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الباِلغة املمالك تلك من واحدًة املستقلة السيادة ذات بة الخالَّ هايلجفالدنشتاين مدينة كانت
خاضعًة أصبحت وقد األملانية. اإلمرباطورية أجزاء بعض منها تتكون زالت ما التي َغر الصِّ
اليوم ذلك من عاًما خمسني نحو قبل أي التاريخ؛ من رة متأخِّ فرتٍة يف الربوسية للهيمنة
ويرشبان حدائقها يف جلسا وقد نفسيهما براون واألب فالمبو فيه وجَد الذي الرائع الصيفي
والعدالة الحرب آثار من ٍ َهنيِّ غري بقدٍر متأثِّرًة للمدينة الحيَّة الذاكرة كانت ِجعتها. من
يلحظ أن إال املرءَ يسُع ال املدينة، إىل النظر بمجرَّد ولكن قريبًا. سيتضح كما الهوجاء،
الصغرية الَهزلية املمالك تلك أملانيا، يف سحًرا األشدَّ الجانب يُعدُّ الذي الطفويل الطابَع ذلك
أشخاًصا امللوك فيها يبدو والتي السيادة، الصاحبة األم اإلمرباطورية لسلطة تخضع التي
تَُعد ال التي الحراسة أكشاك يف األملان الجنود كان إذ الطُّهاة؛ مثل مثلهم عاديني َمحلِّيني
التي امُلفرَّجة فات ُ الرشُّ كانت فيما غريب، نحٍو عىل أملانية بُدًمى أشبه يَبدون تُحىص وال
بالذهب مطليًة كانت لو كما تبدو والتي بإتقان، امُلفرَّغة الفتحات ذات القلعة أسوار تُزيِّن
كانت رائًعا. كان الطقس ألنَّ وذلك ب؛ امُلذهَّ الزنجبيل كعك تُشِبه الشمس، أشعة تأثري تحت
لكنَّه نفسها، بوتسدام مدينة تتمنَّاه ربما الذي كهذا برويس، أزرق بلوٍن مكسوًة السماءُ
وحتى استخدامها. يف وأفَرط ِبِشِلن ألواٍن ُعلبة اشرتى طفًال أنَّ لو كما بشدٍة طاغيًا كان
عىل امُلدبَّبة الرباعم ألنَّ يانعة؛ بدت جذوعها تُغطِّي التي الرمادية األضالع ذات األشجار
الزرقاء السماء خلفية أمام ُمعنيَّ بنمٍط ها تراصِّ ظل ويف وردية، تزال ما كانت أغصانها

الطفولية. الرسومات من يُحىص ال عدٌد كأنَّها بدت الطاغية،
عام، بوجٍه حياته يف العميل وتوجهه عاديٍّا يبدو الذي براون األب مظهر من وبالرغم
لنفسه، اليقظة بأحالم يحتفظ كان ما عادًة لكنَّه رومانسية، ملسٍة من يخلو تكوينه يكن لم
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وداخل كهذا، يوٍم يف الزاهية الساطعة األلوان هذه فوسط األطفال. من العديد يفعل كما
دخَل قد بأنَّه شعوٌر راوده كهذه، ملدينٍة النبالة شعارات إطارات يُشبه الذي اإلطار ذلك
األكرب، أخيه مع أصغر أٌخ يفعل قد كما طفوليٍّا، استمتاًعا يستمتع كان لقد خيالية. قصًة
يقف كان والذي سريه، أثناء دائًما معه يحمله فالمبو كان الذي السيف نصل ذي بالُعكَّاز
ذهنه صفاء ظل ويف بَل، ميونخ. يف املصنوع الطويل قدحه بجانب اللحظة هذه يف منتصبًا
يف انهماكه مع البالية، ملظلته امُلَدمَلك األخرق الرأس ل يتأمَّ نفسه وجَد مسئولياته، من
لم لكنَّه امُللوَّنة، األطفال ُكتب يف تظهر كانت التي الغول عصا عن الخافتة الذكريات بعض

التالية: القصة باستثناء قط، خيايلٍّ يشءٍ أي يؤلِّف
حقيقية مغامراٍت يخوض أن بإمكانه املرء كان إذا ا عمَّ «أتساءل براون: األب قال
خلفيًة تُتيح املدينة أنَّ صحيٌح بنفسه. واعرتضها فيها نفَسه أقحَم لو هذا، مثل مكاٍن يف
املقوَّى الورق من بسيوٍف سيقاتلونك مواطنيها بأنَّ دائًما أشعر لكنني للمغامرات، رائعة

امُلروِّعة.» الحقيقية السيوف بتلك ال
يقتلون بل بالسيوففحسب، يقاتلون ال املكان، هذا يف مخطئٌ؛ «أنت صديقه: له فقال

ذلك.» من أسوأ هو ما ويوجد سيوف. بال
تقصد؟» ماذا «َعَجبًا! براون: قال

أوروبا يف الوحيد املكان هو هذا بأنَّ أُخربك أن عيلَّ يتعنيَّ «حسنًا، فالمبو: فأجابه
ناري.» سالٍح بدون قتيًال رجٌل فيه أُردَي الذي

وسهم؟» بقوس ُقِتَل أنَّه «أتقصد متعجبًا: براون سأله
لهذه الراحل األمري قصة تعرف أَال الدماغ. يف رصاصًة أقصد «بل فالمبو: فأجاَب
لعلك عاًما. عرشين من يقُرب ما منذ الرشطة ت حريَّ التي األلغاز أحد كانت لقد املدينة؟
للدمج، ا جدٍّ امُلبكِّرة بسمارك مخططات إبان بالقوة ت ُضمَّ املدينة هذه أنَّ بالطبع تذكر
اإلمرباطورية أرسلت إذ اإلطالق؛ عىل سهًال األمر يكن لم ولكن بالقوة، ت ُضمَّ باألحرى أو
ليحكم جروسنمارك، مدينة أمري أوتو، األمري إمرباطورية) تكون أن أرادت التي تلك (أو
نبيًال كان هناك، املعرض يف صورته شاهدنا لقد اإلمرباطورية. للمصالح وفًقا املدينة هذه
وجهه يحمل ال كنٍرس يبدو وكان حاجبان، أو شعٌر لديه يكن لم السن، يف ًما متقدِّ وسيًما
دقيقة. غضون يف ح سأوضِّ كما مضجعه، ت وأقضَّ أزعجته أموًرا واجه لكنَّه تجاعيد، أي
يف إطالًقا سهلة تكن لم مهمته لكنَّ بارز، ونجاٍح فائقة بمهارة يتمتع جنديٍّا أوتو كان
كانوا وهم املشهورين، أرنولد اء األشقَّ يد عىل معارك عدة يف ُهِزم إذ الصغرية؛ املدينة هذه
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كانت تذكرها؟ هل قصيدًة، سوينربن فيهم نََظَم الشعبية املقاومة يف وطنيني فدائيني ثالثة
تقول:

