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األول الفصل

ُخْدَعًة ُر ُيَدبِّ بيرت اْألَْرَنُب

َكَلٍل. ُدوَن يَْعَمُل َمْشُغوٌل َلْألََسِف، َويَا اْألَذَى، َشيَْطاُن

إِالَّ ُ يَْهَدأ َال يَْهَدأُ، َال اْألَذَى َفَشيَْطاُن َوأَبًَدا؛ َداِئًما اْلُمْشِكَالِت ِيف النَّاِس ِمَن َكِثريٌ يََقُع ِلَهذَا
َقْد بيرت اْألَْرنَُب َكاَن يَنْتَِهي. َمتَى أََحٌد يَْعَلْم َال َعَمِلِه، ِيف ِباْلبَْدءِ َلُه يُْسَمْح إِْن َفَما ُمْضَطرٍّا،
اْلَفْوِر وََعَىل ، التَّلِّ َفْوَق َجاِنِبِه َعَىل ُمْلًقى ِبْرِميٍل َداِخَل يَْختَِفي جيمي الظَِّربَاَن ِلتَوِِّه َرأَى
ِيف َشكَّ َوَال َلُه، يُنِْصَت أَْن ِلبيرت يَنْبَِغي يَُكْن َلْم ِبالطَّبِْع ِلبيرت. يَُوْسِوُس اْألَذَى َشيَْطاُن َ بََدأ
َوَهَكذَا، َضِحيَّتََها. اْآلَخُروَن يَُكوُن ِحنَي ِباْلِحيَِل ُموَلٌع بيرت تَْعِرُفوَن، َفَكَما َفَعَل؛ َوَلِكنَُّه ذَِلَك،
جيمي َوَلِكنَّ اْلِربِْميِل، ِمَن َسيَْخُرُج جيمي َكاَن إِذَا ِلرَيَى يَتََطلَُّع َوأََخذَ َمْكَمِنِه، ِيف بيرت َظلَّ
َرأَى َوُهنَاَك ِبَداِخِلِه، النََّظَر َواْختََلَس اْلِربِْميِل َمْوِضِع إَِىل بيرت تََسلََّل بُْرَهٍة َوبَْعَد يَْخُرْج، َلْم

إِْغَفاءٍَة. ِيف نَْفِسِه َعَىل ًرا ُمتََكوِّ جيمي الظَِّربَاَن
َشيَْطاُن َكاَن اْلَوْقِت، ذَِلَك َوَطَواَل بَاِلٍغ. ِبُهُدوءٍ أََصاِبِعِه أَْطَراِف َعَىل ُمبْتَِعًدا بيرت َساَر
ُخْدَعًة تَُدبَِّر أَْن أَْسَهَل َفَما ِلجيمي؛ ُخْدَعٍة ِلتَْدِبرِي َراِئَعٌة ُفْرَصٌة َهِذِه ِبأَنَّ ِلبيرت يَُوْسِوُس اْألَذَى
َمأُْموٍن َغرْيُ ٌف تََرصُّ َفذَِلَك جيمي؛ ِمْن ْخِريَِة ِللسُّ ُفْرَصٌة ِلبيرت تُتَاُح َما َونَاِدًرا نَاِئٍم! ِلَشْخٍص
اْلِربِْميِل ِمَن َمَساَفٍة َعَىل بيرت َجَلَس ذَِلَك. يَْعَلُم َمْن َخرْيُ َوبيرت ُمْستَيِْقًظا، جيمي َكاَن إِذَا
بيرت َوَلِكنَّ ِلجيمي، ِحيَلًة يَُدبَِّر أَْن يُِريُد َكاَن َعِميٍق. تَْفِكرٍي ِيف اْستَْغَرَق ثُمَّ ِبُمَراَقبَتِِه، َلُه تَْسَمُح
إِنَّ بَْل ُدَعابَتُُه، َعَليِْه تَنَْقِلَب أَْن ِيف يَْرَغُب يَُكْن َلْم — َعابَِة الدُّ َكِثريِي اْألَْشَخاِص َكُمْعَظِم —
َعابَِة. ِبالدُّ ِصَلٍة أَيََّة — بيرت أَْي — َلُه أَنَّ جيمي يَْعِرَف أَالَّ َكِثريًا اْألَْفَضِل ِمَن َُّه ِبأَن َشَعَر بيرت
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َوُهنَاَك اءِ، اْلَخْرضَ اْلُمُروِج َعَىل َعيْنَاُه َوَقَعْت أَْن تََصاَدَف أَْفَكاِرِه، ِيف َغاِرٌق بيرت َوبَيْنََما
َ َفبََدأ ريدي؛ الثَّْعَلَب َكاَن ذَِلَك أَنَّ أَْدَرَك َما َعاَن َوُرسْ النََّظَر، ِفيِه َفأَْمَعَن اللَّْوِن، أَْحَمَر َشيْئًا َرأَى
ُخْدَعٍة ِلتَْدِبرِي ريدي الثَّْعَلِب اْسِتْغَالُل ِبَها يُْمِكنُُه الَِّتي ِلْلَكيِْفيَِّة التَّْخِطيِط ِيف النَِّشُط بيرت َعْقُل
َشيَْطاُن َكاَن َفَقْد َضاِحًكا؛ يَنَْفِجُر َجَعَلتُْه ِفْكَرٌة، ِببَاِلِه َخَطَرْت ، اْلبََرصِ َلْمِح َوِيف ِلجيمي.

ِلبيرت. ِباْلَوْسَوَسِة اِالنِْشَغاِل َشِديَد اْألَذَى
أَْن ِبِإْمَكاِني َسيَُكوُن أَنَُّه أَْعتَِقُد ُهنَا، إَِىل يَأِْتي ريدي أَنَّ «َلْو نَْفِسِه: ِيف َقاِئًال بيرت َفكََّر
َضاِحًكا َوانَْفَجَر ِبجيمي.» َسأَْفَعُل ِمثَْلَما أُْضُحوَكًة أَيًْضا ريدي ِمْن َوَسأَْجَعُل ِفْكَرتِي، ذَ أُنَفِّ

أُْخَرى. َمرًَّة
نِْديَاِن السِّ َطاِئِر َصْوَت ذَِلَك َكاَن تَْضَحُك؟!» «َعَالَم َساِئًال: َلُه يَُقوُل َصْوتًا بيرت َسِمَع ُهنَا

سامي.
َغَضَب َسيُثرِيُ إَِليِْه. اْلَمِجيءِ إَِىل ريدي الثَّْعَلِب ِلَدْفِع ُخطٌَّة بيرت بَاِل َعَىل َخَطَرْت َوَفْجأًَة
اْلَجَلبَِة َسبََب ِلرَيَى ِبالتَّأِْكيِد ريدي إَِليِْه َسيَأِْتي َوَهَكذَا، اِخ. َ الرصُّ إَِىل سامي َسيَْدَفُع ا ِممَّ سامي؛
َعِن ِعَوًضا َوَهَكذَا، ذَِلَك. يَْعِرُف َمْن َخرْيُ َوبيرت اْلَغَضِب، يُع َرسِ َوسامي سامي. يُْحِدثَُها الَِّتي

َقاِئًال: ٍة ِحدَّ ِيف بيرت َث تََحدَّ — يَنْبَِغي َكاَن َكَما — ِبأََدٍب سامي َعَىل الرَّدِّ
َعَليِْه.» أَْضَحُك ِبَما َلَك َشأَْن َال ُهنَا! َعْن بَِعيًدا َحلِّْق سامي، يَا ُهنَا، َعْن بَِعيًدا «َحلِّْق

ا ِممَّ َعَليِْه؛ يَُردُّ َوبيرت ِلبيرت، بَاِب السِّ تَْوِجيِه ِيف َ َوبََدأ اْلَفْوِر، َعَىل َغَضبًا سامي َفاْشتَاَط
يُْحِدُث َ بََدأ َما َعاَن ُرسْ َفِإنَُّه َغاِضبًا، يَُكوُن ِحنَي ُخ يَْرصُ َما َداِئًما َُّه ِألَن َونََظًرا َغَضبًا، سامي َزاَد
َفَرآُه يَْسَمَعَها، أَْن إِالَّ يََسْعُه َلْم اءِ اْلَخْرضَ اْلُمُروِج ِيف ريدي الثَّْعَلَب أَنَّ ِلَدَرَجِة َعاِليًَة َجَلبًَة
آِتيًا َكاَن ِتَجاَهُهَما. يَُهْرِوُل الثَّْعَلُب َ بََدأ َلَحَظاٍت، ِبْضِع ُغُضوِن َوِيف ِليُنِْصَت، َرأَْسُه يَْرَفُع بيرت
َفَهذَا ؛ اْلُمبَاِرشِ ِبالطَِّريِق يَأِْتَي َلْن ريدي أَنَّ يَْعَلُم بيرت َوَكاَن ْوَضاءِ، الضَّ ِتْلَك ُكلِّ َسبَِب ِلَمْعِرَفِة
اْلبُْستَاِن أَْطَراِف ِعنَْد اْلَقِديِم اْلَحَجِريِّ اْلِجَداِر َخْلِف ِمْن َسيَتََسلَُّل إِنَُّه بَْل ريدي، َطبَْع َليَْس

أََحٌد. يََراُه أَْن ُدوَن يَْحُدُث َما يََرى أَْن َويَُحاِوُل بيرت، َخْلَف اْلَقِديِم
ِليُْمِسَك أَِخريًا َلُه َسنََحْت َقْد اْلُفْرَصَة أَنَّ يَْعتَِقَد َحتَّى يََرنِي، إِْن «َما ِلنَْفِسِه: َقاِئًال بيرت َفكََّر
َعاَن ُرسْ َفِإنَُّه يَُراُم، َما َعَىل ءٍ َيشْ ُكلُّ َساَر إِذَا َلِكْن َعِتي، ُرسْ ِبأَْقَىص أَْجِرَي أَْن َعَيلَّ َوَسيَُكوُن ِبي،
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ُخْدَعًة يَُدبُِّر بيرت اْألَْرنَُب

ِيف سامي نِْديَاِن السِّ َطاِئُر يُْحِدثَُها الَِّتي ْوَضاءُ الضَّ تَتََسبََّب أَالَّ أَتََمنَّى تََماًما. أَْمِري َسيَنَْىس َما
اْألَْمُر.» َما ِلرَيَى اْلِربِْميِل ِمَن ِلْلُخُروِج َوَدْفِعِه جيمي الظَِّربَاِن إِيَْقاِظ

اْلَقِديِم اْلَحَجِريِّ اْلِجَداِر َعَىل َوَعنْيٍ جيمي، الظَِّربَاُن يَْغُفو َحيُْث اْلِربِْميِل َعَىل ِبَعنْيٍ َوَهَكذَا
تَاِئِم ِبالشَّ اْإلِْطَالِق َعَىل َعاِبٍئ َغرْيَ بيرت انْتََظَر َخْلِفِه؛ ِمْن ريدي الثَّْعَلُب يَتََسلََّل أَْن ُع يَتََوقَّ الَِّذي

سامي. نِْديَاِن السِّ َطاِئُر َلُه يَِكيلَُها الَِّتي
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الثاني الفصل

لًِّقا ُحمَ َيِثُب بيرت

ُسًدى. َحيَاتََك تُِضيَع أَْن ِهَي بَاِلَغٌة َحَماَقٌة

ِبِه َقاَم الَِّذي اْلَمْجنُوِن ِف التََّرصُّ ذَِلَك ِمثِْل َعَىل أَبًَدا تُْقِدْم َال أَبًَدا. اْلَمُقوَلَة َهِذِه تَنَْس َال
ِمْن ريدي الثَّْعَلِب بََراِثِن ِيف يََقَع ِبأَْن يَُجاِزُف َكاَن َعَجبًا، َفاِعًال؟ بيرت َكاَن َماذَا بيرت. اْألَْرنَُب
َعْن يَْختَِلُف َال بيرت َوَلِكنَّ ذَِلَك؟! ِمْن ُحْمًقا أَْكثََر ءٍ ِبَيشْ َسِمْعَت أَْن َسبََق َفَهْل َمْزَحٍة؛ أَْجِل
ِبْضِع تَْوِفرِي أَْجِل ِمْن َوالطَّيِْش اْإلِْهَماِل ِبُمنْتََهى يَْوٍم ُكلَّ ِبَحيَاِتِهْم يَُخاِطُروَن ُكثٍُر أَْشَخاٍص
اْألَْشيَاءِ ِيف ِليَُفكَِّر ْل يَتََمهَّ َلْم بيرت أَنَّ ِهَي َواْلَحِقيَقُة ُحْمًقا. أََقلَّ َليَْس آَخَر ِلَسبٍَب أَْو َدَقاِئَق
ِلَلْحَظٍة يَُفكِّْر َلْم يَنِْويِه. الَِّذي النَّْحِو َعَىل ُخَطُطُه تَِرسْ َلْم إِذَا تَْحُدَث أَْن يُْمِكُن الَِّتي اْلُمِخيَفِة
يَُعْد َلْم إِْن ُشُعوُرَها َسيَُكوُن َوَكيَْف اْلَعِزيِز َغِل الدَّ ِيف تََرَكَها الَِّتي ِغريَِة الصَّ بيرت يَِّدِة السَّ ِيف

أَبًَدا. اْآلَخِريَن يَتَذَكَُّر َال إِنَُّه اِالْسِتْهتَاِر؛ ُمْشِكَلُة ِتْلَك أُْخَرى. َمرًَّة اْلبَيِْت إَِىل
ِعنَْد اْلَقِديِم اْلَحَجِريِّ اْلِجَداِر َوَراءَ ِفيِه يَْزَحُف ريدي الثَّْعَلُب َكاَن الَِّذي اْلَوْقِت َطَواَل
ذَِلَك، يَْعِرُف يَُكْن َلْم ريدي أَنَّ َمَع ٍة، ِبِدقَّ َمْوِضَعُه يَْعِرُف بيرت َكاَن اْلَقِديِم، اْلبُْستَاِن َحاَفِة

بيرت. اْألَْرنَِب أََالِعيِب إِْحَدى أَنََّها َوَظنَّ ِباْألَْمِر َلَشكَّ يَْعِرُف، َكاَن َُّه أَن َوَلْو
يََرنِي، إِْن َوَما اْلِجَداِر، َفْوِق ِمْن النََّظَر يَْختَِلُس «َسْوَف نَْفِسِه: ِيف َقاِئًال بيرت َفكََّر
اْألَْكثَِر اْلُجْزءِ ذَِلَك إَِىل ُوُصوًال َوَسيَتََسلَُّل اْلَمرََّة، َهِذِه ِبي يُْمِسُك َسْوَف ِبأَنَُّه ِثَقًة َفَسيَْمتَِلئُ
ذَاِتَها.» اللَّْحَظِة ِيف ِلْلَقْفِز ا ُمْستَِعدٍّ أَُكوَن أَْن َفيَِجُب َفْوِقِه؛ ِمْن يَْقِفُز ثُمَّ اْلِجَداِر، ِمَن انِْخَفاًضا
ِسَوى ءٍ َيشْ ِألَيِّ يَنْتَِبُه َال َُّه َكأَن يَبُْدو َكاَن َفبَيْنََما تََماًما؛ بيرت َع تََوقَّ َكَما ءٍ َيشْ ُكلُّ َحَدَث
اْلَقِديِم؛ اْلِجَداِر ِمَن اْلُمنَْخِفِض اْلُجْزءِ ذَِلَك َعَىل َعيْنَيِْه ُمبِْقيًا بيرت َكاَن سامي، نِْديَاِن السِّ َطاِئِر



