمنفِرد كمان عزُف — تايلندية الت «تأمُّ

صفٍّ يف الطريق يخوضان املطر، تحت االتصال خندق عرب عائَدين كانا عندما
أحَد كان الليلة لوه شغَّ الذي التسجيل «ذلك وقال: فجأة. الصمت حاجز كلود كرس واحد،

كذلك؟» أليس املنفرد، الكمان عزف تسجيالتك،
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هنا.» الطريق أضلُّ ما فدائًما اآلن. يمينًا سنتَّجه كذلك. «يبدو
كثرية؟» تسجيالٌت لك توجد «هل
تسأل؟» ملاذا له. بأس ال «عدٌد

تسجيالتك، ستشرتي الجيدة. باملوسيقى ُمغَرمة إنها ألمي. خطابًا أرسل أن «أودُّ
ذلك؟» ترى أال منها، يشء كلَّ يُقرِّب أن شأنه من ما نوًعا وهذا

إىل جنبًا الكتالوج، يف تجُدهم «سوف وتابَع: كلود.» يا «حسنًا، ُمتلطًفا: ديفيد قال
معسكر إىل أنضمَّ أن قبل كثريًة تسجيالٍت سجلُت لقد الرسمي. بالزي صورتي مع جنب
يُشِعل كان بينما وصلنا.» قد ها التسجيالت. تلك من بسيط دخٍل عىل أمي تَحُصل ديكس.
«يوجد فقال: البطانيات. خلف واختَفيا الطاولة عىل من أسَودان ن ِظالَّ قفز ثقاب، عود
هناك. تَسحقه ال بواحد؟ أمسكت هل امُلمِطرة. الليايل هذه يف الجوار، يف منهم الكثري

الكيس.» هو ها
بطانيته من امُلتلوية الزاويَة كلود ودفع الخيش، من كيس ُفوَّهة جريهارت فتح
«سيَنضمُّ اآلخر؟» أين ظنك، «يف القاع. يف سقط الذي اليشء عىل بقوة وضغط داخله،
وهو منظر من له يا أوينز. باركيل من أنزعج ما بقدِر الفرئان من أنزعج ال الحًقا. إلينا
امَلعرب عىل جريهارت مىش دية.» تَفقُّ جولٍة يف سأذهب النوم، إىل اخلُد مالبسه! من ُمتجرِّد
يف قدَميه وبرَّد حذاءه كلود خلع خطواته. وقِع من تتناثر واملياُه باملاء، املغمور الخشبي
كان كيف وتساءل مهنته، عن يتحدث أن ديفيد إقناع من يتمكَّن أن تمنَّى امُلوِحلة. املياه

الكمان. عىل يعزف موسيقي حفل ة ِمنصَّ عىل وهو يبدو

٩

العقيد يهتمَّ لم بمعلومات «كيو» املوقع يف القيادة َمقرِّ إىل كلود أُرِسل التالية، الليلة يف
املطر كان له. ُمرافًقا هيكس الرقيب مع انطَلق العارشة، الساعة ويف الورق. عىل بتدوينها
بُعِد عىل الرَُّكب. تبلغ أن املياه كادت حتى االتصال خنادُق به وامتألت يوَمني، منذ يَهِطل
الزحف يف واستمرَّا الخندق، من خروًجا الرجالن زحف املواجهة، خطِّ خلف ميل ِنصف
القصف. من ا جدٍّ القليل سوى الليلة تلك يف املواجهة خطُّ يشهد لم األرض. سطح عىل
أن ذاِته الوقت يف يُحاوالن وهما وجَهيهما عىل ورَقدا انبطحا النريان، من وهٌج اندلع حني

أمامهما. يوجد ما خاطفٍة بنظرٍة يَلمحا
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وَصال عندما الليل منتصف تجاَوز قد الوقت إذ دامًسا؛ والظالم وَْعرة األرض كانت
املارَّة من يخلو وال ُمزدحًما، يكون ما عادًة الذي بالغرب، الرشق يربط الذي الطريق إىل
ظهورها، عىل بالقذائف الوحل يف تخوض الخيول قوافل كانت كهذه. ليلة يف حتى تماًما
بعض وهيكس كلود ف توقَّ فارغة. الجبهة من عودتها طريق يف اإلمداد عربات كانت بينما
حتى بغزارة يَهِطل املطر بدأ ُركوب. وسيلِة عىل العثور يف أمًال الخندق؛ بجانب الوقت
قطعة عىل عثرا وهناك، هنا هًدى غري عىل يبحثان راحا بعدما منه. ملجأٍ عن بَحثا إنهما

الوحل. من حفرة يف امَلحاور حتى عجالتها غاصت قد كبرية مدفعية
هناك؟» «من شك: دون بريطانية رسيعة بنربٍة صوٌت نادى

ف يتوقَّ حتى الشاحنات إحدى إىل الدخول يمكننا هل األمريكية. املشاة من «جنديَّان
املطر؟»

ثا تحدَّ للغاية. ضخَمني تكونَا لم إن هنا مكانًا لكما نُفِسح أن يمكننا بالتأكيد! «أجل،
ِمصباٌح وأومَض مكتومة، وضحكات قهقهة صوُت ُسِمع الرائد.» ستوقظان وإال بهدوء
واألخرية األوىل ُغطِّيت قد شاحنات خمس من يتألَّف صفٌّ ضوئه يف فبدا للحظة؛ يدوي
املدفع. بجوار املوجود امللجأ من تأتي األصوات كانت ع. امُلشمَّ القماش من بخيام منها
لعدم واعتذَروا للغريبنَي، مكانًا وأفَسحوا سيقانهم، بالداخل املوجودون الجنود سَحب
العرض هذا الدخيالن وَقِبل الرَّم. رشاب من قليل سوى لهما يُقدمونه قوي رشاب وجود

بامتنان.
جميًعا أنهم — أصواتهم عىل بناءً — كلود واعتقد الضحك، كثريي الربيطانيون كان
من الشاحنة يف يكن لم املدرسة. يف ُمعلمهم كأنه الرائد من يسخرون للغاية. صغاٌر
وراحوا ذقنه، تحت ركبتَيه أسند وقد منهم كلٌّ فجلس أحد؛ أي يستلقَي ألن يكفي مكاٍن
أُرسلت مستقلة ِمدفعية َرسية إىل ينتمي املدفعية فريق كان واألخبار. الحديث يتبادلون
باتجاه وذهبت ية الرسَّ باقي وصلت إليها». الحاجة كانت «أينما الخدمة لتُؤدِّي البالد إىل
ولم قاطرته تعطَّلت قد واآلن امُلشِكالت، يُسبِّب ما دائًما الكبري امِلدفع ذلك لكن الرشق،
بنوبات يُصاب إنه وقالوا «جيني»، اسم عليه يُطِلقون كانوا وإخراجه. سحبَه يستطيعوا
غري الربيطانيني الجنود أحد قال عنه. الرتويح من بد ال وإنه واآلَخر، الحني بني اإلغماء
إن قالوا فخم!» قديٌم «ِمدفٌع إنه: إذ َجدته؛ مع املرء ل تجوُّ يُشِبه معه التعامل إن املرئيني
النوم. يف فيكتوريا» «صليب وسام عىل سيحصل وإنه الخلفية، الشاحنة يف نائٌم الرائد

القهقهة. أصوات من املزيد فدوَّت
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املدفعية ُضباط لكن بالطبع، يعرفونها الضباط كان ِوجهتهم؛ يعرفون يكونوا لم كال،
وقد املنطقة، تلك عىل ُجُدد إنهم حال؟ أي عىل البلد هذا سمات ما البتَّة. شيئًا يقولون ال

فريدور. من لتوِّهم أتَوا
أي يعرفون أنهم يتصادف فهل هناك؛ الجوية القوات من صديًقا له إن كلود قال

مورس؟ فيكتور عن يشء
يف ذلك ورد لقد َعجبًا، يسمع؟ ألم األمريكي؟ البطل الطيار مورس تقصد هل
كانت أسابيع. ثالثة منذ األملان الهمجيِّني خطوط داخل مورس أُصيَب لندن. صحف
الفرار، عىل البقيَة وأجَرب منها ثالثًة أسقط أملانية؛ طائرات ثماني طارَدته رائعة. مناورًة
اشتعلت وقد طائرته سقطت منه. ونالت حينها عادت الطائرات لكن القاعدة، إىل اتجه ثم

أكثر. أو قدم ألف ارتفاع من هو وقفز النريان، فيها
كذلك؟» أليس قط، إجازته عىل يحصل لم فهو «إذَن كلود: سأل

حسنة. بإشادٍة حظَي لقد ذلك. بشأن يعرفوا لم
كلود لكن بعُضهم غفا الليل. انقشاع أو الطقس ن تحسُّ انتظار يف الجنود جلس
الناعسة الجميلة كانت إذا ا عمَّ ويتساءل تشيليس، ة شقَّ أمر يف يُفكر كان النوم. جفاه
الضباط من لغريه بيكاردي» «ورود لحن تعزف إنها أم باألسف تشعر تزال ال الطَّْرف
عىل كثريًا يُعوِّل كان لقد ُمطَلًقا. اآلن لندن إىل يعود لن بأنه حزينة أفكاٌر راوَدته الشباب.
ثَمة بحق. فيكتور يُحب كان تماًما. القيرص من التخلُّص بعد يوم ذات هناك فيكتور لقاء
أي السحاب. بني عدوَّه يطلب ذهب ماجن بطفٍل أشبَه كان … الفتى ذلك بشأن مميز يشءٌ
فتًى تأخذ الحرب؛ هذه تَِبعات إحدى تلك كتلك؟ شخصية يُنتج أن يمكن كان آخر عرص
كاملالئكة موتًا تمنحه ثم كاألفالم، حياًة تمنحه الُخيالء؛ وتمنحه صغرية بلدٍة من صغريًا

امُلتمرِّدين.
لكنه بآخر، أو بشكل وردي عاَلٍم يف عمره عاش املثال، سبيل عىل كجريهارت رجل،
اخرتقتها التي واألراَيض الصلبة الهياكل يعلم أن له كيف الواقع. يف هنا إىل ينتمي بات
مزرعة عن بعيًدا أصبح أنه يُفهمه من البحر؟ من اآلخر الجانب عىل الكبرية املدافع قذائُف

فريدور؟ سماء يف يُحلِّق وأصبح املرصف يف الزجاجي والصندوق الفراولة
أحُد َصِحبهما وقد أخرى مرًة وهيكس كلود وانطلق الثالثة. بحلول املطر ف توقَّ
النهار نور بدأ ملا القاطرة. أجل من املساعدة عىل ليحصل عاد إذ امِلدفعية؛ ِفرقة أعضاء
وقفوا عندما لرفيقهما. الفائق الشبابي املظهر من األمريكيني ب تعجُّ زاد الظهور، يف
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اإلنجليزي الفتى خلع وجوههم، عن الوحل وغَسلوا القذائف إحدى عن نتجت حفرٍة عند
يشء وربما الشباب، نضارُة ُمحيَّاه عىل فظهرت الطقس، خلَّفها التي البُقع ومسح خوذته
وانسَدَلت ناعمة، طويلًة ورموُشه التفاح، بلون ُمتورَِّدين اه خدَّ كان إذ األنوثة؛ مالمح من

د. امُلجعَّ األصفر الشعر ُخَصل جبينه عىل
الجيش إىل تنضمَّ «لم أبوية: بنربٍة كلود سأل أخرى، مرًة طريقهم يف انطلقوا حني

كذلك؟» أليس طويلة، مدة منذ
هنا.» إىل آتَي أن قبل املشاة سالح يف كنت عرشة. السادسة يف «انضممُت

رنَّان. عاٍل وبصوٍت كبرية برسعٍة يتحدث كان إذ حديثه؛ سماع األمريكيَّان أحبَّ
سالحك؟» تغيري استطعت «كيف

من خرجت عندما نَكراء. بهزيمٍة وُمِنينا الزمالء كتائب إحدى يف كنُت «حسنًا،
أخذهم وقد أصدقائي رأيت بعدما الجيش يف آخر سالٍح إىل االنضمام يف فكَّرت املستشفى

املوت.»
اإلنجليزية املفردات كلَّ يكره كان الزُّمالء؟» كتائب «وما البطيئة: بنربته هيكس قال
ال التي الفرنسية الكلمات من اإلطالق عىل يضجر ال أنه من الرغم عىل يفهمها، ال التي

يفهمها.
املدرسة.» من مًعا الجيش إىل وا انضمُّ «رفاٌق الرنَّان: بصوته الفتى قال

الوقت من املزيد يقَيض أن الفتى بهذا ينبغي أنَّه يُفكر كالهما كلود. إىل هيكس نظر
بالخدمة. اْلِتحاقه بداية يف هيئتَه ويتخيَّالن املدرسة، يف

ُهِزمتم؟» إنكم «وتقول ُمتعاطًفا: سأل
خندق، عىل لالستيالء هناك إىل أُرسلنا للغاية. سيئًا حظُّنا كان سوم. نهر عىل «نعم،
يف االستعداد أُهبة عىل الهمجيُّون األملان كان السلك. إىل حتى نَِصل لم ذلك. من نتمكَّن ولم
عرش.» سبعَة منا ورجع جندي، ألف ِعداد يف ذهبنا عليهم. التغلُّب نستطع ولم املرة، تلك

عرش؟» وسبعة مائًة تقصد «هل
عرش.» سبعة «كال،

يف منهما أيٌّ يشكَّ لم أخرى. مرًة كلود مع النظرات وتبادل صفريًا، هيكس أصدر
دراستهم من ينتهوا لم الوجه نرض فتًى ألف إرسال فكرة يف للغاية ُمزِعج يشءٌ ثَمة كالمه.
لدى حدث قد ً خطأ أن تظن هل غبية. أوامَر كانت أنها بد «ال علَّق: امَلدافع. مع مواجهة يف

القيادة؟»
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لو الخندق عىل سنستويل كنا األمر! حقيقة تعلم القيادة كانت اإلطالق، عىل «كال،
َمدافعهم شديدة. برضاوٍة يُقاتلون كانوا الهمجيني األملان لكنَّ الحظ. من يشء أيُّ حالَفنا

األفاعيل.» بنا فعَلت
العملية؟» تلك يف أُصبَت «هل كلود: سأله

عىل انبطحُت لكني الوقت، طوال باتجاهي تندفع القذائف كانت ساقي. «أُصيبت
القدَمني عىل والسري قوية، ساقي تكن لم املستشفى، من خرجت عندما وتقهقرت. بطني

املدفعية.» سالح يف أقلُّ
سئمت.» قد كنَت أنك «أظن

فيه ُقِتل مكان يف يستمرَّ أن للمرء يمكن ال «حسنًا، الرنَّان: العايل بصوته الفتى قال
تعلم.» كما الوقت َطوال فيهم يُفكر سيَظلُّ أصحابه! جميع

الطعام. إلعداد يستعدُّون الطُّهاة كان بينما القيادة، َمقرِّ إىل وهيكس كلود وصل
من كبرية أحواٌض بها َسقيفة عن عبارًة كان الذي الضباط، ام حمَّ إىل عرِّيٌف أخذَهما
بعد سيأتون الضباط إن العرِّيف قال املطبخ. يف فها يُجفِّ كي مالبسهما وحمل القصدير،

لهما. والجوارب القمصان تنظيف من األثناء هذه يف هو تمكَّن قد وسيكون ساعة،
أريد ال امُلالزم، أيها «اسمع حقيقة: ام حمَّ بفوطة جسَده يَفرُك وهو هيكس تحدَّث
لكان فيها اشرتكنا أننا لو تُزِعجني. إنها عنك؟ ماذا تلك، الزمالء كتائب عن املزيد سماع
خشنة: بنربٍة كلود قال بالضآلة.» أشعر أن أكرُه األسبقية. ببعض نحظى أن املمكن من
بهذا. أشعر كنت كذلك؟ أليس َمفر، أيُّ هناك يكن لم دواءنا، نتجرَّع أن علينا أن «أعتقد
أبًدا.» السن حداثة من الدرجة هذه عىل يبدون األمريكيِّني الِفتية أن أعتقد ال لطيف. فتًى
ستخىش كنت فربما آخر، مكان أي يف قابلتُه إذا «َعجبًا، السمني: الرقيب ر تذمَّ
لكي أيتام ملجأ إرسال من الفائدة ما ا! جدٍّ جميل إنه أمامه، البذيئة الكلمات استخداَم
إفطاري. عيلَّ يُفِسد الحديث هذا أدَع لن شأنهم. هذا حسنًا، ذلك. يف فائدًة أرى ال يُقتَلوا؟

امُلالزم؟» أيها والبيض امُلربَّد اللحم سنأكل هل

١٠

عليه أن الرائد أخربه هناك. رائد مع وتحدَّث القيادة مقر إىل كلود ذهب اإلفطار، بعد
عام. مؤتمر لحضور باريس إىل استُدعي الذي جيمس العقيد يرى كي الغد حتى االنتظار

هاتفية. لرسالٍة استجابًة اليوم ذلك فجر من الرابعة الساعة يف بسيارته سافر لقد
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سيُعَرض للتسلية. هنا بها القيام يمكن التي األنشطة من الكثري يوجد «ال الرائد: قال
امليدان يف املوجودة تلك الصغرية؛ الحانة يف تريد ما عىل الحصول ويمكنك الليلة، فيلم
الصليب ثُكنة يف جميلتان فرنسيتان فتاتان توجد األفضل. هي اإلنجليزية الدبَّابة ُمقابل
ونحن املدنيِّني رعاية يُحاوالن إنهما القديمة. الدير حديقة يف التل، عىل الكائنة األحمر
لضابط األوامر صدرت وقد مؤننا، مع بهما الخاصة املؤن نُحرض إننا معهما. ِوفاق عىل
إنهما وتزورهما. تذهب أن يمكنك مؤنهما. تَنَفد عندما بمساعدتهما واإلمدادات التموين

بطالقة.» اإلنجليزية يتحدثان
التعريف. من نوع أي دون من زيارتهما بإمكانه كان إن كلود سأل

أوليف. اآلنسة إىل تُقدمها بطاقًة سأعطيك لكني علينا! ُمعتادتان إنهما نعم، «نعم،
آخره.» إىل … لِك أقدِّم كوريس، دي أوليف «اآلنسة البطاقة: هي ها يل. ُمقرَّبة صديقة إنها
قدمه، إىل رأسه من كلود إىل ونظر خاطفة برسعٍة رأسه رفع وحينها الباقَي»، تفهم وأنت

جميلة.» سيدٌة «إنها قال: ثم
لهاتنَي نفسه تقديم بشأن الرتدُّد ببعض كلود شَعر التعارف، بطاقة مع حتى
يُحبُّون ال فرنسيِّني لقاء يخىش ما دائًما وكان األمريكيِّني؛ تُحبَّان ال ربما السيدتني.
كانوا إذ أيًضا؛ ذلك يخَشون الكتيبة يف رفاقه من العديد أن عَرف وقد األمريكيني.
يُهَرعون محبوبني، غري بأنهم يشعرون كانوا أن وفور لهم. الناس حب عدم من يرتعبون
ُخدعوا؛ قد بأنهم يشعرون فال بالكراهية؛ الشعور ذلك وا يستحقُّ كي الترصفات أسوأ إىل

األمريكي! املشاة جنديَّ ينتاب قد شعور أسوأ هو والخداع
الجيُش عليها استوىل لقد الوقت. بعض املدينة يف التجول يستطيع أنه كلود رأى
األملان سيطرة تحت وظلَّت املارن، معركة يف تراُجعه بعد ١٩١٤ عام خريف يف األملاني
الجبلية امُلشاة بِفرق باالستعانة اإلنجليزي الجيش استعادها حني تقريبًا عام قبل حتى
يحدث ولم منها، األملان وإخراج املدينة عىل السيطرة من تمكَّنوا الفرنيس. للجيش التابعة

قائم. واحٌد مبنًى فيها يبَق لم حتى باملدفعية دكِّها خالِل من إال ذلك
الخراب أنَّ والجص الطوب بأكوام امُلمتلئة الطُّرقات بني يسري وهو يُفكر كلود كان
املرء كان التي الحرب صور ِغرار عىل جمال أيُّ املشهد يف يكن لم ِسواه. يوجد وال بالٌغ
املكان يكن لم نفِسها. ة بامَلهمَّ يقوم أن حريق أو إلعصار يمكن كان الوطن. يف يراها
ضواحَي تعيب التي القمامة أكوام من ة ُمكربَّ صورة محض ضخمة؛ نُفايات كومِة سوى
املحروق الطوب من أكوام املكان؛ أنحاء جميع يف تتكرَّر نفُسها املناظر األمريكية. املدن
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إىل ة ُمتكرسِّ ودعامات وعوارض امُللتوي، الصدئ الحديد من وأكوام املكسورة، والحجارة
األمريكيِّني الجنود أحد خطا لقد امُلوِحلة. باملياه ممتلئة أقبية وُحَفر آسنة، وِبَرك شظايا،

فيها. وَغِرق لياٍل بضع قبل الُحفر هذه إحدى يف
من ُسكانها يبلغ واآلن نسمة، ألف عرش ثمانيَة يسكنها ثريًة املدينة تلك كانت لقد
االحتالل سنوات َطوال املدينة يف صامدين بعضهم ظل فحسب. أربعمائة نحو املدنيني
العدو بإجالء سماعهم فور إليها لَجئوا التي املالجئ من اآلخر البعض وعاد األملاني،
األخشاب من مصنوعة صغرية خشبية ثُكناٍت يف أو األقبية يف يعيشون كانوا املدينة. عن
يعرفها وعناوين أسماءً كلود قرأ يسريُ كان وبينما األمريكية. البضائع صناديق أو القديمة
رشكة بريد، إمريي «من ة: الهشَّ املالجئ تلك من الجانبنَي عىل موضوعة لوحاٍت عىل مكتوبة
هذه ته رسَّ كولورادو.» دنفر، فيرش، آند و«دانيلز ميزوري.» والية سيتي، كنساس «ثري»،

الفرنسيتنَي. السيدتنَي وزيارة الصعود يف بالرغبة يشعر بدأ إنه حتى كثريًا النقوش
والحشائش الراكدة املياه عن وصدرت املطر. من أيام ثالثة بعد الشمسحارًَّة سطعت
الخشب أكوام فوق النمو يف الربية الزهور انتَرصت كريهة. رائحٌة الخنادق يف نَمت التي
وزهور الربي، الجزر وزهور العنربي، القنطريون زهور نَمت الصدئ؛ والحديد ن امُلتعفِّ
من الفرنيس العلم ألواُن خرجت وكأنما والحمراء، والبيضاء الزرقاء بألوانها الخشخاش،

بها. األملاُن فعله ما تتحدى تلقائيٍّا الفرنيس الرتاب
املدخل يف تدىلَّ ُمتهدِّم. ِنصفه الطوب من جدار عىل بُنِي صغري كوخ أمام كلود ف توقَّ
امرأٌة الحديقة يف وكان عذب. بصوٍت يُغرِّد كناري طائُر وبداخله اللون، ذهبي قفٌص
بأصابعها وتَحِفر املطر، بها رسَّ التي والجص الطوب ِقطع تلتقط العمل عىل عاكفة عجوز
عىل خوذته وملس منها كلود اقرتب املرتبة. الخس ورءوس الباهتة الجزر رءوس حول

األحمر. الصليب إىل الطريق عن وسألها التحية، سبيل
ال اإلنجليزية؟ الدبَّابة تعرف «هل ِمرفقه. من وأخذته مئزرها يف يَديها مسحت

ماري!» ماري، تعرفها؟
دبابٍة من بدايًة ذاك؛ أو الطريق هذا ألخذ ه يُوجَّ كان الجميع أن بعُد فيما (َعِلم

القديم.) البلدية مبنى موقِع يف تُركت ُمعطَّلة بريطانية

األمريكيَّ وتأخذ فورها من تذهب أن َجدتها وأخربتها الثُّكنة، من صغرية فتاٌة خرَجت
بني فيما ة امُللتفَّ الطُّرق أحد يف به َهت وتوجَّ كلود، يَد ماري أمسكت األحمر. الصليب إىل
التي األنقاض أحُد أنها الجيلِّ من كنيسًة تُريَه كي الطريق عن به وخرجت الُقمامة. أكوام
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العذراء وقفت البيضاء. األقواس بني من تسطع الزرقاء السماء حيث كثريًا، بها يفتخرون
املكان عىل بردائها تلتصق كانت صغرية قدًما ودلَّت فارغتان؛ وذراعاها املركزي الباب عىل

الطفل. يسوع تمثال فيه نُِسف الذي
لكنه الطفل، تمثال «ُكِرس الرضا: نربتها يف بدا وقد الفرنسية بلغتها ماري رشَحت
جنديٍّا صديًقا لديها أن كلود أخربت طريقهما، يف استمرَّا وبينما والدته.» تمثال حمى
يف الكحول رشب من يُكِثر لكنه هذا»، صديقي ومرٌح جيِّد «إنه األمريكيِّني. الجنود من
بعدما أفضل وأصبح اآلن «شاريل» صديقها اتََّعظ ربما سيئة. عادٌة وتلك األحيان، بعض
طفلٌة ماري أن الواضح من كان فيه. وَغِرق مخمور وهو اإلثنني ليلة قبٍو يف رفيقه خَطا
الدير، عليه يقف الذي التل سفح عند مدرسة. يف ُمعلًما كان والدها إن قالت امَلنبت. طيبة
لكنها املال، بعض يُعطيَها أن ُمرتِبًكا وحاَول كلود عليها نادى املنزل. إىل وعادت اْلتفتَت
ثم يشء»، أي إىل بحاجة لسُت لك. شكًرا «كال، ًة: ُمرصَّ وقالت ظهرها خلف يَديها دفعت

طريقها. يف جَرت
الطريق كان اليشء. بعض نُظِّفت قد األرض أن الَحظ التل، قمة إىل يصعد كان بينما
املكسورة، ياج السِّ وُقلِّمت ُمرتَّبة، أكواٍم يف املنحوتة والحجارة والطوب ُوِضعت إذ خاليًا؛
فعىل دهشة؛ يف ساكنًا وقف أخريًا، الحديقة إىل وصل عندما امليتة. األجزاء منها وُقطعت
تحتها. القابع العالم اضطراب من رآه ما بعد جميلًة بَدت أنقاض محُض أنها من الرغم
نًرضا القديمة البقس أشجار من جداٌر ووقف والمعة. نظيفًة الحىص ممرَّات كانت
كان الرئييس، املبنى من امُلحطَّم الجانب طول وعىل امليتة. الحور أشجار من صفٍّ أمام
بثمار وتزخر ُمزدِهرة، تزال ال الكروم كأشجار أسالك عىل تتسلق ثرى ُكمَّ شجرُة ثَمة
الحشائش من أرض قطعة توجد كانت الحجرية، البرئ حول الصغرية. الحمراء ثرى الُكمَّ
تطولها أن من أقَرص كانت وُشجرياٌت صغرية أشجاٌر مكان كل يف وانترشت امُلقلَّمة،
أُحيط قد التل أنَّ بد ال وأحرَقتها. الحور أشجار يف اشتعلت التي النريان أو القذائُف