امللوك، ِفراء ترتدي ذئاٌب
امللوك، تيجان تعتمر وِغرباٌن
كالجراد، األشياءُ تلك انترشت
باملرصاد. لها الثالثَة لكنَّ

أنَّ األحوال من حاٍل بأيِّ الجزم ممكنًا يكن لم الواقع، ويف القبيل. هذا من يشءٌ أو
خسيسة خطوٍة يف — الثالثة األشقاء أحد كان الذي بول يتخلَّ لم لو سينجح كان االحتالل
االنتفاضة عىل القضاء ويضمن باملرصاد، األمور لهذه الوقوف عن — للغاية حاسمٌة لكنَّها
كان الذي لودفيج، ُقِتل وبعدها أوتو. األمري حاِجب ملنصب وترقيته أرسارها، جميع بتسليم
عىل االستيالء أثناء يده يف سيفه حامًال سوينربن، السيد أبطال بني الوحيد الحقيقي البطل
الُهماَمنْي بشقيقيه باملقارنة وجبانًا ُمنصاًعا كان الذي هاينريش، الثالث الشقيق ا أمَّ املدينة،
كينة السَّ مذهب واعتنَق ْوَمعة، بالصَّ أشبه مكاٍن يف انعزل فقد — خائنًا يكن لم وإن —
الدينية)، األصدقاء جمعية أعضاء (أو الكويكريني بممارسات أشبه كان الذي املسيحي
أخربوني لقد تقريبًا. يملكه ما بكل عليهم تصدَّق الذين الفقراء إالَّ َقط بأحٍد يختلط ولم
عباءًة مرتديًا رجًال آخر، إىل حنٍي من الحيِّ أرجاء يف ببعيٍد ليس وقٍت حتى يُرى ظل أنه

مدهشة.» بدرجٍة ناعم ووجٍه للغاية، أشعث أبيض بشعٍر رضيٍر، ِشبه سوداء،
مرٍة.» ذات رأيتُه «أعرُف، براون: األُب فقال

قبل. من هنا إىل جئَت أنَّك أعلم أكن «لم وقال: الدهشة، من بيشء صديقه إليه نظر
أرنولد، اء األشقَّ قصة هي هذه حال، أي عىل أعرف. مثلما املدينة هذه عن الكثري تعرف ربما
األحداث.» تلك يف شاركوا الذين الرجال جميع ومن بل منهم، الناجني آخر هاينريش وكان

طويلة؟» فرتٍة قبل مات أيًضا األمري أن تقصد «هل براون: فقال
أيامه يف أنَّه تُدِرك أن يجب تقريبًا. قوله يُمكننا ما كلُّ وهذا ماَت، «لقد فالمبو: قال
الحراسة فضاَعف الطغاة؛ تُصيب ما كثريًا التي العصبية الهواجس بتلك يُصاب بدأ األخرية
من أكثر يبدو فيما باتت الحراسة أكشاك إنَّ حتى قلعته، حول املعتادة والليلية النهارية
قىض رحمة. بال بالرصاص رميًا يُعَدمون فيهم امُلشتَبَه األشخاص وكان املدينة، يف املنازل
هذه يف وشيَّد بل األخرى، الُحجرات من هائلة متاهٍة قلب يف تقع ُحجرية يف تقريبًا حياته كل
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البعض يقول حربية. سفينٍة أو َخزنٍة مثل بالفوالذ ُمبطَّنة خزانًة أو ُقمرًة نفسها الُحجرية
أحًدا تسع ال مساحته األرض، باطن يف يٌّ ِرسِّ قبٌو ثمة كان الُحجرية هذه أرضية أسفل إنَّ
يف للعيش ا مستعدٍّ كان القرب، تفادي عىل الشديد وحرصه قلقه ظل ففي ثمَّ ومن سواه؛
قد الرَّعية أنَّ املفرتَض من كان أنه من الرغم فعىل بذلك؛ يكتِف لم لكنه كثريًا، يُشبهه مكاٍن
الحكومات ه تُِرصُّ ما نادًرا إرصاًرا — أوتو أرصَّ الثورة، قمع منذ السالح من تماًما ُجرِّدوا
ُطبِّق وبالفعل معنًى. من الكلمة تحمله ما ِبكلِّ وحريفٍّ ُمطَلق سالٍح نزع تطبيق عىل —
من جدٍّا عالية درجة عىل مسئولني يَِد عىل والشمولية الرصامة بأقىصدرجات السالح نزع
ن التيقُّ من وِعلمه اإلنسان قوة تبلغه أن يُمكن ما وِبَقدر ومألوفة، صغريٍة منطقٍة يف التنظيم
إدخال عىل شخٍص أيِّ مقدرة عدم من تام يقنٍي عىل أوتو األمري كان يشءٍ، أي من املطلق
التي الحقيقية غري امُلسدسات من مسدًسا كان ولو هايلجفالدنشتاين، مدينة يف سالٍح أيِّ

األطفال.» بها يلهو
«ال رأسه: تعلو التي األغصان يف الحمراء الرباعم إىل ينظر زال ما وهو براون األب قال
صعوبة بسبب األقل عىل كهذه؛ أشياء من ا تامٍّ يقينًا متيقنًا يجعله أن اإلنسان لِعلم يتسنَّى
األدوات بأبسط ُقِتلوا أناٌس هناك السالح؟ تعريُف فما وداللتها. األشياء هذه مثل تعريف
بأغطية ُقِتل من منهم وربما الشاي، يات بغالَّ اليقني سبيل عىل ُقِتل َمن منهم املنزلية،
ُمسدًسا، الُقدماء الربيطونيني من لرجٍل أظهرت فإذا أخرى، ناحية ومن الشاي. أباريق
استطاع ربما منه. رصاصًة ى يتلقَّ حتى سالًحا كونه يعرف لن أنَّه قطًعا أظنُّ فإنني
ربما األساس. من ناريٍّا سالًحا يَبُد لم أنَّه لدرجة ا جدٍّ جديٍد ناريٍّ سالٍح إدخال ما شخٌص