جيمي الظَِّربَاِن ُمَغاَمَراُت

ِليَتَأَكََّد اْلِجَداِر َفْوِق ِمْن النََّظَر يَْختَِلُس اْألَِخريُ َكاَن بَيْنََما ، اْلَحادَّ ريدي أَنَْف بيرت َرأَى َوَفْوًرا
اْألَنَْظاِر، َعِن اْلَحادُّ اْألَنُْف َهذَا ِفيَها اْختََفى الَِّتي اللَّْحَظِة َوِيف ُهنَاَك. يََزاُل َال بيرت أَنَّ ِمْن
َوَجَرى اْلِجَداِر، َفْوِق ِمْن ريدي َقَفَز ثَاِنيٍَة، َوبَْعَد ِبَحيَاِتِه. يَنُْجَو ِلَكْي ِلْلِفَراِر بيرت اْستََعدَّ
الَِّذي — سامي نِْديَاِن السِّ َطاِئُر ا أَمَّ أَْعَقاِبِه. ِيف يَْجِري َوريدي ُقوٍَّة، ِمْن أُوتَِي َما ِبُكلِّ بيرت
ءٍ َيشْ ُكلَّ نَِيسَ َفَقْد — اْإلِْطَالِق َعَىل ريدي يَْلَحْظ َلْم َُّه إِن َحتَّى بيرت، ِبَسبِّ ا ِجدٍّ َمْشُغوًال َكاَن

بيرت. َمَع ِشَجاِرِه َعْن
ِبسامي. يَلِيُق ذَِلَك َوَكاَن انَْطِلْق!» بيرت! يَا «انَْطِلْق َلْهَفٍة: ِيف سامي َصاَح

ُقوٍَّة. ِمْن أُوتَِي َما ِبُكلِّ يَْجِري َكاَن ذَِلَك، ِمْن بُدٌّ َة ثَمَّ يَُكْن َفَلْم ِباْلِفْعِل، بيرت انَْطَلَق َوَقِد
َكانَِت اءِ. اْلَخْرضَ اْلُمُروِج ِتَجاَه يَنَْطِلُق بيرت َرأَى ِحنَي أَنْيَاِبِه َعْن ا ً ُمَكرشِّ ريدي ابْتََسَم َوَقِد
ِببيرت َسيُْمِسُك أَنَُّه ِيف َشكٍّ أَْدنَى ريدي َلَدى يَُكْن َوَلْم اْلَعِزيِز، َغِل الدَّ إَِىل َطِويَلًة اْلَمَساَفُة
اْلِجَداِر إَِىل اْلَعْوَدَة َويَُحاِوَل بيرت يَُراِوَغُه أَْن ُمَحاِذًرا ُب يََرتَقَّ َوأََخذَ ُهنَاَك، إَِىل يَِصَل أَْن َقبَْل
ذَِلَك ِفْعَل يَُحاِوْل َلْم بيرت َوَلِكنَّ ذَِلَك، يَْفَعُل بيرت يَدََع أَْن يَنِْوي يَُكْن َلْم ُهَو اْلَقِديِم. اْلَحَجِريِّ
ِل َوِألَوَّ — َوُهنَاَك اءِ، اْلَخْرضَ اْلُمُروِج أَْعَىل اْلَقاِئِم التَّلِّ َحاَفِة ِتَجاَه ًة ُمبَاَرشَ انَْطَلَق َفَقِد أَْصًال؛

َجاِنِبِه. َعَىل ُمْلًقى َقِديٍم ِبْرِميٍل ُوُجوَد ريدي َالَحَظ — َمرٍَّة
اْلِربِْميِل.» َهذَا ِيف اِالْخِتبَاءُ ِباْسِتَطاَعِتِه َُّه أَن تَُرى يَا «أَيَُظنُّ نَْفِسِه: ِيف ريدي الثَّْعَلُب َقاَل
أَيَّاٍم، ِبْضَعِة َقبَْل اْلَقِديِم اْلِربِْميِل ِبذَِلَك َمرَّ َقْد َُّه أَن تَذَكََّر إِذْ أُْخَرى؛ َمرًَّة أَنْيَاِبِه َعْن َ َكرشَّ ثُمَّ
ذَِلَك، ِفْعَل َحاَوَل «إِذَا نَْفِسِه: ِيف َقاِئًال َوَفكََّر ُمْغَلَقٌة، َواْألُْخَرى َمْفتُوَحٌة نَاِحيَتَيِْه إِْحَدى َوأَنَّ

ِه. ِرسِّ ِيف َوَضِحَك ُمَطاَرَدِتِه.» َعنَاءَ أَتََكبََّد أَْن ُدوَن ِبِه َفَسأُْمِسُك
بََدا َفَقْد سامي، نِْديَاِن السِّ َطاِئِر َعْن ا أَمَّ أَْعَقاِبِه! ِيف ريدي َوالثَّْعَلُب يَْجِري، بيرت َراَح
َهيَّا، بيرت! يَا «انَْطِلْق َقاِئًال: َفَصاَح أُْخَرى، َقَفَزاٍت ِبِبْضِع َحتًْما ِببيرت َسيُْمِسُك ريدي أَنَّ َلُه
. َحِقيِقيٍّ أَذًى ِألَيِّ يَتََعرَُّض ُرْؤيَتِِه ِيف يَْرَغُب يَُكْن َلْم بيرت، َمَع ُمَشاَجَراِتِه ِبَرْغِم َفُهَو انَْطِلْق!»
َكاَد بيرت إِنَّ َحتَّى بيرت، ِمْن ا ِجدٍّ َقِريبًا ريدي َكاَن اْلَقِديِم، اْلِربِْميِل إَِىل َوَصَل إِْن َوَما
اْلِربِْميِل َفْوَق َعِظيَمًة َوثْبًَة بيرت َوثََب ِعنَْدِئٍذ، ريدي. ِبأَنَْفاِس يَْشُعُر أَنَُّه ِمْن َواِثًقا يَُكوُن
ًة ُمبَاَرشَ ُمتَِّجًها َعِتِه، ُرسْ ِبأَْقَىص َويَْرُكُض يَْرُكُض َوَراَح ، التَّلِّ أَْسَفَل َرْكَضُه َوَواَصَل اْلَقِديِم
َما ِلرَيَى اْستََداَر اْلَمنِْزِل، ذَِلَك إَِىل َوَصَل َوِحنَي جوني، ِلْلُخْلِد يَْعِرُفُه الَِّذي اْلَقِديِم اْلَمنِْزِل إَِىل
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ُمَحلًِّقا يَثُِب بيرت

أَْمًرا أَنَّ أُْخَرى أَْصَواٍت َوِمْن سامي نِْديَاِن السِّ َطاِئِر ِصيَاِح ِمْن أَْدَرَك َحيُْث َوَراءَُه؛ يَْحُدُث
الَِّذي النَّْحِو َعَىل ِبنََجاٍح تَِسريُ ِحيَلتَُه أَنَّ ِمْن ُمتَأَكٍِّد ِشبَْه بيرت َكاَن اْلَواِقِع، ِيف يَْحُدُث. َجَلًال

تََمنَّاُه.
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الثالث الفصل

ِميِل اْلِربْ ِرْحَلُة

ِيف ريدي. ِللثَّْعَلِب ُمبَاِغتًَة التَّلِّ َحاَفِة ِعنَْد اْلَقِديِم اْلِربِْميِل َفْوَق بيرت اْألَْرنَِب َقْفَزُة َجاءَْت
ِسَوى ءٍ َيشْ أَيِّ ِيف يَُفكُِّر يَُكْن َلْم َُّه إِن َحتَّى بيرت اْألَْرنَِب ِمَن ا ِجدٍّ َقِريبًا ريدي َكاَن اْلَواِقِع،
ُهَو يَْقِفَز ِلَكْي أََماَمُه اْلَوْقُت يَتَِّسِع َلْم َُّه إِن َحتَّى َكِبريٍَة َعٍة ِبُرسْ يَْرُكُض َوَكاَن ِبِه، اْإلِْمَساِك
ًة. ُمبَاَرشَ ِباْلِربِْميِل َفاْرتََطَم اْلَقِديِم؛ اْلِربِْميِل َفْوَق اْلَعِظيَمَة َقْفَزتَُه بيرت اْألَْرنَُب َقَفَز ِحنَي أَيًْضا
اْرتََطَم ِحينََما ريدي َفِإنَّ ثَمَّ َوِمْن ؛ التَّلِّ َحاَفِة ِعنَْد َكاَن اْلِربِْميَل أَنَّ تَذُْكُروَن أَنَُّكْم َشكَّ َال
أَنَّ َوتَْعَلُموَن . التَّلِّ َعَىل ِمْن يَنِْزُل َ بََدأ َوَطبًْعا، ْدَمِة؛ الصَّ ِة ِشدَّ ِمْن اْلِربِْميُل تََدْحَرَج ِباْلِربِْميِل،

إِيَقاَفُه. يَْستَِطيُع أََحٍد ِمْن َفَما ، التَّلِّ ِألَْسَفِل يَنَْدِفْع إِْن َما ِلذَا َدْحَرَجتُُه؛ تَْسُهُل اْلِربِْميَل
َكاَن َحتَّى اْألَْرِض َعَىل ِمْن يَنَْهُض يََكْد َلْم ريدي َفالثَّْعَلُب بِْط؛ ِبالضَّ َحَدَث َما َوَهذَا
يَتََدْحَرُج اْلِربِْميُل أََخذَ ُمتََزاِيَدٍة. َعٍة ِبُرسْ ُمنَْطِلًقا التَّلِّ ِألَْسَفِل َطِريِقِه ِنْصَف َقَطَع َقْد اْلِربِْميُل
َكانَْت اْلَوْقِت َوَطَواَل اْلَهَواءِ، ِيف َعاِليًا يَْقِفُز َُّه َكأَن بََدا َصِغرٍي، ِبنُتُوءٍ اْصَطَدَم َوُكلََّما ُمتََقاِفًزا،
َعِن نَتََجْت الَِّتي َجَسِدِه ِيف اْلُمْؤلَِمَة اْلَكَدَماِت تََماًما ريدي نَِيسَ َعِجيبٌَة. َضْوَضاءُ ِمنُْه تَْصُدُر
ِبَال يَتََدْحَرُج َراَح الَِّذي اْلِربِْميِل ِيف ُمَحْمِلًقا َوَقَف أَْن إِالَّ ِمنُْه َكاَن َوَما ِباْلِربِْميِل، اْصِطَداِمِه

َهَواَدٍة.
َوَقْد اْلَقِديِم!» اْلِربِْميِل َهذَا ِبَداِخِل أََحٌد َة ثَمَّ أَنَُّه ِمْن الثَِّقِة تََماَم َواِثٌق «أَنَا َقاِئًال: َهتََف
ِتْلَك ِيف َوَلِكْن اْلِربِْميِل، َداِخَل َغاِفيًا جيمي الظَِّربَاُن َكاَن تَذُْكُروَن، َفَكَما َصِحيًحا؛ ذَِلَك َكاَن
يَتََحرَُّك َكاَن َحيَاِتِه، ِيف َمرٍَّة ِل َوِألَوَّ تََماًما. ُمْستَيِْقًظا بَْل ُمْستَيِْقًظا، جيمي َكاَن اللَّْحَظِة،
َعَىل ُمِريًحا اْألَْمُر يَُكِن َلْم َمْولِِدِه. ُمنْذُ ِبَها تََحرََّك َعٍة ُرسْ أَيِّ ِمْن َكِثريًا أَْكَربَ َكِبريٍَة، َعٍة ِبُرسْ
َراَح َفَقْد اْإلِْطَالِق؛ َعَىل ِللتََّحرُِّك ُمِريَحًة َطِريَقًة ِتْلَك تَُكْن َلْم نََعْم، َلُه. ِبالنِّْسبَِة اْإلِْطَالِق
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ِليَِصريَ انَْقَلَب ثُمَّ ِباْألَْعَىل، َرأُْسُه َكاَن اْلِبَدايَِة، ِيف َواِر. ِبالدُّ أَْشَعَرتُْه َكِبريٍَة َعٍة ِبُرسْ يَتََدْحَرُج
ُهَو، َوْضٍع أَيِّ ِيف يُْدِرُك َعاَد َما َُّه إِن َحتَّى بَاِلَغٍة، َعٍة ِبُرسْ يَْحُدُث َكاَن ذَِلَك َوُكلُّ ِباْألَْسَفِل،
جيمي َكاَن اْألَْرِض، ِيف بُُروٍز ِبأَيِّ اْرتَِطاِمِه ِعنَْد اْلَهَواءِ ِيف يَْقِفُز اْلَقِديُم اْلِربِْميُل َكاَن َوُكلََّما
َلْم َوِبالطَّبِْع، َفْوَقُه. ُوُجوَدُه يَُصاِدُف اْلِربِْميِل ِمَن ُجْزءٍ ِبأَيِّ يَْرتَِطَم َحتَّى أَْعَىل إَِىل يُْقذَُف
ِبُفْرَصِة يَْحَظ َلْم ِبَحيُْث ا ِجدٍّ َكِبريٍَة َعٍة ِبُرسْ يَتََدْحَرُج َكاَن َُّه ِألَن اْلِربِْميِل؛ ِمَن اْلُخُروَج يَْستَِطِع

اْلُمَحاَوَلِة.
اِدَرِة الصَّ اْألَْصَواِت ِخَالِل ِمْن يَْعِرُف َكاَن َفَقْط اْلِربِْميِل، ِبَداِخِل َمْن يَْعَلُم ريدي يَُكْن َلْم
ِلرَيَى اْلِربِْميِل َوَراءَ التَّلِّ َعَىل ِمْن نَاِزًال انَْطَلَق ِلذَا ِبَداِخِلِه؛ أََحٌد َة ثَمَّ َُّه أَن اْلِربِْميِل َعِن
اْإلِثَاَرِة، َفْرِط ِمْن يََرتَاَقُص بيرت اْألَْرنَُب َكاَن اْلَوْقِت، ذَِلَك َطَواَل ِفِه. تََوقُّ ِعنَْد َسيَْحُدُث َما
ِمَن يَتََمكََّن َحتَّى جوني اْلُخْلِد بَيِْت ِمْن ِباْلُقْرِب اْلبََقاءِ َعَىل اْلِحْرِص أََشدَّ َحِريًصا َكاَن َوَلِكنَُّه
َوْسَط تََماًما أَْمَرُه نَِيسَ َقْد ريدي الثَّْعَلَب أَنَّ َوَرأَى َخَطٍر. أَيِّ ُوُقوِع َحاِل ِيف ِبَداِخِلِه اْلَقْفِز
ِعنَْدَما يَْحُدُث َقْد ِفيَما َفكََّر ِحنَي َضْحَكتَُه َوَكتََم اْلِربِْميِل، َداِخَل اْلَمْوُجوُد َمِن ِلَمْعِرَفِة ُفُضولِِه
سامي نِْديَاِن السِّ َطاِئُر َكاَن ِبَداِخِلِه. َمْن ريدي َويَْكتَِشُف التََّدْحُرِج َعِن اْلِربِْميُل ُف يَتََوقَّ
بيرت َرآُه َما أَْكثََر ِتِه ِبُرمَّ اْألَْمُر َكاَن َحْلُقُه. يَنَْشقُّ َكاَد َحتَّى َصْوتِِه ِبِمْلءِ َصاِرًخا َفْوَقُه، يَِطريُ

إِثَاَرًة. َحيَاِتِه ِيف
َسْفِح ِعنَْد اءِ اْلَخْرضَ اْلُمُروِج ُعبُوِر إَِىل َسِبيلِِه ِيف َكاَن اْلَعُجوَز اْلَقيُّوَط أَنَّ َوتََصاَدَف
اْلَقيُّوُط َسِمَع َوِبالطَّبِْع ، التَّلِّ َعَىل ِمْن اْلِربِْميِل تََدْحُرُج ِفيِه َ بََدأ الَِّذي اْلَوْقِت ذَاِت ِيف تََماًما التَّلِّ
ِتَجاَهُه، يَنَْدِفُع اْلِربِْميَل َرأَى َوِحنَي َمْصَدَرَها، ِليَْعِرَف أَْعَىل إَِىل َفنََظَر ْوَضاءَ؛ الضَّ اْلَعُجوُز
أَتَاَح َوَقْد اْلَربِْق، َعِة ِبُرسْ اْلَقِديِم اْلَمْرَعى نَْحَو يَْجِري َوانَْطَلَق ُعَواءً َفأَْطَلَق ِباْلَخْوِف، َشَعَر
َقرََّر َوَعَليِْه؛ اْلَجْرِي. ِيف — اْلَعُجوَز اْلَقيُّوَط أَِي — َعِتِه ُرسْ َمَدى ِليَْعِرَف ِلبيرت اْلُفْرَصَة ِبذَِلَك