كلها. الطويلة األشجار واحرتقت ما مرحلٍة يف بالنريان
كأنها قائمًة أقواسه من ثالثٌة تزال ال الذي الدير، جدران عىل مبنيَّة الثُّكنة كانت
وقف خشبي، ُسلَّم عىل الخشب. ألواح من املصنوعة السقيفة عىل يُظلِّل حجري َجناح
إطاًرا يصنع أنه بدا الواحدة. اليد بتلك بالغة بمهارٍة املسامري يدقُّ واحدة بذراٍع شابٌّ
وحني فمه. يف املسامري يحمل كان السقائف. إحدى به ليدعم املائل السقف من يمتدُّ
عىل ويضعه أسنانه بني من املسمار ويُخِرج رسواله حزام يف امُلطرقة يُعلِّق مسماًرا يريد
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قاعدة إىل ذهب ثم بُرهًة، يُشاهده كلود وقف برباعة. املسمار رأس عىل يطرق ثم الخشب،
يل.» «اسمح بالفرنسية: صاح االثنني. يَديه وعَرض لم السُّ

مثل يف كان وضحك. األسفل إىل ونظر يده، راحة يف املسامريَ لم السُّ عىل الواقُف لَفَظ
امُلحيَّا. جميل شابٌّ زرقاوان. وعيناه والشارب، الشعر أشقر تقريبًا؛ كلود سن

السيدتان.» به تَُرس وسوف به، نفيس أُسيلِّ لكني صعبًا، ليس العمل «تفضل. قال:
اآلخر وذهب اإلطار، عىل العمل يف كلود َرشع للزائر. امِلطرقة وناَول السلم عىل من نزل
خيمٍة من جزء أنه شكله من يبدو القماش من لفًة وأحرض الحجرية، األقواس تحت

قديمة.
التي القذارة بني وجدتُها األملان. ترَكها «لقد العشب: عىل القماش يبسط وهو رشح
وقف األشجار.» احرتقت بعدما للسيدتنَي َجناًحا بها أصنع أن يل وخطَر القبو، يف خلَّفوها

السيدتنَي؟» ترى كي أتيت «هل فجأًة.
الحًقا.» «سأراهما

أوليف اآلنسَة به ويُفاجئان الجناح من سيَنتهيان إذ ذلك؛ يُستحَسن إنه الفتى قال
وأخذ أخرى، مرًة القماش عىل انكفأ املرىض. تزور حينذاك املدينة يف كانت تعود. عندما
ركبتَيه، عىل الخرضاء البقعة حول يتحرَّك بينما حدائق ِمقصِّ باستخدام ويقطع يقيس

يُغنيها. التي الكلماِت يفهم كان أنه لو كلود تمنَّى الغناء. يربح وال
عىل املرتفع موقعه من كلود رأى اإلطار، يف القماش ويربطان مًعا، يعمالن كانا بينما
بجوار القمة عند قليًال فت توقَّ منه. أتى الذي الطريق عىل ُرويًدا تميش طويلة فتاًة لم السُّ
السلَّم من اقرتبت إليهما. تنظر ووقفت منها، تملَّك التعب وكأن البقس، أشجار سياج
يُساعده.» من وجد لويس أن أرى الخري. «صباح وحريصة: بطيئة إنجليزية بلغٍة وقالت

لم. السُّ عىل كلود نزل
أجَدها أن أرجو لك، تَعاُرف بطاقة معي ويلر. كلود أنا كوريس؟ دو اآلنسة أنت «هل

معي.»
كاٍف. ترتديه الذي الزيُّ رضوريٍّا. ليس «هذا فيها. تنظر لم لكنها البطاقة أخذت

أتيت؟» ملاذا
لتوِّي أتيت تحديًدا! أعرف ال «حسنًا، برصاحة: وقال الَحرية. من يشء يف إليها نظر
واقرتح كامًال. يوًما انتظاره عيلَّ لذا باريس؛ يف لكنه جيمس العقيَد أرى كي الجبهة من

للغاية!» جميل املكان أن هو السبب أن وأعتقد هنا، إىل آتَي أن امُلوظَّفني أحد
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بار السيدة ولويس. أنا معي الغداء وستتناول الجبهة، عىل من ضيٌف أنت «إذَن،
باٍب من به َهت توجَّ منزلنا؟» برؤية ل تتفضَّ هال اليوم. تعود ولن أيًضا هي غادرت
وتتَّسم بالسجاد، مفروشة وغري َمطليَّة غري ُغرفٌة وهي امَلعيشة، ُغرفة إىل ُمنخِفض
الخشبية الجدران عىل ُمعلَّقة ُملوَّنة حرب ُملَصقاُت هناك كانت والتهوية. الجيدة باإلضاءة
املعسكرات وكرايس الحديقة، وزهور الربية بالزهور مليئة نحاسية قذائف وأغلفة النظيفة،
بفراشاٍت ُمطرَّز أبيض حريري بمفرٍش ُمغطَّاة وطاولة كتب، ورف القماش، من املصنوعة
يُحركها التي البيضاء والستائر النرضة، الزهور وباقة األرض، عىل الشمس أشعة كبرية.

تحديده. يستطع لم ولكنه ما، بيشءٍ كلود ذكَّر هذا كل النسيم،
ُغرفتي، إىل ستأتي لكنك للضيوف. ُغرفة لدينا «ليس كوريس: دو اآلنسة قالت

تغتسل.» كي الساخن املاء لويس لك وسيُحرض
َقْدر هندامه ترتيب يف ورشع ِمعطفه كلود خَلع الطرقة، نهاية يف الخشب من ُغرفة يف
ِمنضدة كانت ذاتها. حد يف ُمبِهجة أشياءَ امُلعطَّر والصابون الساخن املاء كان امُلستطاع.
وُمغطٍّى منه، جانب أطَول عىل ُمنتِصبًا يرتكز قديم بضائع صندوق عن عبارة التزيني
املصنوعة ام الحمَّ أغراض من صفٌّ يوجد التزيني، منضدة عىل بيضاء. قماش بقطعة
البيضاء املناديل من كومة وكذلك والعطر، واملساحيق والفرش األمشاط منها العاج، من
رائحة أْغَرته لكن الُغرفة، أرجاء يف النظر يُطيل أال عليه بأن شَعر الكي. من امُلنعشة
لتصبح قضيب عىل ستارة علَقت األركان، أحد يف الغامض. الشخيص والطابع النظافة
ُمغطٍّى الجنود ة أرسَّ يُشِبه ُمنخِفض حديدي رسيٌر آخر ركٍن ويف مالبس، ِخزانة بمثابة
باملياه. إحداثصوت دون واغتسل بحذر ساَر بيضاء. ووسائد الفاتح األزرق باللون بمالءة
وحتى العارية، األرضية عىل سجادة حتى وال ينكرس أو يتلف قد يشءٌ بالُغرفة يكن لم
للخطر. ا هشٍّ شيئًا يُعرِّض أنه ذلك مع شَعر لكنه الحديد، من كانا الغسيل ووعاء اإلبريق
تُِعْره لم أفراد. لثالثة ة ُمَعدَّ املعيشة ُغرفة يف املوضوعة املائدة وجد خَرج عندما
هو تزدريه أنها تعبرياتها من وبدا اهتمام، أيَّ األطباق تضع كانت التي البدينة العجوز
الطاولة عىل من وأخذ ممكنة، مسافٍة أبعَد طريقها عن ابتعد شاكلته. عىل من وجميع

األملانية. باللغة رايسبلدر هاينز ُمؤلَّفات من كتابًا
رفوفها عىل تكدََّست التي الخلفية امَلخزن ُغرفة كوريس دو اآلنسة أَرتْه الغداء، قبل
بأسماء وكلها امُلعلَّبة، والخرضوات واللحوم امُلكثَّف والحليب القهوة ُعَلب من صفوٌف
أكرب، بدرجٍة و«موثوقة» له مألوفًة األسماء هذه بَدت وقد جيًدا؛ يعرفها أمريكية ِتجارية
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اجتياز من ليتمكَّنوا يكونوا لم البلدة يف الناس أن أخربته الوطن. أرض عن بعيًدا هنا
إليها االحتياج كان حني توزيعها يف االقتصاد إىل اضُطرَّت لقد األشياء. هذه دون الشتاء
الناس صار فقد الصيف، حلَّ وقد اآلن أما واملوت. الحياة بني الفارق شكَّلت لكنها بالًغا،
بضع اللتماس املجيء يَْربحن لم العجائز النساء لكن حدائقهم، تُخِرجه ما عىل يَقتاتون

ألطفالهن. حليب زجاجة عىل للحصول أيًضا األمهات وتأتي القهوة، من أوقيات
أنه شَعر لكنه ذلك، الناُس نَيس طويل. باٌع لبلده نعم، الرسور. من كلود وجُه أضاء
بار والسيدة كوريس دو اآلنسة أن َعِلم الغداء، عىل جلسوا حني ينَس. لم شخًصا هنا وجد
السكان بدأ عندما وجيزة بمدٍة البلدة استعادة بعد رَجعا إذ تقريبًا؛ عام منذ هنا تسكنان
بني حملُه يمكنهم ما سوى معهم الناس يُحِرض لم أخرى. مرًة إليها ينزحون القدامى

ذراَعيهم.
الذي الفقر هذا من بالرغم إليها يعودوا كي كثريًا بلدهم يُحبُّون أنهم بد «ال قالت:
امُلحبَّبة لألشياء افتقادهم من كثريًا يشتكون ال السن كبار حتى ذلك؟ تعتقد أال لونه، يتحمَّ
األرَض يمتلكون داموا ما تهم. وأِرسَّ الصيني الخزف وأوعية مفارشهم مثل قلوبهم إىل
جميًعا علََّمتنا قد الحرب هذه أخرى. مرًة كلِّه ذلك تعويض فيمكنهم األمل، ويَْحدوهم

املشاعر.» من أهم يشء ال املصنوعة. األشياء هذه هوان مدى
عىل بنفسه ذلك يخترب ألم والدته؟ منذ هذا قول يُحاِول أفال يراه؛ ما بالضبط هذا
تلك صوتَها أجمل ما العذوبة؟ عليها أضفى مثلما املرارة حياته عىل أضفى وقد الدوام
ولكن شيئًا، يقول أن يف يرغب كان اإلنجليزية. اللغة مع تعاُمَله أنبَل وما أوليف، اآلنسة
الحرب رغيف يقطع ُمضطربًا وجلس صامتًا، ظل فقد ثَم ومن ذلك؟ يف يقوله الذي ما

طبقه. بجوار القابع األسَود
فوًرا وضعهما لذا باستحسان؛ إليها تنظر أنها ومضٍة يف وشَعر يده، إىل تنظر رآها

املائدة. تحت ركبتَيه عىل
إنها املسكينة؟ أشجارنا تَر ألم األسوأ. هو ألشجارنا حدث «ما حزن: بنربِة أردَفت
عليها آِسفون السكان فرنسا. من الجميلة البقعة هذه ألجل بالخجل يشعر املرء تجعل

والخيول.» املاشية فقدان عىل أَسِفهم من أكثر
الرعاية بأعباء ُمثَقلة تبدو أنها كوريس دو اآلنسة إىل نظر حني كلود ذهن إىل تباَدر
أسود َشعٌر ولها رماديتان، وعيناها نحيًال جسمها كان الُقوى. واهنَة بَدت واملسئولية.
كتفاها كانت الداخل. من بلهب اشتعلت كأنما وَوْجنتاها، شفتاها ج وتتوهَّ بيضاء، وبرشٌة
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الشعر خصالت من الرغم عىل الشباب عمر يف أنها بد ال يربحها. ال التعب كأنَّ ُمنكِفئتنَي
رأسها. خلف اهتماٍم دون وُرِبطت ُمِشطت وقد رأسها، يف انترشت التي الرمادي

يُريَه كي كلود لويس وأخذ مكتبها، يف العمل عىل كوريس اآلنسة انكبَّت القهوة، بعد
بذراٍع كلَّها اها أدَّ وقد اختصاصه، من والزراعة والتقليم التنظيف أعمال كانت الحديقة.
العمل عىل واعتاد أقوى، اآلن صار ألنه الخريف؛ هذا يف املزيد إنجاز من سيَتمكَّن واحدة.
يوجد كان أوليف. اآلنسة تُحِزن ألنها امليتة األشجار قطع من يتمكَّن أن بد ال واحدة. بيٍد
احرتقت قد العارية كالشوكات ِقممها نْط السَّ أشجار من قديمة شجرات أربُع الثُّكنة أمام
باللوننَي األوراق من سميكة ُحزًما تُنبت كانت فلية السُّ األغصان لكن م، التفحُّ حدِّ إىل
قال جذوعها. يف تدبُّ تزال ال الحياة بأن تُوحي لدرجٍة قويًة كانت واألصفر؛ األخرض
قطع يف ملساعدته الخريف؛ هذا يف األمريكيني الشباب ببعض االستعانة ينوي إنه لويس
يفكر كلود كان السميكة. الجذوع فوق ُمستويًة لتُصبح الِقمم وتقليم الذابلة األغصان
ويرعاها وزهورها، أشجارها يحب أن لدرجِة لبلده رجٌل يُِكنُّه الذي الجم الحب مدى يف
من أخرى مرًة نَمت التي الزهور بني من واحدة. بذراٍع جراحها ويُداوي تمرض، حني
امُلتشابكة الطويلة النباتات من مجموعة كلود وجد القديمة، الجذور من أو نفسها تلقاء
الربيع زهرة فصيلة إىل تنتمي صغرية بيضاء أزهاٌر ولها الُحمرة، إىل سيقانها تميل التي
موطنه. يف كريك الفيل لنَُهري الطينية الضفاف عىل تنمو كانت التي الجورا زهرة املسائية؛
زهور من أنها يظنُّ كان لقد هنا. وجدها حني ابتهج لكنه قبل، من الجمال بهذا يَرها لم

آخر. مكان أي يف تنمو ال وأنها اسمها، يُعَرف ال التي الرباري
وضعها التي القماش كرايس أحد يف جالسًة أوليف اآلنسة وَجدا الثُّكنة، إىل عادا عندما

الجديد. الجناح تحت لويس
رائع!» شخٍص من له «يا خلفه: ينظر وهو كلود صاح

كان إجازة، يف يأتي إيميل كان عندما ألخي. الحاجب الجندي إنه نعم. «لويس؟
أخذَت أخي قتلت التي القذيفة العائلة. من واحٌد كأنه لويس وأصبح معه، لويس يُحرض
من خجًال املسكنُي الفتى وبدا املستشفى، يف نزوره كي أمي مع ذهبُت ذراعه. معها
«آه وقال: البكاء يف وبدأ وجهه، عىل يده وضع أخي. مات حنِي يف الحياة قيد عىل بقائه

مني!»» أرقى دائًما كان لقد سيدتي، يا
أنها كلود رأى باإلنجليزية، التحدَث تُجيد كانت أوليف اآلنسة أن من الرغم عىل
ظت تلفَّ التي الصعبة الُجمل كانت الحديث. يف عقلها تركيز عند إال ذلك تفعل تكن لم

271



منا واحد

وجعلت لسانها، عىل جرى ما وعينَيها وجهها تعبرياُت فسبقت طبيعتها؛ عىل غريبًة بها
وهو وراح امُلرتخي، القماش من كريس عىل جلس ف. بتلهُّ التاليَة العبارات ينتظر املستمَع

الجورا. زهرة من قَطفه ُغصنًا يلوي الذهن شارد
زهرة؟» عىل عثرت «هل وقالت: إليه نظرت

والدي.» مزرعة يف وطني، يف تنمو إنها «نعم،
وطنك! عن أخربتني هالَّ «أجل، قالت: تَخيطه. كانت الذي الباهت القميَص أفلتَت

وطنك!» عن أخربني نعم، الفهم. عيلَّ يصعب لكن منكم، الكثريين إىل ثُت تحدَّ
حاَول بينما َمعاملها؟ وما بحًرا؟ إليها الوصول يستغرقه يوًما كم هي؟ كيف نرباسكا؛
مليئة بأنهار ُمغطَّاة «ُمسطَّحات قليًال. عينَيها أغمَضت وقد إليه استمعت الوصف، هو
دقيًقا، وصًفا يل ِصْفها والدك، مزرعة لكن روسيا. تُشبه أنها أعتقد والحىص. بالوحل

البقية.» تخيُّل من حينها أتمكَّن وربما
املنزل يوجد املكان هذا يف أوًال يرشح؛ وبدأ الرمال، عىل ُمربًَّعا ورسم عًصا كلود أخذ
الجانب هذا ويف كريك، الفيل نهري عربه يمرُّ الذي الكبري املرعى الزاوية تلك ويف واملزرعة،
والذرة، القمح من املزيد ثم للعائلة، اململوكة الغابة وأرض الذُّرة، وحقول القمح حقول
من الظالل عليها وانسدَلت الصفراء، الرمال فوق املعالم كل ُرسمت املراعي. من واملزيد
املزرعة تلك عن غريبًا سيُخرب أنه يوًما ليَظنَّ يكن لم مة. امُلتفحِّ نصف نط السَّ أشجار
استثنائيٍّا تعاطًفا منََحته فقد امُلستمعة؛ إىل جزئيٍّا يعود السبب أن شك ال التفاصيل. بتلك
خفيٌف نًدى ع تجمَّ تسأله، وأخذت الخريطة عىل انكفأْت عندما عادي. غريَ ذهنيٍّا واتِّقاًدا
وفهمه. يشء كل رؤية يف جهدها جرَّاءَ أنفاسها وتسارعت العليا، شفتها عىل الَعرق من
والشتاء الصيف يف الحياة معالم عن أخربها ماهييل؛ وعن ووالده والدته عن أخربها
تجاه دائًما يتحرَّكون الهمجيُّون األملان كان حني املشئوم الصيف ذلك وعن والخريف،
وأخربها املارن، معركة يف الفرنسيون فيها صمد التي الثالثة األيام تلك وعن باريس،
نفسها الذرة حقول أنَّ وكيف ليًال، باألخبار لهما يأتَي كي ووالده والدته انتظار عن أيًضا

بة. ُمرتقِّ تبدو كانت
إليها كلود نظر التعب. عليها بدا وقد أخرى مرًة كرسيها يف أوليف اآلنسة غاصت
إال املارن معركة عن أعلم لم نفيس «أنا تمتَمت: الالمعتني. عينَيها يف تتألأل دموًعا ورأى
يف بعيدة كنُت فيها! شاَركا ووالدي أخي أن من الرغم عىل عليها، أيام عدة مرور بعد
األخبار! بتلك وتُخربني هنا أنك رائع هو فكم العمل. عن القطارات فت وتوقَّ بريتاني،
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ظل يف نعيش ونحن وَكِربنا يوم، ذات سيأتون األملان أن طفولتنا منذ تعلَّمنا نحن نحن،
أن ليشءٍ يكن لم والذرة. القمح حقول وسط أماٍن يف تعيش كنت لكنك التهديد. هذا

اإلطالق!» عىل يشء ال يُمِسك،
وقد ني. يَمسَّ أن للخزي كان «نعم، وجهه: يعتيل والخجُل تمتم عينَيه. كلود خفض
أين من ولكن شيئًا. سيُحِرض وكأنه كرسيه من نهض كثريًا.» رنا تأخَّ لقد يفعل. أن كاد
كي قولها أستطيع كلماٍت أجد ال أني «يؤسفني حزينة: بنربٍة قال رأسه. هزَّ به؟ سيأتي
األمياُل حيث من بعيًدا يبُد لم ُحلًما. بدا أنه وكم للغاية، بعيًدا بدا األمر أنَّ كم تفهمي

أيًضا.» لقرون بعيًدا بل فحسب،
هذه يف األخرية املعجزة إنها بعيد! مكاٍن ومن منكم، العديد أتى بالفعل، تأتون «لكنَّكم
«بيلو من األمريكية البحرية قوات تقدََّمت عندما يوليو من الرابع يف باريس يف كنت الحرب.
جديدة!» روح ذَوو رجاٌل «هؤالء آتون وهم لنفيس وقلت الوطني، يومكم بمناسبة وود»
الفرنسيون ُرسَّ والعزم. االنضباط فيهم ورأيُت آذانهم. خلف من الدقيقَة رءوسهم رأيت
ظلَّت بل ينظروا، كي قطُّ يلتفتوا لم لكنهم بالزهور، ويرمونهم عليهم يُنادون وكانوا
رسيعة بحركٍة ذراَعيها بسَطت القَدر.» أرسلهم رجاٌل كأنهم مرُّوا أمامهم. ُمثبَّتًة عيونهم
وجنتَيها إىل كلود نظر وعندما وجهها. عىل اليوم ذلك مشاعُر بَدت حجرها. يف وأنزلتها
النبوءة. بهدية أشبُه هي بصريًة منحتها قد الحرب تلك أنضغوط أدرك دتنَي، امُلتوقِّ وعينَيها
كي كوريس دو اآلنسة ذهبت رضيًعا. يَديها بني تحمل وهي التل إىل امرأٌة ظهرت
مفهوًما أصبح بأنه الشعور غمره وقد أخرى مرًة كلود جلس املنزل. إىل وتأخذها تُقابلها
فرتات. عىل تُدوِّي الكبرية املدافع أصواُت كانت بعيدة، مسافٍة وعىل غريبًا. يَُعْد ولم تماًما
يُغنيها التي الكلمات يعلم أنه لو أخرى مرًة وتمنَّى ويُغني. الحديقة يف جالًسا لويس كان
الفتى صوت كان العذوبة. غاية يف بصوت غنَّاها لكنه حزينة، األلحان كانت لويس.
نحٍو عىل رقيق صوته أيًضا. يشء عن يُفصح األشقر ووجهه والدفء، بالصدق يختلج
لنصف وحيًدا كلود جلس النسيم. مع تهتزُّ ناضجة الصيفية؛ القمح حقول مثل مميز
رأى أيًضا. الحزن من جديًدا ونوًعا السعادة، من جديًدا نوًعا ق وتذوَّ يزيد، أو ساعة
املايض يف القبيحة األمور ارتعاد وتجمع الجديد، وامليالد الخراب بني تجمع الحياة أن

والفقد. اإليجاد بني وتجمع األفق، يف تلوح جميلة ألموٍر امُلهتزَّة والصور
عليه. زحفت التي الشمس أشعة عن بعيًدا كرسيَّها نَقل ُمضيفته، عادت عندما
مثلك.» فرنسيات فتَيات أيُّ توجد أنه أعرف أُكن «لم ببساطة: قال تجلس هي وبينما
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أطفال يوجد فرنسيات. فتيات أيُّ هناك يزال ال أنه أعتقد «ال وقالت: ابتسمت.
مكان أي إىل ذهبُت قد أُكن ولم الحرب، اندلَعت عندما والعرشين الحادية يف كنت ونساء.
بمفردي؛ فرنسا أنحاء كلَّ ُجبْت سنة، غضون ويف أختي. أو أخي أو أمي دون من قطُّ
أخربته حياتنا.» يف يشء كل تغريَّ أحد. أي مع أو سنغاليِّني، مع وأحيانًا جنود، مع أحيانًا
العسكرية. املدرسة يف ُمعلًما يعمل والدها كان حيث فرساي مدينة يف تعيش كانت أنها
عائلة إىل تنتمي كانت .١٨٧٠ عام حرب يف جدها وُقِتل الحرب. اندالع مع والدها مات

النرص. يوم يرى حتى يعش لم رجالها من أحًدا لكن الجنود، من
الظالل كانت البقاء. له يحقُّ ال أنه أدرك كلود إن حتى الشديد اإلرهاُق عليها بدا
لن َقرابتها أو ساعًة لكنَّ يُغاِدر، أن عليه الصعب من وكان الحديقة. عىل تنسدل الطويلة
من أكثُر هو ما اآلخَر أحُدهما يمنح أن لشخَصني يمكن ال أنه له خطَر وقد كثريًا. تُهمَّ

لسنوات. مًعا كانا وإن ذلك،
ِكالنا نجا إذا فيه وأزوَرِك آتَي أن يمكن مكاٍن عن أخربتِني «هال ينهض: وهو قال

الحرب؟» تلك من
دفرته. يف العنوان كتب

«سأنتظرك.» يدها: له تمدُّ وهي قالت
طريق يف ينطلق أن وقبل التل حافة عىل ويذهب. خوذته يأخذ أن من ا بُدٍّ يجد لم
األقواس وعىل الشمس، أشعة تكتنفها التي الحديقة عىل خلفه ونظر ف توقَّ العودة،
ترك قد كان الالمع. الشجري السياج وعىل والقطيفة، الداليا زهور وعىل الثالثة، الحجرية

ُمطَلًقا. أخرى مرًة عليه يعثر لن شيئًا التل قمة عىل
القيادة مركز يف أخربوه الجبهة. إىل والرقيب كلود انطلق الظهرية، بعد التايل اليوم يف
االنعطاِف ثم العسكرية املقربة إىل الكبري الطريق بأخذ الطريق اختصاَر يستطيعان أنهما
فقد الليل، حلول قبل الطريق من اآلخر النصف يف السريُ امُلحبَّذ غري من كان وملَّا يساًرا.