حال؟» أي عىل غريبًة الرصاصة تكن ألم القبيل. هذا من يشءٍ أو كالُكْشِتبان، بدا
بها يخربني ولم منقوصة، معلوماتي لكنَّ َقط، ذلك عن شيئًا أسمع «لم فالمبو: أجابه
يحاول وكان األملانية، الرشطة يف للغاية بارًعا ًقا ُمحقِّ كان لقد جريم. القديم صديقي سوى
األمور من العديد عن الحديث أطراف وتبادلنا استوقفتُه، َمن أنا لكنِّي عيلَّ، القبض إلقاء
عن أسأله أن نسيت لكنِّي أوتو، األمري مقتل بشأن هنا التحقيق عن مسئوًال كان املشوِّقة.
بُرهًة َسَكت ثم كالتايل.» كان حدث ما جريم، ذكره ما وحسب الرصاصة. بشأن يشءٍ أي

قائًال: كالمه يستأنف أن قبل واحدة، جرعة الداكنة جعته معظم ليجرع
الُغَرف إحدى إىل األمري قدوم يبدو فيما املتوقع من كان املوعود، اليوم مساء يف
وكان لقائهم. يف بشدٍة يرغب كان الذين الزوَّار بعض يستقبل أن عليه كان إذ الخارجية؛
استخراج مزاعم عن القديمة املسألة يف للتحقيق أُرِسلوا جيولوجيني خرباءَ الزوَّار هؤالء
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املدينة هذه عليه اعتمدت ما وهو األرجاء، يف هنا املوجودة الصخور بعض من الذهب
التفاوضمع عىل وقدرتها مكانتها عىل طويًال الحفاظ يف ِقيل) (كما السيادة ذات الصغرية
اللحظة، هذه وحتى أكرب. جيوٍش جانب من املتواصل القصف وطأة تحت حتى جريانها،

… أن وسعها يف كان التي التحقيقات أدقِّ إجراء رغم الذهب عىل يُعثَر لم
اكتشاف من تماًما نة ُمتيقِّ تكون أن وسعها يف كان «التي مبتسًما: براون األب فقال
الخائن؟ األخ عن ماذا ولكن األطفال. بها يلهو التي الحقيقية غري امُلسدسات من ُمسدٍس

األمري؟» به يُخرب ما لديه يكن ألم
الذي الوحيد الرسُّ هو هذا وأنَّ شيئًا، يعرف ال أنَّه يجِزم كان ما «دائًما فالمبو: فأجاب
التي املنقوصة الكلمات ببعض ما نوًعا ادِّعاؤه تأكَّد لألمانة، وتحرِّيًا به. شقيقاه يُخِربه لم
قائًال: بول، إىل أشار بينما هاينريش إىل نظر حني موته، لحظة العظيم لودفيج بها ظ تلفَّ
التعدين علماء وفد كان حال، أيِّ عىل األبد. إىل َسَكت ما رسعان ثم «… بأنَّ تُخربه لم «أنت
الثياب أفخم مرتدين الُغرفة يف ماثلني وبرلني باريس من القادمني املتميزين والجيولوجيا
شخٍص ألي معروٌف هو مثلما العلماء، بقدر زينته اتخاذ ألحٍد يروق يكن لم إذ وأنسبها؛
لكنَّها رائعة، احتفالية كانت امَلَلكية. الجمعية أمسيات من احتفاليًة أمسيًة قبل من حَرض
صورته رأيَت الذي — األمري حاجُب كان الوقت، وبمرور للغاية، متأخر وقٍت يف أُقيمت
ابتسامٌة شفتيه عىل ترتسم العينني الحاد الحاجبنْي األسود الرجل ذاك املعرض، يف أيًضا
الخارجية، االستقبال قاعات جميع يف عنه فبََحث مفقوٌد. األمريَ أنَّ اكتشَف قد — جوفاء
هي شاغرًة كانت الداخلية. الُحجرية إىل فُهِرع األمري، تعرتي التي الخوف نوبات تذكَّر ثم
يف وامُلقام الحربية ُفن السُّ بأبراج الشبيه الفوالذي الُربج أو الُقمرة إىل اتجه لكنَّه األخرى،
أيًضا. شاغرًة وجدها فتحها، وحني الوقت. بعض فتُحها استغرق التي الُحجرية وسط
بطريقٍة وأشبه أعَمق يبدو كان الذي األرض، تحت املحفور القبو داخل نظرًة وألقى فذََهب
وَهْرًجا مدويَّة رصخاٍت َسِمع القبو، داخل ينظر كان وبينما بالطبع. قوله حدِّ عىل ، بَقْربٍ ما

بالخارج. الطويلة واألروقة الُغرف يف ومرًجا
يكون أن امُلستبَعد من وكان بعيٍد، من يأتي وصخٍب ضجيٍج صوت كان البداية، يف
رصاٌخ ذلك أعقب ثم القلعة. جنبات خارج حتى ولو الحشد، نطاق يف يشء عن صدر
لو واضًحا ليكون يكفي بما ته حدَّ تعالت ثم ُمرعب، حدٍّ إىل وقريٌب واضحة غري بكلماٍت
يف الفزع أثار بوضوٍح الكلمات ُسِمَعت ثم بعض. عىل بعضها ويطَغ الكلمات تتداخل لم
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بإيجاٍز الَخَرب وقال الُحجرية داخل رجٌل اندفع أن إىل فأقرب، أقرب وأصبحت النفوس
املواقف. هذه مثل يف معهوٍد

َفق الشَّ نَدى يف األرض عىل مستلقيًا وجروسنمارك، هايلجفالدنشتاين أمري أوتو، كان
ويحدق جسده، عن بعيًدا ممدودتنَِي ذراعاه كانت فيما القلعة، حدود خارج الغابة يف امُلظِلم
لكنَّها َمنْي، امُلهشَّ وفكِّه صدغه من تقطر تزال ما الدماءُ كانت القمر. إىل متسعتني بعينني
الرسمية هيئته كامل يف أوتو وكان جسده. يف َحيٍّ كيشءٍ يتحرَّك الذي الوحيد الجزءَ كانت
الحزاَم أنَّ باستثناء القلعة، داخل ضيوفه الستقبال استعداًدا األبيضواألصفر، زيَّه مرتديًا
يحملوه. أن قبل بالفعل الحياة فاَرق قد وكان بجانبه. وُمكوًَّما ُمنحالٍّ كان الوشاح أو
الُحجرية يف دوًما يختبئ كان الذي فهو أُحجية؛ يُمثِّل كان مماته، أم محياه يف سواءٌ ولكن،