أَبًَدا. َمَعُه َجْرٍي ِسبَاِق ِيف يَْدُخَل أَالَّ بيرت
ِت انَْكَرسَ اْلِربِْميُل، ِبِه اْصَطَدَم َوِحنَي َضْخٌم، َحَجٌر َة ثَمَّ َكاَن ، التَّلِّ َسْفِح ِعنَْد َوِباْألَْسَفِل
َقرََّر َوِحينََها ُمتََفرَِّقٍة، أَْجَزاءٍ إَِىل اْلِربِْميُل َل َفتََحوَّ َمًعا؛ أَْجَزاءَُه تَْرِبُط الَِّتي اْلَمْعِدِنيَُّة اْلَحَلَقاُت
جوني اْلُخْلِد َمنِْزِل َداِخِل إَِىل انَْطَلَق َوَهَكذَا، اْألَنَْظاِر. َعِن اْخِتَفاِئِه َوْقُت َحاَن َقْد َُّه أَن بيرت
جيمي الظَِّربَاَن بيرت َرأَى َوِحنَي يَْحُدُث، َما ُمَراَقبَُة يُْمِكنُُه ِبَحيُْث اْلَمْدَخِل، ِيف َ َواْختَبَأ اْلَقِديِم
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ِفيَما ِلَلْحَظٍة َفكََّر َقْد يَُكْن َلْم جيمي؟ ُقِتَل َهْل َقْلِبِه. إَِىل َعِظيٌم َخْوٌف َزَحَف ِحَراٍك، ِبَال َراِقًدا
ثُمَّ ِرْجًال يَُحرُِّك جيمي َ بََدأ اللَّْحَظِة، ِتْلَك ِيف َلِكْن اْلُخْدَعَة. ِتْلَك َدبََّر ِحنَي ِلجيمي يَْحُدُث َقْد
َعَىل َوَوَقَف ِببُْطءٍ تََقلََّب ثُمَّ َمْوِضِعَها، ِيف تََزاُل َال أَْرُجَلُه أَنَّ ِمْن يَتَأَكَُّد َكاَن َلْو َكَما اْألُْخَرى،

َعَداءَ. الصُّ بيرت َس تَنَفَّ وَِعنَْدِئٍذ َقَدَميِْه،
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جيمي ِرَباِن الظَّ َثْوَرُة

أَْن آنَذَاَك، َلَك َفاْألَْسَلُم ِحذَْرُهْم! اْلَجِميُع َفْليَأُْخِذ جيمي، الظَِّربَاُن يَْغَضُب ِحنَي
نَاِظِرِه. َعْن تَتََواَرى

يَُكوُن َوِحنَي ُجنُونُُه، ُجنَّ َقْد َكاَن ذَِلَك. ِيف َشكَّ َوَال اْلَمرََّة، َهِذِه َغاِضبًا جيمي الظَِّربَاُن َكاَن
تَْعَلُموَن َكَما — ُهَو َعنُْه. اِالبْتَِعاِد َعَىل اْلَجِميُع يَْحِرُص اْلَحاَلِة، َهِذِه ِمثِْل ِيف جيمي الظَِّربَاُن
اْآلَخِريَن، ُشئُوِن ِيف ُل يَتََدخَّ َال َفُهَو َعاَدًة؛ اْلَعاَلِم َهذَا ِيف ِطيبًَة ِغريَِة الصَّ اْلَكاِئنَاِت أَْكثَِر أََحُد —
َقْد ُظْلًما أَنَّ َويَْشُعْر يُْستََفزَّ إِْن َما َلِكنَُّه أََحٍد، َعَىل ُل يَتََطفَّ َال َفِإنَُّه َعَليِْه، أََحٌد ْل يَتََطفَّ َلْم َوإِذَا

ِمنُْه! َس تَْحَرتِ أَْن َفَعَليَْك َعَليِْه، َوَقَع
َجَسَدُه يَُهزُّ َوَراَح َقَدَميِْه َعَىل َوَقَف ِحينََما َغَضبًا، يَْستَِشيُط جيمي َكاَن اْلَمرَِّة، َهِذِه َوِيف
َفاِالْسِتيَقاُظ ذَِلَك؛ ِيف َلْوُمُه يُْمِكنُُه أََحًدا أَنَّ أََرى َوَال أََماِكِنَها. ِيف أَْعَضاِئِه ُكلُّ َكانَْت إِْن ِلرَيَى
الرِّْحَلِة ِتْلَك ِيف ِلجيمي َحَدَث َكَما ُمِميتًا، يَُكوُن َكاَد ، َوَهزٍّ َدْحَرَجٍة َعَىل َهاِنئٍَة َغْفَوٍة ِمْن
َفِإنَُّه ِلذَا َشْخٍص؛ أَيِّ ُجنُوُن ِليَُجنَّ يَْكِفي اْلَقِديِم؛ اْلِربِْميِل َداِخَل التَّلِّ أَْسَفِل إَِىل اْلُجنُونِيَِّة

ِتْلَك. َمَشاِعِرِه َعَىل يَُالُم َال ا َحقٍّ
َمَكاِنِه ِيف َظلَّ َقِديًما ِبْرِميًال أَنَّ يَْعَلُم َكاَن َفَقْد ِباْلَغبَاءِ؛ َوْصُفُه أَبًَدا يُْمِكُن َال جيمي َوإِنَّ
يَتََدْحَرَج أَْن اْلُمْستَِحيِل ِمَن َُّه أَن يَْعَلُم َوَكاَن نَْفِسِه، ِتْلَقاءِ ِمْن يَتََحرََّك أَْن يُْمِكُن َال َطِويًال َوْقتًا
َفَعَل َمْن َكاَن أَيٍّا أَنَّ ِيف َشكٍّ أَْدنَى َلَديِْه يَُكْن َوَلْم أََحُدُهْم، َدَفَعُه إِذَا إِالَّ التَّلِّ ِألَْسَفِل اْلِربِْميُل
َال َُّه أَن ِمْن تَأَكََّد إِْن َما َوَهَكذَا، ِإلِْزَعاِجِه. ذَِلَك َوَفَعَل اْلِربِْميِل، ِبَداِخِل َُّه أَن يَْعِرُف َكاَن ذَِلَك،

َهَكذَا. ِبِه يُوِقَع أَْن يُْمِكُن الَِّذي ذَا َمْن ِلرَيَى َحْوَلُه نََظَر َحتَّى ا، َحقٍّ َساِلًما َحيٍّا يََزاُل
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اْألَْصَواَت َسِمَع ِحنَي ِبَداِخِلِه َمْن ِلرَيَى اْلِربِْميِل َوَراءَ التَّلِّ ِألَْسَفِل َرَكَض َقْد الثَّْعَلُب َوَكاَن
َعَرَف ريدي أَنَّ َوَلْو أَْسَفَل، إَِىل ُمتََواِثبًا يَتََدْحَرُج اْلِربِْميُل َكاَن بَيْنََما َعنُْه، اِدَرَة الصَّ اْلَغِريبََة
يَْعِرُف، يَُكْن َلْم َوَلِكنَُّه ، التَّلِّ َفْوَق ِباْلبََقاءِ َلَقنََع جيمي الظَِّربَاُن ُهَو اْلِربِْميِل ِبَداِخِل َمْن أَنَّ
َشِهيٍَّة. إِْفَطاٍر ِبَوْجبَِة ُه يُِمدُّ َقْد اْلِربِْميِل ِبَداِخِل َمْن ِبأَنَّ نَْفَسُه يَُمنِّي َكاَن اْلَحِقيَقِة ِيف أَنَُّه َكَما
اْلَجْرِي، ِمَن اْألَنَْفاِس ُمتََقطَِّع اْلَقِديُم اْلِربِْميُل ِفيِه َم تََهشَّ الَِّذي اْلَمَكاِن إَِىل ريدي َوَصَل َوَهَكذَا،

َقَدِمِه. َعَىل جيمي ِفيَها َوَقَف الَِّتي اللَّْحَظِة نَْفِس ِيف
اْألُمُّ الطَِّبيَعُة َزوََّدتُْه َفَقْد يَْخِدُش؛ أَْو يََعضُّ َال َفِإنَُّه َغاِضبًا، الظَِّربَاُن يَُكوُن ِحنَي
اْألُْخَرى اْلَكاِئنَاِت ُمْعَظَم يَْجَعُل َوَلِكنَُّه ُمْطَلًقا، جيمي يَِضريُ َال َصِغرٍي، َراِئَحٍة ِبِكيِس اْلَعُجوُز
ِباْلَغَضِب يَْشُعُر ِعنَْدَما إِالَّ أَبًَدا، يَْستَْخِدُمُه َال جيمي إِنَّ ِباْلِفَراِر. َواللَّْوِذ أُنُوِفَها َسدِّ ِيف تَْرَغُب
يَْخَىش َال بَِب السَّ َولَِهذَا َهاِرِبنَي؛ أَْعَداُؤُه يَِفرُّ َما َفَداِئًما يَْستَْخِدُمُه، ِحنَي َوَلِكنَُّه اْلَخَطِر، أَِو

َوُحُقوَقُه. جيمي اْلَجِميُع ُم يَْحَرتِ أَيًْضا بَِب السَّ َولَِهذَا أََحًدا، جيمي
ِمْن بَْعًضا نََفَث َفَقْد َوْقتًا؛ يَُضيَِّع أَْن ُدوَن اْلَمرََّة َهِذِه اْلِكيَس ذَِلَك جيمي اْستَْخَدَم َوَقِد
يَنِْطَق أَْو يَْستَِديَر ِلَكْي ِلريدي اْلُفْرَصُة تَْسنََح أَْن َقبَْل ريدي الثَّْعَلِب َوْجِه ِيف الرَّاِئَحِة َهِذِه

ِبَكِلَمٍة.
َمَع َهِذِه أََالِعيبََك تَُماِرَس أَالَّ يَُعلُِّمَك َفَلُربََّما َهذَا، «ُخذْ ٍة: ِحدَّ ِيف جيمي الظَِّربَاُن َقاَل

َفاءِ!» َ الرشُّ ِجريَاِنَك
ٍة. ِبِشدَّ َوآَلَمُهَما َعيْنَيِْه ِيف الرَّاِئَحِة َهِذِه ِمْن بَْعٌض َدَخَل َلَقْد ريدي! ِمْسِكنٍي ِمْن َلُه يَا
ََّها إِن َحتَّى ا ِجدٍّ َقِويًَّة الرَّاِئَحُة أَْصبََحِت ذَِلَك بَْعَد ِلَوْهَلٍة، الرُّْؤيََة الثَّْعَلُب يَْستَِطِع َلْم اْلَواِقِع، ِيف
يَْلَهُث َوَراَح َصْدِرِه ِيف أَنَْفاُسُه اْختَنََقْت َوَقِد اْألَْرِض، َعَىل يَتََدْحَرُج َفَراَح ِباْلَغثَيَاِن؛ أََصابَتُْه
َشَفَقٍة. ِمْن ذَرٍَّة ِمْن َعيْنَاُه َخَلْت َوَقْد إَِليِْه، َوالنََّظِر ِباْلُوُقوِف جيمي َفاْكتََفى َعيْنَيِْه، َويَْفُرُك
أَْسَفِل إَِىل َدْحَرْجتَِني إِذْ ذَِكيٍّا نَْفَسَك َظنَنَْت َهذَا؟ ِيف َرأْيَُك «َما جيمي: َقاَل ذَِلَك، بَْعَد

َرَقبَتِي.» تُْكَرسَ أَْن اْلُمْمِكِن ِمَن َكاَن َكذَِلَك؟! أََليَْس ِبْرِميٍل، ِبَداِخِل َوأَنَا التَّلِّ
َداِخَل أَنََّك أَْعَلُم أَُكْن «َلْم َصْوتِِه: اْسِرتَْداِد ِمَن تََمكََّن بَْعَدَما بَاِكيًا، ريدي الثَّْعَلُب َقاَل

اْألََساِس.» ِمَن التَّلِّ أَْسَفِل إَِىل َدْحَرَجتَُه أَْقِصْد َوَلْم اْلِربِْميِل،
ا!» «َحقٍّ ريدي: َقاَلُه ا ِممَّ َكِلَمًة ْق يَُصدِّ َلْم إِذْ ُمْستَْهِزئًا؛ جيمي َهتََف
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جيمي الظَِّربَاِن ثَْوَرُة

َغرْيِ َعْن ِباْلِربِْميِل اْصَطَدْمُت َلَقِد أَْفَعْل، َلْم ْقِني َصدِّ أَْفَعْل، «َلْم َقاِئًال: ريدي َفاْحتَجَّ
َداِخَلُه.» أََحٍد ِبُوُجوِد ُمْطَلًقا أَْعِرُف أَُكْن َلْم بيرت. اْألَْرنََب أَُطاِرُد َوأَنَا َقْصٍد

بيرت، اْألَْرنََب تَُطاِرُد ُكنَْت «إِذَا َقاِئًال: اْستَْطَرَد ثُمَّ ا!» «َحقٍّ ثَاِنيًَة: جيمي الظَِّربَاُن َهتََف
ُهَو؟» َفأَيَْن

َُّه أَن اْلُمَؤكَِّد َوِمَن اْختََفى، َقِد بيرت اْألَْرنَُب َكاَن َفَقْد يَْعَلُم؛ َال َُّه ِبأَن َمَضٍض َعَىل ريدي أََقرَّ
َلِكْن َوُهنَاَك، ُهنَا َعيْنَيِْه جيمي أََداَر اْلَعِزيِز. َغِل الدَّ إَِىل ِلْلُوُصوِل اْلَوْقِت ِمَن ُمتََّسًعا يَِجْد َلْم

بيرت. ِلْألَْرنَِب أَثٍَر أَيُّ َة ثَمَّ يَُكْن َلْم
يَاءَ. َوِكْربِ ُشُموٍخ ِيف ُمبْتَِعًدا ِليَِسريَ ريدي الثَّْعَلِب إَِىل َظْهَرُه ُمِديًرا َهأْ» ْ «َهأ جيمي: َقاَل
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الخامس الفصل

َهاِرًبا َيَتَسلَُّل ريدي ْعَلُب الثَّ

يَْفَعُل َما َوَعاَدًة اْألَنَْظاِر، َعِن التََّواِرَي ُمَحاِوًال ِخْلَسًة اْلَمَكاَن اْلَمْرءِ ُمَغاَدَرُة ُهَو َهَربًا التََّسلُُّل
الثَّْعَلُب اْستََعاَد إِِن َوَما آَخَر. أَْو ِلَسبٍَب اْآلَخُروَن يََراُهُم أَْن ِمْن يَْخَجلُوَن الَِّذيَن َهُؤَالءِ ذَِلَك
َحتَّى َوْجِهِه، ِيف اْلَكِريَهَة َراِئَحتَُه جيمي الظَِّربَاُن َقذََف بَْعَدَما الرُّْؤيَِة َعَىل اْلُقْدَرَة ريدي
يَْجِري يَُكْن َلْم َوَلِكنَُّه بَِعيًدا، ِبنَْفِسِه اِالنِْفَراِد ِيف يَْرَغُب َكاَن اءَ. اْلَخْرضَ اْلَغابََة َقاِصًدا انَْطَلَق
أَْحنَى ذَِلَك، َعْن َفِعَوًضا ، َكالَّ َكَعاَدِتِه. َفْخٍر ِيف ِبالرِّيِش ِبيَه الشَّ اْلَكثَّ َوذَيَْلُه َرأَْسُه َراِفًعا
اْلَكِريَهُة الرَّاِئَحُة َعِلَقِت َفَقْد ِلْلِخْزِي؛ َدًة ُمَجسَّ ُصوَرًة َفَكاَن َساَقيِْه؛ بنَْيَ ذَيْلُُه َوتََدىلَّ َرأَْسُه
التََّخلُِّص ِمَن يَتََمكََّن َلْن َُّه أَن َوأَْدَرَك اْلَحْمَراءِ، ِبَفْرَوتِِه جيمي الظَِّربَاُن َعَليِْه َقذََفَها الَِّتي
َفَسْوَف ذََهَب، أَيْنََما َُّه أَن أَيًْضا َوأَْدَرَك َحاٍل. أَيَِّة َعَىل َطِويٍل َوْقٍت ُمُروِر َقبَْل َليَْس ِمنَْها،
َعْربَ َهاِربًا تََسلََّل ِلذَِلَك اْلَجِميِع؛ ِمَن َمنْبُوذًا َوَسيَِصريُ ِمنُْه، َويَْسَخُروَن أُنُوَفُهْم ِجريَانُُه يَُسدُّ
َوالتََّعاَسِة َواْلَحَقاَرِة ِباْإلِْعيَاءِ ُشُعوِرِه َفْرِط َوِمْن اءِ، اْلَخْرضَ اْلَغابَِة ِباتَِّجاِه اءِ اْلَخْرضَ اْلُمُروِج
َجَزاءَُه نَاَل َقْد َُّه إِن َلُه َويَُقوُل ِمنُْه يَْسَخُر َكاَن الَِّذي سامي، نِْديَاِن السِّ َطاِئِر ِمْن يَْغَضْب َلْم