القش. وحقول امُلتناثرة املحاصيل حقول حزام عرب السري يف ال تمهَّ
عىل يجلس االسكتلندية املرتفعات سكان من ضخًما رجًال وجدا الطريق، سلكا عندما
تنانريه. عىل من الجافَّ الطني يفرك بينما الغليون، ن ويُدخِّ فارغة إمدادات عربة طرف
لم اختفى. قد السائق وكان رقابها، يف امُلعلَّقة األكياس يف الطعام تمضغ الخيول كانت
الفضول. انتابهما وقد ذلك، قبل االسكتلندية املرتفعات سكان من أيٍّا األمريكيَّان يُقابل
وبارز العضالت مفتول ضخم رجل محالة؛ ال جيد ُمقاِتٌل الرجل هذا أن يعتقدان كانا
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رأى قد كان إن وسأله الرجل، إىل هيكس َصِعد كُركبتَيه. وبارز أحمر ووجهه الفكَّني،
الرجل بمظهر اإلعجاب بدافع ذَهابه أن والحقُّ ال، أم العودة طريق عىل عسكرية مقربًة

باإليجاب. االسكتلندي أومأ املعلومات. إىل لحاجته ذَهابه من أكرب كان
العودة؟» طريق عىل تقريبًا تبعد «كم

أهتم ال أعرف. «ال غسيل: حوض يف يفركها كأنه تنُّورته يفرك وهو باقتضاب أجاب
الكيلومرتات.» بعدِّ

هناك؟» إىل السري يستغرُقها التي املدة ما «حسنًا،
ساعة.» يف االسكتلندي يقطعها أعلم. «ال

يقطعها التي نفِسها بالرسعة يقطعها األمريكيَّ أن «أظن بَشوش: بوجٍه هيكس سأل
ذلك؟» تظن أال االسكتلندي، بها

جيًدا.» ذلك أعلم هنا، إىل وصلت حتى سنوات أربع استغرقَت لقد أدري. «ال
«… الحديث يف طريقتك تلك كانت إن «حسنًا، بيشء. ب ُرضِ كأنه بعينه هيكس طرف

الحديث.» يف طريقتي هي «تلك ة: بحدَّ اآلخر قال
الطريق سَلَكا هذا.» من شيئًا تجنَي لن هيكس. يا «هيا ُمحذًِّرا: بيده كلود أشار
يقولها. أن يُمكن كان أشياءَ يف يُفكر هيكس ظل الكبري. االضطراب من حالة يف وهما
طفٍل كجبنِي الداكن األحمر اللون إىل ل ويتحوَّ ينتفخ جبينه كان يغضب، الرقيب كان حني

أوقفتني؟» «ملاذا بانفعال: قال صغري.
عليه تتغلب أن لك يكن ولم النقاش، هذا إليه ينتهَي أن يمكن كان ما أدري «ال

بالتأكيد.»
املقربة، حول سياٌج ثَمة يكن لم الشمس. غروَب وانتَظرا املقربة عند جانبًا انعَطَفا
إىل يقسمها منتصفها يف يمرُّ العربات طريق وكان بالُعشب، ة ُمخرضَّ أرضها تكن ولم
األملانية املقابر وقبعت البيضاء، لبان الصُّ وعليها جانب يف الفرنسية املقابر قبَعت نصَفني.
فيما الذرة وزهور الخشخاش زهور وانترشت السوداء. لبان الصُّ وعليها اآلخر الجانب عىل
ُمثبَّتة الجنود بعض صور وجدا األسماء. يقرآن وأخذا املنطقة، يف األمريكيان تمىشَّ بينها.

قليًال. أطَول مدًة لذكراه تخليًدا الرفاق أحد تركها قد املقربة صليب فوق وهناك هنا
إىل عائدًة تُغرِّد والَفجر، الغَسق وقتَي يف تنتعش ما دائًما التي الطيور، بدأت
تغرب بينما التدخني يف وَرشعا املرتفعات بني وهيكس كلود جلس ما. مكاٍن من أعشاشها
ذلك كان بالشفق. امُلحمرَّة الغرب جهة تُحدِّد امليتة األشجار من صفوٌف كانت الشمس.
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صمت يف السجائر نا دخَّ الرباري. يف نَشئوا الذين لألوالد حتى ُمخيًفا البلدة من الجزء
املكتوب النقش يذكر لم قدَميهما، عند صليب عىل املساء. ينتظران وهما الن يتأمَّ وظالَّ

فرنسا». سبيل يف مات مجهول «جندي إال: بالفرنسية عليه
هذه يف ماتوا الذين الِفتية فمعظم القرب. عىل املكتوبة املرثيَّة هذه كلود استحَسن
معهم؛ أرسارهم وأخذوا ماتوا صغاًرا. شبابًا كانوا ألنُفسهم. حتى مجهولني كانوا الحرب
أما املستقبل. يف عليه يُصبحوا أن يمكن كان وما املايض يف عليه كانوا ما معهم ُدِفن
أن منذ له يُمثلها االسم هذا صار التي األهمية مدى ما «فرنسا». فهو صمد الذي االسم
السفينة متن عىل من الَفجر وقت يف وضوًحا يزداد األرض من جانبًا األوىل للمرة رأى
كما األنفية املخارج إبراز يستطيع إذ عقله؛ يف املرء يُردِّده ألن جميل اسٌم إنه أنخيسيس.

خجل. دون له يحلو
«بشكل وقال: الصمت حاجز كَرس النهاية ويف أفكاره. بني غارًقا أيًضا هيكس كان
عن تعبريًا أكثر mort ميت لكلمة الفرنيسَّ امُلرادف أنَّ يل يبدو امُلالزم، أيها بآَخر أو
tod األملاني نظريهما هو وها بالنعش. يُذكِّرني صوتها .dead اإلنجليزي نظريه من املوت
رقعة مثل واألسود باألبيض ت اصطفَّ وقد املقابر إىل انظر ذاته. اللعني اليشء إىل يُشري

ذلك؟» من الجدوى وما موتهم يف السبب من هو: التايل السؤال ْطرنج. الشَّ
أدري.» «ال الذهن: شارَد اآلَخُر تمتم

األفكار خطورة من امُلمتلئ وجهه د تجعَّ يُدخنها، وجلس أخرى سيجارًة هيكس لفَّ
أقدامنا. عىل نسري أن األفضل «حسنًا، قال: النهاية يف وتُضنيه. عقله يف تختلج التي

هنا.» دوًما يحدث ما هذا ساعة، الشفق هذا سيَستمرُّ
اللون إىل اآلن تحوََّلت قد البيضاء لبان الصُّ كانت للمسري. نهَضا حق.» «معك
الغرب، يف امليتة األشجار خلف الظالم. تحت كلها السوداء لبان الصُّ وذابت البنَفَسجي،
تُدوِّي امَلدافع كانت الشمال، وإىل جة. ُمتوهِّ تزال ال األحمر الشفق من طويلة مسحٌة كانت

املقابر؟» يف دائًما البوُم أيصيح هناك. الهجوم إىل يتعرَّض شخٌص «ثَمة كالرعد.
عدا فيما هادئة بقعٌة لكنها امُلالزم. أيها بالضبط فيه أفكر كنت ما «هذا هيكس: قال

الِفتيان.» أيها خرٍي عىل «تُصبحون املقابر: يُغاِدران وهما بلطف وأردف ذلك.»
القفز يف َرشعا وحني القذائف، أحدثَتها التي الُحفر بني طريقهما وَجدا ما ُرسعاَن
وإىل أصحابهما إىل عائدان ألنهما بالبهجة يشعران بدآ الظالم، يف الخنادق ِقمم فوق من
للتشارك آبل وديل هو خطَّط أنه كيف كلود وأخرب هيكس انطلق الصغرية. مجموعتهما
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إلصالح وورشة مرآب افتتاَح ينويان إذ وطنَيهما؛ إىل يعودان عندما ِتجاري عمٍل يف
ذهنَيهما: يف واألسطورية الوحيدة البقعة تلك علَقت الحديث، ثنايا وتحَت السيارات.

فرنسا. سبيل يف مات مجهول جندي

١١

بلدٍة يف ًدا ُمجدَّ الجبهة إىل الكتيبة عادت املؤخرة، خطوط يف أيام ألربعة االسرتاحة بعد
أحد صباح يف قبل. من حرَّروه الذي الخندق رشقيَّ كيلومرتات عرشة نحو تبعد جديدة

الطاولة. عىل خرائطه وبسط وجريهارت كلود إىل سكوت العقيد أرسل األيام،
هذه وقوع هو يُزعجنا ما صفوفنا. وسنُرتِّب ،«٦ «إف املنطقة من الليلة «سنُخرجهم
أُخرجهم أن أريد قويٍّا. موقًعا اشة الرشَّ العدو مدافع تتَّخذ حيث التل، عىل الصغرية القرية
أحبُّ وال الجنود، من كبري بعدٍد التضحية يمكننا ال هناك. إىل الكتيبة تذهب أن قبل منها
العملية يف الكتيبة عدد تقليُص يمكن ال إذ إليه؛ أُضطرُّ مما أكثَر الضباط من أرسل أن
املهم جندي؟ بمائة ة امَلهمَّ هذه تنفيذَ باستطاعتكما أن الفتَيان أيها تظنَّان فهل األساسية.

الثالثة.» الساعة يف القصف مدفعيتنا تبدأ أن قبل والعودة الذَّهاَب عليكما أنَّ
ُملتٍو مائي مجًرى منه يمتدُّ عميق صغريٌ واٍد يوجد القرية، تقبع حيث التل تحت
إىل الوصول من امُلهاِجمون سيتمكَّن املائي، املجرى هذا بتسلُّق التل. جانب عىل ينتهي
عبور أوًال عليهم ب سيَتوجَّ لكن ِغرَّة. حني عىل وأخذهم الخلف، من اشة الرشَّ املدافع ُرماة
والوادي، األمريكية الجبهة بني وتقع ونصًفا، كيلومرتًا عرُضها يبلغ التي املفتوحة املنطقة

الليل. ظالم عىل االعتماد بُوسعهم وكان آنذاك، تُمِطر كانت االنتباه. لفِت دون من
النار، إطالق يف التسبُّب دون من املفتوحة املنطقة ية الرسَّ وعَربت بالعتمة. الليل حلَّ
حديُث بنسلفانيا من شابٌّ طبيٌب كان الهجوم؛ ساعة انتظار يف الوادي إىل وتسلََّلت
سفح عند ميدانيٍّا إسعاف مركز وأقام معهم، بالذَّهاب ع تطوَّ قد الِفرقة إىل االنضمام
سيبقى ما فكل العودة. طريق يف جرحاهم سيأخذون كانوا االت. النقَّ تُركت حيث الوادي

الحًقا. املدفعية لنريان سيَتعرَّض املنطقة تلك يف
الت والشالَّ الِربَك بني زاحفني املائي املمر تسلُّق يف الرجال بدأ العارشة، الساعة يف
احتكاكها عند الخنازير صوَت يُشِبه مستمرٌّ صوٌت املياه اجتيازهم عن فصَدر الصغرية؛
جانب عىل الواقع الوادي من لتوِّه يخرج الصف رأس عىل كلود كان الحظرية. بجدران
املجرى أعىل أَجمة فوق من النريان من وابٌل وانطلق وهٌج اندلع حني القرية أعىل التل
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ى تلقَّ باألسفل. الزاحف الطابور عىل اشة الرشَّ املدافع انطلقت إذ التل؛ جانب عىل املائي
يف الرجال ُحوِرص وصولهم. طريق عوا وتوقَّ السهل، يعربون األمريكيِّني بأن إنذاراٍت األملان
عىل األملانية ماكسيماس مدافع َرصاص وانهال الهجوم، عىل الرد من يتمكَّنوا لم الوادي؛
الرجال يحثُّ وراح الصف، حاَفة طول عىل جريهارت جرى يل. كالسَّ حولهم من الصخور
ذلك. بعد والتفرق التل أسفل عند الوادي من الخروج عىل بل العودة، أو الرتاجع عدم عىل
منهم! وننَْل األَجمة يف «فلنختبئ ًدا. ُمجدَّ أنُفسهم استجماع يف ومجموعته كلود بدأ
الِحراب. نستخدم ثم تنَفد، حتى اليدوية القنابل سنستخدم الوادي. أسفل ُمكبَّلون رجالنا

طويلة.» مدًة أيديكم يف تُبقوها وال األمان ادَة سدَّ اسحبوا
التل، عىل شرب كلَّ األملانية املدفعيُة تعرف األجمة. يقصفون بالفعل الرجال ُهِرع
يُنادي: كلود ظلَّ والجحور. املقطورات خلف اختبَئوا بينهم، تنفجر القنابُل بدأت وعندما

الوادي.» يف تماًما الطريق أخلُوا مبارشة! األمام إىل تقدَّموا الصخور. إىل تتبعوهم «ال
الرجال صفُّ وتدفَّق الوادي، يف النريان وابُل ف فتوقَّ األملان، املدفعية رجاُل احتمى

جريهارت. خلف املنحدر املمر يف امُلحاَرص
بَدءوا الذي الوادي حافة عىل أخرى، مرًة التل سفح عند أنُفسهم وِفرقته كلود وجد
طريق أرسُع كان عربوا. قد الرجال بقية أن التل عىل النريان كثافة من عَرفوا عنده. من
وبَدءوا فيه نزلوا قبل. من َصِعدوه الذي ذاتَه املائيَّ املمرَّ هو األحداث مرسح إىل للعودة
من كوٌم وجرَفه تحته، من ترتفع األرض بأنَّ املؤخرة يف كان الذي كلود شَعر الصعود.

الوادي. إىل والصخور الرتبة
ُمتواصلة. بأحاسيَس يشعر ظلَّ أنه له بدا ال. أم وعيه فقَد قد كان إن قطُّ يعرف لم
ضخم حجٍم إىل انتفخ قد جسمه بأن شَعر ثم أشالء، إىل تمزَّق بأنه شَعر البداية، يف
ويرتعش، ينكمش بأنه شَعر ذلك بعد انفجر. ثم يُحتَمل، ال ضغط وطأة تحت للغاية
تكرَّرت االنفجار. ثم أخرى مرًة باالنتفاخ شَعر الذوبان. يف بدأ قد الصقيع ه عضَّ كجسٍد
تحت ينام أنه أدرك وجيزة، مدٍة بعد تَكرارها. مرَّات عدَد يعرف لم لكنه األحاسيس، هذه
عىل يتساقط باملطر شَعر رأسه. وليس املغطَّى هو جسده كان الرتاب؛ من هائل وزن
بدا وجهه. إىل بحذر حرَّكها ذراعه. يف تزال وال بُحرية تتحرَّك اليرسى يده كانت وجهه.
أحسَّ فيه؛ أُصيَب الذي املكان عن يتساءل بات حينها وأُذنَيه. أنفه من ينزف كان أنه
وكتفه رأسه عدا فيما بالكامل جسده يُغطي الرتاب كان املدافع. بشظايا ميلءٌ جسده أن

باألسفل. مكان من ينادي صوتًا سمع اليُرسى.
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الفتيان؟» أيها الحياة قيد عىل أحٌد يزال «أال
مرًة الصوَت سمع وجهه. يف يرضب الذي املطُر يدخلها لئال عينَيه كلود أغمض

باليأس. مدفوع صٍرب عن تنمُّ بنربة أخرى
نفيس فأنا عاٍل؟ بصوٍت تحدَّث فهالَّ الحفرة، تلك يف الحياة قيد عىل أحٌد بقي «إن

خطرية.» إصاباٍت أُعاني
هنا؟ من قريب مكاٍن يف امليداني اإلسعاف مركز يقم ألم الجديد؛ الطبيب أنه بد ال
الرماد، تحت من يخرج أن استطاع إذا قليًال. ساَقيه يُحرِّك أن كلود حاَول جريح. إنه قال
نفسه. ويسحب يتلوَّى بدأ الطبيب. إىل يصل حتى كافية مدًة التَّماسك يستطيع فربما
إىل ينزلق ظل ولكنه مرفَقيه، إىل استند مؤملة. محاولًة وكانت امُلبتلَّة، األرض به اْلتصَقت

مكانه.
إذَن؟» ي املتبقِّ الوحيد «أنا باألسفل: الحزين الصوت قال

يُحاول كان مرة كل يف الوقوف. عىل يقَو لم لكنه أخريًا، الجحر من نفسه كلود أخرج
لم إذ أيًضا؛ األيمن كاحلُه أُصيَب أخرى. مرًة سينفجر أنه له ويُهيَّأ ُقواه، تخور الوقوف
إذ ُرضبت؛ التي القذيفة من للغاية قريبة مسافٍة عىل كان ربما عليه. وزنه ل يتحمَّ يُكن
الوادي، إىل وجرَفته قدِمه تحت القذيفة انفجرت كِتلك. حاالٍت عن يتحدثون الفتيان سمع
ذلك ألصبح جسده، يف منها أجزاءً تركت كانت لو جسده. يف معادن أيَّ ترتك لم لكنها
املنحدر وينزل يحبو بدأ ن. والتكهُّ املكان هذا يف الجلوس من تمنعه لدرجٍة للغاية كثريًا

أنت؟» أين الطبيب؟ أنت «هل وقدَميه. يَديه عىل
أليس إخوانُنا، نجا لقد أنت؟ َمن القذائف. علينا أطلقوا االت. النقَّ إحدى عىل «هنا

كذلك؟»
هنا؟» حدث الذي ما نجا. معظمهم أن «أظن

اليدوي، ِمصباحي استخدمت السبب. كنُت أنني «يؤسفني حزينة: بنربٍة الصوت قال
األفراد وظل رءوسنا. فوق أربًعا أو قذائف ثالث َرضبوا لقد مكاننا. إىل نبَّههم أنه بد وال
إىل اضُطِررت الظالم. يف يشء فعل أستطع ولم هنا، إىل ينسلُّون الوادي يف أُصيبوا الذين
األوىل. القذيفة رميت حتى جبرية وضع من أنتهي كدُت وما يشء. أي لِفعل الضوء إشعال

ُقِتلوا.» قد جميعهم أن أعتقد
عددهم؟» كان «كم
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سيَظلون كانوا خطرية. إلصاباٍت البعض يتعرض لم أعتقد. ما عىل عرش «أربعَة
معكم.» أخرج لم أنني لو الحياة قيد عىل جميًعا

جريهارت امُلالزم تَر ألم كذلك؟ أليس اآلن، حتى أسماءنا تعرف ال لكنك كانوا؟ «من
بينهم؟»

أظن.» «ال
السمني؟» الشخص هيكس، الرقيب «وال

أظن.» «ال
أُصبت؟» «أين

مصباحي فقدُت أرى. أن دون يشء أي تحديد أستطيع ال بطني. «يف الطبيب: تمتَم
يمرض عندما املنزل يف أستخدمه فأنا املتاعب؛ يُسبِّب قد أنه قطُّ ببايل يَخُطر لم اليدوي.

األطفال.»
خوذتك؟» أين دقيقة، «انتِظر جدوى. دون من لكن ثقاب، عوَد يُشِعل أن كلود حاَول
كان تحتها. الثقاب عود إشعال من وتمكَّن الطبيب، فوق وأمسكها امَلعِدنية خوذته خلع
وبطنه وفخذه بالدم. امُللطَّخ قميصه اآلن يرفع وبدأ بالفعل، رسواله فكَّ قد الجريح الرجل
من كتلًة يحمالن عليها، يستلقي التي الة والنقَّ الجرح كان األيرس. الجانب من ُممزَّقان

كبرية. بقرة بكبد شبيهًة امُلتخثِّر الداكن الدم
انتهى.» قد أمري أنَّ «أعتقد الثقاب: عود انطفأ ملا الطبيب قال

من وسنتمكَّن قريبًا، الرفاق سيعود معقول! غري هذا «كال، آَخر. عوًدا كلود أشعل
ألجلك.» بيشء القيام

أشُعر املساكني؟ الرفاق هؤالء أحد عن ِمعطًفا تخلع أن أيمكنك امُلالزم. أيها فائدة «ال
تحت أنها أعتقد لكني الفرنيس، الرباندي من زجاجة معي كان أمعائي. يف قارس بربٍد

الرتاب.»
زجاجة عن بحثًا الطنَي س يتحسَّ وبدأ الداخل، من دافئًا كان الذي ِمعطفه كلود خلع
رمُي توقَّف األلم. من الرصاخ من البائس الرجَل هذا يمنع ا عمَّ نفسه يف تساءل الرباندي.
يف الصخور عىل تنزل نريانه كانت ماكسيماس مدافع أحد عدا فيما التل عىل القذائف

هناك؟ العملية فِشلت أتُرى دقائق؛ وعرش عرشة الثانية ساعته ت دقَّ ما. مكاٍن
يُنادي بدأ الطيني. الصخر عىل نعال َقْرع وسمع األعىل، من أصوات جاءت فجأًة

عليهم.
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بنادقه مع الوادي إىل جريهارت ركض عَرفه. وقد آٍت!» أنا آٍت، «أنا صوت: أجاب
لقد ضوء! أي تُشعلوا «ال الحذر. وا يتوخَّ أن كلود عليهم نادى األرسى. من ومجموعة

هنا.» يقصفون كانوا
الجرحى؟» أين ويلر؟ يا بخري أنت «هل

أستطيع ال لكني بخري أنا برسعة. هنا من أخِرْجنا والطبيب. غريي أحٌد يتبقَّ «لم
امليش.»

آبل وديل هيكس كان ضخام أملان أربعة حمله أوًال. وأرسلوه الة نقَّ عىل كلود وضعوا
جريهارت وسار الطبيَب رجالهم من أربعٌة أخذ الوثب. درجة إىل أرسعوا حتى ينخسانهم
وتمزَّقت أخرى، مرًة النزيف يف الحركة تسبَّبت فقد حذرهم، من الرغم عىل بجانبهم.
عىل الة النقَّ الرجال وضع ويختنق. دًما يتقيَّأ بدأ الجروح. فوق تكوَّنت التي الدم ُكتَل
نستفيد أن األفضل األمر. «انتهى قال: ما وُرسعاَن الطبيب. رأَس جريهارت رفع األرض.

اإلمكان.» قدَر الوقت من
لن اآلن يحملونه «الذين أوسكار: امُلتديِّن السويدي وقال أخرى. مرًة الة النقَّ حَملوا

يهزُّوه.»
إجازًة ية الرسَّ أخذت يوَمني، بعد الغارة. تلك يف رجًال عرش تسعة «بي» ية الرسَّ فقدت
إىل اضُطرَّ لكنه الطبيعي، حجمه ِضْعف حتى امُللتوي كلود كاحل تورَّم أيام. عرشة مدتها
هيكس الرقيب أعطاه املستشفى. دخوَل يتفادى كي الحديدية السكة محطة حتى امليش
مًعا. إجازتهما إىل وجريهارت كلود وسافر الشائكة. األسالك يف ُمعلًَّقا وجده كبريًا حذاءً

١٢

بوَّابة عىل ثقيًال َطرًقا سمع الصحيفة. يقرأ جوبريت بابا جلس َمِطرية، خريف ليلة يف
عرب ُمتثاقًال ومىش الطني، عىل للسري به يحتفظ خشبيٍّا قبقابًا وَلِبس نعله خَلع الحديقة.
طويلني شخَصني أمامه وجد املظلم. الشارع عىل الباب وفتح املطر، قطرات تحت الحديقة
عىل وينادي يحتضنهما بدأ لحظة، غضون ويف أمتعة. وحقيبة بندقية منهما كلٌّ يحمل

زوجته:
مًعا!» االثنان وكلود، ديفيد ديفيد، إنه األم، أيتها إلهي، «يا

خوذتاهما وتلمع الطني، يُغطيهما الشمعة ضوء يف يقفان وهما بائسني كجنديَّني بَدَوا
امُلبلَّطة. املطبخ أرضية عىل مالبسهما من املاء يقطر بينما النحاس، من وعاء مثَل امَلعِدنيَّتان
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صار بعدما أخرى مرًة جوبريت السيد وعانقهما امُلبتلَّني، خدَّيهما جوبريت زوجة قبََّلت
الذي ما أحد. عىل يخفى ال كما ا، جدٍّ حسٌن هناك؟ حالهما كان وكيف أتيا أين من يراهما.
تركاها التي واملالبس دوًما، لهما جاهزًة ُغرفتهما كانت العشاء؟ تناول ربما أوًال؛ يُريدانه

الكبري. الصندوق يف كانت
أن هو ا حقٍّ يُريدانه ما وأنَّ أيام، أربعة منذ تجفَّ لم ُقمصانهما أن ديفيد أوضح
بتسخني بالفعل، نائمًة كانت التي العجوز، مارتا أُمرت ويغتسال. جافًة مالبَس يرتديا
الغد إن قال الُعلوي. الطابق إىل الكبري االستحمام حوَض جوبريت السيد وحمل املياه.
كوَمني يف وتركاها امُلبتلَّة، مالبسهما يخلعان وبدآ الفتَيان تَِبعه فِللرَّاحة. الليلة أما للحديث،
سيدخل أيُّهما لتحديِد َمعِدنية بُعملٍة فاقرتعا لهما، واحد حماٌم يوجد األرض. عىل ُمبلََّلني
بضماداٍت مربوًطا امُلتورِّم كلود كاحَل جوبريت السيد رأى ملا أوًال. الساخنة املياه إىل

هناك!» ترتاقص جعلوك األملان أن «أرى بهدوء. يضحك بدأ الصقة،
إىل وجواربهم قمصانهم جوبريت بابا حمل الصندوق، من نظيفًة َمناماٍت ارتَديا حني
املصنوع املخفوق البيُض فيه أُِعدَّ وقد الكبري التقديم طبق ومعه عاد تغسلها. كي مارتا
جوبريت السيدة أحرضت املقليَّة. والبطاطس امُلقدَّد باللحم املحشوُّ بيضة، عرشة اثنتَي من
صبَّ والشفاء!» «بالهناءة وهتَفت: الباب إىل أكواب ثالثة ومعه الخزف من قهوة إبريَق
وهما يُشاهدهما كي جلس جيبه. بسكني الخبز رغيف وقطع القهوة، البيت صاحب
وملا كعادتهم؟ بون وُمرحِّ ُمهذَّبون األملان هل حال؟ أي عىل هناك األحوال كيف يأكالن.
عىل «للمساعدة الرباندي من صغريًا كوبًا واحد لكل صبَّ النهاية، يف فتات أيُّ يتبقَّ لم

معه. الشمعة وأخذ سعيدة. ليلًة لهما وتمنَّى الهضم»،
جسده، حول دفئًا تزداد الباردة املالءات كانت بينما تام، نعيٍم يف أنه كلود شَعر
والجفاف الدفء من كبري بقدٍر يشعر كان الوسائد. يف القديمة الُخزامى رائحة واستنشق
من خَرجوا أن فور هنا. من راجَعها حني جميلًة العودة رحلة بَدت والحب! والنظافة
الوديان ففي الذهبي. اللون إىل تتحول فرنسا وجدا القصف، أرداها التي األشجار منطقة
األصفر، األخرضإىل من القطني والحور الحور أشجار لون ل تحوَّ النهر، طول عىل الواقعة
تمتدُّ األشجار كانت واملطر. الضباب وسط شموع لهُب كأنها واحدة اللون درجة وكانت
أشجار جميع تحوََّلت بينما يد، إىل يد من تنتقل كمشاعل األفق ومدَّ الحقول، طول عىل
تزال ال الَكْرم حقول كانت . الِفيضِّ اللون إىل الصغرية للجداول امُلجاِورة فصاف الصَّ
وسادته؛ بجانب ذلك كل رأى القاني. األحمر اللون ذات امُللتوية بالفروع وُمكتظَّة خرضاءَ
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الكرم وحقول الذهبية، الحور وأشجار اللذيذ، املخفوق البيض وهذا الجميلة، األرض هذه
يف املطر وتساقط امُلبتلَّة، القرمزية الكرم وأوراق واألخرض، األزرق اللوننَي بني تجمع التي

كلِّه. ذلك من أقوى هو الذي والنوم الظالم، يف العبري وانتشار الِفناء،

١٣

وديفيد كلود كان تحتها. غاص حتى الغابة طريق عىل بكثافة األشجار أوراق تساقَطت
قبَّعته جريهارت وضع الصوان. جالميد بني امُلتناِثر اللنيِّ الجافِّ الخَلنج عىل ُمستلقينَي
الغابة تُطلُّ اإلجازة. تلك يف عليل بطقٍس يستمتعون كانوا نائًما. كان وربما عينَيه، فوق
والزان. الَكْستناء خشب من ذهبية فات ُرشُ له ج، ُمدرَّ َمرسح كأنها امُلنفتحة األرض تلك عىل
ثم الزيت، يف منقوعة كانت وكأنها وبُنية مخمليًة تتساقط الكبرية الجوز حبوب كانت
التي الصغرية السوداء الطقسوس أشجار ظهرت األرض. عىل الجافة األوراق يف تختفي
بني ومن امُللتوية. الصفراء األَجمات بني الصيف، أشجار اخرضار بني واضحًة تكن لم

اليابسة. البهشية أشجار ملعت الزان، أغصان تُشكلها التي الرمادية الشبكة
كلود ظل للخداع. التعرُّض يخىش وأن امُلزيَّفة، السعادة يرهب أن ويلر دأب كان
امُلسلَّمات، من أنها عىل األمور من الكثري يَعدُّ كان إذا ا عمَّ مرة من أكثَر نفسه يف يتساءل
إىل يميلون األمريكيني أنَّ الحظ ال. أم له يحقُّ مما بأكثَر هنا وطنه يف بأنه يشعر وأنه
الرغم عىل النية. وحسن السلوك ُحسن بني يخلطوا وأن وطنهم، يف وكأنهم الترصف
حقيقيًة العاطفة تلك كانت إذ جوبريت؛ آل حب يف التشكيُك له يحقُّ يكن فلم ذلك، من
أي والسخرية؛ االزدراء أشكال من شكل أيَّ تحته يُخفي أملَس غطاءً وليست وشخصية،
ينخدع أالَّ املرء عىل ينبغي الذي الغادر الفرنيس» «األدب ذلك — باختصار — يكن لم إنه
مدٍة منذ فيه يمكث بأنه إحساًسا يُعطيه ما، بلٍد يف املرء عىل الفصول تغريُّ محض إنَّ به.