وحيًدا.» أعزَل النَِّديَّة الغابة يف يرقُد واآلن الحصينة الداخلية
ُجثَّته؟» عىل عثَر الذي «َمن براون: األب سأله وهنا

بقية أتذكر ال فون، هيدفيج اسُمها القرص ببالط أُلِحَقت شابة «فتاٌة صديُقه: فأجاَب
الغابة.» يف الَربِّية األزهار بعض تقطف كانت بالضبط، االسم

الذهِن شاغُر وكأنه فوقه األغصان من رأسه يعلو الذي الغطاء إىل ًقا ُمحدِّ الَقسُّ فسأله
منها؟» أيٍّا قطفْت «هل ما: لحدٍّ

جريم القديم صديقي أو األمري، حاَجب أنَّ بوضوٍح أذكُر «نعم، قائًال: فالمبو فأجاَب
تحمل فتاًة فرأَْوا ندائها، عىل بناءً أتوا، حني للغاية مروًِّعا كان املشهد إنَّ قال ما، شخًصا أو
النقطة أنَّ غري دمائها. يف املرضجة الجثة تلك إىل قًة ُمحدِّ بجسدها وتنحني ربيعية أزهاًرا
الخرب هذا نقل من بالطبع بد ال وكان املساعدة، وصول قبل بالفعل الحياة فارَق أنَّه األهم
يسوُد الذي الطبيعي الذُّعر ذلك يتجاوز الخرب إعالن أحدثه الذي الذعر كان القلعة. إىل
أشدِّ يف التعدين، خرباء سيَّما ال األجانب، الزوار كان فيما امللك. موت إعالن عند قٍرص جنبات
بدأ ما ورسعان البارزين، الربوسيني املسئولني من العديد وكذلك واالنفعال، الحرية درجات
البعُض؛ يظن قد ا ممَّ أكثر بالحادث كبريٌ َدخٌل له الكنز عىل العثور ُمخطط أنَّ ُف يتكشَّ
بل دولية، امتيازاٍت أو عظيمة جوائز عىل بالحصول وعوًدا واملسئولون الخرباء ى تلقَّ إذ
بسبب تكن لم األمري أقامها التي املنيعة العسكرية والحماية يَّة الرسِّ الُغَرف إنَّ البعُض قال
«… بشأن الرسية التحقيقات بعض إجراء وراء سعيًا كانت ما ِبَقدر الرَّعية من خوفه
طويلة؟» الفتاة قطفتها التي األزهار سيقان «أكانت متسائًال: براون األب قاطعه
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لقد جريم. قاله ما بالضبط هذا غريب! شخٍص من لَك «يا قائًال: فالمبو فيه َحدَّق
— والرصاصة الدماء من حتى األقبح أي — رأيه يف القضية هذه يف األقبح الجزء إنَّ قال

الزهرة.» رأس من قريب جزءٍ من ُقِطفت وأنَّها ا، جدٍّ قصريًة كانت األزهار سيقان أنَّ
أسفل من تقطفها ا، حقٍّ األزهار بالغة فتاٌة تقطف فحني «بالطبع، براون: فقال
لو كما فيبدو األطفال، يفعل مثلما مبارشًة، الرأس أسفل عند من قطفتها إذا ا أمَّ الساق.

بُرهًة. وتَردَّد «…
ماذا؟» لو «كما فالمبو: فسأله

هناك كانت بعدما هناك وجودها لتربير بتوتٍُّر؛ انتزعتها أنَّها لو «كما قائًال: فاستأنَف
بالفعل.»

من عداه ما وكلَّ الشكَّ هذا لكنَّ إليه، ح تُلمِّ الذي ما «أعرف بعبوٍس: فالمبو فقال
بالكثري يُقتَل أن املمكن من كان سالٍح. وجود رضورة واحدة؛ نقطٍة أمام يتالىش شكوٍك
ليس هنا الفرس َمْربَط لكنَّ العسكري، بِوشاحه حتى أو ُقلَت، كما األخرى، األشياء من
ذلك. تفسري نستطيع ال أننا والحقيقة عليه. النار إطالق كيفية بل مقتله، كيفية نفرسِّ أن
فيها ُمشتبًها — للحقِّ إحقاًقا — كانت ألنَّها هوادة؛ بال صارًما تفتيًشا الفتاة فتَّشوا لقد
تحت تعيش وكانت أرنولد، بول الفاِسد األسبق الحاِجب أخت ابنة كانت أنَّها مع قليًال،
الثورية الحماسة مع تعاطفها يف يُشتبه وكان للغاية، رومانسية كانت لكنَّها وصايته،
أن يمكنك وال األمران هما فسياِن رومانسيٍّا، كنت فمهما ذلك، ومع عائلتها. يف القديمة
مسدٍس. أو بندقية استخدام دون دماغه أو رجٍل فكِّ يف كبرية رصاصٍة استقرار تتخيَّل
هذا حلَّ لك أترك ولذا بالفعل؛ مسدٍس طلقتَي وجود من بالرغم مسدٍس، عىل يُعثَر ولم

صديقي.» يا اللُّغز
طلقتني؟» بوجود أدراَك الذي «ما النحيل: الَقسُّ سأله

ثقٌب يوجد كان ولكن رأسه، يف واحدة رصاصٍة سوى هناك تكن «لم رفيقه: فقال
الوشاح.» يف رصاصٍة عن ناجم آخر

األخرى؟» الرصاصة عىل ُعِثر «هل وسأله: فجأًة، األملس جبينه براون األُب فَقَطب
ذلك.» أذكر أظنني «ال قال: ثم قليًال، فالمبو د فَرشَ

«رويدك! قائًال: معتاد، غري فضويل برتكيٍز فأكثر أكثر جبينه قاطبًا براون صاح
لحظًة.» ذلك يف أفكر دعني وقًحا. تظنني ال رويدك! رويدك!
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األثناء، هذه ويف «حسنًا.» الجعة: من ى تبقَّ ما آخر يرتِشف وهو ضاحًكا فالمبو فقال
ووردية بيضاء صغريًة ُسُحبًا السماء يف وساَق املتربعمة، األشجار أثار خفيف نسيٌم َهبَّ
الجاذبية. من مزيًدا بأكمله ن امُللوَّ املنظر عىل وأضفت ُزرقًة أشدَّ السماء جعلت كأنَّها بََدت
بحضانٍة األشبه ديارهم إىل يعودون صغار كمالئكة الصغرية ُحب السُّ هذه بََدت فيما
طويل، َقَدٍح مثل شامًخا يقف دراجون، برج القلعة، يف بُرٍج أقدم كان بينما سماوية.