اْلَعاِدَل.
يَُكْن َلْم َفُهَو يَذَْهُب؛ َعَساُه أَيَْن أَْو يَْفَعُل َعَساُه َما يَْعَلُم يَُكْن َلْم ريدي! ِمْسِكنٌي
َوتَْكَراًرا ِمَراًرا َحذََّرتُْه َفَقْد اْلَعُجوُز، ثعلبة ُة اْلَجدَّ َستَْطُرُدُه إِذْ اْلَمنِْزِل؛ إَِىل الذََّهاَب يَْستَِطيُع
الرَّاِئَحَة ِتْلَك َجَلَب َما إِذَا أَبًَدا تَُساِمَحُه َلْن أَنََّها يَْعَلُم َوَكاَن جيمي، الظَِّربَاِن اْسِتْفَزاِز ِمَن
ُسكَّاُن يَْعِرَف أَْن َقبَْل َطِويٌل َوْقٌت يَُمرَّ َلْن َُّه أَن يَْعِرُف َكاَن َكَما اْلَمنِْزِل. ِمَن ِباْلُقْرِب اْلَكِريَهَة



جيمي الظَِّربَاِن ُمَغاَمَراُت

َطاِئُر يَْحِرُص َفَسْوَف َلُه، َحَدَث ِبَما ُكلُُّهْم َغاُر الصِّ اءِ اْلَخْرضَ َواْلُمُروِج اءِ اْلَخْرضَ اْلَغابَِة
ِمنُْه، َويَْسَخُروَن إَِليِْه َسيُِشريُوَن َكيَْف تََماًما يَْعِرُف َكاَن إِْخبَاِرِهْم. َعَىل سامي نِْديَاِن السِّ
الرَّأِْس َمْرُفوَع يَْمِيشَ أَْن ِمْن يَتََمكََّن َلْن َُّه أَن َوَشَعَر أَبًَدا، ُسْخِريَتِِهْم ِمْن يَنْتَِهَي َلْن َُّه َوأَن
ِمْن التََّخلَُّص ُمَحاِوًال اْألَْرِض ِيف ُغ َويَتََمرَّ َدَقاِئَق ِبْضِع ُكلَّ ُف يَتََوقَّ َكاَن أَبًَدا. ثَاِنيًَة َوالذَّيِْل

اْلبَِغيَضِة. الرَّاِئَحِة ِتْلَك
َعيْنَيِْه، ِليَْغِسَل اِحِك الضَّ اْلَجْدَوِل إَِىل ريدي َع أَْرسَ اءِ، اْلَخْرضَ اْلَغابَِة إَِىل َوَصَل َوِحنَي
إِْخبَاِرِه إَِىل ِبَحاَجٍة بييل يَُكْن َلْم اْألَثْنَاءِ. ِتْلَك ِيف بييل اْلِمنُْك َجاءَ أَْن التَِّعِس َحظِِّه ِمْن َوَكاَن
ِتْلَك َعْن ُمبْتَِعًدا َع َوأَْرسَ اْستََداَر ثُمَّ «أُوْف!» أَنَْفُه: يَُسدُّ َوُهَو َقاِئًال َهتََف َفَقْد َحَدَث، ِبَما
ِبُكلِّ َويَْستَِفزُُّه ريدي الثَّْعَلِب ِمَن يَْسَخُر َوأََخذَ َف تََوقَّ َكاِفيًَة، َمَساَفًة ابْتََعَد َوِحنَي الرَّاِئَحِة،
َحدٍّ إَِىل تَِعيًسا َكاَن َفَقْد اْإلِْطَالِق، َعَىل ِبِه ْ يَْعبَأ َلْم ريدي َوَلِكنَّ َكَالٍم، ِمْن بَاِلِه َعَىل َخَطَر َما

ِشَجاٍر. ِيف ُخوِل الدُّ َعِن أَْعَجَزُه
َوَلِكنَُّه اْلَكِريَهَة، الرَّاِئَحَة َعنُْه ِليُِزيَل اْلَماءُ يَُكِن َلْم ٍن. ِبتََحسُّ َشَعَر َوْجَهُه، َغَسَل أَْن بَْعَد

ذَِلَك. بَْعَد َسيَْفَعلُُه ِلَما يَُخطَِّط أَْن َحاَوَل ثُمَّ َعيْنَيِْه. آَالَم َ أ َهدَّ
َعِن اِالبْتَِعاُد ُهَو ِبِه اْلِقيَاُم يُْمِكنُِني الَِّذي اْلَوِحيُد ءُ ْ «اليشَّ نَْفِسِه: ِيف َقاِئًال ريدي َفكََّر
َوأَِعيَش اْلَقِديِم اْلَمْرَعى إَِىل َه أَتََوجَّ أَْن َعَيلَّ َسيَُكوُن أَنَُّه أَُظنُّ ُمْمِكٍن. َحدٍّ أَْقَىص إَِىل اْلَجِميِع

اْلَوْقِت.» بَْعَض ُهنَاَك
اْإلِْمَكاِن، َقْدَر اْألَنَْظاِر َعِن اِالبْتَِعاَد ُمَحاِوًال اْلَقِديِم، اْلَمْرَعى إَِىل ريدي انَْطَلَق َوَهَكذَا،
َكاَن ِبالطَّبِْع، اْلَقِديِم. اْلَمْرَعى ِيف يَِعيُش اْلَعُجوَز اْلَقيُّوَط أَنَّ تَذَكََّر َطِريِقِه، ِيف ُهَو َوبَيْنََما
الرَّاِئَحَة َهِذِه اْشتَمَّ َما إِذَا َُّه ِألَن اْلَعُجوِز؛ اْلَقيُّوِط َمنِْزِل ِمْن ريدي َب يَْقَرتِ أَْن اْلُمْستَِحيِل ِمَن
اْلَقِديِم، اْلَمْرَعى ِمَن َسيَْطُرُدُه أَنَُّه اْلُمَؤكَِّد َفِمَن َمْصَدُرَها، ريدي أَنَّ َواْكتََشَف اْلَكِريَهَة
إَِىل َوانَْسلَّ ُعْزَلًة، اْلَقِديِم اْلَمْرَعى أَنَْحاءِ أَْكثَِر إَِىل ريدي َه تََوجَّ َهَكذَا، َسيَذَْهُب؟ أَيَْن َوِحينََها
ِيف ِلْلَعيِْش اْضُطرَّا ِحنَي بَِعيٍد، َزَمٍن ُمنْذُ ثعلبة ُة َواْلَجدَّ ُهَو َحَفَرُه َقْد َكاَن َقِديٍم َمنِْزٍل َداِخِل
َقِتِهَما ِلَرسِ يَُطاِرَداِنِهَما باوزر يِْد الصَّ َوَكْلُب براون اْلُمَزاِرِع ابُْن َكاَن ِعنَْدَما اْلَقِديِم اْلَمْرَعى

بَاِلٍغ. بُْؤٍس ِيف ريدي َد تََمدَّ َوُهنَاَك َجاَج. الدَّ
أُْخِطئْ. َلْم َلِكنَِّني ِفْعًال، أَْخَطأُْت ُكنُْت َلْو َهَكذَا ِألَتََضايََق أَُكْن «َلْم َقاِئًال: ريدي َغْمَغَم
التَّلِّ أَْسَفِل إَِىل ِليَتََدْحَرَج َدْفَعُه أَْقِصْد َوَلْم اْلِربِْميِل، َداِخَل جيمي الظَِّربَاَن أَنَّ أَْعَلُم أَُكْن َلْم
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َهاِربًا يَتََسلَُّل ريدي الثَّْعَلُب

ْفَراَويِْن الصَّ َعيْنَيِْه إَِىل َوتََسلََّلْت ريدي َف تََوقَّ َو…» َحاِدثًا ِتِه ِبُرمَّ اْألَْمُر َكاَن َلَقْد َحاٍل. أَيَِّة َعَىل
َداِخَل جيمي الظَِّربَاِن ِبُوُجوِد يَْعِرُف بيرت اْألَْرنَُب َكاَن َهْل «تَُرى ِببُْطءٍ: َقاَل . َشكٍّ نَْظَرُة

ُكلَِّها؟» اْلَمتَاِعِب ِتْلَك ِيف ِبي ِلْإلِيَقاِع َوَخطََّط اْلِربِْميِل
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السادس الفصل

َعَلْيِه َتْنَقلُِب بيرت اْألَْرَنِب ُدَعاَبُة

إِيَّاُه َدْحَرَجِتِه َعَىل ريدي الثَّْعَلَب ِفيِه يَُعاِقُب جيمي الظَِّربَاُن َكاَن الَِّذي اْلَوْقِت َطَواَل
اءِ اْلَخْرضَ اْلَغابَِة إَِىل َهاِربًا يَتََسلَُّل ريدي َكاَن َوبَيْنََما اْلِربِْميِل، َداِخَل َوُهَو التَّلِّ أَْسَفِل إَِىل
ِمَن ِباْلُقْرِب اْلَقِديِم، جوني اْلُخْلِد َمنِْزِل ِيف ُمْختَِبئًا بيرت اْألَْرنَُب َكاَن اْألَنَْظاِر، َعِن ِلِالبْتَِعاِد
َقْد بيرت َوَكاَن . التَّلِّ أَْسَفِل إَِىل اْلُجنُونِيَُّة جيمي الظَِّربَاِن ِرْحَلُة ِعنَْدُه انْتََهْت الَِّذي اْلَمَكاِن
أَذًى يُِصبُْه َلْم َُّه أَن َوَعَرَف َقَدَميِْه، َعَىل يَِقُف جيمي الظَِّربَاَن َرأَى ِحنَي َعَداءَ الصُّ َس تَنَفَّ
جوني اْلُخْلِد َمنِْزِل َمْدَخِل ِيف اْألَْرِض َعَىل بيرت انْبََطَح َوإِِذ اْلُجنُونِيَِّة. الرِّْحَلِة َهِذِه ِمْن
َما ُكلِّ َسَماُع ِبِإْمَكاِنِه َوَكاَن أََحٌد، يََراُه أَْن ُدوَن يَُدوُر َما ُكلَّ يََرى أَْن اْستََطاَع اْلَقِديِم،

يَُقاُل.
َعيْنَاُه َوَكاَدْت التَّلَّ يَْصَعُد ريدي الثَّْعَلَب َرأَى ِحنَي َمْكتُوَمًة َضْحَكًة بيرت أَْطَلَق
َواِثًقا َكاَن ذَِلَك. بَْعَد َسيَْحُدُث َما ُب يََرتَقَّ َوُهَو اْإلِثَاَرِة َفْرِط ِمْن َمْحِجَريِْهَما ِمْن تَْخُرَجاِن
َمِعيبًا ُسلُوًكا ذَِلَك َكاَن ِبالطَّبِْع، ذَِلَك. ُه َوَرسَّ يُْرِضيِه، َال َما َسيَْلَقى ريدي الثَّْعَلَب أَنَّ ِمْن
َكِثريًا، يَُطاِرُدُه َكاَن ريدي الثَّْعَلَب َلِكنَّ أَْعَماِقِه؛ ِيف تََماًما ذَِلَك يَْعِرُف َكاَن َوُهَو بيرت، ِمْن
يَْضَحُك بيرت َراَح ِلذَِلَك ِمنُْه؛ يَنْتَِقُم َُّه ِبأَن َشَعَر اْلِحنِي ذَِلَك ِيف إِنَُّه َحتَّى أَْفَزَعُه، َما َوَكِثريًا
ِبأََلٍم َشَعَر َفَقْد «أَوَّاُه!» َوَصاَح: َضْحَكاتُُه انَْقَطَعْت َوَفْجأًَة، َسيَْحُدُث. َما بًا ُمَرتَقِّ ِه ِرسِّ ِيف
َلِكنَُّه اْلَمْدَخِل، ِيف َمَكاِنِه ِمْن يَْقِفُز َجَعَلُه ا ِممَّ ِفيِه؛ ُغِرَسْت َساِخنًَة إِبَْرًة أَنَّ َلْو َكَما َحادٍّ
َوالظَِّربَاَن ريدي الثَّْعَلَب ِألَنَّ ِباْلَخاِرِج؛ يَْظَهَر أَْن أَبًَدا يُْمِكنُُه َال َُّه أَن اْلُمنَاِسِب اْلَوْقِت ِيف تَذَكََّر
َوُهَو التَّلِّ أَْسَفِل إَِىل اْلُمَروَِّعِة جيمي ِبِرْحَلِة َعَالَقًة َلُه أَنَّ ِيف َسيَُشكَّاِن َما َعاَن ُرسْ جيمي



جيمي الظَِّربَاِن ُمَغاَمَراُت

ُمْمِكنًا ذَِلَك يَُكْن َلْم اْلَوْقِت، ذَِلَك ِيف يَْظَهَر أَْن اْلُمْمِكِن ِمَن يَُكْن َلْم ِلذَِلَك اْلِربِْميِل؛ َداِخَل
أَبًَدا!