مرشوع. لعمٍل يمكث إنه حال. أي عىل بسائح ليس إنه ثم بعيدة.
من ُمتأكِّدة جوبريت السيدة وكانت للغاية. ُمتورًِّما يزال ال امُللتوي كلود كاحل كان
اليوم طوال الحديقة يف يجلس أن إليه َلت وتوسَّ اإلطالق، عىل تحريُكه عليه ينبغي ال أنه
إىل الذَّهاب إىل سيُضطرُّ أنه أخربه قد الجبهة عىل الجرَّاح لكن لكاحله. الرعايَة ر ويُوفِّ
حديقة يف البهشية أشجار أعواد بأفضِل استعان ولهذا، امليش. عن توقَّف إن املستشفى
استهواه اليوم، ذلك ظهر وبعد يوم. كل الغابة إىل ويخرج إليها يستند وراح مضيفه،
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من اآلخر الطرف عىل الكهوف بعض عن أخربته قد جوبريت السيدة كانت أكثر. االبتعاُد
الكربى املحنة أوقات يف فيها يعيشوا كي السكاُن ذهب األرض تحت ُغرٍف وعن الغابة،
تلك منذ انقضت التي املدَة يتذكر أن يستطع لم بعيد. أمٍد منذ اإلنجليزية الحروب أيام
إليه، بالنسبة باالرتياح. املرء يشعر ألن يكفي بما طويلة مدٌة لكنها اإلنجليزية، الحروِب
مزرعًة يشرتي فربما العظمى، الحرب تلك تنتهي وعندما ُمطَلًقا. وطنه إىل يعود ال ربما
لم وطنه، ففي فيه. يُفكر أن يُحبُّ مرشوًعا ذلك كان حياته. بقيَة هنا ويمكث صغرية
والبيع، الرشاءَ الناُس يربح ال إذ فيها؛ يرغب كان التي الحياة يعيش ألن فرصٌة هناك تكن
به وصفهم ما هذا العواطف. بضحالة يتَّسمون األمريكيني أن يُصدِّق بدأ والهدم. والبناءَ
ال إنها حتى قصرية، الحياة منه. عالج فال صحيًحا ذلك كان وإن مرة، ذات جريهارت
لم ما شيئًا تعني ال إنها باٍق؛ يشءٌ باستمرار يُعززها حني إال اإلطالق عىل شيئًا تعني
عن اليقظة أحالم يف غارًقا كان بينما ُمتماسكة. خلفيٍة عىل الفرد الوجود ظالل تتحرَّك

كوعه. إىل ُمستنًدا باتجاهه رفيقه تحرَّك فرنسا، يف الزراعة
سيَزيد هناك. كامللوك سيعيشون «إيه». النقطة يف الكتيبة إىل سننضمُّ أننا «تعلم
يشءٍ يف يُفكر القيادة مركز أنَّ بد ال املسرية. أثناء يف سيسقط أنه لدرجة هيكس وزن
أصدقاء لديَّ أن ببايل خطَر لكْن املذبحة. قبل امُلشاة جند ن يُسمَّ ما فدائًما للغاية؛ بغيض
لنا يسَمحوا أن منهم وطلبنا بيوم، املوعد قبل ُعدنا أننا لو فماذا «إيه». النقطة يف ُقدامى
معهد يف يل زميًال االبُن كان وأراهم. أذهب أن وينبغي وجميل، قديم مكاٌن إنه باملكوث؟
وأريد معه، اإلجازات يف أذهب أن اعتدت الحرب. يف الثاني الشتاء فصل يف ُقِتل املوسيقى.

تُمانع؟» فهل أخرى. مرًة وأختَه والدته أرى أن
وقال يتحرك. أن دون من الزان أشجار يف ًقا ُمحدِّ استلقى الحال. يف كلود يردَّ لم

كذلك؟» أليس املوضوع، ذلك يف معي الكالم تتحاىش ما «دائًما قصرية: مدة بعد
موضوع؟» «أي

ِمهنتك.» أو املوسيقى، بمعهد عالقة له موضوع «أي
أبًدا.» الكمان عزف إىل أعود لن الحايل. الوقت يف مهنة أيُّ عندي «ليس

ستخرسه؟» الذي الوقت تعويض تستطيع ال أنك تقصد «هل
هناك لكن صعبًا، هذا «سيكون غليونه. وأخرج صخرة عىل ظهره جريهارت أسند

الوقت.» من أكثر هو ما خرسُت أصعب. أخرى أشياء
بأخرى؟» أو بطريقة إعفاء عىل الحصول تستطع «ألم
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بذلك، القياَم يتولَّوا أن أصدقائي أراد إعفاء. عىل أحصل أن املحتمل من «كان
بما جيِّد كمان عازُف أنني أشعر لم ذلك. ل أتحمَّ لم لكني حالتي. يف األمَر ويختربوا
ذلك يف باريس يف كنُت أنني لو أتمنَّى ما كثريًا رجًال. لست بأنني أعرتف أن لدرجة يكفي
مع األوىل اللحظة منذ الفرنيس بالجيش اللتحقُت وإذن الحرب؛ فيه اندلَعت الذي الصيف

أفضل.» سيُصبح هذا وكان اآلخرين، الطالب
األجماِت خفيفٌة حركٌة أثارت وعندئٍذ غليونه. دخان ينفُث وجلس ديفيد ف توقَّ
حولها. وتنظر القدَمني حافيَة هناك تقف صغرية فتاٌة ثَمة كان التل. جانب عىل املوجودَة
والبُنِّي األصفر اللوننَي مع لونه اختَلط الذي الزيَّ البداية يف تَر لم ولكنها أصواتًا، سمعت
كهرمانية ُمربَّعة رأس رأَسني؛ فوق تُِرشق الشمس رأت ذلك بعد الغابة. يكُسوان اللذَين
سيكونان أنهما يف تشكَّ لم األحمر. إىل املائل الربونز بلون ورفيعة طويلة ورأس اللون،
الجبل كستناء حبوب اللتقاط واآلخر الحني بني ف تتوقَّ وراحت التل، من ونزَلت َودوَدين،
صالًحا الجوز كان إذا عما وسألها عليها، ديفيد نادى تجرُّه. كيٍس يف وتضعها الالمعة

ال. أم لألكل
أجل من هذا ال. إلهي، «يا شديد: رعٍب عن تنمُّ تعبرياٌت وجهها وعىل صاحت
لها وقدَّما الفتَيان ضحك يشء. أيَّ يأكلوا أن السذَّج األمريكيني لهؤالء يمكن الخنازير!»
الغابة طَرف يف ة بخفَّ تحرََّكت أيًضا.» الخنازير أجل من «هذه امَلعِدنية: النقود بعض

الجنديَّني. تُراِقب بينما الجوز عن بحثًا األشجار أوراق بني تُقلب
شهر يف والدتي أرى كي املنزل إىل «ُعدت َمْأله. يُعيد وبدأ غليونه، جريهارت أخرج
عىل أُغلَق قد املوسيقى معهد كان الحرب. اندلَعت عندما هنا أُكن لم .١٩١٤ عام مايو
كبريًا. نجاًحا قت وحقَّ الشتاء، ذلك املتحدة الواليات يف موسيقية جولًة نظمُت ولذا الفور؛
بَموسٍم حظيُت ُمزدحًما. املجال يُصبح أن وقبل األوكرانيون، إليها يذهب أن قبل ذلك كان
بنصفي هناك كنت الوقت؛ مرور مع توتًرا أزداد كنت لكني أيًضا. نجاًحا فيه وحققُت ثاٍن،
سلسلًة يُراجع كأنه ذراَعيه طاويًا جلس إذ ن؛ يُدخِّ وهو التفكري يف غارًقا بدا فحسب.»
فعله يُمكنني ما أرى كي ذهبت قرعتي، جاءت «وعندما عقله. يف املشاعر أو األحداث من
فَرصفُت التملُّص، يُحاولون كانوا الذين اآلخرين زمالئي عىل نظرة ألقيُت الخروج؛ بشأن
أن وبدا الكمان، م ُهشِّ بالطويلة، ليست مدٍة وبعد قط. باألسف أشعر لم ذلك. عن النظر

معه.» َمت تهشَّ قد املهنية حياتي
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يقصده. عما كلود سأله
الرتفيهية. الحفالت إحدى يف العزف إىل اضُطِررُت «ديكس»، املعسكر يف كنت «عندما
يف بخزينة محفوظًة وكانت «سرتاديفاريوس»، طراز من بي الخاصة الكمان آلة كانت
اللحظة، هذه يف إليه حاجتي من أكثَر الحفل ذلك يف إليه حاجتي تكن لم نيويورك.
عسكرية، سيارٍة يف املحطة من آخذه كنُت الخزينة. من وأخرجته املدينة إىل ذهبت لكني
ركبتي، عىل القابع الكمان ولكنَّ أذًى، يُصبْني لم مخمور. أُجرة سيارة سائُق بنا واصطدم
تدمريَ ذلك بعد شهدُت لكني حينذاك، حدث ما معنى أعرف لم قطعة. ألف إىل م تهشَّ

بالقَدر.» أُومُن أصبحت … القيمة الجميلة األشياء من العديد
صوَّان صخرة عىل به يتَّكئ كان الذي األفكار، بني الغارق الرجل رأس كلود راَقب

رمادية.
هذا.» سيقول الجيش يف رجل أي يشء. كل عن االبتعاد عليك «كان

الهواء يف الكستناء ثمار من واحدًة ورمى الصخرة، إىل وأسندها رأسه ديفيد أرجع
ما هذا يشء؟ أي إىل سيعود من ولكن يُهم! لن أقلُّ أو أكثُر كمان عازف «حسنًا، بلطف.

معرفته!» أريد
بعد عقله يف تدور كانت التي االرتداد أفكار ن خمَّ ديفيد وكأنَّ بالذنب كلود شَعر
فيها اشرتكنا بما الحرب هذه من سنخرج أننا تُصدْق «ال فجأًة: سأل اليوم. ذلك ظهر

كذلك؟» أليس ألجله،
بالطبع.» «بىل، هادئة: ُمباالٍة بعدِم اآلخر ردَّ

هنا!» أجله من توجد الذي السبب أعرف ال فأنا «إذَن،
السالح. حمل أستطيع ثَم ومن سنة؛ وعرشين أربًعا عمري كان ١٩١٧ عام يف «ألنه
السبب فليس األرجح. عىل آبائنا ذنوب السبب؛ أعلم وال جيلنا. عىل الحرب هذه ُفرضت
القبيل. هذا من بليغة شعارات أي أو الديمقراطية، إلقامة آمنًا العالم جْعَل هو بالطبع
نَجنَي لن إننا وتَكراًرا ِمراًرا لنفيس أقول أن إىل اضُطررت االت، النقَّ يف أعمل كنت عندما
أن بد ال شيئًا أن األحيان بعض يف أعتقد لكنني يحدث. أن بد ال ذلك لكن شيئًا، منها
يف تتذكُر «أَال عينَيه. وأغلَق ف توقَّ ُمفاجئًا.» شيئًا بل ًعا، ُمتوقَّ شيئًا يكون لن … يحدث
والدتهم بعد دائًما املوت َسكراِت يُصارعن كنَّ األمهات أن كيف القديمة األساطري حكايات
أفكر كنت حال، أي عىل اآلن. بايل عىل تخطر التي فقط سيمييل هي ربما اآللهة؟ ألبناء
يف جديدة فكرٍة إلحضاِر عرصنا شباب يموت أن من بد ال كان إن فيما األحيان بعض يف
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املرة هذه هنا إىل جئُت أن فمنذ سأعرف. أنني أعتقد أعرف. أن أودُّ أوملبي. يشء … العالم
أنت؟» تؤمن هل بالخلود. أُومُن وأنا

يف رأي إىل التوصل من قطُّ أتمكَّن لم أعلم. «ال الهادئ. السؤال هذا من كلود ارتبَك
املسألة.» هذه

لقد خلفه. السعي إىل ُمضطرٍّا لست إليك. يأتي هو إنما بالك. تَشَغل ال «حسنًا،
تلك وتكمن الفن، أمور َفْهم يف اتَّبعتها التي ذاتها بالطريقة الرأي هذا إىل لت توصَّ
عىل جريهارت نهض أفهمه.» أن قبل معه والتعايش اليشء عىل التعرف يف الطريقة
عن معرفته تريد بما أخربتك هل واآلن، طفوليَّة. يل تبدو األفكار هذه «كانت وقال: قدَميه
تدقُّ الساعة . ساَقيَّ «سأُمدِّد والحب. باألنس تنطق فضولية بنظرٍة كلود إىل نظر حالتي؟»

الرابعة.»
اللون وردية بَُحريًة الشمس أشعُة صنعت حيث نَوبر الصَّ أشجار سيقان بني اختفى
السنوات كل يف ذلك ستفعل أنها يف يُفكر كلود وكان الصيف، فصل يف تفعل كانت مثلما

ونام. عينَيه فوق قبَّعته سَحب لرؤيتها. هنا يكونا لن حني أيًضا القادمة
أسفل إىل بهدوء وسارت كيسها، الزان غابة طرف عىل الواقفة الصغرية الفتاة تركت
تُراقب طويلة مدًة ساكنًة ومكثَت الُقرفصاء، جلسَة الخلنج نباتات عىل الفتاُة جلَست التل.

بعمق. س يتنفَّ الذي امُلسرتخي األمريكي الجندي جسد بفضول
أخرج املناسبة بتلك واحتفاًال والعرشين، الخامس كلود ميالد عيد التايل اليوم كان
فيه بها احتفظ التي الزجاجات إحدى وكانت القبو، من ُمعتَّق نبيذ زجاجَة جوبريت بابا

شابٍّا. كان عندما العظيمة املناسبات أجل من
يُفكر كلود كان جوبريت، السيدة منزل يف كلود فيه اسرتاح الذي األسبوع هذا يف
تتحدَّث إرليش السيدة القديمة صديقته كانت التي «الشباب» سعادة آونَة أن يف كثريًا
فرنسا. يف شبابَه يعيش كان اآلن. له تُعوَّض قبل، من حياته يف يختربها لم والتي عنها،
ُمغلَّفة والغابات الحقوُل تعود لن أخرى؛ مرًة تأتيَه لن الفرصة هذه مثل أنَّ يعرف وكان
األرجواني، الشَفق وقت املساء يف القرية شارع إىل نزل عندما الغامض. السحر بهذا
برشتِه، مسامَّ وفتحت كامُلخدِّر، رأسه إىل املداخن من الخشب دخان رائحة تصاعَدت
يشء، كل من بالرغم معه طيبًة الحياة صارت األحيان. بعض يف عينَيه إىل الدموع وجلبَت
يُصدَّق ال أمًرا سنواٍت فيه عاش الذي العصبي التوتُّر بدا نبيلة. أهميٌة يشء لكل وأصبح
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بالذكريات. نفسه يُعذِّب لم أصًال. فيه فكَّر إْن هذا وطفوليٍّا، سخيًفا له يبدو وصار اآلن،
جديد. من يبدأ كان

األرض غري يرى ال املحروثة الحقول بني ووقف وطنه، إىل عاد أنه ليلة ذاَت حَلم
ومعه وإيابًا ذَهابًا فيها يتحرَّك فتًى ثَمة كان األفق. إىل األفق من تمتدُّ املحروثة البُنية
نفسه، هو أنه رأى أكثر دنا حني لكن رالف، أخوه أنه البداية يف ظن وفرسان. ِمحراث
يشء! كل سيفتقد كان مطلًقا؛ املسكنُي كلود يبتعد لن الفتى. ذلك من يملؤه الخوف وكان

نومه. من استيقظ ويُحذره، كلود إىل يتحدث أن جاهًدا يُحاول كان بينما
شخٍص عن دائًما يبحث ظل لينكن، يف املدرسة إىل فيها ذهب التي السنوات يف
صار مكانه. يكون أو يُقلده أو يغبطه أن يمكن شخص تحفظات؛ دون من به يُعَجب
ولم جريهارت. مثل لرجٍل باهتة صورًة يتخيل كان أنه بد ال حينذاك، حتى أنه اآلن يعتقد
واحد، عمٌل جمعهما إذا ربما أو الحرب، أوقات يف إال ُطرُقهما تتالقى أن ح امُلرجَّ من يكن

رجَلني. بني الصداقة أوارص يُشكِّل مشرتك اهتمام أيُّ أو

١٤

ُمربَّع سقٍف ذي ملنزٍل مفتوحة بوَّاباٍت أمام أُجرة سيارة من ويلر وكلود جريهارت ل ترجَّ
من العديد ِقمم وتظهر ُمغَلقة، الواجهة يف النوافذ مصاريع جميُع حيث اللون، د ُموحَّ
خادٌم استقبلهما الباب. جرس ا ودقَّ مرصوفة ساحًة عَربا الحديقة. سور فوق من األشجار
الحديقة. عىل تُطلُّ كانت التي االستقبال قاعة إىل واسعة صالة عرب بهما وسار عجوز،
النوافذ إحدى إىل ديفيد ذهب وجيزة. مدٍة بعد ستنزالن واآلنسة السيدة أن الخادم أخربهما
املكاُن هذا ظل حدث. ما كل من بالرغم املكان عىل حافظوا «لقد بالخارج. ونظر الطويلة

الدوام.» عىل جميًال
جانبَيها، أحد عىل التنس ملعب يوجد صغري. ُمتنزَّه كأنها فسيحًة الحديقة كانت
خلف الشمايل الجدار اختفى املاء. وَزنابق سباحة حمام وسط تقع نافورٌة اآلخر وعىل
ُقلِّمت الدلب أشجار من ان صفَّ أمامه فكان الجنوبي الجدار أما عتيقة، طقسوس أشجار
توجد الحديقة، من الخلفي الجزء يف طويلة. تعريشٌة منها فتشكََّلت ُمربَّع؛ شكل عىل
زهور من أحواض حول تلتفُّ الحصوية املمرَّات كانت وجميلة. قديمة زيزفون أشجار
ُمتفتِّحة تزال ال الصغرية البيضاء الورود بعُض كانت الورد حديقة ويف الرائعة، الخريف

بالفعل. األحمر اللون إىل تحوَّلت قد أوراقها أنَّ من الرغم عىل
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تتَّسم وردية برشة وذات وُمكتِنزة قصرية األم االستقبال. ُغرفة سيدتان دخَلت
يف الدموع اْلتمَعت األصفر. إىل مائل أبيض وَشعرها ذكورية، حتى بل قوية، بمالمَح

بشفتَيها. خدَّيه وملَست احتضنَته وقد يدها، يُقبِّل كي ديفيد انحنى عندما عينَيها
تلك كانت أيًضا!» أنت «وأنت، وتقول: بأصابعها الرسمي زيه ِمعطف س تتلمَّ أخذت
قد أنها بخاطره وجال النافذة، من املجموعة يُراقب كلود وقف الخالصة. الرقة من لحظة
عَرف قد كان إن ديفيد وسألت ابنتَها قدَّمت ثم كبري، جنرال مثل نفِسها شتاَت استجمعت
يشء؛ يف والدتها تُشِبه كلري اآلنسة تكن لم ال. أم معها يلعب كان التي الصغرية الفتاة
أرشطٌة وبها التفاح، بلون خرضاء وقبعًة األبيض التنس زيَّ وترتدي سمراء، نحيفٌة فهي
عن بالفعل ديفيد تُخرب بدأت لقد بيشء. عابئة وغري وعفوية للغاية عرصيًة بَدت سوداء،
إن قالت الشاي. قبل تنس مباراة بلعب ذلك لهما سيسمح إذ ُمبكًرا؛ بوصوله سعادتها
َمخاوَف األخري االقرتاُح ذلك أ هدَّ يلعبان. وهما وتُشاهدهما الحديقة إىل ستُحرضغزلها األم
بالسيدتنَي وعرَّفه ديفيد عليه نادى عندما البيت. صاحبة مع بمفرده يُرتك أن من كلود
تهزم أن فور امللعب أرض عىل تُجرِّبه أن ستَُرسُّ إنها وقالت رسيًعا، كلري اآلنسة صافَحته
األحذية من تشكيلة توجد حيث ُغرفتهما، يف التنس أحذيَة سيَجدان إنهما قالت ديفيد.
نسيَها التي األحذية وبعض أخيها حذاءُ فمنها الجنسيات؛ جميع من األقدام تُناِسب التي
لضابٍط يعودان األحذية من وزوجان الجيش، إىل ينضمَّ كي ُهِرع حينما الرويس صديقه
والدتها مع ستنتظر إنها قالت وجيزة. مدٍة منذ وتركهما معهما يعيش كي أُرسَل إنجليزي

العجوز. للخادم طلبًا الجرس ت ودقَّ الحديقة. يف
حديديَّني رسيَرين تضمُّ الُعلوي بالطابق كبرية ُغرفٍة يف أنُفسهما األمريكيَّان وجد
التزيني ومنضدات واملكاتب الطاوالت بني صارخ نحٍو عىل برزا قد العرصي الطراز عىل
وستائر املخميل، والسجاد املحشوَّة، والكرايس الثقيل، املاهونجي خشب من املصنوعة
الصغرية، املالبس ُغرفة إىل فوره من ديفيد ذهب الفاتح. األحمر باللون امُلزرَكشة النوافذ
من ا وصفٍّ البيضاء البناطيل من اثننَي الحائط عىل وجد التنس. ملباراة نفسه ز يُجهِّ وبدأ

الناعمة. القمصان
«ألن سأله: باألسفل، الحديقة إىل وينظر النافذة، عند تماًما ثابتًا يقف كلود أن الَحظ
أُمسك لم التنس. ألعب ال أنا مالبيس؟ أُغريِّ «وملاذا بسخرية: كلود علَّق مالبسك؟» تُغريِّ

َقط.» يدي يف ِمرضبًا
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سوى تكن لم أنها من الرغم عىل التنس لعبة تُجيد كانت للغاية. مؤسٌف «هذا
بمقدار منها األقرص الرسوال يف ساَقيه إىل ينظر جريهارت كان حينذاك.» صغرية فتاٍة
األمر حاله! عىل يزال ال يشء كل أن من بالرغم يشء كلُّ تغريَّ لقد للغرابة، «يا بوصتنَي.

األحالم.» يف األماكن إىل العودة يُشِبه
لألحالم.» الوقت من كثري يوجد ال أنه أذكرك أن «ينبغي كلود: علَّق

الحظ!» حسن «من
الحق.» وقٍت يف سأنزل اللعب؟ أُجيد ال أني للفتاة رشحَت «هال

تحب.» «كما
وذراعها كلري اآلنسة وقبعَة العارَي جريهارت رأس يُشاهد النافذة يف كلود وقف

امللعب. أرض يف تَِثب الطويلة البُنيَّة
يقف الضابط زميله وجد الشاي، تناول قبل مالبسه يُغريِّ كي جريهارت أتى عندما

محتوياتها. تُفرَّغ لم لكن مفتوحة، كانت التي حقيبته أمام
القذائف؟» بصدمة الشعوُر عاَودك هل األمر؟ «ما

بالراحة أشعر ال أني ديف يا «الحقيقة شفته. عىل كلود عضَّ تحديًدا.» هكذا «ليس
يف وأمكث املكان من سأنسحب مكاني. غري مكاٍن يف لكني طيِّبون. جميُعهم الناس هنا.
ال الناس هؤالء هنا؟ أمكث أن عساَي ملاذا سالم. يف أصدقاءك تزور وأَدُعك آخر، مسكٍن

فندًقا.» منزلهم يفتحون
مجموعٌة عليهم نزل لقد فندًقا. املنزل هذا يكون أن يكاد به، أخربوني ما عىل «ِبناءً
حسن من ذلك يدعون هم أو أيًضا، ذلك يُحبون إنهم واإلنجليز. االسكتلنديني الجنود من
غري موقٍف يف وستضُعني مشاعرهم، ستؤذي لكنك تريد، ما ستفعل بالطبع أخالقهم.
وقاحًة وقًحا تكون أن دون من املكان بها ترتك طريقًة أعرف ال أنني والحق ُمالئم.