خافتًا. وميًضا توِمض األمري فيها مات التي الغابة كانت الربج، وخلف عادي. ولكنه
املطاف؟» نهاية يف هيدفيج املدعوة الفتاة لهذه حدَث الذي «وما : الَقسُّ تساءل وأخريًا
مسريته عن سمعَت أنَّك شك ال شوارتز. الجنرال من متزوجة «إنها فالمبو: فقال
مآثره قبل حتى ُمميَّزة مكانًة لنفسه حاز لقد ما. حدٍّ إىل رومانسية كانت التي العسكرية،
العسكرية، الرُّتَب أدنى من ى تََرقَّ لقد الواقع، ويف وجرافيلوت، سادوفا معركتَي يف البطولية

«… األملانية العسكرية املؤسسات أصغر يف حتى معتاٍد غري أمًرا كان ما وهو
فجأًة. جلسته يف براون األُب فاعتدل

لها يا حسنًا، حسنًا العسكرية! الرتَب أدنى من ى «تََرقَّ ر: يُصفِّ كأنَّه فاه فاغًرا صاح
الطريقة كانت أنَّها أعتقد لكنِّي إنسان، لقتل غريبة طريقٍة من لها ويا عجيبة! ٍة قصَّ من

«… الصرب من القدر بهذا الكراهية تتحىلَّ أن العجيب من لكن املمكنة، الوحيدة
الرجل؟» قتلوا طريقٍة بأيِّ تقصد؟ «ماذا فالمبو: سأله وهنا

باالعرتاض: يَهمُّ فالمبو كان بينما أضاف ثم بالوشاح.» قتلوه «لقد : بتأنٍّ براون فقال
وجود بسبب مات إنَّه أقول أن األفضل من كان ربما الرصاصة. بشأن أعرُف نعم، «نعم،

املوت.» إىل يُفيض ُعضاٍل كَمَرٍض يبدو ال الوشاح أنَّ أعلم وشاح.
السهل من يكون لن لكن رأسك، يف تدور ما فكرًة لديك أنَّ «أعتقد فالمبو: فقال
ُخِنق قد يكون ربما قبل، من أوضحُت فكما وشاحه. اخرتقت التي الرصاصة تجاهل

سالٍح؟» وبأي الفاِعل؟ فَمن النار. تعرَّضإلطالق لكنَّه ببساطٍة،
أوامره.» عىل بناءً الرصاُص عليه أُطِلَق «لقد : الَقسُّ قال وهنا

انتحر؟» أنَّه «أتقصُد فالمبو: سأله
أوامره.» عىل بناءً قلُت بل رغبته. عىل بناءً أقل «لم براون: األُب فأجاب

حدث؟» ما بشأن نظريتك ما حال، أيِّ عىل «حسنًا، فالمبو: فقال
كلُّ للتنظري. أمامي مجال ال ثمَّ ومن حاليٍّا؛ ُعطلتي يف «إنني وقال: براون، األُب ضحك
منها.» قصًة لك فسأحكي أردَت، وإذا الخيالية، بالقصص يُذكِّرني املكان هذا أن هنالك ما
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أبراج حول إكليًال لتُشكِّل كالحلوى، بََدت التي الصغرية، الوردية حب السُّ ارتفعت
الوليدة الوردية األغصان أن وبدا ب، امُلذهَّ الزنجبيل بكعك الشبيهة األسوار ذات القلعة
لونًا تكتسب الزرقاء السماءُ بدأت فيما إليهما، لتصل وتمتدُّ تنترش املتربعمة لألشجار

قائًال: فجأًة، حديثه براون األُب استأنَف حيث املساء، باقرتاب إيذانًا ساطًعا بنفسجيٍّا
الندى وحبَّات األشجار عىل تتساقط تزال ما األمطار كانت بينما ُموِحشة، ليلٍة «يف
مهروًال وسار للقلعة، جانبيٍّ باٍب من ُعجالٍة يف جروسنمارك أمري أوتو األمري خرج ع، تتجمَّ
يكن ولم ذلك. يلحظ لم لكنَّه لهم، حرص ال الذين الحرَّاس أحُد حيَّاه وقد الغابة. نحو
التي الرمادية الضخمة األشجار ابتلعته حني ُرسَّ نفسه. األمري أنَّه أحٌد يالحظ أن يف يرغب
غري جانٍب أكثر اختيار د وتعمَّ مستنقٍع. مثل األمطار، بمياه اتشاحها إثر لزجًة صارت
لم ولكن يتمنَّى، مما أكثر مطروٍق غري كان الجانب ذلك حتى ولكن قرصه، من مطروٍق
ألنَّ الدبلوماسية؛ املالحقة أو الفضول بدافع أحٌد يتبعه أن ضئيًال ولو احتماٌل هناك يكن
الكاملة الرسمية الثياب ذوي الدبلوماسيني جميع كان اللحظة، تلك ويف فجأة. جاء خروجه

عنهم. االستغناءَ يستطيع أنَّه فجأًة أدرك لقد ني. ُمهمِّ غري وراءه خلَّفهم الذين
يف بكثري نُبًال األقل الغريبة رغبته بل املوت، من خوفه هو األكرب هوسه يكن لم
وغزا جروسنمارك ترك الذهب، عن القديمة القصة هذه فبسبب الذهب. عىل الحصول
يف شكَّك لطاملا وبسببها، البطل، وذَبَح الخائن اشرتى فقط، وبسببها هايلجفالدنشتاين.
بالفعل الحقيقة يقول كان الخائن هذا أنَّ استنتج حتى واستجوبه، الكاذب الحاِجب ِصدق
عىل املزيد، بإنفاق ووعد األموال أنفق وبسببها، الذهب، بمكان جهله بِصدِق َشَعَر حني
قرصه من تسلَّل وبسببها، الُكربى، الغنيمة عىل الحصول عىل رهانًا اليشء؛ بعض مضٍض
وتحقيقها الشديدة، رغبته لنَيل أخرى وسيلٍة يف فكَر ألنَّه األمطار؛ تحت لصٍّ مثل ُخفيًة