َما ِ ِلتَبنَيُّ َخْلَفُه ُت َويَتََلفَّ َويَتََلوَّى يَْرُكُل َراَح أَْن ُهَو ِبِه اْلِقيَاُم ِباْسِتَطاَعِتِه َكاَن َما ُكلُّ
إَِىل َدَفَعُه ا ِممَّ آَخَر؛ َحادٍّ ِبأََلٍم َشَعَر يَْحُدُث، َما يَنُْظُر ُهَو َوبَيْنََما َعَرَف. َما َعاَن َوُرسْ يَْحُدُث،
تَاِن َحَرشَ َة ثَمَّ َكاَن َقبُْل. ِذي ِمْن أََشدَّ ِبأَْقَداِمِه يَْرُكُل اْألََلُم َوَجَعَلُه «أَوَّاُه!» ثَاِنيًَة: َمرًَّة اِخ َ الرصُّ
اُت اْلَحَرشَ ِتْلَك تَُكْن َلْم آٍت. ِمنَْها َواْلَمِزيُد أُْخَرى، َمرًَّة ِلَلْدِغِه اِن تَْستَِعدَّ ِلْلَغايَِة َغاِضبَتَاِن
ِيف ا ِجدٍّ ًة َحادَّ َصِغريًَة ِرَماًحا َوتَْحِمُل بَاِبرِي، الدَّ َعاِئَلِة إَِىل تَنْتَِمي الَِّتي ْفَراءِ الصَّ بَاِبرِي الدَّ ِسَوى
بَاِبريُ الدَّ َقرََّرِت َحتَّى ا، ِجدٍّ َطِويٍل ِلَوْقٍت ُهِجَر َقْد جوني اْلُخْلِد َمنِْزُل َكاَن اْلَواِقِع، ِيف أَذْيَاِلَها.
اْلبَيَْت، يَْستَْخِدُم آَخَر أََحٍد ِمْن َما َُّه أَن ِبَما الرَّْدَهِة َداِخَل َمَساِكِنَها ِبنَاءِ ِيف َ تَبَْدأ أَْن ْفَراءُ الصَّ

َفَعَلْت. َوَقْد
يَُكْن َلْم َوَكذَا اْلُخُروِج، َعَىل يَْجُرُؤ يَُكْن َلْم َُّه إِن يَْفَعَل؟ أَْن َعَساُه َكاَن َماذَا بيرت! ِمْسِكنٌي
َجيًْشا أَنَّ َلُه بََدا إِذْ َع؛ يُْرسِ أَْن َعَليِْه َكاَن َسيَْفَعلُُه، َما َكاَن َوأَيٍّا َمَكاِنِه. ِيف اْلبََقاءَ يَْستَِطيُع
تَْحِملَُها الَِّتي ِغريَُة الصَّ الرَِّماُح ِتْلَك َوَكانَْت َصْوبَُه، ًها ُمتََوجِّ َكاَن ْفَراءِ الصَّ بَاِبرِي الدَّ ِمَن ُمنَظًَّما
يَْحُدُث َما ِبَمْعِرَفِة اْهِتَماٍم ُكلَّ َفَقَد َقْد َكاَن ِعنَْدِئٍذ إِيَالًما. َعَرَفَها الَِّتي اْألَْشيَاءِ أَْكثََر أَذْيَاِلَها ِيف
أَنَّ تَذَكََّر ُهنَاِلَك اْلَواِقِع. ِيف ا ِجدٍّ َكِثريًا بَْل َكاِفيًا، اِخِل ِبالدَّ ِعنَْدُه يَْحُدُث َما َكاَن َفَقْد ِباْلَخاِرِج؛
الظََّالَم َوَوَجَد الطَِّويَلِة، الرَّْدَهِة أَْسَفِل إَِىل َفنََظَر َكِبرٍي، ُعْمٍق َعَىل اْألَْرِض ِيف بَيْتَُه يَْحِفُر جوني
يَتَِّبُعونَُه َال ُربََّما اْلَغاِضِبنَي َغاَر الصِّ اْلُمَحاِرِبنَي َهُؤَالءِ أَنَّ ِيف َفكََّر َقْد َكاَن ِباْألَْسَفِل. َداِمًسا

َحاٍل. أَيَِّة َعَىل اْلُمَحاَوَلِة َعنَاءَ يَْستَِحقُّ اْألَْمُر َوَكاَن أَْسَفَل، إَِىل نََزَل َما إِذَا
يَْجِري، َكاَن َوبَيْنََما الطَِّويَلَة، الرَّْدَهَة نَاِزًال َوَهْرَوَل َعٍة ِبُرسْ َقَدَميِْه َعَىل بيرت َهبَّ َوَهَكذَا،
ِمْن يَُكْن َوَلْم ا، ِجدٍّ نَِشَطًة ِغريَُة الصَّ الرَِّماُح ِتْلَك َكانَْت َلَقْد آآْه!» آْه! أَوَّاُه! «أَوَّاُه! ُخ: يَْرصُ َراَح
ا، ِجدٍّ ُمْظِلَمٌة آِمنٌَة، َصِغريٌَة ُحْجَرٌة َة ثَمَّ َكاَن الطَِّويَلِة، الرَّْدَهِة ِنَهايَِة َوِيف ِلُمَقاَوَمِتَها. َسِبيٍل
َطَرَدتُْه َفَقْد ُهنَاَك؛ إَِىل بَاِبريُ الدَّ تَتْبَْعُه َلْم تََماًما؛ تََمنَّى َوَكَما َوُمِريَحٌة. اْلُربُوَدِة ُمْعتَِدَلُة َلِكنََّها

ِبذَِلَك. َواْكتََفْت ًة، ُمبَاَرشَ اْلَمْدَخِل ِبِجَواِر َقاِئًما َكاَن الَِّذي َمنِْزلَِها ِمْن
يَْشُعُر َكاَن ُمِخيٍف! َمأِْزٍق ِمْن َلُه يَا بيرت! ِفيَها َوَقَع الَِّتي ِتْلَك َوْرَطٍة ِمْن َلَها يَا َوَلِكْن
يَْخُرَج ِلَكْي َُّه أَن َعَىل ِعَالَوًة يَتَأَلَُّم! َكاَن َكْم إَِلِهي، يَا َجَسِدِه. ِمْن ُرْقَعٍة ُكلِّ ِيف َواْلَوْخِز ِباْألََلِم

أُْخَرى. َمرًَّة ْفَراءِ الصَّ بَاِبرِي الدَّ ِبُعشِّ يَُمرَّ أَْن َعَليِْه َكاَن اْلَمنِْزِل، ِمَن
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َعَليِْه تَنَْقِلُب بيرت اْألَْرنَِب ُدَعابَُة

أَُفكِّْر َلْم َليْتَِني إَِلِهي، «يَا ُمِريًحا: َوْضًعا ِلنَْفِسِه يَِجَد أَْن َعبَثًا ُمَحاِوًال ُمتَأَوًِّها، بيرت َقاَل
َجَزاِئي.» ِنْلُت َقْد أَنَِّني أَْعتَِقُد اْلُخْدَعِة. َهِذِه ِيف َقطُّ

الرَّأَْي؟ تَُواِفُقونَِني أََال ا. َحقٍّ َجَزاءَُه نَاَل َقْد َُّه أَن أََرى
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السابع الفصل

سامي ُظُنوُن

ِلِجريَاِنِه، اْلَمتَاِعِب ِبِإثَاَرِة ُموَلٌع َوْغٌد َُّه أَن َفَمَع اْألَْطَواِر؛ َغِريُب َكاِئٌن سامي نِْديَاِن السِّ َطاِئُر
يُنِْذُرُهْم َكاَن َما َفَكِثريًا اْلَمتَاِعِب؛ ِيف اْآلَخُروَن يُوِقُعُهُم ِحنَي َعنُْهْم َفاِع ِللدِّ َداِئًما ُمْستَِعدٌّ َفِإنَُّه
أَْفَضَل َليَْس َُّه أَن ِمْن الرَّْغِم َفَعَىل ُعيُوِبِه؛ َعْن ِللتََّغاِيض اْسِتْعَداِدِهْم أَْسبَاِب أََحُد َوَهذَا ِباْلَخَطِر،
ِحنَي يَبْتَِهُج َما َوَعاَدًة ريدي، ُخَطِط ِبِإْحبَاِط ُموَلٌع َفِإنَُّه نََواٍح، ِة ِعدَّ ِمْن ريدي الثَّْعَلِب ِمَن
َحَدَث َما ُكلَّ سامي َرأَى اْلَحَدِث، َقْلِب ِيف ِلُوُجوِدِه نََظًرا َوِبالطَّبِْع، اْلَمتَاِعِب. ِيف ريدي يََقُع
ُفوِجئَ َوَقْد ، التَّلِّ أَْسَفِل إَِىل ِليَتََدْحَرَج َوَدَفَعُه التَّلِّ ِة ِقمَّ َعَىل ِباْلِربِْميِل ريدي اْصَطَدَم ِحنَي
ثَمَّ َوِمْن ُهَو؛ َمْن ِليَْعِرَف ريدي َوتَِبَع اْلِربِْميِل، َداِخَل أََحٌد َة ثَمَّ َُّه ِبأَن ريدي ُفوِجئَ َما ِبَقْدِر

ِلريدي. َحَدَث َما ِبالطَّبِْع َشاَهَد َفَقْد
َكِثريًا أَنَّ َويَبُْدو َفْرَحتَُه، سامي يُْخِف َلْم ريدي، َعَىل ِباْألََسِف ُعوِر الشُّ َعِن وَِعَوًضا
الذََّكاءِ َشِديِدي يُْعتََربُوَن الَِّذيَن اْآلَخِريَن يََرُوا أَْن يُِحبُّوَن َفُهْم ذَِلَك؛ ِيف يَُشاِرُكونَُه النَّاِس ِمَن
ُمِثريًا اْألَْمُر َكاَن أَوًَّال اْلِمْسِكنِي. ريدي ِمْن َوَسِخَر سامي َضِحَك َوَهَكذَا، اْلَمتَاِعِب. ِيف َواِقِعنَي
َوَليَْس ِليَْحِكيََها، َراِئَعًة ًة ِقصَّ َستَُكوُن َفِإنََّها ذَِلَك َعَىل َوِعَالَوًة اْإلِثَاَرَة، يَْعَشُق َوسامي ا، ِجدٍّ
يَتََسلَُّل َوُهَو ريدي الثَّْعَلَب سامي َرأَى َوَقْد سامي. ِمْن أَْكثََر اْلِقَصِص نَْقَل يُِحبُّ َمْن ُهنَاَك
ِحينَِئٍذ يَاءَ. ِكْربِ ِيف َمَهٍل َعَىل ُمبْتَِعًدا جيمي الظَِّربَاُن َساَر بَيْنََما اءِ، اْلَخْرضَ اْلَغابَِة إَِىل َهاِربًا
سامي يَتَذَكَّْر َوَلْم َغاِر، الصِّ ُسكَّاِنِه بنَْيَ اْلَخَربِ ِلنَْرشِ اْلَقِديِم اْلبُْستَاِن إَِىل َعاِئًدا سامي َطاَر
أَْرَجاءِ َجِميِع ِيف يَِطريَ أَْن ِمْن بََدًال َوُهنَا اْلَقِديِم، اْلبُْستَاِن إَِىل َوَصَل ِحنَي إِالَّ بيرت اْألَْرنََب
ِيف ُمِريَحًة بُْقَعًة َوَجَد ريدي، َوالثَّْعَلِب جيمي ِللظَِّربَاِن َحَدَث ِبَما اْلَجِميَع ِليُْخِربَ اْلبُْستَاِن
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نِْديَاِن السِّ َطاِئُر َكاَن اْلَواِقِع، ِيف َعاَدِتِه. َغرْيِ َعَىل َصاِمتًا َعَليَْها َوَقَف َعُجوٍز اٍح تُفَّ َشَجَرِة
َرأِْسِه َعَىل َ َطَرأ َفَقْد َفْجأًَة، التََّساُؤِل ِيف َ بََدأ َقْد َكاَن إِذْ َعِميٍق؛ تَْفِكرٍي ِيف ُمْستَْغِرًقا سامي

ا. ِجدٍّ َغِريبًا َكاَن اْلُمَفاِجئَ بيرت اْألَْرنَِب اْخِتَفاءَ أَنَّ الذََّكاءِ اْلَحادِّ ِغرِي الصَّ
أَْسَفِل إَِىل اْلِربِْميَل َدْحَرَج ريدي أَنَّ جيمي الظَِّربَاُن يَُظنُّ «ِبالطَّبِْع َقاِئًال: سامي َفكََّر
ُصْدَفًة َكاَن اْألَْمَر أَنَّ َوأَْعَلُم ِتِه، ِبُرمَّ اْألَْمَر َشاَهْدُت َلِكنَِّني َهذَا، َظنِِّه ِيف َعَجَب َوَال ًدا، ُمتََعمِّ التَّلِّ
اْلُمْمِكِن ِمَن يَُكْن َوَلْم اْلِربِْميِل، َداِخَل َكاَن جيمي الظَِّربَاَن أَنَّ أَْعَلُم أَُكْن َلْم ريدي. نَاِحيَِة ِمْن
بيرت اْألَْرنَُب َكاَن ُربََّما َلِكْن، أَنَا. أَتَيُْت أَْن بَْعَد إِالَّ ُهنَا إَِىل يَأِْت َلْم َُّه ِألَن ذَِلَك؛ ريدي يَْعِرَف أَْن
يَُمرَّ أَْن ِبِإْمَكاِنِه َكاَن ِحنِي ِيف اْلِربِْميِل َفْوَق يَْقِفُز ِبَحيُْث بيرت اْألَْرنَُب َجَرى َفِلَم َوإِالَّ يَْعِرُف؛

َجاِنِبِه؟ ِمْن
َفِإنَّ ِباْلِربِْميِل، يَْرتَِطُم ريدي الثَّْعَلَب َجَعَل َما إِذَا َُّه أَن َفكََّر بيرت اْألَْرنَُب يَُكوُن َقْد َطبًْعا
َكَما بيرت، ِمْن ا ِجدٍّ ذَِكيٌَّة ِفْكَرٌة َوَهِذِه اْلُهُروَب، ِلبيرت تُِتيُح َكاِفيٍَة ٍة ِلُمدَّ ريدي َسيُوِقُف َهذَا
اْلَوْقِت َطَواَل يَْعَلُم َكاَن َُّه ِبأَن ُشُعوٌر يَُراِوُدِني َما ِلَسبٍَب َلِكنِّي َكِبرٍي. َحدٍّ إَِىل ِبِه تَِليُق أَنََّها
أَْزَعَجُه َما إِذَا َحتًْما َسيَْحُدُث َما َشيْئًا َوأَنَّ اْلِربِْميِل، َداِخَل َغاِفيًا َكاَن جيمي الظَِّربَاَن أَنَّ
َخطََّط َوأَنَُّه ِفْعًال، يَْعِرُف َكاَن بيرت أَنَّ ِمْن يَِقينِي َزاَد أَْكثََر، اْألَْمِر ِيف َفكَّْرُت ُكلََّما أََحُدُهْم.
َحيَاِتي. ِيف ِبَها َسِمْعُت ُخْدَعٍة أَذَْكى ِهي َهِذِه َفَستَُكوُن َكذَِلَك، اْألَْمُر َكاَن َوإِذَا ِتِه، ِبُرمَّ ِلْألَْمِر
الظَِّربَاِن َعَىل َصْعبًا اْألَْمُر َكاَن َلَقْد اْلُخْدَعِة، َهِذِه ِمثِْل تَْدِبرِي َعَىل َقاِدٌر بيرت أَنَّ أَْعَلُم أَُكْن َلْم
ِيف الظُُّهوِر َعَىل يَْجُرَؤ َلْن َفُهَو اْلَوْقِت؛ ِمَن ِلَفْرتٍَة ريدي الثَّْعَلِب ِمَن َخلََّصنَا َلِكنَُّه جيمي،
ُهَو َها آْه! َقَلِقِه. َمَصاِدِر أََحِد ِمْن َسيَتََخلَُّص بيرت أَنَّ يَْعِني َوَهذَا َطِويٍل، ِلَوْقٍت اْألَنَْحاءِ َهِذِه

أَْسِئَلٍة.» ِبْضَعَة َلُه ُه أَُوجِّ َسْوَف جيمي، الظَِّربَاُن
َطِبيَعِتِه َكاِمَل اْستََعاَد َقِد َكاَن اْلُمْعتَاَدِة. اْلَكُسوَلِة ِبَطِريَقِتِه ُمتََهاِديًا جيمي َجاءَ
ِبُسوءٍ يَُصْب َلْم َُّه ِألَن َونََظًرا َعاِدًال. انِْتَقاًما ريدي ِبالثَّْعَلِب أَْوَقَع َقْد َُّه أَن يَْشُعُر َوَكاَن الطَّيِّبَِة،
َفَقَد َقْد َكاَن َُّه أَن نَِيسَ َفَقْد اْلِربِْميِل، َداِخَل َوُهَو التَّلِّ أَْسَفِل إَِىل ِبُعنٍْف تََدْحُرِجِه نَِتيَجَة

أَْعَصابَُه.
بَاَح؟» الصَّ َهذَا بيرت اْألَْرنََب َرأَيَْت َهْل جيمي، يَا «َمْرَحبًا سامي: نِْديَاِن السِّ َطاِئُر َصاَح

ِلَماذَا؟» اْلبَاِكِر. بَاِح الصَّ ِيف ُهنَا َرأَيْتُُه «نََعْم؛ َوابْتََسَم: أَْعَىل إَِىل جيمي َفنََظَر
اْلِربِْميِل؟» ِيف تَْدُخُل َوأَنَْت رَآَك «َهْل اٍر: إِْرصَ ِيف سامي َفَقاَل
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سامي؟» يَا َرأِْسَك ِيف يَُدوُر الَِّذي َما ُربََّما. أَْعِرُف، «َال َقاِئًال: جيمي َفأََقرَّ
ِحنَي يَُطاِرُدُه َكاَن ريدي الثَّْعَلَب أَنَّ اْألَْمِر ِيف َما ُكلُّ ءَ، َيشْ «َال َقاِئًال: سامي َفأََجاَب

«. التَّلِّ أَْسَفِل إَِىل ِليَتََدْحَرَج َوَدَفَعُه ِباْلِربِْميِل اْصَطَدَم
ًدا؟!» ُمتََعمِّ ذَِلَك يَْفَعْل َلْم ريدي «إِذَْن َوَهتََف: ِلَكَالِمِه، جيمي أََصاَخ