بيِّنة.»
وجهه عىل عينه وقَعت ملا ُمرتدًدا. األرض عىل حقيبته محتويات إىل ينظر كلود وقف
يده ووضع ِمزاجه، حدُة تالشت وبائًسا. حائًرا جريهارت رآه الكبرية، املرايا إحدى يف

صديقه. كتف عىل برفق
أخرى، مالبَس ارتداء إىل ُمضطرٍّ غريَ يجعلك زيك إنَّ سخيًفا. تُكن ال كلود! يا «تعاَل
أنك أظن كنت اللغة. تعرف ال أنك املفرتَض من أنه بما أيًضا تتحدَّث أن عليك وليس
بَسالتهم؟» تُعجبك أال للغاية؛ صعب بوقٍت الناس هؤالء مرَّ لقد هنا. إىل املجيء ستُحبُّ
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وبدأ ِمعطفه، كلود خلع عني.» غريبة أنها من الرغم عىل تُعجبني! نعم، «بالطبع،
املكوث إنَّ األملان. من أكثر الفرنسيني أخاف كنت ما دائًما أني «أظن بقوة. شعره ط يُمشِّ

أهرب.» أن أريد تعرف. كما شجاعة إىل يحتاج
ذلك؟» تريد يجعلك الذي ما ملاذا؟ «ولكن

العام.» الجو يف املنزل، يف يشء أعلم! ال «حسنًا،
بَغيض؟» «يشءٌ

طيِّب.» يشءٌ بل «ال،
ذلك!» ستتجاوز «حسنًا، ديفيد: ضحك

مثلما أيًضا إنجليزيٍّا الشاي وكان اإلنجليزية، الطريقة عىل الحديقة يف الشاي ِرشبوا
إنجليز. ضباٌط تركه إذ اآلنسة؛ أخربتهم

عيننَي ذو الرأس حليق صغري فتًى العائلة؛ من ثالث عضٌو إليهم انضمَّ العشاء، عىل
كان لكنه املخميل، ِمعطفه يف وخجًال هادئًا كلود يسار عن جلس وسوداوين. كبريتني
فردان معركة يف ُقِتل الذي رينيه أخيه إىل تطرَّق عندما سيما ال بحماسة، الحديث يُتابع
ثتا تحدَّ إذ حيٍّا؛ كان لو كما عنه واألخت األم ثَت تحدَّ الحرب. اندالع من الثاني الشتاء يف
كلري اآلنسة وأخربت الجيش. ويف املوسيقى معهد يف وأصدقائه وُخَططه ِخطاباته عن
تُغني كانت فتاٍة عن له فحَكت باريس؛ يف عَرفهنَّ الالتي الطالبات كل عن جريهارت
عرشين وحملت جويَّة، غارٍة يف َرت تفجَّ مستشًفى يف ممرضًة تعمل وأخرى للجنود،
عن له وحَكت الدقيق. كأكياس ظهرها عىل اآلخر ِتلو واحًدا امُلحِرتق املبنى من جريًحا
أوديت أما اإلنجليزية. وتعلَّمت اإلنجليزي األحمر الصليب إىل ذهبَت التي الراقصة أليس
أَكَلت قبيلته أن يَشيع إذ البرش؛ لحوم آكيل من إنه يُقال نيوزلندي ضابٍط من تزوََّجت فقد
مما أدَرك لكنه الحديث، من كبري جزء َفْهم كلود يستطع لم أوفرينات. ي ُمبرشِّ من اثنني
يحدث ما وكل الحياة وهي فرنسا، هي كانت السيدتني هاتنَي نظر يف الحرب أنَّ فِهمه

حربًا. املرء يخوض أن يعني مَلكاته، وجميع للوعي وامتالكه املرء حياة إن فيها.
يودُّ كان إن ديفيد فلوري السيدة سألت العشاء، بعد االستقبال قاعة إىل ذهبوا عندما
صندوًقا يحمل وعاد الفتى خرج الصغري. الفتى إىل وأومأت أخرى، مرًة رينيه كمان رؤية
طقَسه ذلك كان وكأنما مخملية، قماش قطعة وأخرج بحرص فتَحه الطاولة. عىل وضَعه

جريهارت. إىل اآللة سلَّم ثم الخاص،
كان، حيثما سيعرُفه كان أنه فلوري السيدة وأخرب الشموع، أضواء تحت ديفيد قلَّبه
االحتفاالت قاعات وسَط العذوبة غاية يف أنغاُمها الرائع، «أماتي» طراز من رينيه كمان إنه
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إىل واستمعوا حوله، العائلة ت اْلتفَّ املرسح. خشبة عىل تقف الجمال يف آية امرأٌة كأنها
للغاية ا جادٍّ كان لوسيان أنَّ فلوري السيدة أخربته وجوههم. عىل الرضا بدا وقد مدِحه
بالعزف له سيُسَمح قليًال يداه تكرب وحني للغاية، به ُرسَّ ُمعلمه إنَّ حتى موسيقاه يف
وقد ديفيد، يَدي يف وهي اآللة إىل ينظر واقًفا الصغري الفتى كلود شاَهد رينيه. كمان عىل
من شعلًة كانت وكأنما شمعة، لهُب الكبريتني السوداوين عينَيه من واحدة كل يف انعكس

بالفعل. منهما كلٍّ داخَل تحرتق النار
لوسيان؟» يا األمر «ما والدته: سألت

النوم.» إىل أذهب أن قبل لنا يعزف بأن ديفيد السيد يتكرَّم أن «أرجو ُمتوسًال: تمتم
األماتي كمان سيعتقد سنتنَي. منذ قط أعزف لم أنا اآلن. جنديٌّ أنا لوسيان يا «لكن

أملاني.» يَدي بني وقع أنه
أمام وجلس فضلك»، من قليًال اعزف ذلك. من أذكى إنه «كال! وقال: لوسيان ابتَسم

واثق. ب ترقُّ حالة يف قدَمني مسند عىل األريكة
فلوري السيدة نادت الكمان. يضبط وبدأ ديفيد عبس البيانو. إىل كلري اآلنسة ذهبَت
الذراَعني ذا الكريسَّ أخذت امِلدفأة. يف املوضوعَة العيدان يُشعل أن وأخربته العجوز، الخادَم
الفتى ظل اليسار. عىل موضوع كريس عىل يجلَس كي كلود إىل وأشارت امَلوقد، يمني عىل
األوركسرتا مقدمَة تعزف كلري اآلنسة بدأت الُغرفة. من اآلخر الطَرف يف كرسيه عىل جالًسا

سانس. سان لكونرشتو
اللحن!» هذا ليس «كال، الحائر: نظرَة إليها ونظر ذقنه، ديفيد رفع

ركبتَيه لوسيان رفع األمام. إىل كتفاها انحنى وقد العزف وواصلت عليه، تردَّ لم
تحت ديفيد وضعه بالعزف. الكمان بدأ الوقت، حان عندما يرتعش. وبدأ ذقنه أسفل

ومكبوتة. حزينة بألحاٍن اآللة وانطلَقت تلقائيٍّا، أخرى مرًة ذقنه
عزف أستطيع «ال جبينه. ومسح ديفيد ف توقَّ النهاية، يف طويًال. وقتًا يعزفان ظالَّ

ا.» حقٍّ األسف، مع الثالثة الحركة
آخر يف رحيله سبَقت التي الليلة يف الكمان عىل رينيه عزفه ما آخُر لكنها أنا. «وال
ُمغَلقتنَي ِشبه بعيننَي فلوري السيدة جلست ديفيد. وتبعها العزف استكمَلت له.» إجازة
صديقه يُشاهد وظل ركبتَيه، عىل يَديه ووضع شفتَيه كلود أطبق النريان. إىل تنظر وهي
الكبري اإلعجاب بني ُممزًَّقا كان امُلرتِبكة. مشاعره من جزءًا املوسيقى كانت ظهره. من
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الرباعة، بهذه يشء أيِّ فعِل عىل قادًرا تكون حني املرء به يشعر الذي ما املرير. والحسد
ملا اإلطالق، عىل يشء أي تعلَّم قد كان لو والقوة؟ والدقة الرقة عىل قادرًة يده تكون وأن
يُصنَع أن يمكن كان أنه شَعر بالحياة. ينبضون أناس بني مكانه يف بًا ُمتخشِّ الليلة جلس
ُمكبَّل القدَمني، ُمقيَّد اللسان، معقوَد فصار ذلك؛ عناء يتكلَّف لم أحًدا لكنَّ رجل، منه
يَسَعه فلن الثريان، عجول أو ببة الدِّ صغار من أنه عىل العالم هذا يف املرء ُولد إذا اليدين.

حياته. مدار عىل والتدمري والتكسري األشياء، وقلُب برباثنه الرضُب إال
وتمنَّت الكمان. وحَمل الصغري الفتى شكره القماش. قطعة يف الكمان جريهارت لفَّ

سعيدة. ليلًة يَقضيا أن لضيَفيهما وابنتها فلوري السيدة
إىل يخلدا أن قبل للتدخني الحديقة إىل الذَّهاب واقرتح بالَحر، يشعر إنه ديفيد قال
عىل تُخشخش الجافة األوراق كانت فة. الرشُّ إىل وخرجا الطويلة النوافذ إحدى فتح النوم.
النافورة أن بد ال الليل. ُظلمة من أحَلك ُمصَمتًا جداًرا الطقسوس أشجار ووقفت املمرَّات،
ة الفضَّ من صاٍف صغري عمود الوحيد؛ الالمع اليشء هي كانت إذ النجوم ضوء اجتذبَت

املمر. نهاية إىل صمت يف الفتَيان تمىشَّ امُلتأللئة.
ال أشياء عن أحيانًا الناس بها يتحدث التي الطبيعية غري النربة بتلك كلود تحدَّث

ِمهنتك.» إىل ستعود أنك «أعتقد فقال: بها، لهم علم
املنزل. هذا يف بالدين أشبَُه املوسيقى إن بالطبع. لهم العزف إىل اضُطِررت لقد «كال.
قد البعيدة الكبرية املدافع من تَصدر التي امُلنتظمة الرضبات وكانت بيده، أشار أنِصت»،
ما كل قتل لقد الراهن. الوقت يف يهم ما كل هو تسمعه، ما «لنا الليل. سكون اخرتقت

سواه.»
«ال أفكاره. استجماع ُمحاوًال النافورة حافة عند لحظًة كلود ف توقَّ هذا.» أصدِّق «ال
حالة إىل رسيًعا حوله من نظر فحسب.» يشء كل بعثر وإنما يشء. أيَّ قتل أنه أصدِّق
تبعد ال التي بالنجوم عة امُلرصَّ الصافية السماء وإىل والحديقة، املنزل عىل تُخيِّم التي النوم
فلم أنا أما األمر. يف ما أسوأ يَرون َمن هم أمثالك «إنَّ قائًال: الصمت حاجز كَرس كثريًا.
العالم كان ذلك، قبل الحرب. تلك اندلعت حتى أجله من الحياة يستحقُّ شيئًا قطُّ أعرف

عمل.» كعرٍض يل يبدو
للشباب.» املغامرة لتوفري ُمكلِّفة طريقة أنها االعرتاُف «عليك خشنة: بنربٍة ديفيد قال

«… حال أي عىل «ربما،
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وخلد الوثريَين رسيَريهما إىل دخال بعدما طويلة مدًة نفسه مع النِّقاش كلود تابَع
سيَغدو العالم كان الذي بالقبح كانا ُممزَّق بلٍد أو معركة ساحِة من ما النوم. إىل ديفيد
أنهم يظن كان الحرب، اندالع وحتى بايليس. أخيه مثل رجاٌل فيه تحكَّم إذا عليه
أنَّ يبدو االعتقاد. هذا جرَّاء منه وُسِلب ِصباه تعكَّر ثَم ومن بالفعل؛ العالم يف يتحكَّمون
يزالون ال الناس من كبريًا عدًدا أن أوضحت قد الحرب لكن بذلك. يؤمنون أيًضا الربوسيني

آخر. بيشءٍ يهتمون
الكبرية املدافع كانت وكأنما أقرص، املدفعية نريان بني الزمنية الفواصل صارت
امَلدافع صوت كان وأنَصت. رسيره عىل كلود جلس تنطلق. كي جوَفها وتمأل تستعدُّ
صوُت السبب. يعرف الليلَة بات وقد واألمان، بالثقة شعوًرا يمنحه إذ البداية؛ منذ ه يرسُّ
كلَّ يحرقون وربما فكرة، أجل من للموت ُمستعدِّين يزالون ال البرش إنَّ يقول املدافع
العالم؛ مستقبل ينتظر األمان أن يعلم كان أحالمهم. عىل الحفاظ أجل من صنعوه ما
الفوز. من والحذر املكر يُمِكنهم فلن تقييده؛ من الحريصون الُخطط واِضعو يتمكَّن لن
يمكن عينَيه، يف الشموع ضوء اْلتَمع الذي السفيل الطابق يف الصغري الفتى ذلك إن َعجبًا،
وجميلة، عتيقًة أموًرا املبادئ ليست يقولون! كما األبد، إىل األخرية الرصخة يف «يستمر» أن
باقية، الحقيقة تلك دامت وما الرجال. بني للقوة الحقيقي امَلورد هي بل عاجزة، لكنها
إذَن له خالف فال باقية، تزال ال أنها بأكملها املسافَة هذه قطع أن بعد اآلن يعلم صار وقد
عىل رجل. ألي مغامرته عن يتنازل لن نفسه هو ديفيد. يحسد يعد لم إنه ثم القَدر. مع
الهالل؛ ومثل الصايف، النافورة عمود مثل للخطر امُلِرشق الوجُه له اْلتَمع النوم، َمشارف

ذاته. الوقت يف وُمحِجم ُمغٍر

١٥

عىل نهايٌة للحرب تبُد لم سبتمرب، من العرشين يف ية الرسَّ إىل وديفيد كلود عاد عندما
األوروبية بالشئون معرفتهم وكانت بلغاريا، بسقوط األمريكي الجيش يعرف لم اإلطالق.
وكان به. سمعوا قد كانوا إن كثريًا هم ليُهمَّ يكن لم الخرب هذا إن حتى للغاية، ضئيلًة
ما مقدار يعرف أحٌد يكن ولم ورشقها، فرنسا شمال عىل مسيطًرا يزال ال األملاني الجيش

األطراف. امُلرتامي الجسد ذلك يف الحياة من ى تبقَّ
رأس إىل بالتقدم تعليمات سكوت املقدم لدى كانت أراس. يف القطار الكتيبُة استقلَّت

األقدام. عىل سريًا أرجون إىل التقدم ثم الحديدية السكك
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الليل يف القطار من نَزلوا وُمرِهقة. طويلة بالقطار الرحلة وكانت العربات، ازدحَمت
ومحطُة مدينة، هناك تكن لم الهجوم. نقطَة يبدو إنه الرجال قال مكاٍن يف املطر تحت
ذخرية تفجري بهدف الجوية القوات من ِرسب يِد عىل أمِس ُقِصفت قد الحديدية السكك
أرسل فيه. تقف كانت الذي املكان عىل باملاء امُلمتلئة والحفر الطوب أكوام دلَّت املدفعية.
أكوام من حقًال الدوريُة وجدت الجنود. فيه ينام مكاٍن عن للبحث دورية مع كلود العقيد

ريفي. بيت طرفه وعىل قش
وينادي: الباَب يطرق ظل املكان. عىل يُخيم الصمت كان الباب. وطَرق كلود ذهب
يريده ا عمَّ فظ بأسلوٍب وسأل رأسه امُلزارع أخرج نافذة. ِمرصاع ُفتح هنا!» «األمريكيُّون

اآلن؟» تريد «ماذا الطارق:
فهل لتوِّها؛ وصلت أمريكية َرسيًة أنَّ الفرنسية اللغة من لديه ما بأفضِل كلود رشح

القش؟ أكوام يُدمروا لن داموا ما الحقل يف النوم يُمِكنهم
النافذة. وأغلق «بالتأكيد»، امُلزارع: ردَّ

وقٌع لها كان ، ُمبرشِّ غري مكاٍن ويف الظالم يف لُفظت التي الواحدة الكلمة تلك
ظلوا كذلك؟» أليس بالتأكيد، «قال عليهم. ُكرِّرت عندما الجنود وعىل الدورية عىل ُمبِهج
يتمكن لم ومن القش. داخل ون ويندسُّ الحقل أرجاء يف يطوفون وهم عليها يضحكون
يشعروا أن قبل النوم غلبهم امُلوِحل. القصب عىل رقد القش، داخل االندساس من منهم

حالهم. عىل باألسف
تحت الضوءَ يُشعلوا أال إليهم ل توسَّ لكنه الجنود، عىل الحظرية وعرض امُلزارع خرج
أن بد وال أمس، حتى جوية غاراٍت إىل تتعرَّض لم البلدة إن قال الظروف. من ظرف أي

الذخرية. وإرسالهم األمريكان قدوم هو السبب
الخريطة؛ يدرس أن يجب العقيد أن وأخربه امُلزارع، إىل يتحدث كي جريهارت نُودي
الذي الرسير عىل العقيد يستلقَي أن وقبل األطفال. ينام حيث القبو إىل الرجُل فأخذهم
أسماء كانت أصابعه. عىل يعدُّها وكيلومرتات بأسماء يتفوَّه ظل القش، من خادمه له أعدَّه
يُفكر كان الحرب. يف الحقيقية الصعاب إحدى سكوت العقيد مثل لضباٍط تُمثل األماكن
يَزيد الساعات من لعدٍد نوم دون من املواصلُة ويمكنه دوًما، عمله يف يُركز لكنه ببطء،
رسوًال الحارس أحرض عندما الليلة تلك يف يرقد أن يَكد لم جنوده. من أيٌّ يُطيقه عما
الرسالة أخربته يقرأها. كي ًدا ُمجدَّ القبو إىل العودة إىل العقيد اضُطرَّ برسالة. ًال ُمحمَّ
وسيكون الغد. صباح من وقت أقرب يف جوشيم األمري مزرعة يف هاريف العقيد يُقاِبل بأن

ُمرِشَده. الرسوُل
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يستغرقه الذي والوقت الطريق عن الرسول وسأل ساعته، عىل وعينُه العقيد جلس
عام؟» بشكٍل هناك األملان وضع «ما وسأله: املكان. إىل يصل حتى

من ُمكوَّنة ليلية دوريًة نعتقل األحيان بعض يف سيدي. يا الظروف عىل يتوقَّف «هذا
واحد. رجل حراسة تحت الجيش مؤخرة إىل ونُرسلهم جنديٍّا، عرش خمسة أو عرش اثنَي
ذلك إنَّ يُقال كالشياطني. مريًرا قتاًال منهم صغرية مجموعٌة تُقاتل أخرى، أحياٍن ويف

األشجع.» هم والساكسونيون البافاريون منه؛ أتَوا الذي األملاني اإلقليم عىل يتوقَّف
النائمني. الجنود يهزُّ ل تجوَّ ثم ساعًة سكوت العقيد انتظر

فاضح. فعٍل عىل أُمسَك وكأنه قدَميه عىل ماكيس النقيب انتفض سيدي.» يا «أمرك
غضون ويف والحفر. القش أكوام تحت من الجنود يُوِقظون وَرشعوا الرُّقباء عىل نادى

الطريق. عىل أصبحوا الساعة، نصف
يتطلَّب السري كان حيث للغاية، سيئة ُطرٍق عىل للكتيبة األوىل املسريَة هي هذه كانت
يتعرَّقون. صاروا حتى حال، أي عىل ذلك من دفئوا ما ُرسعاَن التوازن. عىل والحفاظ الشدَّ
حركتهم، من امُلبتلَّة مالبُسهم أعاقت الدوام. عىل الخطأ املكان يف يُرمى اتهم ُمَعدَّ وزن ظل
عليه كان فيما مًعا يُفكران وهيكس كلود بدأ وتكوََّمت. أكتافهم عىل حقائبهم واْلتَوت
يف يتدرَّب هيكس كان عاَمني. منذ وباسيندايل، إبري مدينتَي يف الحقيقي، الوحل يف الحال
ذاِتها، بالطريقة الربيطانيني الجنود من العديد «يسرتيح» حيث املاَيض، األسبوع أراس

يرويها. حكاياٌت لديه وكان
أتى قد هاريف العقيد يكن لم التاسعة. الساعة يف جوشيم مزرعة إىل الكتيبة وصلت
يف ساخنًا. إفطاًرا لهم وأعدَّ ُمهنِدسيه، مع هناك كان العجوز قيرص يوليوس لكن بعد،
ولم الفجر، مطلع حتى يسريون وظلُّوا أخرى، مرًة الطريق عىل انطلقوا مساءً السادسة
يف جنديٍّا. ثالثني من األملان من دوريَّتنَي وا أَرسُ الليل ويف قصرية. أوقاتًا إال يسرتيحوا
لدرجة للغاية قذرون إنهم قال الطباخ لكن يُساعدوا، أن السجناء أراد اإلفطار، اسرتاحة
إعداد خط من كافية مسافٍة عىل بمفردهم مكان يف أُبِعدوا الحساء. ستُفسد رائحتهم أن

الطعام.
تجاه باألسف كلود شَعر واستجَوبهم. إليهم ذهَب من هو بالطبع جريهارت كان
عىل للغاية حريصني وكانوا يعرفونه، ما كلِّ لَرسِد ُمستعدِّين جميًعا كانوا إذ السجناء؛
ينوون إنهم ُمبتِهجني وقالوا أمريكا، يف أقاربهم عن الحديث يف بَدءوا بالَقبول؛ يحَظوا أن

بزيارتهم! سيَُرسُّ الجميع أن من واثقني بَدْوا وقد الحرب، بعد بأنفسهم إليهم السفر
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أغراض حمُل يمكنهم أال ما. بعمٍل بالقيام لهم يسمح أن جريهارت إىل لوا توسَّ
فرقة مساعدة يستطيعون لكنهم بالحرشات، ُممتلئون إنهم بىل، املسرية؟ أثناء يف الجنود

الضابط! سيدي رسور، بكل ذلك سيفعلون حسنًا، الصحي. الرصف
كان الليل. حلول قبل عليه واالستيالء روبرشت خندق إىل الوصول يف الخطة تتمثَّل
من عدد امُلهَملني؛ البرش وبعض الحرشات عدا يشء كل من خال إذ سهًال؛ عليه االستيالء
ينبغي الذين املجانني الشباب من وعدد منهم، يتخلص كي للعدوِّ تُِركوا واملرىض امُلعاقني
ُمخلِّفني املكان أخَلوا دوريَّاتهم. رجوع عدم معنى األملان عَرف ما. مؤسسٍة يف حبُسهم
ة جافَّ املخابئ كانت القذارة. من ممكن قدر وأكرب حالتهم، من ميئوًسا مرىض وراءهم

العراء. ويف الوحل يف النوم لوا فضَّ األمريكيِّني أن لدرجة بالحرشات تعجُّ لكنها نسبيٍّا،
هو ما كلَّ ويرمون أحمالها فون يُخفِّ وبَدءوا أمتعتهم، عىل الرجال انكبَّ العشاء، بعد
ُقدِّمت التي الجديدة املعاطف عن منهم العديد تخىلَّ ذلك. كان ما وكثريًا رضوريٍّا، ليس
ُممزَّقة. ُسرتاٍت إىل املعاطف وحوَّلوا التنانريَ آخرون وقطع الحديدية، السكك رأس عند لهم
بإغالق نصَحه العقيد لكن والتلف، الَخسارة هذه من للغاية ُمنزِعًجا ماكيس النقيب كان
الربد، ل تحمُّ يُفضلون كانوا وإذا ِخفاًفا. فْليَمشوا عسرية؛ مسريًة الجنود «سيُواجه عينَيه.