وضيعة. بطريقٍة
الصخور بني طريقه، يشقُّ كان حيث متعرج َجبَيلٍّ مساٍر من العلوي الطرف يف وبعيًدا
ْوَمعة، الصَّ توجد كانت األعىل، من املدينة عىل تُرشف التي التالل سلسلة طول عىل الراسخة
األشقاء ثالُث فيها انعزل والتي شائكة، بنباتاٍت محاط كهٍف ُمجرَّد من أكثر تكن لم التي
يكون أن يُمكن ال أنه يعتقد أوتو األمري وكان العالم. عن نفسه حاجبًا طويلًة فرتًة العظماء
يبذل ولم سنوات، منذ مكانه يعرف كان لقد الذهب. عن التخيلِّ لرفض حقيقي سبٌب لديه
ممتلكاته يف زاهًدا الجديدة التصوُّفية عقيدته تجعله أن قبل حتى عليه، للعثور جهٍد أيَّ
أيِّ من َر التطهُّ عليه يُحتِّم َمذَْهبًا اعتنق اآلن لكنَّه لألمري، َعُدوٍّا كان أنَّه صحيٌح وَملذَّاته.
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يبوح يجعالنه مبادئه، واستمالة ملعتقداته، التملُّق بعض إبداءُ فربما ثَمَّ، ومن عداوات؛
أقامها، التي العسكرية االحتياطات شبكة من بالرغم جبانًا، أوتو يكن لم الذهب. بمكان
يخىش يجعله قوي سبٌب هناك يكن لم أنه كما مخاوفه. من أقوى جشُعه كان حال، أي وعىل
فقد ُكلِّها، اإلمارة يف خاصة أسلحٍة أي وجود عدم من نًا ُمتيقِّ كان فإذا هناك. إىل الذهاب
مائة ذلك يفوق التل فوق الصغرية الزاهد صومعة يف سالح أي وجود عدم من نه تيقُّ كان
يتعامل أن وبدون ُمِسنَّني، ساذَجني خادَمني برفقة األعشاب، عىل يقتاُت كان حيث مرة،
نحو مة ُمتجهِّ بابتسامٍة األسفل إىل أوتو األمري نظر األخرى. تلو سنًة آَخر إنساٍن أي مع
له تسنَّى ما وِبَقدر منه. أسفل املصابيح بأنوار املضاءة املدينة يف الساطعة امُلربَّعة املتاهات
أعدائه. مع واحدة بارود ذرة هناك يكن لم بينما بالبنادق، جني ُمدجَّ أصدقاؤه كان يرى، أن
لدرجة الجبيل، املسار هذا من حتى شديدة، َمقُربٍة عىل بالبنادق جون امُلدجَّ الُحرَّاس تََمْركز
أنَّ عن فضًال التل، أعىل إىل رسيًعا يصعدون الجنود ستجعل كانت منه واحدًة رصخًة أنَّ
عىل متمرِكزين الحرَّاس كان إذ منتظمة؛ حراسٍة لدوريات تخضعان كانتا والتالل الغابة
من األخرى الضفة وعىل املسافة، بِفعل أقزاًما بَدوا أنَّهم لدرجة امُلعِتمة الغابة يف هائل بُعٍد
أُحيط جانبي. طريٍق أيِّ عْرب ولو املدينة، إىل عدو أيُّ يتسلَّل أن يستحيل إنه حتى النهر،
وبطول والجنوبي، الشمايل والباب الرشقي والباب الغربي الباب عند بُحرَّاٍس القرصنفسه

تماًما. آمٌن أنَّه من األمريُ ن تيقَّ وحينئٍذ، األبواب. هذه تربط التي األربع الواجهات
تماًما ُمجرٌَّد القديم عدوه ُعشَّ أنَّ ووجد التل، قمة بلَغ حني اليقني ذلك تعزَّز ثم
أطراُفها تنتهي صغرية صخريٍة منصٍة عىل نفسه وجد إذ عليه؛ خطورٍة مصدر أيِّ من
خرضاء بنباتاٍت امُلحاط األسود الغاُر يوجد كان وخلفه الثالثة. الُجرف أركان عند فجأًة
دخول يستطيع رجٍل أيَّ أنَّ تصديق يصُعب كان إنه حتى للغاية منخفضة كانت شائكة
وعىل ضبابي. لكنَّه فسيًحا بدا الذي الوادي ومنظر الُجرف هاوية فكانت أمامه، ا أمَّ الغار.
لالنهيار آيٌل قديم برونزيٌّ قراءة منرب أو ِمقَرأة توجد كانت الصغرية، الصخرية ة املنصَّ
خرضاء بصبغٍة اكتىس قد النحايس أو الربونزي لونه وكان ثقيل. أملاني إنجيٍل وطأة تحت
أنَّهم فوًرا أوتو بال عىل َخَطر وهنا كهذا، مرتفع مكاٍن يف الجوية التعرية عوامل ظل يف
شاحبًا القمر بزوغ وبدا اآلن.» أصابها قد الصدأ أنَّ بُدَّ فال أسلحة، لديهم كانت لو «حتى

املطر. هطوُل وتوقَّف والصخور، القمم وراء املوِت شحوَب
تنسدل سوداء عباءًة ومرتديًا الوادي صوَب ناظًرا َهِرٌم رجٌل وقَف املنرب، وخلف
الواهن وصوته األبيض شعره لكنَّ به، امُلحيطة كاألجراِف باستقامٍة األرض نحو جوانبها
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الدينية. طقوسه من كجزءٍ وْعًظا يقرأ أنه الواضح من وكان الرياح. وسط ُمتهدِّجني كانا
«… خيولهم يف يثقون «إنهم قال:

يل تسمح أن أودُّ «سيدي، ُمعتادة: غري لطيفة بنربٍة هايلجفالدنشتاين أمري له فقال
معك.» فقط واحدة بكلمٍة

الحربية، عجالتهم «…ويف قائًال: الواهن بصوته القراءة يواصل الَهِرم الرجُل كان وهنا
الكتاَب أغلق ثُمَّ مسموعة، غري األخرية كلماته وأصبحت الجيوش…» ربِّ قدرة يف نثق لكننا
َهبَّ ما رسعان وهنا باملنرب. أمسَك أْن إىل بيديه س تََحسَّ رضير، شبه كان وألنَّه بوقار،
كعباءته، باهتتني سوداوين عباءتني يرتديان كانا وأسنداه. املنخفض الغار من خادماه
تكن لم وكذلك رأسه، اعتىل الذي الرمادي األبيض الشيُب يعلوه يكن لم شعرهما لكنَّ
أو كرواتيا من ريفيَّني، كانا إذ برصوفه؛ الدهُر أضناها التي كمالمحه شاحبًة مالمحهما
ما يشءٌ أزعَج األوىل، وللوهلة النظرات. تختلس وأعني َفظَّان عريضان وجهان لهما املجر،