يَْعِرُف يَُكْن َلْم َُّه أَن ِمْن ُمتَأَكٌِّد إِنَِّني ًدا، ُمتََعمِّ ذَِلَك يَْفَعْل َلْم «نََعْم، َقاِئًال: سامي َفأََجاَب
بَْعُض أَيًْضا َوتَُراِوُدِني َألَتََساءَُل إِنَِّني بيرت؟ اْألَْرنَِب َعِن َماذَا َلِكْن اْلِربِْميِل. ِبَداِخِل أَنََّك

الظُّنُوِن.»
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بيرت َعْن َيْبَحُث جيمي

جيمي، َوْجِه ِيف يَُحْمِلُق َوسامي سامي، نِْديَاِن السِّ َطاِئِر َوْجِه ِيف يَُحْمِلُق جيمي الظَِّربَاُن أََخذَ
ِلجيمي. يَْغِمُز َكاَن اْلبُْطءِ؛ ِبنَْفِس أُْخَرى َمرًَّة َوَفتََحَها ِببُْطءٍ َعيْنَيِْه إِْحَدى سامي أَْغَمَض ثُمَّ
َداِخَل أَنَِّني يَْعِرُف َكاَن بيرت اْألَْرنََب أَنَّ تَُظنُّ أَنََّك تَْقِصُد «َهْل جيمي: الظَِّربَاُن َقاَل
َهْل ِبِه؟ َويَْصَطِدَم ًة ُمبَاَرشَ ِباتَِّجاِهِه ريدي الثَّْعَلُب يَْجِرَي َحتَّى َفْوِقِه ِمْن َقَفَز َُّه َوأَن اْلِربِْميِل،

تَُظنُُّه؟» َما َهذَا
يَُفكُِّر أَنَُّه بََدا ثُمَّ جيمي، َفابْتََسَم أُْخَرى، َمرًَّة َغَمَز َلِكنَُّه َشَفٍة، ِبِبنِْت سامي يَنِْبْس َلْم

ريدي؟» الثَّْعَلِب ِمَن ِلْلُهُروِب َوْقٍت ِلَكْسِب ذَِلَك بيرت َفَعَل َهْل «تَُرى ِببُْطءٍ: َوَقاَل ِبُعْمٍق.
تَُرى!» «يَا ُمَكرًِّرا: سامي َفَقاَل

اْلَمتَاِعِب؟» ِيف ِبريدي ِلْإلِيَقاِع َفَقْط ذَِلَك َفَعَل تَُراُه «أَْم َقاِئًال: َحِديثَُه جيمي َواَصَل
تَُرى!» «يَا ُمَكرًِّرا: سامي َفَقاَل

ِمنُْه، ُخْدَعًة ِتْلَك َكانَْت تَُرى يَا «أَْم ُمَفكًِّرا: َرأَْسُه يَُحكُّ أََخذَ بَيْنََما َقاِئًال، جيمي اْستَأْنََف
نَْفِسِه!» اْلَوْقِت ِيف ريدي َولِلثَّْعَلِب ِيل ُمْزَدِوَجًة ُخْدَعًة

َضاِحًكا. انَْفَجَر ثُمَّ تَُرى!» «يَا أُْخَرى: َمرًَّة سامي َقاَل
َحَسنًا؛ إِذَْن؟ َظنَُّك «َهذَا ِبَرأِْسِه: ُموِمئًا ِلسامي َقاَل ِلذَا ؛ َحادٍّ ِبذََكاءٍ يَتََمتَُّع جيمي
أَُظنُُّه بيرت، َعْن ِلْلبَْحِث َسأَذَْهُب أَنَِّني أَْعتَِقُد . َحقٍّ َعَىل أَنََّك اتََّضَح َما إِذَا ُمْطَلًقا َ أَُفاَجأ َلْن
اْغِتَفاُرُه. يُْمِكُن َال اْلُمَعانَاِة أَِو ِلْلَخَطِر اْآلَخِريَن يَُعرُِّض الَِّذي َفاْلُمَزاُح َدْرٍس؛ إَِىل ِبَحاَجٍة
إَِىل ِباْإلَِضاَفِة ، التَّلِّ أَْسَفِل إَِىل اْلُجنُونِيَِّة الرِّْحَلِة َهِذِه ِيف َرَقبَتِي تَنَْكِرسَ أَْن اْلُمْمِكِن ِمَن َكاَن
َمَكاِنِه ِمْن تََحرََّك ِبَداِخِيل ءٍ َيشْ ُكلَّ أَنَّ َشَعْرُت َفَقْد ِبالتَّأِْكيِد؛ بَاِلَغٍة ِلُمَعانَاٍة تََعرَّْضُت أَنَِّني
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َليَْسْت َكأَنََّها ءِ، ْ اليشَّ بَْعَض ُمْضَطِربًَة َمِعَدِتي تََزاُل َال اْآلَن، َوَحتَّى ِببَْعٍض. بَْعُضُه َواْختََلَط
اْلِربِْميِل؟» َفْوَق َقَفَز أَْن بَْعَد بيرت ذََهَب أَيَْن ِباْلُمنَاَسبَِة، ِليِم. السَّ َوْضِعَها ِيف

ِيف اْلِربِْميُل َ بََدأ ِحنَي ا ِجدٍّ ُمِثريًا اْألَْمُر َكاَن أَْعَلُم. «َال َقاِئًال: َوأََقرَّ َرأَْسُه، سامي َهزَّ
ريدي الثَّْعَلَب أَنَّ َوأَُظنُّ ِبَداِخِلِه، أََحًدا َة ثَمَّ أَنَّ ِمنُْه اِدَرِة الصَّ اْألَْصَواِت ِمَن وََعِلْمنَا التََّدْحُرِج،
َهِذِه ِعنَْد اْلِربِْميُل َم تََهشَّ َوِحنَي أَْمَرُه. نَِسيُت أَيًْضا أَنَِّني ُف َوأَْعَرتِ تََماًما، بيرت أَْمَر نَِيسَ
اْألَْمُر، انْتََهى َوِحنَي إِثَاَرًة. أَْكثََر اْألَْمُر أَْصبََح َوريدي، أَنَْت َوتََواَجْهَت ، التَّلِّ أَْسَفَل ْخَرِة الصَّ
ِلْلُوُصوِل َكاٍف َوْقٌت َلَديِْه يَُكْن َلْم اْألَنَْظاِر. َعِن تََماًما اْختََفى َقِد َكاَن َلِكنَُّه بيرت، َعْن بََحثُْت

ذََهَب.» أَيَْن أَْعِرَف أَْن ا َحقٍّ أََودُّ نَْفِيس َعْن أَنَا اْلَعِزيِز. َغِل الدَّ إَِىل
ِم اْلُمَهشَّ اْلِربِْميِل ِباتَِّجاِه َعاِئًدا انَْطَلَق ثُمَّ ، التَّلِّ أَْسَفِل إَِىل َونََظَر جيمي الظَِّربَاُن اْستََداَر

اْلُمْعتَاَدِة. اْلبَِطيئَِة ِبَطِريَقِتِه
ذَاِهٌب؟» أَنَْت أَيَْن «إَِىل سامي: َفَسأََلُه

ِبْضَعَة َعَليِْه أَْطَرَح أَْن أُِريُد بيرت. اْألَْرنَِب َعِن ِلْلبَْحِث «َسأَذَْهُب َقاِئًال: جيمي أََجاَب
أَْسِئَلٍة.»

أَنَّ َوَقرََّر بيرت، َفَعَلُه ِفيَما َفكََّر ِحنَي ا ِجدٍّ َغاِضبًا َكاَن اْلِبَدايَِة، ِيف جيمي. الظَِّربَاُن َساَر
اْلُمْضِحَك اْلَجاِنَب أَْدَرَك ُمتََهاِديًا، يَِسريُ َكاَن ِبيْنََما َلِكنَُّه يَنَْساُه، َال َدْرًسا َن يَُلقَّ أَْن يَنْبَِغي بيرت
، التَّلِّ َسْفِح إَِىل يَِصَل أَْن َوَقبَْل َراِئٍع، ُدَعابٍَة ِبِحسِّ يَتََمتَُّع جيمي َفالظَِّربَاُن ِتِه؛ ِبُرمَّ اْألَْمِر ِيف

نَْفِسِه. َوبنَْيَ بَيْنَُه يَْضَحُك َوَراَح تََماًما، َعنُْه ذََهَب َقْد َغَضبُُه َكاَن
يَُسبُِّب َلِكنَُّه ريدي، الثَّْعَلَب َظَلْمُت أَُكوَن أَْن «يُْؤِسُفِني نَْفِسِه: ِيف َقاِئًال جيمي َوَفكََّر
ِمْن ِباْألََسِف َسيَْشُعُر َغرْيِي أََحٍد ِمْن َما َُّه أَن أَُظنُّ إِنَِّني َحتَّى ِلْآلَخِريَن، اْلَمتَاِعِب ِمَن اْلَكِثريَ
َلِكنَِّني بيرت، يَُعاَقَب أَْن بُدَّ َال اْلَوْقِت. ِمَن َطِويَلٍة ِلَفْرتٍَة أََحًدا يَُضاِيَق َلْن اْلَغاِلِب ِيف َوُهَو أَْجِلِه،
َقِليًال َسأُِخيُفُه َقبُْل. ِمْن أَْشُعُر ُكنُْت َكَما ُمَعاَقبَتِِه ِيف ٍة ُمِلحَّ ِبَرْغبٍَة أَْشُعُر َال — َما ِلَسبٍَب —
بَِعيًدا َليَْس أَُظنُُّه يَُكوُن؟ َعَساُه أَيَْن تَُرى يَا َواْآلَن، اْلَوْغِد. ِلذَِلَك اْلُعُقوبَِة ِبَهِذِه َوأَْكتَِفي َفَقْط،
ُهنَا، َعْن َكِثريًا يَبُْعُد َال جوني ِلْلُخْلِد َقِديٌم َمنِْزٌل َة ثَمَّ َُّه أَن أَذُْكُر أَُظنُِّني َحَسنًا، ُهنَا. َعْن ا ِجدٍّ

َداِخَلُه.» نَْظَرًة أُْلِقي َسْوَف
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اْلَقِديِم جوين ْلِد اْخلُ ِملَْنِزِل جيمي ِزَياَرُة

ِباْلُقْرِب اْلَقِديِم جوني اْلُخْلِد َمنِْزِل ِتَجاَه اْلُهَويْنَى َساَر بَيْنََما ُمبْتَِسًما جيمي الظَِّربَاُن َكاَن
َكانَِت تَْعِرُفوَن َفَكَما ابْتَِساَمتُُه، َفاتََّسَعِت ِلرَيَاُه ِباْلِجَواِر أََحٌد َة ثَمَّ يَُكْن َلْم . التَّلِّ َسْفِح ِمْن
اْلَمَكاِن، َهذَا ِيف ا ِجدٍّ ا ِجدٍّ َقِويًَّة َقِليٍل َقبَْل ريدي الثَّْعَلِب َعَىل جيمي َقذََفَها الَِّتي الرَّاِئَحُة
َما َُّه ِألَن اْلَمَكاِن؛ ِمَن أََحٌد َب يَْقَرتِ َلْن تََماًما، الرَّاِئَحُة تَُزوَل أَْن إَِىل َُّه أَن يَْعِرُف جيمي َوَكاَن
َعَىل َكِريَهًة الرَّاِئَحُة ِتْلَك تَُكْن َلْم نَْفِسِه، ِلجيمي ِبالنِّْسبَِة الرَّاِئَحَة. َهِذِه يُِطيُق أََحٍد ِمْن
ُه؛ َوَرسَّ َكِثريًا اْألَْمُر ذَِلَك َُه َحريَّ َوَقْد َلَها، اْلَجِميِع بُْغِض َسبََب يَْفَهَم أَْن يَْستَِطْع َوَلْم اْإلِْطَالِق،
التََّشاُجِر ِلتََجنُِّب ُجْهِدِهْم ُقَصاَرى َويَبْذُلُوَن ِباْحِرتَاٍم يَُعاِملُونَُه اْلَجِميُع َكاَن ِبَفْضِلِه َُّه ِألَن

َمَعُه.
أَْعتَِقُد ُمتََشاِبِهنَي. َجِميًعا تَْخلُْقنَا َلْم اْلَعُجوَز اْألُمَّ الطَِّبيَعَة أَنَّ َخرْيًا «أَُظنُُّه ِلنَْفِسِه: َقاَل
َهذَا َلِكنَّ َما، َخْطٌب ِبِه أَنِْفي أَنَّ يَْعتَِقُدوَن أَنَُّهْم َوأَُظنُّ َما، َخْطٌب ِبَها أُنُوَفُهْم أَنَّ بُدَّ َال َُّه أَن
َسنََرى َواْآلَن ًة، ُمبَاَرشَ أََماِمي اْلَقِديُم جوني اْلُخْلِد َمنِْزُل ُهَو َها آْه! ُمْطَلًقا. َصِحيًحا َليَْس

ُهنَاِلَك.» َما
َفَلْن اْلَمنِْزِل، َقاِع ِيف بيرت َكاَن إِذَا اْلَقِديِم. اْلَمنِْزِل ِمَن اْقَرتََب ِحنَي ِبُهُدوءٍ جيمي َمَىش
َفُربََّما اْلَمْدَخِل، ِيف بيرت ُوُجوُد تََصاَدَف َما إِذَا َوَلِكْن جيمي، ِبَها ُب يَْقَرتِ الَِّتي الطَِّريَقُة تَُهمَّ
ِبَما ثَِقيَلًة اْلُخُطَواُت ِتْلَك تَُكْن َلْم إِذَا ًة َخاصَّ أَْقَداٍم، ُخُطَواِت َسِمَع َما إِذَا الرَّْكَض يَْعتَِزُم
يَنِْوي يَُكْن َلْم جيمي َلِكنَّ اْلَعُجوِز. اْلَقيُّوِط أَِو ثعلبة ِة اْلَجدَّ أَِو ريدي ُخُطَواِت ِلتَُكوَن يَْكِفي
اْلَمنِْزِل، َهذَا ِمْن َلْحَظٍة أَيِّ ِيف بيرت َخَرَج َفِإذَا ِف، التََّرصُّ َهذَا ِلِمثِْل ُفْرَصًة بيرت يُْعِطَي أَْن



جيمي الظَِّربَاِن ُمَغاَمَراُت

أَْقَدَم َوإِذَا ذَِلَك. يَْعِرُف َوجيمي جيمي، يَِد ُمتَنَاَوِل َعْن بَِعيًدا الطَِّويَلُة ِسيَقانُُه َفَستَْحِملُُه
ِمنُْه. اْلِفَراَر يَْستَِطيُع َال َمَكاٍن ِيف يَْحِبَسُه أَْن أَوًَّال َفَعَليِْه اْعتََزَم، َكَما بيرت إَِخاَفِة َعَىل جيمي
بيرت، أَنَْظاِر َعْن بَِعيًدا يُبِْقيِه نَْحٍو َعَىل اْلَمنِْزِل ِمَن َواْقَرتََب تَامٍّ ِبُهُدوءٍ جيمي َساَر َوَهَكذَا،

اْلَمْدَخِل. ِلُمَراَقبَِة اْألَْرِض َعَىل ُمْستَْلِقيًا بيرت َكاَن إِذَا
انْتََظَر َواِحَدٍة. ِبَقْفَزٍة اْلبَاِب َعتَبَِة إَِىل ِمنُْه اْلُوُصوُل يُْمِكنُُه َمْوِضٍع إَِىل َوَصَل َوأَِخريًا
َكاَن إِْن يُْخِربُُه َصْوٌت َة ثَمَّ يَُكْن َلْم َوَلِكْن ْمَع، السَّ ُمِصيًخا َجاِنبًا َرأَْسُه َوأََماَل َدَقاِئَق ِبْضَع
اْلَمنِْزِل، َمْدَخِل َعَىل نَْظَرًة َوأَْلَقى اْلبَاِب َعتَبَِة إَِىل ٍة ِبِخفَّ جيمي َقَفَز ُهنَا، َال. أَْم ُهنَاَك بيرت