االختيار.» حقُّ فلهم

١٦

ملدة املسريَ استكملت ثم روبرشت، خندق يف ساعًة وعرشين أربع ملدة الكتيبة اسرتاحت
من ينالون وال الدوريات، ويأِرسون الخنادق فيها يرسقون كانوا لياٍل وأربع أيام أربعة
بِجدٍّ اندفعوا لقد الطعام. لهم يَُعدُّ بينما الطريق، جانب عىل يَسرتُقونها ُسَويعات إال النوم
الرابعة، الليلة يف ُمؤنُهم نَِفدت أنفسهم. عىل يتفوَّقون وكادوا ُمنسِحب، عدوٍّ خلف شديد
عليها عثَروا التي املؤُن تكِفهم لم لقيادتهم، َمقرٍّا األملاُن اتخذها مزرعٍة عىل حلُّوا عندما

عشاء. دون من النوم إىل وذهبوا هناك،
وَوكًرا ا ُعشٍّ كانت وقد هولدا»، «فراو اسم املزرعة هذه عىل السجناء يُطِلق ما، لسبٍب
كلَّ العقيد قطع االتجاهات. جميع يف الجدران عىل األسالك مئات تمتدُّ إذ للهواتف؛
يرعى كي تُِرك عجوز ُمزارع عىل حراسًة وضع ثم إليها، الوصوَل استطاع التي األسالك

العدو. لصالح يعمل أنه يف يشكُّ كان إذ املنزل؛
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كبريًا كان — القيادة َمقرِّ يف املوجود الرسير إىل سكوت العقيد دخل وأخريًا،
أتاه ثم ساعتنَي، من أكثَر ينَْم لم أراس. غاَدر أن منذ يراه رسير أول ذلك — وسميًكا
أن شَعر وبروجر. جريهارت بني ُعلوي رسيٍر عىل ينام كلود كان الفوج. عقيد من رسوٌل
أحٌد اجتذب ذلك، بعد بهدوء. نومه إىل وعاد يُزعجه، لن أحًدا أنَّ قرَّر لكنه يهزُّه، شخًصا

الرسير. أمام يقف ماكيس النقيب كان ينهض. جعلته بقوٍة شعره ما
سوف هنا. الكتيبة ستنقسم الفوج. قيادة مقر من تعليماٌت لدينا الفتيان. أيها «هيَّا

بوفورت. مدينة عىل وتستويل كيلومرتات، أربعَة الليلَة َرسيتنا تتقدَّم
عىل طعاًما يتناولوا ولم ماكيس، النقيب أيها للغاية ُمنَهكون «الرجال كلود. نهض

العشاء.»
اإلفطار.» لتناول بوفورت يف سنكون أننا أخِربهم ذلك. من َمفرَّ «ال

الرجالن كان آبل. ديل وصديقه هيكس وأيقظا الحظرية، إىل وجريهارت كلود خرج
واعينَي غريَ للغاية ُمنَهَكني كانا أيام. عرشة منذ األوىل للمرة جافٍّ قشٍّ عىل نائَمني
بني ُموزَّعني بالفعل، ميل آالف أربعة مسافة بُعِد عىل منهم العديد زمانهما. أو بمكانهما
الظالم. يف يتخبَّطون وهم عوا تجمَّ إذ البؤس؛ عليهم بدا الرباري. ومزارع الصغرية املدن
عة. ُمتجمِّ ية الرسَّ ورأى خرج ماكيس، النقيب مع الخريطة عىل العقيد اطََّلع بعدما
إىل يَِصلون حاَلما جيًدا. عملهم يؤدُّوا أن منهم ع يتوقَّ لكنه معهم، يذهب لن أنه أخربهم
لفرتة. الناس بني ويعيشون العراء يف ينامون ال حيث أسبوع ملدة سيسرتيحون بوفورت،
أنهم أنُفسهم إليهام ُمحاَولة يف عينَيه بعضهم أغمض وقد الطريق الجنود سلك
النوم من يُفيقوا لم املسري. أثناء يف ًدا ُمجدَّ الجميلة أحالمهم واستعادة نائمني، يزالون ال
رجل حراسة تحت العقيد إىل أسريًة وأرسلوها األملان، من دوريًة قابَلوا أن إىل بالفعل
اتجاٍه يف وهيكس كلود ذهب نُِسف. قد الجرس وجدوا كيلومرتَين تقدَّموا عندما واحد.
الرجال واستلقى آخر، اتجاٍه يف آبل وديل بروجر وذهب النهر، يف َمعٍرب عن بحثًا واحد
وجدوها الفجر، عند القرية أطراف إىل وصلوا عميق. ُسباٍت يف وغطُّوا الطريق، جانب عىل

وهادئة. ساكنة
األملان كان البلدة. يف ني امُلتبقِّ األملان عدد عن معلومات أيُّ ماكيس النقيب لدى يكن لم
فيها يقع ولم اسرتاحة. معسكر بمثابة واستخدموها الحرب، اندالع منذ البلدة احتلُّوا قد

قط. قتاٍل أيُّ
إجابة. أي تأِته لم الباب. وطَرق النقيب ف توقَّ الطريق، عىل األول املنزل يف
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الباب.» فسنكرس تفتحوا لم وإذا املنزل. ساكني نرى أن بد وال أمريكيون «نحن
مريضة.» أنا رجالك. وأبِعد فضلك من ابتِعد هنا. أحٌد يوجد «ال امرأة: صوُت نادى
الباب. خلف من ويَُطمئنها للمرأة األمر يرشح بدأ الذي جريهارت عىل النقيب نادى
من عجوز رجٌل أتى نوم. قَلنُسوة ترتدي عجوز امرأٌة منه وظهرت قليًال، الباب انفتح
الحلفاء. قوات من تراهم جنود أول إنهم فهم. وعدم دهشة يف الجنود يف حدََّقت خلفها.
أكاذيبهم. إحدى أنها اعتقَدت لكنها األمريكيني، عن يتحدثون األملان سمعت إنها قالت

استفساراتهم. عىل وردَّت بالدخول، للجنود سمحت اقتنَعت، أن فور
روا فجَّ ثَم ومن أمس؛ أوَل باملغادرة تعليمات أتَتْهم منزلها. يف أملاٌن يتبقَّ لم كال،
الذين الجنود عدَد تعلم تُكن لم الرشق. جهَة ما مكاٍن يف يتمركزون كانوا الجرس.
فيه. كانوا الذي باملوقع النقيب إخبار تستطيع لكنها مكانهم، وال البلدة يف يزالون ال
مغًزى ذاُت ابتسامٌة شفتَيها وعىل قالت النرص، نشوُة وجهها وعىل للبلدة خريطًة أحرضت

اإليواء. مساكن ألماكن عالماٌت الخريطة وعىل فقدها، أملانيٍّا ضابًطا إن
أرسى ثمانيَة وضعوا الشارع. ورجاله ماكيس النقيب سلك الدليل؛ هذا إىل استناًدا
يف مًعا ُمقيَّدين السجناءَ القرية أهل رأى عندما أخرى. زنزانٍة يف عرش وسبعَة زنزانة يف
هذا إنَّ فولر بريت قال معلومات. من لديهم بما ثوا وتحدَّ منازلهم من خَرجوا امليدان،
سوى عليك يكون ال إذ املياه؛ انحسار وقت بالت نهر من السمك باصطياد أشبَُه النرص

ذلك. يف تسلية وال بالدِّالء! نشِلها
عىل ويُحدِّدون الكنيسة، أمام امليدان يف مًعا واقفني الجنود كان التاسعة، الساعة يف
الطاَزج الخبز ويأكلون القهوة يحتسون الجنود جلس ُفتِّشت. التي املنازَل تلك الخريطة
البعُض اعتقد بأنُفسهم. يتأكَّدوا كي خَرجوا الذين القرية بأهل امليدان امتأل املخبز. من
أخرى. خدعة تدبري من ارتيابًا وتراَجعوا رءوسهم هزُّوا وآخرون أتى، قد الخالص أن
فتاٌة ثَمة الجنود. مع صداقاٍت ويُكوِّنون املكان يف يلعبون األطفال من حشٌد هناك كان
وأخذت بهيكس، نفسها ألصقت نظيًفا أبيض ثوبًا ترتدي د ُمجعَّ أصفر شعٌر لها صغرية
من أخرى دفعة إعداد أجل من الخبَّاز يُساِوم جريهارت كان جيبه. من الشوكوالتة تأكل
مليئة القرية هذه أنَّ بدا بهيًجا. يشء وكل العادة، غري عىل ساطعًة الشمس كانت الخبز.
اإلرهاُق وجوههم يف يبدو الذين الرجال َوُدودات. وكلُّهن جميالت، بعُضهن بالفتَيات؛
صدورهم. ويفتحون يستعدُّون بَدءوا القرية، حدود عند عليهم الفجر بزغ حني والبؤس
يف ُمنتِعشني بَدْوا فقد النقيب، إىل كلود أشار مثلما لكن والوحل، بالقذارة ُمغلَّفني كانوا

األمر. حقيقة
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ترتدي عجوز امرأٌة رصخت ثم الثرثرة، صوت عىل غطَّى طلقة صوت ُسِمع فجأًة
وقدَميها يَديها بِكلتا تركل وهي تتدحرج وراحت الرصيف، عىل وتعثََّرت بيضاء، َقلنُسوًة
تقف كانت التي الصغرية الفتاة اندفَعت أخرى، فرقعة صوُت ُسِمع ُمالئم. غري نحٍو عىل
ودماغها دُمها وأخذ وقعت، ثم خطوات ِبضع وركَضت الشوكوالتة، وتأكل هيكس بجانب
هنا األمريكيُّون نظر ويركضون. يرصخون الناس بدأ األصفر. شعرها بني من ينضحان
أخرى، طلقٌة دوَّت يذهبون. أين إىل يعرفوا لم لكنهم برسعة، للتحرك استعداد يف وهناك
ينهضحتى يكد ولم الغضب، من وجهه واحمرَّ ركبتَيه، إحدى عىل ماكيس النقيب وسقط

األحمر. اللون إىل رسواله ساُق وتحوََّلت شاحبًا، لونه أصبح أخرى؛ مرًة سقط
دخاٌن ثَمة اآلن. يَرون صاروا اليسار!» عىل «هناك، بيده: يُشري وهو هيكس صاح
علق امليدان. من يتفرع شارٍع يف قريبة مسافٍة عىل يقع ُمغَلق منزٍل من يخرج كان
حانة. إىل وأدخله النقيب الحارس سَحب الُعلوي. بالطابق النوافذ إحدى أمام الدخان
بني الضابطان جال الباب. واقتحموا الشارع إىل الجنوُد خلفهما ومن وديفيد كلود ركض
الخلفي الجزء يف ُمسيَّج ُسلَّم إىل مبارشًة معه ومن هيكس وتقدَّم األول، الطابق ُغَرف
رجالن وسقط البنادق، طلقات من بوابٍل ُقوبلوا الدَرج، بداية إىل وصلوا حني املنزل. من

الدَرج. رأس عىل يتمرَكزون أملان أربعة كان منهم.
لم ِحرابُهم؛ أم أوًال األملاَن طالت التي هي رصاصاتهم كانت إن األمريكيون يعرف لم
بسطة إىل وديفيد كلود وصل عندما هناك. صاروا حتى األعىل إىل بصعودهم واعني يكونوا

الركن. يف ُمتكوِّمة رمادية ُجثَث وأربَع ِحرابهم يمسحون الِفرقة أفراد وجدوا الدَرج،
دوَّت الشارع. عىل تُطلُّ ُغرفًة واقتحما الضيق، امَلمر عرب آبل وديل فولر بريت رَكض
جريهارت أمسكه األيرس. رقبته جانب من ينبثق ودٍم م ُمهشَّ بفكٍّ ديل وعاد رصاصتان،

بأصابعه. الرشيان يسدَّ أن وحاَول
بريت؟» يا هناك عددهم «كم كلود: نادى

املرة!» يف رجَلني من بأكثَر الباب عبور يُمكنكم ال سيدي! يا انتِبه أَر. «لم
رؤية من تمكَّن حتى الدَرج كلود نزل الطُّرقة. نهاية يف مفتوًحا يزال ال الباب كان
الشمس أشعُة وتسلََّلت ُمغَلقة، النوافذ مصاريع كانت األمامية. الُغرفة حتى املمرِّ أرضية
ولها طويلة، أدراج ِخزانة وقفت والنوافذ، الباب بني األرضية وسط يف األلواح. بني من
تلك األثاث قطعة من السفيل الجزء بني الضيقة املساحة يف تها. قمَّ عىل ُمثبَّتة ِمرآٌة
رجل من أكثُر الُغرفة يف يوجد ال ربما األحذية. من زوَجني يرى أن استطاع واألرض،
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ُمختبئون أيًضا آخرون هناك كان ربما لكن امُلتحرِّك، ِحصنه خلف من الرَّصاص يُطِلق
األركان. يف

ِخزانة خلف من النار يُطِلق إنه الُغرفة. يف واحد شخص سوى يوجد ال أنه «أعتقد
منه.» وننال ندخل أن علينا أحدكم، فليأِت الُغرفة. وسط يف كبرية

ووقف أوماها، يف التعبئة برشكة يعمل كان الذي النمساوي الفتى كاتز، وييل تقدَّم
بجانبه.

أنا وسأقفز اليمني، جهة أنت ستقفز ذاِته؛ الوقت يف ِكالنا سيدخل وييل، يا «اآلن
أنت هل واحد. وقٍت يف اتجاَهني يف النار إطالُق يمكنه ال أحُدنا. وسيَطعنه اليسار، جهة

هيَّا!» حسنًا، ُمستِعد؟
أن األرجح عىل ن خمَّ قد األملاني لكن لنفسه، األخطر املوضع اتخذ أنه كلود ظن
كلود طعنه النار. أطلق الباب، من األمريكيَّان اندفع حني اليمني. عىل سيكون املهم الرجل
من دخَلت رأسه يف بَرصاصة أُصيَب كاتز وييل لكن الكتف، لوح أسفَل بالحربة ظهره يف
أخرى مرًة الرَّصاَص األملاني الجندي أطلق هامدة. جثًة سقط الزرقاوين. عينَيه إحدى

أجنبية: لُْكنٌة تتخلَّلها ال إنجليزية بلغٍة ويصيح يخرُّ وهو
بالدم. يختنق بدأ ثم شيكاجو!» إىل ُعد الحقري، «أيها

يُوِقفه لم ُصدَغيه. يف امُلحترض الرجل عىل الرَّصاص وأطَلق هيكس الرقيب ركض
أحد.

وسيًما كان أنه بد ال واألوسمة؛ امليداليات من العديد ويحمل طويًال، الجنديُّ كان
الِخزانة عىل وَجدوا راقص. حفٍل إىل ذاهبًا كان وكأنما بيضاء ويداه مالبسه كانت للغاية.
كان وناعمة. ورديًة أظفاره عىل للحفاظ يستخدمها كان تلميع وأدواِت ومعجونًا َمبارد
هزَّ كلود. إىل وقدَّمه فولر بريت خَلعه جميلة. ياقوتٌة به خاتًَما الخنِرص إصبعه يف يرتدي
لكن هيكس، إىل الخاتَم بريت قدَّم وعزيمته. ثقته أوهنَت قد اإلنجليزية الجملة تلك رأسه.

قائًال: وانفجر ُمسدَّسه رمى الرقيب
صديقي القى وقد الجميلة الصغرية الفتاة تلك ه؟ يخصُّ يشء أيَّ سأملس أني «أتظنُّ
يَروه ال حتى لرفاقه ظهره أدار املوت!» من أسوأ هو ما ديل القى املوت؛ من ُ أسوأ هو ما

يبكي. وهو
سيدي؟» يا لنفيس به االحتفاظ يمكنني «هل بريت: سأل

مختلٌف الضابط ذلك أن يف يفكر كلود كان النوافذ. يفتح وأخذ ديفيد دخل كلود. أومأ
الرشاغف. مثل األقبية من يغرتفونهم كانوا الذين البؤساء السجناء عن االختالف تمام
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الزينة ألدوات حقيبة إىل آخُر وأشار الرسير، عىل رائًعا حريريٍّا ثوبًا الرجال أحُد وجد
هذا أن إذَن بد ال روسية؛ ِفضياٌت إنها جريهارت قال امُلطرَّقة. الِفضية باملشغوالت مليئٍة
جيوب يُفتِّشان جونز ونيفتي فولر بريت راح الرشقية. الجبهة عىل من أتى قد الرجل
ُعلبة أما امليداليات، يلمسا لم امُلناسب. بالعمل يقومان أنهما وَعِلم كلود شاَهدهما الضابط.
إليهما. بحاجة يَُعد فلم ُرسغه، يف تدقُّ تزال ال التي البالتينية والساعة الذهبية السجائر
الصورة تكن لم صورة، وبداخلها صغرية ُعلبٌة منها تتدىلَّ رقيقة سلسلٌة رقبته حول
مثل بيضاء برشة ذي شابٍّ صورة بل الرومانسية، بريت آمال كانت مثلما جميلة المرأٍة

باهتتان. زرقاوان عينان وله الثلج،
ُقِتل صغري أٌخ ربما القبيل. هذا من يشء أو شاعٌر أنه «يبدو وقال: كلود عليها اطََّلع

الحرب.» بداية يف
بريت.» يا بها يحتفظ فلتَدْعه «ربما. ازدراء: نظرَة إليها ونظر جريهارت، أخذها

الضابط. ُمسدَّس يد عىل املوجودة الرتصيع أعمال إىل يُنبهه كي كلود كتف عىل ربت
ُمبِهج يشءٌ حدث قد وكأنما للغاية، به مرسوٌر كأنه إليه ينظر ديفيد أن كلود الحظ
حني فيها رأوا والتي بها، يحدث لم ُمبِهًجا شيئًا أن الربُّ يشهد التي الُغرفة هذه يف
وييل جثة خلَّفتْها التي بالبقع وُمبتهًجا رشًها يحوم األسَود الذباب من ِرسبًا استداروا
أو لالهتمام ُمثرية فكرٌة ديفيد تُراِود كانت حني أنه كلود الحظ ما كثريًا األرض. عىل كاتز
جريهارت معنويات أن شَعر واآلن للحظة. قاسيًا يجعله ذلك فإنَّ بقوة، ذاكرتُه توخزه
يف يشكُّ ديفيد أكان وييل؟ مع دخل ألنه هذا أكان ما. نحٍو عىل به ُمرتبطة كانت العالية

شجاعته؟

١٧

السعيدة، أيامهم عن ويتحاَكون السن، يف كباًرا «بي» ية الرسَّ من الناجون يصري حني
سيُغمضون بوفورت!» يف قَضيناه الذي ذلك أسبوٍع من له «يا لبعض: بعُضهم سيقول
أشجار غطَّتها إذ الغابة؛ بني من تُرى ال جبلية حافٍة عند تقع صغرية قريًة ويَرون أعيُنهم
بأوراق ُمغطَّاة فالشوارع الخريف؛ أجواء وتكنَّفتْها األسود، والجوز والكستناء البلوط
يتخلَّلها الباردة املياه وآبار املنازل، أسُطح فوق تتشابك كبرية أغصاٌن وثَمة األشجار،
وذَهابًا؛ َجيئًة يسريون أشخاًصا سريَون الشوارع، تلك يف األشجار. وجذوع الطحالب مذاق
الذين ِرفاقهم وسريَون البُنِّي، باللون اكتَسوا قد رشيقة بأجساٍم شبابًا أنُفسهم سريَون
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لو يتمنَّون كم البعيدة. القرية تلك يف الحياة قيد عىل يزالون ال لكنهم بعيد زمن منذ ماتوا
امُلتقرِّحة أقدامهم يَجرُّوا وأن واملطر، الوحل يف واأليام الليايل مدار عىل ثانيًة يمشون أنهم
املراتب ذات العريضة ة األرسَّ تلك يف النوم يتمنَّون كم بوفورت! يف القديمة املساكن تلك إىل
فنها ويُجفِّ ثيابهم يَغِسلن العجائز النساءُ بينما بأكمله، اليوم مدار عىل بالريش املحشوَّة
بالنبيذ املطهوَّ الحساءَ ذلك الحديقة؛ يف املقلية والبطاطس األرانب حساء يأكلوا وأن لهم،

خَلت! التي األيام تلك آه، والكستناء. األحمر
فيها يحملهم املؤخرة إىل العودة رحلة يف والجرحى ماكيس النقيب َرشع أْن فوَر
الجميع نام ساعة، عرشة اثنتَي ملدة ونامت للنوم، بكاملها ية الرسَّ استعدَّت السجناء،
بجانب امليدان من امُلتفرِّع الشارع يف الواقع املنزل يف جلس الذي هيكس الرقيب عدا ما

صديقه. جثة
عالٍم يف جديد من لتوِّهم ُخلقوا كأنهم نشاطهم األمريكيُّون استعاد التايل، اليوم يف
وَجدوا قد فأخريًا والتغيري؛ بالبهجة وا أحسُّ … نشاطهم أيًضا البلدة أهل استعاد جديد.
الثالثي َعلِمهم بجوار امليدان يف يُرفِرف صار ع ُمرصَّ جديد َعلٌم فثَمة إليه! يتطلَّعون ما
ستار «ذا الوطني بالنشيد وتغنَّوا خلفه، الجنود اصطفَّ الشمس، غروب عند األلوان.
ن السِّ كبار وقف الرءوس. حارسو وهم بالنجوم») حة امُلوشَّ («الراية بانَر» سربانجيلد
الوطنية باألغنية تغنَّى من أول هم األمريكيُّون كان األبواب. مداخل من يُشاهدونهم
ُمطَلًقا، النشيد بهذا القرية سماع عدم حقيقة إنَّ بوفورت. يف مادلون» «ال الفرنسية
بالفرنسية: فيطلبون ًدا، ُمجدَّ يُغنُّوه بأن إليهم لون يتوسَّ الجنود حول األطفال وتَحلُّق
أهُل اختربه الذي الشديد االنعزال مدى يُدركون الجنود جعَلت قد مادلون!» غنيتم «هالَّ
أناشيدهم سوى يخرتقه لم الصَمم من حاجز بمثابة األملاني االحتالل كان البلدة. هذه

امُلتغطِرسة. العسكرية
العقيد من رسوٌل وصل طويلة، نوم مدة أول بعد الرسيَر كلود يُغادر أن قبل
وحَفروا قتيَلهم األملان دفن أخرى. تعليمات صدور لحني ية الرسَّ قائد أنه يُخربه سكوت
مع البلدة أطراف عىل وديفيد كلود أقام املؤخرة. إىل يُرَسلوا أن قبل لألمريكان مقابر
أمس. صباَح بيتها عليها دخلوا حني معلومات أوَل ماكيس للنقيب َمت قدَّ التي السيدة
أُصيبت التي العجوز أن البيت صاحبُة أخربتهما الضحى، يف إفطارهما يتناوالن كانا حني
يمكن أنه كلود قرَّر اليوم. ظهر بعد ستُدَفنان الصغرية والفتاة امليدان يف بالرَّصاص
تالوة القس من يطلب أن يمكن أنه فكَّر نفِسه. الوقت يف أيًضا األمريكيِّني جنازة إقامة
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الربَّاقة الخريف شمس ة أشعَّ تحت وديفيد هو انطلق ثَم ومن املقابر؛ عىل الصلوات بعض
توجد التي التالية الكنيسة يف يقع كان القس. بيت عىل للعثور األشجار أوراق وحفيف
بطاقًة وجَدا الخارجي، الجدار عىل املوضوع الجرس فوق األسوار. عالية حديقٌة خلفها

بقوة». «اسحب عليها مكتوبًا
متَِّشًحا وقف بابه. كجرس الوهن عليه يبدو عجوز رجٌل إليهما؛ بنفسه القسُّ خرج
ن السِّ يف طاعنًا بدا يُصافحهما، ال كي صدره عىل يَديه وضع وقد السوداء بقلنسوته
حزينًا وجًها فرنسا يف كلود يَر لم وهَجره. العالَم هذا سئم وكأنه يائًسا، وكسريًا بالفعل،
املسيحية؛ التعاليم حَسب يُدَفنوا أن األفضُل الصلوات. سيَتلو نعم، الرجل. هذا كوجه
األملاني الحكم كان إن ديفيد سأله أوطانهم! عن ا جدٍّ بعيًدا سيُدَفنون بؤساء من لهم ويا
يداه وبدأت واضحة، إجابًة يُعطه لم العجوز ولكن ال، أم ضدهم الشديد القمع ماَرس قد

يحرجاه. ال كي االبتعاد إىل دفعهما مما ثيابه؛ فوق من بشدة ترتجفان
ذلك؟» تعتقد أال قليًال، الذهن ُمشوَّش أنه «يبدو كلود: قال

الشدة؟» بهذه ترتجفان ويداه بالقداس يحتفل كيف ُقواه. أنهكت الحرب أن «أعتقد
لكل أصبح «انظر، امليدان. إىل وأشار كلود ذراع ديفيد ملس الكنيسة، دَرج عَربا حني
أنهم ظننُت العسكري! غري العمل بقبعات بعضهم يتباهى بالفعل! فتاٌة امُلشاة من جندي

جميًعا!» منها تخلَّصوا
وراحوا كبري، تودُّد يف اإلبط تحت بخوذاتهم ُممِسكني وَقفوا قبعاتهم، يرتَُدوا لم ومن
سَمح بعضهن بالخارج. يقضينَها َمهامَّ جميًعا لديهن أنَّ بدا الالتي الفتَيات إىل يتحدثون
بدا وقد ظهره، عىل صغرية فتاًة يحمل الجنود أحُد وكان ِساللهن. يحملوا بأن للجنود

لذلك. الرسوُر عليها
رفاقه عن إليها يتحدث كي ُمتعاطفة امرأًة ية الرسَّ يف جندي كلُّ وجد الجنازة، بعد
عىل ونُثرت الورد، وأكاليل بوفورت يف املوجودة الحدائق زهور جميُع ُحملت فَقدهم. الذين
انتحبت األبواق، وانطلقت لهم تشييًعا الرَّصاَص الفرقُة أطلقت عندما األمريكيِّني. قبور
جنوب يف هذه مثل بجنازٍة يحظى أن مثًال املسكني كاتز لوييل كان ما هاتهن. وأمَّ الفتَياُت

أوماها.
وأغنية ُسل» «با أغنية عىل الرقَص الفتَيات يُعلِّمون الجنود بدأ التالية، الليلة يف
يعزف السويديُّ أوسكار وراح البلدة، يف قديم كماٍن عىل عثَروا قد كانوا ترو». «فوس
رجاله عىل فألقى أمامه، يجري الكثريَ هناك أن كلود رأى ليلة. كلَّ يرقصون كانوا عليه.
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القرية فهذه أوىل. يكون قد العصافري توبيخ أنَّ أدرك لكنه العسكري. امَلوكب يف محارضًة
ولم الجيش، يف كانوا الرجال جميع للَجدَّات. إال أزواج وال النساء، من مئات عدُة يقطنها
ُحجبت القرية. عىل األملان استوىل أن منذ منازلهم إىل فيها يعودون ُعطلًة حتى يأخذوا
عىل يخدعنَهم أن عليهنَّ وكان باستمرار، يرغبوهنَّ شباٍب مع سنوات أربع ملدة الفتَياُت
آدَم َموقف يف أنُفسهم األمريكيون وجد طويلة. مدًة دام وقد يُطاق، ال الوضع كان الدوام.

عدن. جنة يف
«أتعَلم العسكري: العرض بعد الرشع يف كلود َلِحق حني الهثًا فولر بريت قال
ويُربِّني فيها ويعَملن الحقول إىل يخرجَن أن الجميالت الفتَيات هؤالء اضُطرَّ سيدي، يا
العمل إىل اضُطِررن سيدي، يا نعم القذرة؟ الخنازيُر هؤالء يأكل أن أجل من الحيوانات
مثل املساء يف بهنَّ ويعودون الصباح يف يسوقوهن كانوا إذ األملان؛ رقابة تحت الحقول يف

طيبًا.» وقتًا نمنَحهن أن اآلن علينا أنَّ شك ال امُلجِرمني!
والفتَيات الِفتية من أزواًجا يُقابل أن دون األمسيَّات إحدى يقيض املرءُ يكن لم
التحدث محاولة من خَجلهم كلَّ الِفتية فقَد امُلظِلمة. والحواري الشوارع يف يتسكَّعون
لحسن وكلها فقط، كلمات ثالث باستخدام فرنسا يف العيُش يمكنهم إنه قالوا بالفرنسية.
بمعنى payerو الحب، بمعنى aimerو األكل، بمعنى manger وهي: املصادر، من الحظ
«أهلنا عليهم وأُطلَق «بلدتنا»، بوفورت بلدة عىل أطلقوا تماًما. كافية الكلمات وهذه الدفع،
املياه! محطات وإقامة الفتَيات، من والزواج الحرب، بعد العودة ينوون كانوا األمريكيون».
األرنب بدم امُللطَّخة بيده وحيَّاه كلود عىل جيتس بيل نادى سيدي!» يا لديَّ ل «تفضَّ

األسبوع!» هذا البلدة يف األرانب ضحايا ازدادت َمسكنه. باب أمام يسلخه الذي
ماكيس أن أعتقد ويلر، يا «أتعَلم يُحلِّقان: كانا بينما صباح ذاَت لكلود ديفيد قال
عيش عن بحثًا الغابة يف الرِّحالت هذه عن َعِلم إذا يمكن ما بأرسِع هنا إىل سيعود

الغراب.»
«ربما.»