الدبلومايس. ه وحسِّ شجاعته عضد يف يفتَّ لم هذا أن إال األمريَ،
شقيقك فيه مات الذي الرهيب املدفعي الهجوم منذ نلتِق لم أننا «يؤسفني وقال:

املسكني.»
مات.» قد شقيقيَّ «كال الوادي: صوب ناظًرا يزال ما كان الذي الَهِرم الرجُل فقال
حاجبيه عىل منسابًا بدا الذي األبيض وشعره املتديلِّ الناعم بوجهه واحدة لحظًة التفت ثم

ميت.» أيًضا فأنا ترى، «وكما وأضاَف: لة، امُلتهدِّ الثلج رقاقات مثل
هنا لست أنني م تتفهَّ أن «آمُل يسرتضيه: كأنَّه ألفاظه ينتقي وهو األمري له فقال
كان أيُّنا أو ا محقٍّ كان أيُّنا نتحدَّث ال دعنا الشديدة. النزاعات لتلك َشبَح وكأنني ألُطاردك،
ألنَّك إطالًقا؛ بشأنها مخطئني نكن لم األقل عىل واحدة نقطٌة فثمة النزاعات، تلك يف مخطئًا
أنَّ واحدة للحظة ولو أحٌد يتخيل ال عائلتك، سياسة عن قيل ومهما ا. ُمِحقٍّ كنت ما دائًما

«… أنَّ يف بهات الشُّ مستوى فوق أنَّك أثبتَّ لقد يستهويك، الذهب
بعينيه إليه يُحدِّق زال ما السوداء العباءة ذو الَهِرم الرجل كان اللحظة، تلك وحتى
سمع حاملا ولكن وجهه، عىل ترتسم الواهنة الحكمة مالمح وبعض الدامعتني الزرقاوين

الجبال. نحو ناظًرا بعيًدا وجهه وأشاَح ما، شيئًا يوِقف كأنَّه يده َمدَّ «الذهب»، كلمة
أسِكتوه.» ُمحرَّمة. أشياء عن يتحدَُّث إنَّه الذهب. عن يتحدَُّث «إنَّه وقال:

النجاَح يعترب ال أنه وهو الربوسية، والتقاليد السمات يف ل متأصِّ عيٌب لديه أوتو كان
وَقَدَر َقَدره أنَّ ر يتصوَّ كان لقد الربوسيون. عليها ُفِطَر سمًة بل جهٍد، بعد إليه يصل أمًرا
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األبد؛ إىل مقهورًة تظل أن لها ٍر ُمقدَّ شعوٍب عىل األبدي االنتصاُر هو الربوسيني من أمثاله
التالية، للحركة ا مستعدٍّ يكن ولم امُلباِغتة، األمور مع التعامل يف ضليًعا يكن لم ثمَّ، ومن
صوته وُخِنق فمه ُشلَّ الناسك، عىل للرد فمه بفتح همَّ فبينما أركانه. وَشلَّت باغتته التي
ثانيًة أربعون ومرَّت النزيف. إليقاف ِمرقأٍة مثل رأسه حول فجأًة ْت اْلتفَّ قوية ناعمة بِكمامٍة
بوشاحه ذلك َفَعال وأنَّهما ماه، كمَّ اللذان هما املجريَّني الخادَمني أنَّ يُدِرك أن قبل كاملة

العسكري.
املنرب عىل املسنود الثقيل إنجيله إىل واهنة بخطواٍت أخرى مرًة الَهِرم الرجُل ذَهَب ثم
قائًال: يتلو بدأ ثم يعقوب، رسالة إىل وصَل حتى فظيع، بَصٍرب أوراقه يف وَقلَّب النُّحايس،

«… ولكن صغري، عضٌو «اللساُن
بأقىصرسعته ويركض فجأًة يستدير األمريَ جعل الرجل صوت يف ما شيئًا أنَّ ويبدو
القرصقبل حدائق نحو الطريق منتصف يف أصبح ثم َصِعده. الذي الجبيل املسار عىل نزوًال
مراًرا تمزيقه حاول لقد وفكَّيه. عنقه عن وإزالته الخانق الوشاح تمزيق حتى يحاول أن
بني الَفرق يعرفان الكمامة هذه عقدا اللذان فالرجالن مستحيًال؛ كان ذلك لكنَّ وتكراًرا،
ساقاه كانت رأسه. خلف ويداه فعله يستطيع وما أمامه ويداه فعله الرجل يستطيع ما
إيماءة بأيِّ ليشري ُحرَّتني ذراعاه وكانت الجبال، يف الظباء مثل يشاء كيفما ليقفز طليقتني

أخرس. بشيطان أشبه كان الكالم. عن عاجًزا كان لكنَّه إشارة، بأي ح يلوِّ أو
عجزه يعنيه الذي ما تماًما يدرك أن قبل قلعته ألسوار امُلحوِّطة الغابة من اقرتَب ثم
إىل مًة ُمتجهِّ أخرى نظرًة نظَر وحينئٍذ، هكذا. بإسكاته مقصوًدا كان الذي وما الكالم عن
يكن لم لكنَّه املصابيح، بأنوار املضاءة املدينة يف الساطعة امُلربَّعة املتاهات نحو األسفل
صعوده أثناء يف باله عىل َخَطرت التي العبارات يُكرِّر بنفسه وَشعر املرة. هذه يبتسم
واحٍد ُكلَّ لكنَّ بالبنادق، جني ُمدجَّ ُحرَّاسه رأى يرى، أن له تسنَّى ما فِبَقدر قاتلة. بُسخريٍة
من حشٌد كان يعرتضه. حني ندائه عىل يَُرد لم إذا بالرصاص رميًا قتيًال سرُيديه منهم
دوريات إقامة يتسنَّى بحيث للغاية قريبة مسافٍة عىل متمرِكًزا بالبنادق جني امُلدجَّ الُحرَّاس
الصباح. حتى الغابة يف االختباء من فائدَة فال ثمَّ ومن والتل؛ الغابة يف منتظمة حراسٍة
حتى للغاية بعيدة مسافٍة عىل متمركًزا بالبنادق جني امُلدجَّ الُحرَّاس من آخر حشٌد وكان
هناك تكن لم ثمَّ ومن جانبي؛ طريٍق أيِّ عْرب ولو املدينة، إىل التسلل عدو أليِّ يستحيل إنه
منه واحدة رصخًة أنَّ وصحيٌح بعيد. مسار أيِّ عرب املدينة إىل العودة محاولة من جدوى
رصخة. أيِّ إطالق عن عاجًزا كان لكنَّه التل. أعىل إىل رسيًعا ستستحرضجنوده كانت
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السماء يف المعة ليلية زرقاء خطوٌط ظهرت بينما ملعانًا، يشتد الِفيضِّ القمر ضوءُ كان
هناك كانت نفسها، اللحظة ويف بالقلعة. املحيطة الصنوبر أشجار من سوداء خطوٍط بني
قبل من األشياء هذه مثل يالحظ لم ألنَّه بالضبط نوعها يعرف لم — ريشية عريضة أزهاٌر
بينما الوصف يفوق نحٍو عىل رائعًة وبدت القمر، ضوء تحت مغاير بلوٍن وتبدو المعٌة —
صوابه فقَد قد كان وربما األشجار. جذور حول تزحف كانت لو كما مًعا ع تتجمَّ كانت
أملاني بيشءٍ الغابة تلك يف شعَر لكنَّه لسانه، تُخِرس التي املعتادة غري الكمامة بسبب فجأًة
يفقده لم الذي صوابه بنصف يُِدرك كان الخيالية. القصة وهو أال مفهوم؛ غري نحٍو عىل
كانت إذا ا َعمَّ والدته يسأل كان حني وتَذَكَّر الغول. هو أنَّه ونَِيس غول، قلعة من يقرتب أنَّه
تعويذًة كانت لو كما زهرًة، ليقطف انحنى ثم موطنه. يف القديم امُلتنزَّه يف تعيش ببة الدِّ
َفرقعٍة صوَت ُمحِدثة ت فُكِرسَ يتوقع، كان ا ممَّ أقوى الزهرة ساُق كانت السحر. من تحميه
عاٍل: بصوٍت يُنادي ُجنديٍّا سمع وشاحه، يف بحرٍص وضعها يحاول كان وبينما خفيًفا.