ِلبيرت. أَثًَرا يَِجْد َفَلْم
َهْل تَُرى َكِبرٍي. ُعْمٍق َعَىل ُمْختَِبئٌ َفُهَو ُهنَا، بيرت َكاَن «إِذَا نَْفِسِه: ِيف َقاِئًال جيمي َفكََّر

أَْدُخَلُه.» أَْن َقبَْل اْلَمنِْزِل َحْوَل نَْظَرًة َسأُْلِقي أَُظنُِّني ِفْعًال؟ ُهنَا ُهَو
ِيف جيمي َضِحَك َداِئًما. جوني بُيُوِت أَْعتَاِب َحاُل ِهَي َكَما َرْمِليًَّة، اْلَمنِْزِل َعتَبَُة َكانَْت
اْلُخْلِد َمنِْزِل َداِخِل إَِىل ُمتَِّجَهًة َوَكانَْت بيرت، أَْقَداِم آثَاَر َرأَى َفَقْد تَْقِريبًا؛ َفْوِرِه ِمْن ِه ِرسِّ
اِالتَِّجاِه ِيف أَْقَداٍم آثَاِر أَيَِّة ُرْؤيََة يَْستَِطْع َلْم َلِكنَُّه النََّظَر، جيمي َق َدقَّ ًة. ُمبَاَرشَ اْلَقِديِم جوني
َ اْختَبَأ َلَقِد ِفْعًال، ُهنَا اْلوَْغُد «ذَاَك ُمتَْمِتًما: َوَقاَل أُْخَرى، َمرًَّة جيمي َضِحَك َوُهنَا اْلُمَعاِكِس،
أََحًدا َوأَنَّ الطَِّريِق ُخلُوِّ ِمْن يَتَأَكََّد َحتَّى َواِالنِْتَظاَر التََّواِرَي َقرََّر ثُمَّ َحَدَث، َما ُكلَّ َوَراَقَب ُهنَا

نَْعَلُم. َكَما بَْعِضِه، ِيف َوُمْخِطئًا َقاَلُه، َما بَْعِض ِيف ُمِصيبًا جيمي َكاَن يََراُه.» َلْن
جيمي َضِحَك َقَراَرُه. اتََّخذَ ثُمَّ ِلَلْحَظٍة، اْلُمْظِلِم الطَِّويِل اْلَمْدَخِل ِيف النََّظَر جيمي َحدََّق
ِبَرأِْسِه أََطلَّ ثُمَّ اْلبَاِب.» ِبَطْرِق َ أَْعبَأ َوَلْن بيرت، ِلِزيَاَرِة أَْسَفَل إَِىل أَنِْزُل «َسْوَف َوَقاَل: نَْفِسِه ِيف
اْستََطاَع َمَكاٍن أَبَْعَد َهذَا َكاَن أََجْل؛ ذَِلَك. ِمْن أَبَْعَد ُخْطَوًة ْم يَتََقدَّ َلْم َلِكنَُّه اْلَمْدَخِل، َداِخَل
ِتْلَك ِمْن اْلَكِثريَ َقابََل َحتَّى اْلَقِديَم، جوني اْلُخْلِد َمنِْزَل يَْدُخُل َكاَد َفَما إَِليِْه، اْلُوُصوَل جيمي

ِلْلَغايَِة. ُمتََعكًِّرا ِمَزاُجَها َوَكاَن ْفَراءِ، الصَّ بَاِبرِي الدَّ
الَِّتي ِة اْلَحادَّ ِغريَِة الصَّ َوالرَِّماِح ْفَراءِ الصَّ بَاِبرِي الدَّ َعِن ءٍ َيشْ ُكلَّ يَْعِرُف جيمي الظَِّربَاُن
َعِن ُمبْتَِعًدا َهْرَوَل بَْل ًعا، ُمْرسِ جيمي َفَرتَاَجَع اِالْحِرتَاِم؛ ُكلَّ َلَها يُِكنُّ َوُهَو أَذْيَاِلَها، ِيف تَْحِملَُها
يَْضَحُك َ بََدأ َقِليٍل، َوبَْعَد يَُفكُِّر. َجَلَس ثُمَّ ِمنُْه، آِمنٍَة َمَساَفٍة َعَىل أَْصبََح َحتَّى تََماًما اْلَمنِْزِل
َفانَْطَلَقْت اْلَمنِْزِل، َمْدَخِل ِيف بيرت َقَفَز َلَقْد َحَدَث. َما أَْدَرْكُت «اْآلَن ِلنَْفِسِه: َوَقاَل أُْخَرى َمرًَّة
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اْلَقِديِم جوني اْلُخْلِد ِلَمنِْزِل جيمي ِزيَاَرُة

َخْوًفا اْلَمنِْزِل ِمَن اْلُخُروِج َعَىل يَْجُرْؤ َوَلْم اْلَحاِل، ِبَطِبيَعِة إِثِْرِه ِيف ْفَراءُ الصَّ بَاِبريُ الدَّ َهِذِه
اْآلَن ِفيَها َوُهَو اْلَقِديَمِة، جوني اْلُخْلِد نَْوِم ُحْجَرِة إَِىل نََزَل َوَهَكذَا ريدي، الثَّْعَلِب َوِمَن ِمنِّي
تَْخِويِف إَِىل ِبَحاَجٍة َلْسُت أَُظنُِّني يُْلدََغ. أَْن ُدوَن اْلُخُروُج َسيُْمِكنُُه َكيَْف نَْفِسِه ِيف يَتََساءَُل

ِباْلِفْعِل.» َجَزاءَُه نَاَل َقْد َُّه أَن أَْعتَِقُد ِتْلَك، ُخْدَعِتِه ثََمَن ِليَْدَفَع بيرت
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بيرت اْألَْرَنِب َنُة ِحمْ

آِسًفا يَُكْن َلْم َُّه أَن أَْخَىش َلِكْن آنَذَاَك، بيرت َفَعَل ِمثَْلَما اْآلَخِريَن ِخَداِع َعَىل أََحٌد يَأَْسْف َلْم
ََّما َوإِن َوريدي، ِلجيمي َحَدَث َما ِبَسبَِب ِباْألََسِف يَْشُعُر يَُكْن َلْم َفبيرت ِحيَحِة؛ الصَّ ِلْألَْسبَاِب
يَْشُعُر اْلَقِديِم، جوني اْلُخْلِد َمنِْزِل نَْوِم ُحْجَرِة ِيف َجاِلًسا َكاَن َفَقْد ُهَو؛ َلُه َحَدَث َما ِبَسبَِب
بَاِبريُ الدَّ تَْحِملَُها الَِّتي ِة اْلَحادَّ ِغريَِة الصَّ الرَِّماِح ِبَسبَِب ِجْسِمِه أَنَْحاءِ َجِميِع ِيف َواْألََلِم ِباْلَوْخِز
َحَدَث َما ُرْؤيَِة ُفْرَصُة َلُه تُتَاَح أَْن َقبَْل ْفِليَِّة السُّ اْلُحْجَرِة َهِذِه إَِىل ِبِه أَتَْت الَِّتي ْفَراءُ الصَّ
َعَىل ُقْدَرتِِه َعَدِم ِفْكَرَة َكاَن أَْكثََر بيرت أَْقَلَق َما َلِكنَّ يَْكِفي، ِبَما َسيِّئًا ذَِلَك َكاَن ريدي. ِللثَّْعَلِب
بيرت تََمنَّى َوَقْد اْلَغَضِب، يَعِة ِ الرسَّ ْفَراءِ الصَّ بَاِبرِي الدَّ ِتْلَك ُمَواَجَهِة ُدوَن أُْخَرى َمرًَّة اْلُخُروِج
أَْن َقبَْل جوني اْلُخْلِد َمنِْزِل ِيف ْفَراءِ الصَّ بَاِبرِي الدَّ ُعشِّ ِبُوُجوِد يَْعَلُم َكاَن َُّه أَن َلْو َقْلِبِه ُكلِّ ِمْن

ِفيِه. اِالْخِتبَاءِ ِيف يَُفكَِّر
تَُكْن َلْم َفِهَي اْلَعاَلِم؛ َهذَا ِيف اْلَفاِئَدِة اْلَعِديَمِة اْألَْشيَاءِ أَْكثَِر ِمْن اْألُْمِنيَّاِت َهِذِه ِمثَْل َلِكنَّ
يُْمِكنُُه َكيَْف يَتََخيَُّل يَُعْد َلْم َحتَّى َشِديَدٍة َوأَْوَجاٍع ِبآَالٍم يَْشُعُر َكاَن اْلَوْقِت. ذَِلَك ِيف ِلتَُساِعَدُه
أَْن يُْمِكنُُه َكيَْف أَيًْضا يَتََخيََّل أَْن يَْستَِطْع َلْم َُّه أَن إِالَّ أُْخَرى، َواِحَدًة َلْدَغًة َوَلْو يَْحتَِمَل أَْن
ُمَطْمِئنٌَة؛ ِفْكَرٌة ِذْهِنِه َعَىل َطَرأَْت َوَفْجأًَة أُْخَرى. َلَدَغاٍت ِة ِعدَّ ي تََلقِّ ُدوَن اْلَمنِْزِل ِمَن يَْخُرَج
َفَسْوَف َصِحيًحا ذَِلَك َكاَن َفَلْو ، َخْلِفيٌّ بَاٌب َلَديِْه يَُكوُن َما َداِئًما جوني اْلُخْلَد أَنَّ تَذَكََّر َفَقْد
النَّْوِم ُحْجَرِة ِمْن ِبَحذٍَر َرأَْسُه بيرت أَْخَرَج اْألَْمِر. ذَِلَك ِلتََقيصِّ َوَهمَّ يَُراُم، َما َعَىل اْألُُموُر تُْصِبُح
َال أُْخَرى! َرْدَهٌة َة ثَمَّ َكاَن َوِباْلِفْعِل َعْربََها، أَتَى الَِّتي الطَِّويَلَة الرَّْدَهَة أََماَمُه َفَرأَى ِغريَِة؛ الصَّ

ِبَحذٍَر. الرَّْدَهِة َعْربَ بيرت َفتََسلََّل ، اْلَخْلِفيِّ اْلبَاِب إَِىل الطَِّريُق أَنََّها بُدَّ



جيمي الظَِّربَاِن ُمَغاَمَراُت

أََماِمي.» َضْوءٍ أَيَّ أََرى َال أَنَِّني «َغِريٌب نَْفِسِه: ِيف َقاِئًال َفكََّر ُهنَا
اْلَمنِْزُل َكاَن َفَقْد الرَّْدَهِة؛ ِتْلَك ِبنَِهايَِة بيرت أَنُْف اْرتََطَم أََجِل، … أَنُْفُه اْرتََطَم ُهنَاِلَك،
اْلبَاُب َكاَن َحاٍل، أَيَِّة َعَىل َكِبرٍي. َحدٍّ إَِىل ُمتََداِعيًا َكاَن اْلَقِديَمِة، اْلَمنَاِزِل ُمْعَظِم َوِمثَْل َقِديًما،
ِمْن يَُكْن َلْم َوَهَكذَا، اْلَخْلِفيَُّة. الرَّْدَهِة َحَواِئُط َمْت تََهدَّ َوَقْد ِعْمَالٍق، ِبَحَجٍر َمْسُدوًدا اْلَخْلِفيُّ
يَِجنَّ أَْن إَِىل َسيَنْتَِظُر َكاَن ُحْزٍن. ِيف النَّْوِم ُحْجَرِة إَِىل أَْدَراَجُه بيرت َفَعاَد ِلْلُخُروِج؛ َسِبيٍل
الطَِّريِق ِمَن التََّسلُِّل ِمَن َفيَتََمكََّن ِحينََها، نَاَمْت َقْد ْفَراءُ الصَّ بَاِبريُ الدَّ تَُكوُن َفُربََّما اللَّيُْل؛
َقيْلُوَلٍة أَْخذَ َسيَُحاِوُل َكاَن اللَّيُْل، يَأِْتَي أَْن َوإَِىل أُْخَرى، َلَدَغاٍت أَيََّة ى يَتََلقَّ أَْن ُدوَن اْألََماِميِّ

َوأَْوَجاَعُه. آَالَمُه َويَنَْىس
َقاِدٌم َُّه َكأَن يَبُْدو ْوُت الصَّ َكاَن َصْوتًا. َسِمَع َحتَّى ِليَْغُفَو نَْفِسِه َعَىل بيرت َر تََكوَّ إِْن َوَما
اْلَقِديِم، اْلبَيِْت ذَِلَك َمْدَخِل ِمْن آِتيًا َكاَن َجيًِّدا، َمْصَدَرُه يَْعَلُم َكاَن َلِكنَُّه بَِعيٍد، َمَكاٍن ِمْن

جيمي. الظَِّربَاِن َصْوَت ذَِلَك َكاَن َفَقْد ْوِت؛ الصَّ َصاِحَب أَيًْضا يَْعِرُف َوَكاَن
ِباْألَْسَفِل، اْخِتبَاِئَك َسبََب َوأَْعِرُف بيرت، اْألَْرنَُب أَيَُّها أَنَْت أَيَْن أَْعِرُف «أَنَا ْوُت: الصَّ َقاَل
أُْعِطيَك إِنَِّني اْلِربِْميِل. ذَِلَك ِيف التَّلِّ أَْسَفِل إَِىل أَتََدْحَرُج َجَعَلِني الَِّذي َما أَيًْضا َوأَْعِرُف
َسَرتَى َكَما ُهنَا، اْلَغاِضبَِة ْفَراءِ الصَّ بَاِبرِي الدَّ ِمَن اْلَكِثريُ َة ثَمَّ بيرت، يَا َفَحْسُب بَِسيًطا إِنْذَاًرا
َسأَُعوُد َلِكنِّي اْآلَن، ذَاِهٌب أَنَا الظََّالِم. ُحلُوِل َقبَْل َمْخبَئَِك ِمْن اْلُخُروَج َحاَوْلَت َما إِذَا ِبنَْفِسَك
الَِّتي اْلُخْدَعَة ِبَها َلَك أَُردُّ َصِغريٍَة ُخْدَعٍة تَْدِبرِي ِيف أَْرَغُب َفَقْد ِألَنْتَِظَرَك؛ الظََّالِم ُحلُوِل ِعنَْد

ِيل.» َدبَّْرتََها
َوُهَو يَْرتَِعُد أََخذَ َفَقْد النَّْوِم؛ ِيف بيرت اْألَْرنَِب َلَدى أََمٍل ِألَيِّ ِنَهايًَة اْلَكَالُم َهذَا َوَضَع َوَقْد
ِمْن َوأَْوَجاِعِه آَالِمِه َفِبَسبَِب َوَهَكذَا، جيمي. الظَِّربَاُن ِبِه أَْمَسَك َما إِذَا َلُه يَْحُدُث َقْد ِفيَما يَُفكُِّر
يَنَاَم؛ أَْن اْلُمْستَِحيِل ِمَن َصاَر ِبِه، جيمي يُْمِسَك أَْن ِمْن َوَخْوِفِه ْفَراءِ، الصَّ بَاِبرِي الدَّ َلَدَغاِت
جيمي، الظَِّربَاِن َوُمَقابََلِة اِالنِْتَظاِر َعْن ِعَوًضا ْفَراءِ الصَّ بَاِبرِي الدَّ ِلُمَواَجَهِة ُمْستَِعدٍّ ِشبَْه َكاَن
يَْستَِطيُع يَُكْن َلْم َفُهَو َمرٍَّة؛ ُكلِّ ِيف أَْدَراَجُه يَُعوُد َكاَن َلِكنَُّه الطَِّويَلِة، الرَّْدَهِة إَِىل َمرَّتنَْيِ َوَخَرَج
َوَجَسُدُه. َعْقلُُه اْضَطَرَب َوَقِد بَاِئًسا، َكاَن أََجْل بَاِئًسا، َكاَن اللََّدَغاِت. ِمَن اْلَمِزيِد اْحِتَماَل

ُخْدَعًة أَُظنَُّها ُكنُْت اْلُخْدَعِة، ِتْلَك ِيف أَُفكِّْر َلْم «َليْتَِني يَبِْكي: يََكاُد َوُهَو ِلنَْفِسِه َقاَل
ِفيَها؟!» َفكَّْرُت ِلَماذَا ِلَماذَا؟! َوَدِنيئًَة. بَِغيَضًة ُخْدَعًة َكانَْت َلَقْد َخَطأً، َكاَن ذَِلَك َوَلِكنَّ َراِئَعًة،