تُوِقَفهم؟» «ألن
الفتَياُت تقدَّمت «إذا عابس. بوجٍه فمه جانبَي يُهنِدم وهو برسعة كلود أجاب «كال!»
األمر يف فكَّرُت لقد ذلك. عدا فيما شيئًا أفعل لن لكني ل. فسأتدخَّ بالشكوى إيلَّ أهلهن أو

جيًدا.»
يُعجبهم الجنود أنَّ الجيد من حسنًا، … الفتيات «أجل، قال: بهدوء، ديفيد ضحك

كذلك؟» أليس وطنهم، يف يوجد ال إنه الغراب. عيش مذاق
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كل عىل الحزن خيَّم وعندها باملسري، لألمريكان التعليمات أتَت أيام، ثمانية بعد
امليدان. يف راقص حفل عىل ًة ُملحَّ دعواٍت الجنود ى تلقَّ البلدة، يف لهم ليلة آخر يف منزل.
هيكس لكن الرقصات، كل ديفيد رقص ُمشاِهًدا. جلس ثم لحظات بضع كلود شاَركهم
إن ما لريى الكنيسة إىل كلود ذهب يشء. أي يف املسكني يُشارك لم مكان. أي يف يَُر لم

ال. أم املقربة يف ُمبتئًسا يجلس كان
من سياج خلف ُمنعزًال يقف قٍرب إىل ينظر كي توقَّف هناك، يتمىشَّ كلود كان بينما
قد معها أقاما التي العجوز املرأة كانت لفرنسا. صغري َعلٌم وعليه األوراق، ذابل حنة تمر

القرب. هذا بقصة أخربتهما
عالقُة وجَمعتْها يبدو، ما عىل بوفورت، يف فتاة أجمَل كانت القس. أخي ابنة قربُ إنه
املرأة مع ومكث بافاريا، من شابٍّا كان البلدة. عىل العاَر وجلبَت أملاني، بضابٍط حب
أن اعتاد ورقيًقا ووسيًما لطيًفا فتًى كان إنه وقالت القصة، حَكت التي ذاِتها العجوز
وطنه إىل الحنني من يُعاني يَديه بني ورأسه الحديقة يف ُمستيِقًظا الليل ِنصف يقَيض
عليها يُلحَّ لم لويس، ماري وراء السعَي يَربَح لم إنه العجوز املرأة قالت الحب. ولوعة
البقية، مثل األملان تكرُه الفتاة كانت تكون. حيث أمامها دوًما يظهر هناك، ظل لكنه قط
أصمَّ يُصبح أن عىل أوشك وقد مريًضا ذلك بعد وعاد القتال. جبهة إىل أُرسَل فاْزدَرته.
انترشت الربيع، ذلك يف طويلة. مدًة ومكث فردان، يف وقَعت التي املجازر إحدى بعد
األرض قطعة عىل استوَلوا قد األملان كان األملانية. املقربة يف ليًال قابَلته امرأة أن قصُة
حديقة لُسوِر ُمتاِخمة األرض وتلك مقربتَهم، عليها يُقيموا كي الكنيسة خلف الواقعة
ماري كانت املحاصيل، زراعة أجل من الحقول إىل يخرجن النساء كانت عندما القس.
تثبَّتن قد الفتَيات كانت الغابة. يف البافاري ضابطها وتُقابل بينهن من تنسلَّ أن لويس
يشء أيِّ قوِل عىل تجرؤ لم منهنَّ أيٍّا لكنَّ بازدراء. فعاَمْلنها تلك؛ فعلتها من حينذاك
من ُمسدَّسه اختطَفت الغابة، يف األملاني الضابط مع كانت عندما األيام، أحد ويف للقس.
من فرنسية امرأًة كانت إنها البيت صاحبة قالت نفسها. عىل الرَّصاص وأطلقت األرض

قلبها. صميم
أنَّ ذلك األملاني؟» الضابط عن «وماذا الحق: وقٍت يف ديفيد إىل بالسؤال كلود ه توجَّ

تتبُّعها. يستطع لم إنه حتى للغاية دة ُمعقَّ صارت قد القصة
ُصدَغيه. يف نفسه عىل الرَّصاَص وأطَلق ذاتَه، امُلسدَّس أخذ الفور. عىل َفْعلتها «أقرَّ
وجرى األوىل الرَّصاصَة املكان ملراقبة الغابة طَرف عىل يقف كان الذي خادمه سمع
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عىل ويُصوِّبه ُفوَّهته من يخرج الدخان كان الذي امُلسدَّس يأخذ الضابط رأى تجاههما.
تحقيًقا، أجرى املشاعر. تلك كل يُكنُّ كان ضباطه من أحًدا أن القائد يُصدق لم نفسه.
الضابط إلغراء معها تآمرا أنهما يُثِبت أن وحاَول املحكمة، إىل وخالها الفتاة والدة وجرَّ
بينهما املقابالت بدء كيفية عن بكاملها القصة يقصَّ كي الخادم استُجِوب وقتله. األملاني
شهادته عن يتزحزح لم فإنه َرسدها، التي التفاصيل دقة عدم من الرغم عىل ومكانها.
التهمة إثبات من القائد يتمكَّن ولم بيده، نفسه عىل النار يُطِلق مولر امُلالزم رأى بأنه
املحكمة أرجاء يف تنترش سمعها حتى القصة عن يشء أيَّ العجوز القسُّ يعرف لم عليهما.
ابنته. بمثابة وكانت طفلة، كانت أن منذ بيته يف تعيش لويس ماري كانت العسكرية.
أصدقاء الحال. تلك عىل حينها من وأصبح القبيل، هذا من يشء أو دماغية بسكتٍة أُصيَب
قربها. إىل الزهور يأخذن بَدأَن السياج، بجانب وحدها ُدفنَت وعندما ساَمحنَها، الفتاة
وقت يف يحدث لم أنه يبدو قربها. تزيني من أحد أي يمنع السياج عىل إعالنًا القائد وضع

لويس.» ماري املسكينة حكاية من أكثَر املشاعر يُثري ما األملاني االحتالل
ويُظلِّله وحيًدا يقبع الصغري قربها هو فها أحد. أي مشاعر تُثري أنها يُفكر كلود كان
الثقيلة األسمنتية بُصلبانها األملانية املقربة قبَعت القس، حديقة نهاية يف َجريات. الشُّ سياُج
ربما قديمة. تراتيل من ومقاطَع شعرائهم من ألبياٍت طويلة نقوًشا بعُضها حَمل التي
غارق عالٍم يف بَرَزت قصتهما أنَّ غريٌب املقربة. تلك يف ما مكاٍن يف مولر امُلالزم قرب كان
ومرَّاٍت مرَّاٍت بد ال تكرََّرت لكنها قبل، من فيها فكَّر أْن يَحُدث لم مأساٌة تلك امُلعاناة. يف

وامُلعاناة. بالوهن الناطقتني وعينَيه القس يَدي أبًدا ينىس لن امُلحتلَّة. البقعة تلك يف
يُقابله. كي فعاد الكنيسة، أمام من الطريق يَعرب ديفيد كلود رأى

عىل ديفيد جلس هنا.» سيكون أنه ظننت البداية. يف هيكس أنك ظننت «مرحبًا!
سيجارة. وأشعل الدَرج

عنه.» بحثًا أتيت أيًضا، «وأنا
ية الرسَّ يف غريُنا يوجد ال أنه كلود يا أتُدرك عليها. يبكي كتًفا وجد أنه أعتقد «حسنًا،
كنَّا فقد وإال ننسحب، أننا الجيد من مرَّتنَي. خَطبوا امُلتزوِّجني بعض قبل؟ من يخطب لم
أي «عىل كلود: تمتَم بها.» نعتنَي أن علينا تعميد وحفالِت زواج إعالناِت أمامنا سنجُد
عاد صمت، يف نان يُدخِّ جلسا بينما منهن.» رأيت ما بقدِر البلد هذا نساء تُعجبني حال،
يف له ليلة أول يف األخرى الكنيسة تلك درج عىل شاَهده الذي الهادئ املشهد إىل عقله

املريض. ُجنديها عىل تنحني القمر ضوء يف القروية الفتاة تلك فرنسا؛
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ينتهي. بدأ الرقص حفل وجدا الذابلة، األوراق فوق امليدان إىل أخرى مرًة سارا عندما
األخرية. الفالس لرقصة الوطن!» أحىل ما «الوطن، لحن يعزف أوسكار كان

هنا.» إىل نعود أن ح امُلرجَّ غري ومن غًدا، سنُغادر حسنًا، األخرية. «القبلة ديفيد: قال

١٨

قائلني: روا تذمَّ الظهرية، وقت جافٍّ بسكويت ألكل الطريق جانب عىل الجنود جلس عندما
يزال ال وكان الصباح، ذلك ميًال عرش ثمانية قطعوا مجاعة.» يف نقع أو وليمة نجد أن «إما
ثماني يف ميًال والعرشين الخمسة بقطع التعليماُت أتتهم أخرى. أميال سبعة أمامهم
نيفتي قال الشديد. اإلنهاُك عليه بدا بعضهم لكن اآلن، حتى أحٌد منهم يسقط لم ساعات.
كان الضعيفة. القلوب أصحاَب يُحاِجج هيكس الرقيب كان املوت. عىل يوشك إنه جونز

عرشة. فسيَتبَعه رجل، سقط إذا أنه يعرف
تلك ليست مثيل. سمني رجٍل عىل أصعُب األمر تستطيع. فأنت أستطيع دمت «ما
من صغري بريطاني جندي إىل أراس يف تحدَّثت لقد َويْحي، بشأنها. ر تتذمَّ التي باملسرية
يف ميًال وعرشين خمسًة كتيبتُه زحفت سوم. يف مَلجزرة تعرََّضت التي تلك الزمالء كتائب
باملدارس، طالبًا يزالون ال جميًعا كانوا َحتْفهم. ليَلَقوا يوليو شهر حرارة يف ساعات ستِّ
«األقزام». ب بوا لُقِّ إنهم حتى بوصات، وثالث أقدام خمس عن منهم الواحد طول يزيد وال

الرفاق.» أيها بهم اإلشادة عليكم
لكني يشء، أي عىل شخص بأي «سأُشيد امُلتقرِّحتنَي: قدَميه يُداوي وهو جونز تمتم

هاتنَي.» قدَميَّ عىل امليش ُمواَصلة أستطيع ال
السري!» فيُمكنهم الضباط أما ية. الرسَّ يف الوحيد الحصان عىل سنحملك أنت! «حسنًا
سوى يُرده لم لكن أجلهم، من جاهًزا طعاًما وَجدوا الكتيبة، حدود إىل وصلوا عندما
ووجد القيادة، َمقرِّ إىل فوره من كلود ذهب َجريات. الشُّ بني واستلَقوا ِرشبوا منهم. قلة
خرائطه ويدرس يُدخن كان الذي العقيد مع يجلس امُلهندسني، سالح من أوينز، باركيل

كامُلعتاد.
ملدة االسرتاحة بعد جيدة حاٍل يف يكونوا أن برجالك يجدر ويلر. يا برؤيتك «ُرسرت
ملساعدة الليل منتصف قبل هنا من التحرك علينا سيَكون اآلن. يناموا َدْعهم أسبوع.
تعرَّضوا أن بعد الخندق عىل الجنود استوىل مولتك. خندق يف تكساس كتائب من اثنتنَي
العدوُّ شنَّ إذا الصمود يستطيعوا فلن تماًما؛ ُمنَهكون وهم األرواح يف كبرية لخسائر
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قبل املوقع إىل أصل أن أريد اسرتدادها. العدوُّ سيُحاِول ة ُمهمَّ نقطٌة وتلك ة. ُمضادَّ هجمًة
فأنت رتبًة، األعىل الضابط بصفتك جديدة. قوَّات بقدوم العدوُّ يعرف ال كي الفجر؛ طلوع

ية.» الرسَّ عن املسئول
جهدي.» قصارى سأبذل سيدي. يا «حسنًا

الغد يف وستأتي الثقيلة، املدفعية من فريقان معنا سيذهب ذلك. من ُمتأكِّد «أنا
التعليمات أتلقَّ لم لكني قبل، من هنا إبقاءك أنوي كنت لدعمنا. ميزوري كتائب إحدى
الكثري يضع العدوُّ ظل القذائف. نريان تحت التقدم إىل نحتاج ربما أمس. سوى باملساعدة

الخندق.» ذلك يعزل أن يريد هناك؛ الكبرية األشياء من
نصف األجمة تحت مؤخًرا القذائف إحدى أحدثَتها حفرٍة إىل وديفيد كلود دخل
الشمال. جهة من قادم ثقيلة ِمدفعية نريان صوت عىل الغَسق يف استيقظا وناما. امُلحرتقة،
أرض عرب الزحف يف ساخنة، وجبة تناُول بعد الكتيبة، بدأت العارشة، الساعة يف
بَدت إذ طويلة؛ مدًة ذاته املدى من الطريق تدكُّ ظلَّت املدافع أن بد ال للغاية. وَْعرة
املطر سقوط عدم من الرغم عىل العجني مثل ليِّنًة أصبحت حتى ُعجنَت كأنها األرض
تسهيًال األلواح من طريًقا يصنعون املهندسني من وفريقه أوينز باركيل كان أسبوع. ملدة
دقيقة. عرشة اثنتَي من فرتات عىل تنطلق الكبرية القذائف كانت والذخائر. الطعام لعبور
دون من التقدم من تمكَّنوا إنهم حتى للغاية، ُمنتِظمة الزمنية الفواصل هذه وكانت
العقيد بهم َلِحق القذائف، منطقة يف تتقدَّم «بي» الرسية كانت بينما لرضر. التعرض

ِحصانه. يسحب وخادمه قدَميه، عىل يسري وهو سكوت
ينبغي ال حسنًا، ويلر؟ يا هناك تراه الذي الضوء ذلك عن يشء أيَّ «أتعِرف سأل:

وانظر.» تعاَل هناك. يوجد أن
قبل. من كلود له ينتبه ولم األرض، يف ِثقاب عود رأس سوى الضوء مصدُر يكن لم
رابضني «إيه» الرسية من جنود ثالثَة وجَدا الرشارة مصدر إىل وصال وعندما العقيد، تَِبع

حديدي. لوٍح من قطعٌة بها وتُغطيهم القذائف، حفر إحدى يف
بريس؟» النقيب أيها األمر ما النار. «أطفئوا ة: بِحدَّ العقيد نادى

صناديق يف البغال عىل آتيٌة إنها سيدي. يا املاء بانتظار «إننا برسعة. شابٌّ نهض
الطريق.» السائقون يضلُّ وربما هنا، َوْعرة األرض عنها. االفرتاق أريد وال النفط،

امُلناسب، الوقت يف موقعك وتأخذ تنهض أن يجب دقيقة. عرشين من أكثَر تنتظْر «ال
توجد.» لم أو املياه ُوجدت سواءً املهم هو هذا
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قذائف خمس دوَّت ية، بالرسَّ للَّحاق العودة يف يُِرسعان وكلود العقيد كان بينما
وا وقرصَّ مكاننا، من يقرتبون إنهم سيدي. يا «أِرسْع الخادم: صاح رسيع. تتابٍع يف فوقهما

القذف.» مدى
مكاننا.» عىل يدلَّهم ألن كافيًا الضوء ذلك «كان العقيد: تمتَم

الخندق خلف القيادة َمقرِّ إىل وصلوا ثم تقريبًا، آخر مليٍل األرض وُعورة استمرَّت
األملان عزَّزه قديًما مزرعة منزَل القيادة َمقرُّ كان الكبري. الخنادق نظام من الثامن
أقدام، ستَّ الجدران ُسمُك بَلغ حتى والخارج الداخل من وطَلوه امُلسلَّحة، بالخرسانة
يسأل كي خادَمه العقيد أرسل صغري. حصٍن مثل كبرية بدرجٍة للقذائف ة ُمضادَّ وصارت

املزرعة. منزل باب إىل شابٌّ ُمالزٌم أتى «إيه». ية الرسَّ عن
الجنود.» أحرضت سيدي. يا موقعها التخاذ جاهزة ية «الرسَّ

امُلالزم؟» أيها بريس النقيب «أين
قذيفة سقَطت الحفرة. تلك يف ُقِتلوا العقيد. أيها األوائل ُمالزمينا من كلٌّ ومعه «ُقِتل

معهم.» حديثك من دقائق خمس من أقلَّ بعد عليهم
أخرى؟» خسائر أيُّ توجد هل مؤسف. «هذا

عىل القادمة األوىل العربة إنها ذاِته؛ الوقت يف طهي عربُة بت ُرضِ سيدي. يا «نعم
الخيول. عىل الرَّصاص إطالق إىل واضُطِررنا السائق ُقِتل الجديد. سيزار جولياس طريق

بالحساء.» يُحَرق أن أوينز النقيب كاد
مواقعهم. بشأن معهم وتناَقش اآلخر، ِتلو واحًدا الضباط عىل العقيد نادى

الحلقة تلك الحظت الخريطة؟ تعرف هل «ويلر، قال: كلود، عىل الدور أتى عندما
إنها الخنزير». «رأس يُسمونها أنهم أعتقد ،«٢ «إتش النقطة يف األمامي الخندق يف الحادَّة
فهل عليها. الحفاظ يصعب نقطًة وستكون العدو، خطوط تجاه تمتدُّ حربٍة برأِس أشبُه
فيها؟» وضعتهم إذا ُمضادٍّ هجوم حدوث حال يف كتيبتك عىل االعتماد يمكنك أنه تعتقد

ذلك. يعتقد إنه كلود قال
عليهم أُثني بأني رجالك تُخرب أن ويمكنك املواجهة، خط عىل نقطة أصعُب «إنها

النقطة.» تلك يف أضعهم عندما
ذلك.» سيُقدِّرون سيدي. يا «حسنًا

لدخول مجاًال تَركوا إن تعلمون! لو أفضُل «ذلك جديًدا. سيجار ُعْقب العقيد قطع
الجورجية املدفعية من فريَقني سأُعطيك بالكامل. املواجهة خطُّ فسيَسقط األملان، مدافع
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ميزوري كتائب تصل عندما الخنزير». «أنف يُسمونها التي النقطة تلك يف لتضَعهما اآللية
بأنُفسكم. النقطة تلك تحرسوا أن فعليكم الحني ذلك حتى لكن لك، دعًما فسيأتون الغد يف
من مزيًدا أمنحك أن أستطيع وال عليها، الحفاظ ينبغي التي الخنادق من كبري عدٌد لديَّ

الجنود.»
عىل ساعة ستِّني منذ يَقتاتون ملساعدتهم الكتيبة أتت الذين تكساس جنود كان
ولم الطريق، يف مؤنهم نُِسفت األملان. قتىل مع يجدوه أن يمكن ما وعىل الطوارئ جرايات
ستتمركز التي الحلقة د لتفقُّ وجريهارت كلود العقيد اصطحب عندما يشء. أيُّ إليهم يَِصل
الذين الرجال يقَو لم بالخندق. منه نُفايات بَمقلب أشبَه مكانًا وجدوا «بي»، ية الرسَّ فيها
الرقيب قدَّم الرقباء. أحُد القيادَة وتوىلَّ ضباطهم، جميع ُقِتل الوقوف. عىل املواقع اتخذوا

الحلقة. وضع بشأن اعتذاره
هنا. سيئ وضٍع يف لكننا سيدي، يا تُنظِّفوها كي لكم الفوىض تلك ترك عن «أعتذر
الجنود من شيئًا أطلب أن يَسْعني لم املنطقة. من أخرجناه أن منذ ليلة كلَّ يقصفنا العدو

الصمود.» سوى
الطعام بعض رجايل لك سيُقدم جنودك! بفضل برسعة عليه تغلَّبَت لقد إذَن. «حسٌن

عائد.» وأنت
متَِّجهني الظالم يف يتعثَّرون امُلنَهكني الخنزير» «رأس عن الدفاع فريق أفراد بهم مرَّ
باركيل إىل العقيد أرسل منهم، جندي آِخُر خرج وعندما االتصال. عمليات خنادق إىل
رائحة كانت املكان. حالة عىل ويتعرَّفا طريقهما سا يتلمَّ أن وديفيد كلود حاَول أوينز.
منها؛ للتقزز إثارًة أكثَر كانت الطائرة الحرشات لكن اآلن، حتى اه اشتمَّ ما أقذَر هي املكان
وجوههما، يف الطنَّان الرَّطب الذباب من ُسحٌب تطايرت قصد، غري عن جثًة ملَسا فحني
من تتلوَّى عارصٌة أفاٍع كأنها األرض كانت أقدامهما، وتحت وأنَفيهما. عيونهما يف ودخل
«األنف»، منطقة إىل وصال عندما خفيف. ساتٌر غطَّاها وقد الناعمة بأجسامها تحتهما
كأجولة األخرى فوق إحداها ُملقاًة أكثر، أو عرشة اثتنَي ربما الُجثث، من كومًة وجدا
من يَصُدر بدأ املكان، ذلك يف الضابطان وقف بينما الظالم. يف تمييزها ويصعب الدقيق،
أخرى؛ من ثم البداية يف واحدة جثٍة من ُسمَعت وارتشاح، قرقرة أصواُت الكومة تلك
أنهم بدا امليوعة. يف اآلخذة الُجثث هذه أحشاء يف واالنتفاخ الغازات أصوات تلك كانت

األصوات. بهذه بعض إىل بعضهم رون يتذمَّ كانوا
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ال أنه وأخرباه االتصاالت، خندق مدخل عند واقًفا كان الذي العقيد إىل الشابَّان عاد
الدفن. ِفرقة إىل الشديدة الحاجة باستثناء إبالغها، يمكن كثرية معلوماٌت توجد

يمكن عما سأله أوينز، باركيل وصل عندما ذلك!» عُت «توقَّ وقال: رأسه العقيد هزَّ
من وجريهارت كلود فعل مثلما طريَقه املشاة مهندس س تلمَّ الفجر. يطلع أن قبل ِفعله
أكثر وجهه عىل باديًة البهجة كانت عاد حني أنه غري الذباب. ويهشُّ يَسعل َسِمعاه قبل؛

اإلحباط. من
بكميٍة الحلقة هذه وسأُصلح القتىل، إلخراج الجنود من عصابًة «أعِطني قائًال: أعلن

ساعات.» أربع غضون يف والخرسانة الحي الجري من كبرية
بالخرسانة؟» نأتي أين من ولكن الجري، من كبرية َكميٌة «لدينا

عمًال أنجز أن يُمكنني القيادة. َمقرِّ تحت القبو يف ِجواًال خمسني نحو األملان «تَرك
الخرسانة.» تجفَّ حتى إضافية ساعات ببضع حظيت إذا بالطبع أفضل

خندق إىل جنودهما يُحرضا أن وديفيد كلود العقيد أخرب النقيب.» أيها «فلتبدأ
من ينتهَي كي الوقَت أوينز «امنَحوا باالستعداد. ويُخرباهم النهار يطلع أن قبل االتصاالت

العدو.» يُباِغتْكم وال ظوا تيقَّ لكن الخرسانة،
واألميال الخلفية الخنادق عىل أعنَف وكان الفجر، مطلع عند أخرى مرًة القصف بدأ
يف به حظَي الذي الهدف من ُمتيقنًا كان العدوَّ أن الجيلِّ من وراءها. تقع التي الثالثة
ذلك ميزوري كتيبة تَِصل لم املحتملة. والتعزيزات اإلمدادات َقْطع فأراد مولتك، خندق
الغابة. يف تختبئ الكتيبة بأن ليُخربهم الظهر قبل عقيدها من وصل قد رسوًال لكنَّ اليوم،
َمقرَّات إىل اإلشاراِت وتُرِسل الفجر، منذ الغابة فوق تحوم أملانية طائرات خمُس ظلَّت
بسبب تُكتَشف لم أنها من واثقًة ميزوري كتيبة وكانت ريدج؛ دوفني يف العدو قيادة
يتبعون كانوا االتصاالت خطوط فِرجال املساء. يف سيَصلون األجمات. من بالقرب بقائهم

الساعة. نصف غضون يف بهم هاتفي اتصاٍل عىل سكوت العقيد وسيكون الرسول،
كان الظهر، بعد الواحدة الساعة يف الخنزير» «رأس إىل «بي» ية الرسَّ وَصَلت عندما
امِلرتاس بُنِي الحي. الجري رائحة كانت حينذاك السائدة الرائحة إنَّ بصدٍق القوُل يمكنهم
اشة الرشَّ للمدافع جيدة مواضع تجهيز مع جزئيٍّا، النار إطالق اُت منصَّ مت وُرمِّ ُمتساويًا،
يف عنها. أحٌد بحث إذا ستُكتَشف سارَّة غري تذكاراٌت هناك يزال ال كان «األنف». منطقة يف
األرض أن أوفنز النقيب رشح الخندق. جانب من بقوة عالًقا حذاءً وَجدوا «األنف» منطقة
ُجثَث من الكثري فيه ُدِفنَت مخبأٍ إىل يؤدي الحذاء هذا أن ح امُلرجَّ ومن هنا، جوفاء تبدو
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يف املشكالت. عن البحث عدم األفضل من أنه رأى أمره، من َعجلة يف كان وملا مًعا. األملان
سوداء يٌد برَزت الرمل، أكياس وتحت مبارشًة األريض الجدار فوق الَحْلقة ُمنحنَيات أحد
قال ُمنتِفخة. ضارَّة حشائش كجذور وبَدت بعض، عن بعضها ُمتباعٌد الخمس أصابُعها
بعض ينبشان وأوسكار جونز نيفتي جعل الظهرية وبعد ُمقزِّز، اليشء هذا إن هيكس
من الرتاب فتساقط ليًال، للقصف تعرَّضوا لكنهم اليد. فوق كومٍة يف ويضعانه الرتاب

فوقها.
األصابع تلك الصبح انبالج عند أراه يشء أول «انظر، الرقيب: أيَقظ عندما جونز قال
تحت يبقى أن يريد ال األملاني؛ الوغد ذلك الهواء، يريد إنه النسيم. مع تهتزُّ التي الكبرية

الرتاب.»
أجل من كلود مع أتى عندما لكنه بنفسه، أخرى مرًة اليد ودَفن هيكس نهض
واحمرَّ الرقيب جبنُي انتفخ أخرى. مرًة بارزًة الخمَس األصابع وجد اإلفطار، قبل التفتيش
اليد. تلك يأكل فسيجعله القذرة، الدعابات تلك يَحيك الذي الرجل وجد إن وأقسم وجهه،
مع الهاتف يف يتحدث كان معه. يُفِطرا كي وجريهارت كلود طلب يف العقيد أرسل
الحايل. الوقت يف الغابة يف البقاء عليهم ينبغي أنه عىل ووافقهم ميزوري، كتيبة ضباط
لخندق الحقيقية القوة من قلقه عىل دليٌل الغابة فوق العدوِّ طريان استمرار أنَّ ذلك
الذي فما وإال عائدون، وهم تكساس جنوَد الجوي االستطالع ِفَرق اكتشَفت ربما مولتك.

االنتظار؟ عىل حمَلهم
اصطادهما حمامتنَي عرِّيٌف أحرض اإلفطار، يتناولون والضباُط العقيد كان بينما
وسلَّمها ورق ُقصاصَة العقيد فَرَد َجناحها. تحت رسالًة تحمل إحداهما كانت الَفجر. عند

جريهارت. إىل
األملانية. الروضة أناشيد من إنها رة. ُمشفَّ عبارٌة لكنها باألملانية، إنها سيدي، يا «نعم
يُرِسلون وهم الخلفية خطوطنا عند افة كشَّ ِفَرق أنزلت االستطالع طائرات أن بد ال
تريد هل الجوية. القوات جنوُد تعرفه مما أكثَر عنا يعرفوا أن بالطبع يمكنهم التقارير.