املعتاد. مكانه يف يكن لم الوشاح أنَّ تَذَكَّر ثم هناك؟» «َمْن
برصاصٍة متبوعًة الثانية، النداء صيحُة جاءت ثم ًما. ُمَكمَّ كان لكنَّه الرصاخ، حاول
جروسنمارك أمري أوتو جثا وحينئٍذ، له. اخرتاقها بعد فجأًة َسَكن عاليًا صوتًا أحَدثت
يكن ولم الفوالذ، وال بالذهب ال أحًدا، ليؤذي عاد وما الخيالية، األشجار بني تام بسالٍم
التجاعيد أو حلُّه يصُعب بإحكام املعقود العسكري الرسمي وشاحه مكاَن يكشف ما ثمة
فلريَحم القمر. من املنبعث الخافت الِفيضِّ الضوء شعاع سوى امُلِسن جبينه عىل املحفورة

روحه. هللا
القلعة، َحَرس إىل الصادرة الصارمة األوامر عىل بناءً النار، أطلق الذي الحارس ا أمَّ
بالرصاص. رماه الذي الطريد آثار من يشءٍ عىل ليعثر الحال بطبيعة األمام إىل فَرَكض
ووجد — شهريًا عسكريٍّا بطًال بعدها صار وقد — شوارتز يُدعى جنديٍّا الحارس هذا كان
ٌم ُمكمَّ وجهه لكنَّ رسميٍّا، عسكريٍّا ِزيٍّا يرتدي أصلع رجٌل قتيًال أرداه الذي الشخص أنَّ
تلمعان الحياة، فارقتا فاغرتني عينني سوى فيه يُرى ال إنه حتى العسكري بوشاحه
كان ولذا الفك؛ يف استقرَّت ثم الكمامة الرصاصة اخرتقت لقد القمر. ضوء يف كالحجر
الحال، وبطبيعة فقط. واحدٍة بطلقٍة مات لكنَّه الوشاح، يف رصاصٍة عن ناجٌم ثقٌب يوجد
الَفِتيُّ الشابُّ شوارتز َمزَّق املواقف، هذه مثل يف السليم ف الترصُّ هو هذا يُعدَّ لم وإن حتى
قتله. الذي الشخص هوية أدرك ثم العشب. عىل بها وألقى الغامضة الحريرية الكمامَة
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الصغرية الغابة هذه بأنَّ االعتقاد إىل أميل لكنني ذلك، بعد حدث ا ممَّ ن التيقُّ يمكننا ال
فبخصوِص عنها. نجمت التي كالحادثة فظيعًة خيالية قصًة — يشءٍ كل رغم — شهدت قد
الذي بالجندي سابقة معرفٍة أيُّ لديها كانت هيدفيج املدعوة الشابة السيدة كانت إذا ما
الحادث مكان يف الصدفة بمحض موجودة كانت أنَّها أم املطاف، نهاية يف وتزوجته أنقذته
أن يمكننا لكن أبًدا، ذلك نعرف لن فربما الليلة، تلك يف بينهما الغرامية العالقة بدأت ثم
َف الترصُّ فت ترصَّ لقد بطًال. أصبح بَرُجٍل الزواج ت واستحقَّ بطلة كانت هيدفيج أنَّ نتخيل
يربطه يشءٌ هناك يكن لم حيث موقعه، إىل بالعودة الحارس أقنعت إذ والحكيم؛ الجريء
الحادث مكان من القريبني الخمسني الُحرَّاس أخَلص من واحٍد ُمجرَّد كان ألنَّه بالحادث؛
هناك يكن ولم الخرب. ُمعلنًة وصاحت الُجثَّة، بجوار فبقيت هي، ا أمَّ انضباًطا. وأكثرهم
بوسعها يكن ولم نارية، أسلحٍة أيَّ تملك تكن لم ألنَّها بالحادث؛ األخرى هي يربطها ما

منها.» أيٍّ عىل الحصول
سعيدين.» يكونا أن آمُل «حسنًا، ُمنتشيًا: ينهض وهو براون األُب قال ثم

ذاهب؟» أنت أين «إىل فالمبو: سأله
الذي أرنولد بول الشقيق الحاِجب، صورة عىل أخرى نظرًة «سألقي : الَقسُّ فأجاَب
من ذلك ن يُهوِّ فهل َعُدوَّه، خان ثم رفاقه الرجُل خان إذا أتساءل: إنني شقيقيه. خان

األوىل؟» خيانته
وردية ابتسامٍة ذي الحاجبنْي أسود الشعر أبيض رجٍل صورة مليٍّا يتأمُل ووقَف

عينيه. من املنبعثة الرشيرة التحذيرية النظرة مع متناقضًة تبدو ُمصطنعة
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