ديك؟» يا الطائرين هذين
وقٍت يف وأطهوهما الفرصُة يل تسنح ربما سيدي! يا «بالطبع وقال: الفتى ابتَسم

الحق.»
ُرسَّ الخنزير». «رأس منطقة يف «بي» ية الرسَّ د يتفقَّ كي العقيد ذهب اإلفطار، بعد
أن ع «أتوقَّ للجنود: قال «األنف». منطقة عند اشة الرشَّ للمدافع املتميزة باملواقع كثريًا
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إذا املكان؛ هذا يف تصمدوا أن عليكم هادئ. بليٍل أِعُدكم ال لكني هادئ، بيوٍم تحَظوا
ذلك.» تفهمون وأنتم منا، نالوا فقد الحلقة تلك عىل األملان استوىل

يف أوسكار وقرأ البطاقات، لُعبة الجنود بعض َلِعب بالفعل. هادئًا النهار عليهم مرَّ
هبَّ دقيقة، عرشة وخمس الرابعة الساعة يف لكن أيًضا. هادئًا املساء بدأ املقدس. كتابه
الساعة نصف ملدة فوقهم تُقَصف الغاز قذائف استمرَّت الغاز. إنذاُر نبَّههم إذ الجنود؛
القذائف عن يَصُدر الذي امُلتواصل الطنَّان بالدويِّ ال الشظايا اندفعت ذلك بعد بالضبط.
عاصفة مائَة وكأن اآلذان. يصمُّ الذي الرسيعة الثقيلة املدفعية قذائف بدويِّ بل الفردية،
تتدحرج النار ُكرات كانت األرض. وعىل الجو يف واحدة لحظٍة يف استعَرت قد كهربائية
لكن أشده، يُِصبهم فلم الخنزير»، «رأس عن اليشء بعض بعيًدا املدى كان مكان. كل يف
قيد عىل أحٌد يبقى أن كلود يتخيل لم يشء. كلُّ تمزَّق الخلف يف ياردة ثالثني مسافة عىل
الحلقة، مؤخرة يف رجاله من ستًة قتَلت واحدة قذيفًة أنَّ ذلك الخلفية. الخطوط يف الحياة
التي امُلتَقنة الحفر أعمال كانت خاليًا. االتصاالت خندق عىل للحفاظ يجرفون كانوا حيث

شديد. لقصٍف تتعرَّض أوينز النقيب بها قام
بصيص مع ينقشعان والظالم الدخان بدأ عندما يتشاوران وجريهارت كلود كان
ميزوري كتيبة تظهر لم العقيد؛ من رسوٌل إليهم ُهِرع الفجر. بزوغ عن يُعِلن الذي النور
تحت الطريق ضلُّوا قد يكونوا أن يخىش كان معهم. الهاتفيُّ االتصال وانقطع اآلن، حتى
إذا املسئولية الن يتحمَّ رجَلني يُحرضوهم؛ كي رجَلني ترسل بأن العقيد «يأمرك القصف.

مذعورين.» فرُّوا
رسيًعا اآلخر إىل أحدهما وهيكس جريهارت نَظر التعليمات، هذه الرسول أعلن عندما

بالذَّهاب. وتطوَّعا
خندق يف رَكضا ثَم ومن أخرى؛ موافقًة وديفيد هيكس ينتظر لم كلود. تردَّد

واختَفيا. االتصاالت
ويف يُراقبهما وأخذ قتامًة، يزداد الرماديُّ لونه كان الذي الدخان وسط كلود وقف
أن لديه ضابط وأفضَل امُلقرَّب صديقه يدَع رجًال إنَّ اختربه. قد باليأس شعور أشدُّ قلبه
بينما ُمحتميًا يقف هو فها آَخرين. لقيادة يصلح ال ُمرتِبك رجل َلُهو املخاطرة، تلك يتَّخذا
قبل الكتيبُة فيه كانت مكان آِخر باتجاه امُلشتِعل الفوالذ من ِستار تحت صديقاه يجري
عىل هم الخنادق؛ متاهة تتبُّع يف الوقَت أضاعوا َلَما يعرفهم كان لو بها. االتصال انقطاع
العدو، من القصف وابل تحت مبارشًة يركضون اآلن حتى العراء يف يزالون ال األرجح

الخنادق. ِقمم فوق من ويقفزون
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إنَّ ُشجعان. رجاٍل مع عمَل فقد حدث مهما حسنًا، الحلقة. إىل وعاد كلود استدار
الجنود كان ما كثريًا العالم. هذا يف عاش قد أنه عن راضيًا جعَلته الرجال هؤالء معرفة
يُقدِّم نفسه وجد قد هو وها ضائقة، يف يقعون حني ية الرسِّ بالنذور اإلله إىل لون يتوسَّ
أيتقبَّل امُلقابل. لدفع مستعدٌّ إنه كلود. من املقابل فليأخذ ديفيد الربُّ أعاد إذا النذور؛ هذه

منه؟ الرب
قطاٌر االتصاالت خندق مدخل عند أتى األعصاب. عىل صعٌب االنتظار ساعة. مرَّت
إذ جيد؛ وضٍع يف صار قد القيادة مقر أن الرجال رأى للحلقة. والقهوة بالذخرية ل ُمحمَّ
ُمفادها: العقيد يد إىل رسالٌة وصلت هذا. القصف وابل تحت ساخنًا طعاًما إليهم يوصل

القصف.» وابل ف يتوقَّ عندما ُمستعدِّين «كونوا
اْلتَفت، حني «األنف». منطقة يف اشة الرشَّ املدافع لُرماة وأراها الرسالة، تلك كلود أخذ
نهر من خارٌج كأنه ُمبتالٍّ وكان ورسواله، قميصه حتى زيَّه خلع وقد أمامه هيكس وجد
وصاح: كلود أُذن عىل فمه وضع قماش. قطعة يف ملفوفة يُده كانت الدم. ببُقع ومغطٍّى

العقيد.» إىل الخرب أرسل قادمون. إنهم الطريق. ضلُّوا قد كانوا عليهم. «عثرنا
جريهارت؟» «أين

القصف!» ف توقَّ إلهي، يا هنا. إىل سيُحرضهم آٍت؛ «إنه
الحلقة، يف املوجودون الرجال شهق بالذهول. أصابهم نحٍو عىل فجأًة القصف ف توقَّ
والخانق بالدخان امُلمتلئ األسَود الهواء كان ارتفاع. من يسقطون كانوا كأنهم وجثَوا

قوي. ٍر كُمخدِّ الصمت وكان كاملوت. ساكنًا امُلحرتق، والبارود الغازات برائحة
أيها «استيِقظوا املدفعية. ِفَرق استعداد من ليتأكَّد «األنف» إىل عائًدا كلود رَكض

هنا!» وجودنا سبَب تعلمون أال الِفتيان!
قادمون «إنهم بجانبه. الخندق إىل املراقبة نقطة يف كان الذي فولر بريت عاد

سيدي.» يا
لحظٍة ويف الحلقة. بطول النريان وأُطِلقت اشة. الرشَّ املدافع إىل اإلشارَة كلود أعطى
وحدَّق املدفع قاعدة عىل َصِعد الخلف. إىل الكثيفة الدخان ُسحُب فانجرَفت نسيٌم هبَّ
يتَّسع ُمتموِّجة طويلة صفوٍف يف الخنزير» «رأس يسار من يقرتب العدوَّ رأى النظر.
صفوف اختفت التقدُّم. ف توقَّ فجأًة الرئييس. الخندق نحو تتَّجه جنود لثمانية عرُضها
تظهر ولم األمام، إىل ياردًة خمسني مسافة عىل األرض يف ُمرتَفع خلف الراكضة الجنود
بما ذكيٍّا يكون أن به يجدر ما؛ شيئًا ينتظرون أنهم لكلود خطر الفور. عىل ثانيًة
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الخاصة الهاتفية الخطوط عامل إليه أتى كذلك. يكن لم لكنه ينتظرونه، ما ملعرفِة يكفي
بالعقيد.

دقيقة. ِعرشين غضون يف سيَِصلون ميزوري. كتيبة من رسوٌل القيادة بَمقرِّ «يوجد
تصمدوا.» أن عليكم الحني، ذلك وحتى الحال. يف هنا إىل العقيد سرُيسلهم

أساليبهم.» أفهم ال غريب. نحٍو عىل فون يترصَّ األملان «سنصمد.
األرض، فتق بانفجار الخنزير» «أنف ت انشقَّ يشء. كلُّ اتَّضح يتحدَّث، كان وبينما
وجَهيهما. عىل أرًضا العقيد ورسول كلود ُطِرح واللَهب. الدخان من بركاٍن يف وتصاعد
بالقتىل مليئة الدخان من حفرة إىل ل تحوَّ قد «األنف» وجدا قدَميهما، عىل نهضا عندما

بأكمله. الجورجي املدفعية فريُق ُقتل وامُلحترضين.
«األنف» أسفل املوجود امَلنجم ُصِنع امُلرتَفع. خلف األملان انتظار سبَب هو هذا كان
خندق عىل الهمجيُّون األملان استوىل عندما األرجح، عىل عشوائية بصورٍة طويل وقٍت منذ
ظلُّوا املاضية ساعًة والعرشين األربع مدار وعىل ُمضايَقات. دون من أشُهر عدَة مولتك

هناك. ستتمركز حامية أقوى أنَّ نوا خمَّ إذ راتهم؛ ُمتفجِّ يُدخلون
الرجال كان البنادق. عىل متوقًفا الوضع صار مِرسعني. يأتون كانوا أوالء هم ها
ُمتسائلني قائدهم إىل نظروا أخرى. مرًة أقدامهم عىل نَهضوا قد الصدمة من ُصعقوا الذين
لحظات غضون يف عينَيه. أمام تَُخور عزيمتهم أنَّ كلود شَعر . تغريَّ قد ته بُرمَّ املوقف وكأن
وهو الخندق بطول جرى املكان. ويقتحمون رءوسهم فوق الهمجيُّون األملان سيُصبح

قراركم!» القرار قراركم، «القرار ويصيح: الرمال أكياس فوق من يُشري
شَعر كلود لكن الرَّصاص، إطالق وبَدءوا أخرى مرًة الصفوف يف البنادق ُرماة انتظم
كان إذا االنسحاب. يف بالفعل تُفكر كانت عقولهم وأن والرتدد، الوهُن أصابهم الجنود أن
ال دقيًقا. بالبنادق التصويب يكون أن بد وال رسيًعا، يكون أن بد فال شيئًا، يفعلوا أن لهم
حَدث الحاجز. إىل ومنها املدفع قاعدة إىل قفز … رة ُمدمِّ نريان سوى نفًعا سيُجدي يشء

رجاله. عىل يُسيطر صار واللحظة؛ التَّو يف يشءٌ
ثابت، بمًدى الرَّصاص تُطِلق أن خلفه املوجودة البنادق ِفَرق نادى ثابت!» «ثابت،
الجنود كان األملان، صفوف طول فعىل العدو. إصابة يف نجَحت الطلقات أنَّ ورأى
وأخذ يتبَعوهم، أن البنادق ِفَرق فنادى اليسار؛ تجاه قليًال انحرفوا ويسقطون. يتعثَّرون
وتوجيَه املدى تصويب يستطيع أنه عىل يقترص األمر يكن لم ويَديه. بصوته ههم يُوجِّ
الوجوه من الصف ذلك كالصخر. خلفه الجنوُد بات بل املكان، هذا من الرصاص إطالق
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هؤالء مع َقط. عنه أعيُنهم تَِحْد لم … وأوسكار وأندرسون وفولر وجونز هيكس باألسفل؛
يشء. بأي القيام يمكنه الرجال،

منطقة من ياردة عرشين عن يزيد ال بمقداٍر األملان صف يف األيمن الجناح انحرف
أحبط والجثث. الحطام من الكومة تلك تحت لالحتماء ُمحاَولة يف امُلحطَّمة؛ «األنف»
لم اليسار. باتجاه ًدا ُمجدَّ االنتفاخ وعاد االحتماء، محاولَة البنادق ِفرق من الرسيع الرتكيُز
حوله، تتناثر بدأت الطلقات لكن البداية، يف العدو انتباَه الحاجز عىل كلود ظهوُر يجذب
تقاَطر كتفه. واحدٌة وأصابت القصدير، من املصنوعة خوذته يف َرصاصتان واصطدمت
أنه وهو واحد، بيشءٍ إال يشعر يكن لم ضعف. بأي يشعر لم لكنه ِمعطفه، عىل الدُم
جميًعا سيجُدهم لكنه موتى، يجدهم ربما بالدعم، ديفيد يأتي عندما رائعني. رجاًال يقود

يُقَهرون. ال لكن بًرشا، كانوا مقابرهم. إىل ُحملوا أن إىل أماكنهم يف صمدوا هناك.
لم االنتهاء. عىل أوشَكت قد العقيد بها قالها التي دقيقًة العرشين أن يُفكر كان
ساعة يف النظر من تُمكِّنه طويلة مدًة األمامي القتال خط عن برصه يُحوِّل أن يستطع
ذلك بعد يستعيده. أن ويُحاِول تواُزنه فقَد كأنه يرتنَّح وهو خلفه من الرجال رآه يده.
اللحظة ويف الداخل. إىل وسَحبه قدمه من هيكس أمسكه امِلرتاس. خارج وجهه عىل سقط
أكياس عىل اشة الرشَّ املدافع رَموا االتصاالت. خندق عند تصيح ميزوري كتيبة رأوا ذاِتها

رضورية. غري حركة أي إصدار دون من القتال يف واشتبَكوا الرمال،
عن بعيًدا «األنف» إىل به واتَجهوا كلود حَملوا وأوسكار فولر وبريت هيكس من كلٌّ
يريد كأنه إليهم ابتَسم غزيًرا. دًما ينزف يكن لم إليهم. ق تتدفَّ كانت التي الدعم كتيبة
ووجد وفتَحه، قميصه بريت مزَّق واهنة، فارغًة نظرًة تحمالن عيناه وكانت التحدُّث،
قد االبتسامة وجدوا أخرى، مرًة كلود إىل نظروا حني الرَّصاص. اخرتقها قد ثقوب ثالثة
قائده. وجه من والدخان الَعرق هيكس مسح عينَيه. نظرة وخبَْت شفتَيه، من اختفت

ذلك!» عىل للرب الشكر أخربه. لم أنني للرب «الشكر قال:
أشالء إىل جريهارت ُمزِّق لقد هيكس. إليه يرمي ما يعرفان وأوسكار بريت كان
مًعا يركضان كان ميزوري. كتيبة عن يبَحثا كي القصف وابل تحت انطلقا عندما بجانبه
األسالك من جزء يف تعثَّرا الدخان. بسبب بوضوح الرؤية عىل قادَرين غريَ الخالء عرب
بأن هيكس إىل ح ولوَّ اليمني، إىل ديفيد انعطف كبري. خندق فوق مرتوًكا كان الشائكة
ركض عندئٍذ القذيفة. سقطت عندما ياردات عرش من أكثُر بينهما يفصل يكن لم يتبَعه.

بمفرده. هيكس الرقيب
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١٩

مع املخانق عىل ببطء تتحرك سفينٌة وثَمة البحر، يف تدريجيٍّا وتختفي الشمس تغرب
من الُعلوية األجزاء عىل عوا تجمَّ البُنِّي. الزيَّ يرتدون برجاٍل األسطح تعجُّ املد. حركة
يُشاهدون كانوا بينما واالسرتخاء. الهدوء عليهم بدا التطريد. وقت يف كالنحل السفينة
وبدا ا، ُمغتمٍّ وبعضهم ُمبتهًجا، وبعُضهم التفكري، يف غارًقا بعضهم بدا الشاطئ، اقرتاب

الوطن. غادروا الذين أنُفسهم الرجاَل هُم يعودوا لم ُمباٍل. غريَ العديد
غروب ج توهُّ ويُراقب ويُفكر يُدخن السفينة مؤخرة عند يقف هيكس الرقيب كان
منذ السنة عىل تزيد مدٌة مرَّت حب. السُّ تعلوها التي املياه فوق ح يُلوِّ وهو األحمر الشمس

. تغريَّ أيًضا وهو املدة، تلك يف العالم تغريَّ فرنسا. إىل أبحر أن
لن يحترض، ماكيس العقيد إن الطبيب «يقول الرقيب. إىل طريَقه فولر بريت شقَّ
غًدا.» نيويورك يف العسكريَّ العرض يحرض أن عن فضًال السفينة، من ينزل حتى يعيش
«حسنًا، يشء. يف يَعنيه ال ماكيس أصاب الذي الرئويَّ االلتهاب كأنَّ كتَفيه هيكس هزَّ

هناك.» منه أفضل ضباًطا فَقْدنا لقد نقلق! أن ينبغي
ا جدٍّ قويٍّا يكون حني للغاية، سيئًا يبدو األمر لكن منه. أفضل نفقد لم إننا أُقل «لم
أسابيع.» ملدة العسكري العرض هذا بشأن برقياٍت يُرِسل ظل لقد وامُلباهاة. التفاخر عىل
بالحديث يُغمِغم أَخذ عينه. بَطْرف ازدراء بنظرِة ورمقه حاجبَيه هيكس رفع «أها!»
عىل ى ترقَّ أنه أعتقد حال! أي عىل ماكيس العقيد «صار امُلتأللئة: املياه إىل شزًرا وينظر
عىل الحفاظ يف يُساعدان فولر وبريت هيكس كان وجريهارت!» كلود فعله ما أكتاف
يتشاجران ما وعادًة الدوام، عىل اآلخر أحدهما يُساِند كانا العريقة. إرينربايتشتاين قلعة
يدعم فإنهما ذلك، من بالرغم الخدمة. خارج يكونان عندما اآلَخر من أحُدهما ويتأفَّف
فالرب وأوسكار، جونز نيفتي أما مجموعتهما. من ى تبقَّ ما آخر إنهما اآلَخر. أحُدهما

األسود. البحر إىل ذَهابهما سبَب يعلم وحده
عندما واحدة مرٍة سوى خالله يفرتقا لم الراين وادي يف عاًما وهيكس بريت مكث
لم البندقية. إىل وذهب وامُلتواِصل، امُلرِهق السفر بسبب أسبوَعني ملدة إجازًة هيكس أخذ
بشأن ناشَدهم الذين واملسئولون القناصل إليه ل توسَّ وقد ُمناسب، سفر جواُز لديه يكن
البندقية مدينة إىل سيذهب إنه قال لكنه أقرب. بمكاٍن يقنع أن واجَهته التي الصعوبات
نبيذ» «حفلة وأقام كوبلنز، مدينة إىل بعودته فولر بريت ُرسَّ عنها. يسمع كان ما دائًما ألنه
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عىل يعيش بريت أن الرغم وعىل باآلخر. أحُدهما يعتنَي أن ينويان إنهما بعودته. احتفاءً
ُممتازة. النهَرين هذين بني السيارات ُطرَق فإن بلو، يبج نهر عىل وهيكس بالت، نهر

أكربُ وكانت أمه، مطبخ غاَدر منذ عليها كان التي اللطيفة سجيَّته عىل بريت ظل
امُلكتِنز امُلستدير وجهه عىل ارتسم فقد هيكس، أما الِخطبة. محاوالت تَْكراَر مشكالته
رغم مشاعره، الحرب أحداث جَرَحت البتَّة. لوجهه ُمالئًما يكن لم طفيف سخرية تعبريُ
عىل ووضعها األوسمة منح فإنَّ قوله، حدِّ وعىل اإلطالق. عىل لنفسه شيئًا يريد يكن لم أنه
الخاطئة، الصدور عىل لبان والصُّ النخيل سعف وتألُّق الجيش، يف ني امُلستحقِّ غري رءوس

القيم. عن مفاهيمه يُغريِّ جعله
إصالح وورشة مرآب يُدير أن العالم هذا يف فيه يرغب هيكس كان ما أشدَّ إنَّ
يُخطط فهو ذلك، من بالرغم ذلك. كل عىل بوفورت قضت آبل. ديل القديم صديقه مع
يريد إنه بابه. عىل وآبل» «هيكس اسَميهما: ويضع صديقه، ِذكرى إلحياء متجر إلنشاء
والجميلة املنطقية الداخلية األجزاء فحص يف حياته بقيَّة ويقَيض ساعَديه عن ر يُشمِّ أن

السيارات. يف
بطول البخار وصافرات اإلنذار صافراُت انطلقت الشمال، نهر إىل السفينة دخول مع
بعضهم يبتسم وراحوا الرجال استعدَّ العائدين. الجنود إىل حارَّة تحيٍة يف املائية الواجهة
إىل ينظر وأخذ ببطء سيجارة هيكس أشعل بعضهم. عىل السأم بدا بينما بعض، إىل

الوطن. أرض إىل يصل عندما أصدقاءه سيُحريِّ بتعبري ُعقبها
كريك. الفيل نهري ضفاف عىل بدأْت، حيث من ُمستمرَّة ويلر كلود قصة تزال ال
حارضة ِذكراه باملزرعة، امُللَحق املنزل يف تعمالن تزاالن ال اللتنَي العجوَزين إىل فبالنسبة
تُرى وهي الغروب كشمس الوعي، حدود آخر عند لتقبع سواها ما كل تتجاوز الدوام عىل

األفق. يف
تلك الجلوس؛ ُغرفة يف وهي الظهرية بعد األيام أحَد وفاته خرب ويلر السيدة ت تلقَّ

الهاتف. جرس رنَّ عندما القراءة عىل عاكفًة كانت فيها. ودَّعها التي الُغرفة
من رسالًة ينا تلقَّ فرانكفورت. من الربقيات مكتب معكم ويلر؟ مزرعة هذه «هل

موجود؟» ويلر السيد «هل قال: ثم قليًال الصوت تردَّد «… الحرب وزارة
الرسالة.» عيلَّ تقرأ أن يمكنك ولكن «ال،

إىل طريقها ست تلمَّ الهاتف. اعة سمَّ ووضَعت لك»، «شكًرا ويلر: السيدة قالت
فيها يكن لم ِسواه، خاللها الُغرفة يف يكن لم بمفردها، ساعًة جلست بهدوء. كرسيِّها
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ة، امُلحريِّ األسماء تلك بني ما مكاٍن يف طريقه. نهاية فيها ترتسم التي والخريطة هو سواه
مكانه. وجد

من إليها الخطابات توالت ثم ذلك، بعد أسابيع مدار عىل تصلها كلود ِخطابات ظلَّت
يشء. بكل تُخربها كي إمرته؛ تحت كان الذي والعقيد رفاقه

من كثريًا أقبَح ويلر للسيدة البرشية الطبيعة بَدت حني التالية امُلظِلمة الشهور يف
يف تُفكر راحت الصحف، يف تقرأ كانت بينما لها. َسْلوى الخطابات تلك كانت قبل، ذي
والجَشع الخسة طوفان كأنَّ بدا امُلقدَّس؛ الكتاب يف ِذكره وَرد الذي األحمر البحر عبور
يف ى تبقَّ ما كلَّ ذلك بعد اجتاح لكنه عبوره، من الِفتيُة يتمكَّن ألن يكفي بما انحرس قد
تقرأ كانت الرش، ِسوى كلِّه ذلك من يأِت لم شيئًا أن ترى كانت حني وابتَلعه. الوطن
تُلطخ لم جليلة. والقضية واضًحا النداء رأى أنه لنفسها وتؤكِّد أخرى مرًة كلود خطابات
ما تعلم إنها يكتبه. لم مما ا جدٍّ الكثري ن تُخمِّ إنها قط. واحدة شكٍّ ذرُة الصايف إيمانَه
كامل نحٍو عىل حياته وجد أنه كيف الحماسة؛ من الرسيعة الومضات تلك ثنايا بني تقرؤه
لقد للخداع! يتعرَّض أن من يخىش كان الذي هو بعيد؛ مكاٍن يف منها يتحرَّر أن قبل بد ال
اإلطالق. عىل بلد أفضُل هي فرنسا وأن عليه، هي مما أفضُل بلده بأن يؤمن وهو مات
أن أيًضا الجيد من كان ربما بها. ُمقتنًعا املرءُ يموت أن الجيد من جميلة ُمعتَقدات وتلك
تشكُّ إنها حتى اليقظة، تلك تخىش كانت بعدها. شيئًا يرى ال ثم الرؤيا تلك املرء يرى
اآلخر، ِتلو واحًدا األخرية. املؤسفة الخيبة تلك ل تحمُّ استطاعت قد كان إن فيما أحيانًا
األوان. قبل إليه، عادوا الذي العالَم الباسلة الجندية ورجال الحرب تلك أبطال يُغاِدر
الشباب، دماء يف الشجاعة أسماؤهم تلهب وضباط الحكايات، يف أفعالهم تُروى طيَّارون
يف يفعلها البعض بهدوء. بأيديهم اآلخر ِتلو واحًدا يموتون ُمروِّعة، َمخاطر من ناجون
مثل بأعمالهم يقومون أنهم يبدو حيث مكاتبه يف والبعض الذِّكر، مغمورة إقامة منازل
عن كلود والدُة تسمع عندما البحر. يف ويختفي سفينة جانب من ينزلق البعض البقية.
الرب أن تشعر أحضانها. بني وكأنه صدرها عىل بيدها وتضغط تجفل الحكايات، تلك
الذين أن تعتقد صارت قرأته، ما خالل فمن ُمفِجعة. ونهاياٍت ُمروِّعة آالٍم من أنقذه قد
القيام من يتمكَّنوا ولكي األمل، يف يُِرسفون الذين أولئك مثَله؛ جميًعا كانوا أنُفسهم يقتلون
أنهم وَجدوا النهاية ويف بشغف. يؤمنوا وأن األمل، يف يُِرسفوا أن عليهم كان به قاموا مما
يف هو … الوهم يُطيق ال والذي تعرفه، الذي الشخص لكن واإليمان. األمل يف أفرطوا قد

أمان.
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«األم» بلقب تُناديها ويلر، السيدة مع بمفردها ماهييل تكون عندما األحيان بعض يف
وحينها تسرتيحي». كي وتستلقي الُعلوي الطابق إىل فلتصَعدي األم أيتها «اآلن فتقول:
طاولة عىل تعمالن عندما عنه. بالنيابة وتتحدَّث كلود يف تُفكر أنها ويلر السيدة تعرف
واحد؛ شخٌص كأنهما مًعا فيه ويُفكران به يُذكِّرهما يشء ثَمة الفرن، عىل تنحنيان أو
تشعر ما دائًما هناك.» ولَدِك سرتَين األم، أيتها عليك «ال وتقول: ظهرها عىل ماهييل تُربِّت
بني فيما الفضاء عن معرفة بأي تهتمُّ ال ماهييل أن ورغم قريب، الربَّ أن ويلر السيدة
كثريًا أعىل ليس إنه حتى مبارشًة، فوقها وجوده تستشعر فهي إليها؛ أقرُب فالرب النجوم

املطبخ. َموقد من
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