َضْحَكاِتِه. َكاِتًما اْلَمَكاَن َغاَدَر َقْد جيمي الظَِّربَاُن َكاَن ِحينَذَاَك
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ِبَوْعِدِه َيِفي جيمي

َكاَن. َوَمْهَما َصاَر َمْهَما نَْفِسَك، َمَع َصاِدًقا اْلَوْعِد، َصاِدَق ُكْن

بيرت اْألَْرنََب ُمْخِربًا اْلَقِديِم جوني اْلُخْلِد َمنِْزِل َرْدَهِة ِيف ُمْرتَِفٍع ِبَصْوٍت جيمي َصاَح ِحنَي
ِباِالْضِطَراِب بيرت ِليُْشِعَر ذَِلَك َفَعَل َفَقْد تََماًما؛ ا َجادٍّ يَُكْن َلْم الظََّالِم، ُحلُوِل َمَع َسيَُعوُد ِبأَنَُّه
َطِبيَعتَُه اْستََعاَد َقِد َكاَن َفَقْد اْإلِْطَالِق، َعَىل َغاِضبًا يَُعْد َلْم جيمي أَنَّ ِهَي َواْلَحِقيَقُة َواْلَقَلِق.
يُْرتََك أَْن يَِصحُّ َال أَنَُّه َشَعَر َلِكنَُّه بيرت، ُدَعابَِة َعَىل نَْفُسُه ُهَو ِحِك ِللضَّ َميَّاًال َوَصاَر الطَّيِّبََة،
يَْجُرَؤ َلْن بيرت أَنَّ يَْعِرُف َكاَن َقِليًال. يُِخيَفُه أَْن َقرََّر َولِذَا نَْوٍع؛ أَيِّ ِمْن ِعَقاٍب ُدوَن بيرت
ذَِلَك َمْدَخِل ِيف َها ُعشُّ َكاَن الَِّتي ْفَراءِ الصَّ بَاِبرِي الدَّ ِبَسبَِب النََّهاِر َساَعاِت ِخَالَل اْلُخُروِج َعَىل
يَْلَقى أَْن َسيَْخَىش ِألَنَُّه ُمَواَجَهِتِه؛ َعَىل يَْجُرَؤ َلْن بيرت أَنَّ يَْعِرُف َكاَن َكَما اْلَقِديِم، اْلَمنِْزِل
إِذَا َُّه ِبأَن َشَعَر َفَقْد الظََّالِم، ُحلُوِل ِعنَْد َسيَُعوُد أَنَُّه بيرت أََخَربَ َولِذَِلَك ريدي. الثَّْعَلِب َمِصريَ
الَِّتي الطَِّريَقِة ِمَن اْلَوْقِت ذَِلَك َطَواَل ِباْلَقَلِق َشاِعًرا اْلَوْقِت، ِمَن ِلَفْرتٍَة ُهنَاَك َحِبيًسا بيرت بَِقَي

أُْخَرى. َمرًَّة اْلُخْدَعِة َهِذِه ِمثِْل تَْكَراِر ُمَحاَوَلِة ِيف َكِثريًا ُد َفَسيََرتَدَّ ِبَها، َسيَْخُرُج
َويَْضَحُك يَْضَحُك َراَح اْلَخنَاِفِس، بَْعِض َعْن بَاِحثًا ُمتََهاِديًا يَِسريُ جيمي َكاَن َوبَيْنََما
اْلُخْدَعِة َهِذِه تَْدِبرِي ِيف يَُفكِّْر َلْم َُّه أَن َلْو يَتََمنَّى اْآلَن بيرت أَنَّ «أَْعتَِقُد َوَقاَل: نَْفِسِه، ِيف َويَْضَحُك
َسأَْفَعُل ُكنُْت إِْن يَْعِرَف َلْن َُّه إِن أَُعوُد، َال َوُربََّما اللَّيَْلَة، ُهنَاَك إَِىل أَُعوُد ُربََّما ريدي. َولِلثَّْعَلِب ِيل

اْلُخُروِج.» َعَىل يَْجُرَؤ َوَلْن َال، أَْم
َوَقاَل أُْخَرى، َمرًَّة َد َوتَنَهَّ َرأَْسُه َحكَّ ثُمَّ َد، تَنَهَّ ثُمَّ ُمَفكًِّرا، َرأَْسُه َوَحكَّ جيمي َف تََوقَّ ُهنَا
إِنَِّني ُقْلُت أَُعوَد. أَْن َعَيلَّ أَنَّ أَُظنُّ َلِكْن اللَّيَْلَة، ُهنَاَك إَِىل اْلَعْوَدِة ِيف أَْرَغُب َال ا؛ «َحقٍّ ُمتَْمِتًما:
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بيرت َواْكتََشَف أَْفَعْل َلْم َوإِذَا ِبوُُعوِدي، اْلَوَفاءِ وَرِة ِبَرضُ أُوِمُن َفأَنَا أَُعوَد، أَْن َعَيلَّ ِلذَا َسأَُعوُد؛
َما. َشيْئًا َسأَْفَعُل إِنَِّني َلُه أَُقوُل ِعنَْدَما اْلَقاِدَمِة اْلَمرَِّة ِيف َقِني يَُصدِّ َلْن َفِإنَُّه َما، يَْوًما ذَِلَك
ِحنَي أَنََّك ُقوَن يَُصدِّ اْآلَخِريَن َجْعِل ِمْن أََهمُّ ءٌ َيشْ يُوَجُد َفَال ُهنَاَك، إَِىل أَُعوَد أَْن بُدَّ َال نََعْم؛
ُمونََك.» يَْحَرتِ اْآلَخِريَن ِلتَْجَعَل اْلَعْهَد تَُصوَن أَْن ِمثُْل ءٌ َيشْ يُوَجُد َوَال تَْعِنيِه. َفأَنَْت َشيْئًا، تَُقوُل
اْلبُْستَاِن أَْطَراِف ِمْن أَبَْعَد إَِىل يَذَْهَب أَالَّ جيمي َقرََّر ِبَطبِْعِه، اْلَكَسِل إَِىل يَِميُل َولَِكْونِِه
َمَساَفٍة بُْعِد َعَىل َحِبيًسا بيرت يَْمُكُث َحيُْث اْلَقِديَم، جوني اْلُخْلِد َمنِْزَل يَْعلُو الَِّذي اْلَقِديِم
بَْل َقيْلُوَلًة، ِليَأُْخذَ نَْفِسِه َعَىل ِفيَها َر َفتََكوَّ ُمْشِمَسًة، َداِفئًَة بُْقَعًة جيمي َوَجَد َوُهنَاَك َقِصريٍَة،
ِفَراِشِه إَِىل اْلَمِرُح اْلُمْستَِديُر اْألَْحَمُر ْمِس الشَّ ُقْرُص أََوى َوِحنَي ُهنَاَك. النََّهاِر َطَواَل َقَىض إِنَُّه
ِمْن جيمي أََفاَق اءِ، اْلَخْرضَ اْلُمُروِج أَنَْحاءَ ْوَداءُ السَّ الظَِّالُل وََغَزِت اْألُْرُجَواِنيَِّة، التَِّالِل َوَراءَ
نََظَر َوإِذْ اْلَقِديِم، جوني اْلُخْلِد َمنِْزِل إَِىل ُمتََهاِديًا َوَساَر ِه، ِرسِّ ِيف َضِحَك ثُمَّ َوتَثَاءََب َغْفَوتِِه
َفَجَلَس يَْخُرْج؛ َلْم بيرت أَنَّ أَْدَرَك اْلَمنِْزِل، َعتَبَِة ِعنَْد الرَِّماِل ِيف اْلَمْحُفوَرِة اْألَْقَداِم آثَاِر إَِىل
بَاِبريَ الدَّ َفَوَجَد اْلَمنِْزِل، َمْدَخِل ِيف َرأَْسُه َدسَّ ذَِلَك، بَْعَد الظََّالُم. َحلَّ َحتَّى َوانْتََظَر جيمي

بَاِح. الصَّ َحتَّى تُِفيَق َوَلْن النَّْوِم إَِىل َخَلَدْت َقْد ْفَراءَ الصَّ
«اْخُرْج َقاِئًال: اْإلِْمَكاِن، ِبَقْدِر َغاِضبًا يَبُْدو َصْوتَُه َجاِعًال الرَّْدَهِة، َعْربَ جيمي َصاَح
ُهُدوءٍ ِيف جيمي اْستََداَر ثُمَّ ِه، ِرسِّ ِيف َضاِحًكا يَُقْهِقُه َكاَن َلِكنَُّه انِْتَظاِرَك!» ِيف أَنَا بيرت، يَا

ِبوَْعِدِه. أَْوَىف َقْد َكاَن َشأِْنِه. إَِىل َف َوانَْرصَ
َكاَن َحيَاِتِه، ِيف يَذُْكُرَها الَِّتي اْألَيَّاِم أَْسَوأِ أََحَد اْليَْوُم ذَِلَك َكاَن َفَقْد بيرت، اْألَْرنَِب َعِن ا أَمَّ
َلُه يَْحُدُث َقْد ا ِممَّ اْليَْوِم؛ َطَواَل َقِلًقا َوَظلَّ ْفَراءِ، الصَّ بَاِبرِي الدَّ َلَدَغاِت ِمْن َوَوْخٍز ِبأََلٍم يَْشُعُر
ِيف اْألََمِل ِمَن َضِئيٌل بَِصيٌص َلَديِْه َكاَن َجاِئًعا. َكاَن َُّه أَن َوَكَما جيمي، الظَِّربَاَن َقابََل َما إِذَا
َد تََمدَّ ثُمَّ اللَّيِْل، ِل أَوَّ ِيف الرَّْدَهِة ِمَن ُجْزءًا َصاِعًدا َفَزَحَف الظََّالُم، يَُحلُّ ِعنَْدَما جيمي يَُعوَد أَالَّ
يَُقرُِّر َكاَد َوَما النَّْوِم، إَِىل َخَلَدْت َقْد اْلُمِخيَفَة ْفَراءَ الصَّ بَاِبريَ الدَّ ِتْلَك أَنَّ ِمْن التَّأَكَُّد ُمنْتَِظًرا
الرَّْدَهِة. َعْربَ جيمي الظَِّربَاِن َصْوُت َوَصَلُه َحتَّى ِباْلِفَراِر، يَلُوذَ ِألَْن آِمنًا َصاَر اْلَوْضَع أَنَّ

َقْلبَُه. يَْفُطُر ْوِت الصَّ ذَِلَك َسَماُع َكاَد بيرت! ِمْسِكنٌي
َعاَد، «َلَقْد اْلَقِديَمِة: جوني اْلُخْلِد نَْوِم ُحْجَرِة إَِىل أَْدَراَجُه يَُعوُد َوُهَو بَاٍك ِشبَْه بيرت َقاَل

ِبوَْعِدِه.» أَْوَىف َلَقْد
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َخاِويًَة َكانَْت َمِعَدتَُه أَنَّ َمَع تَْقِريبًا، اللَّيِْل ِمَن ى تَبَقَّ َما ِطيَلَة ذَاَك َمَكاِنِه ِيف بيرت َمَكَث
اْلُخْلِد َمنِْزِل ِمْن َخاِرًجا ِباِالنِْدَفاِع بيرت َغاَمَر ْمِس، الشَّ وِق ُرشُ َمْوِعِد َوُقبَيَْل آَلَمتُْه. ََّها إِن َحتَّى
ثُمَّ بَْعُد، اْستَيَْقَظْت َقِد تَُكْن َلْم إِذْ ِبَسَالٍم؛ ْفَراءِ الصَّ بَاِبرِي الدَّ ُعشَّ َفاْجتَاَز اْلَقِديِم، جوني
جيمي الظَِّربَاُن يَُكِن َلْم اْلَخْوِف. َفْرِط ِمْن َصْدِرِه ِيف يَتََواثَُب َوَقْلبُُه اْلبَاِب ِمَن َخاِرًجا َقَفَز

اْآلِمِن. اْلَعِزيِز َغِل الدَّ إَِىل َعٍة ُرسْ ِبأَْقَىص انَْطَلَق ثُمَّ ِباْرتِيَاٍح بيرت َد َفتَنَهَّ ِباْلَخاِرِج؛
َحِييُت.» َما أُْخَرى ُخْدَعًة أَُدبَِّر «َلْن يَْجِري: َوُهَو ِلنَْفِسِه ُد يَُردِّ َوأََخذَ
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اْألَُبوُسوَم بييل اْلَعمَّ َيْلَتِقي جيمي ِرَباُن الظَّ

َلْم اءِ. اْلَخْرضَ اْلَغابَِة َعْربَ اْلُمنَْعِزِل ِغرِي الصَّ الطَِّريِق ُطوِل َعَىل ُمتََهاِديًا جيمي الظَِّربَاُن َساَر
جيمي َوَكاَن ِلِجريَاِنِه. يَْرتُُكُهَما أَْمَراِن َواْلَقَلُق َفاْلَعَجَلُة أَبًَدا؛ ُع يُْرسِ َال َفجيمي اْلُخَطى، ِع يُْرسِ
اْلَخنَاِفِس بَْعِض إِيَجاِد ِيف آِمًال َعًصا، أَْو َشَجَرٍة ِلَحاءِ ِمْن ِقْطَعًة ِليَْقِلَب ِآلَخَر آٍن ِمْن ُف يَتََوقَّ

ِمينَِة. السَّ اْلَخنَاِفِس َغرْيَ ِببَاِلِه آَخَر َشيْئًا َة ثَمَّ أَنَّ اْلَواِضِح ِمَن َكاَن َلِكْن ِمينَِة، السَّ
اْلَغابَِة َعْربَ اْلُمنَْعِزِل ِغرِي الصَّ الطَِّريِق ُطوِل َعَىل ُمتَثَاِقًال اْألَبُوُسوُم بييل اْلَعمُّ َساَر
َعْكِس وََعَىل اِع. اْإلِْرسَ ِمَن تَْمنَُعُه َكانَْت اْلَجوِّ َفَحَراَرُة ًعا؛ ُمْرسِ يَِسريُ يَُكْن َوَلْم اءِ، اْلَخْرضَ
يِْد الصَّ َكْلَب أَنَّ يَُشكُّ ِحنَي ًة َخاصَّ اْألَْحيَاِن، بَْعِض ِيف ُع يُْرسِ بييل اْلَعمُّ َكاَن جيمي، الظَِّربَاِن
بييل اْلَعمَّ أَنَّ يَْعتَِقُدوَن اْألَْشَخاِص َفبَْعُض أَيًْضا؛ ِباْلَقَلِق يَْشُعُر َوأَْحيَانًا اْلِجَواِر، ِيف باوزر
ِيف يَْرَغُب َال ُهَو َحاٍل، أَيَِّة وََعَىل ذَِلَك. يَْعتَِقُد َال بييل اْلَعمَّ َلِكنَّ َشِهيٍّا، َعَشاءً يَِصريَ أَْن يُْمِكُن
يُْمِكُن َُّه أَن يَْعتَِقُدوَن الَِّذيَن َهُؤَالءِ أََحَد يَِجُد ِحنَي ِآلَخَر، ِحنٍي َفِمْن ِللتَّْجِربَِة، اْلَمْوُضوِع َطْرِح

اْلَقَلِق. ِمَن ءٍ ِبَيشْ يَْشُعُر َشِهيٍّا، َعَشاءً يَِصريَ أَْن
َواْلَعمُّ ِلذَِلَك، َداٍع َة ثَمَّ يَُكْن َفَلْم َقِلًقا؛ َوَال ًال ُمتََعجِّ بييل اْلَعمُّ يَُكِن َلْم اْلَوْقِت، ذَِلَك ِيف َلِكْن
ِغرِي الصَّ الطَِّريِق ِيف ُمتَثَاِقًال يَِسريُ بييل اْلَعمُّ َكاَن َهَكذَا، َلُه. َداِعَي َال َشيْئًا يَْفَعُل َال بييل
أََحِد َوِعنَْد نَْفِسِه، الطَِّريِق ِمَن اْلُمَعاِكِس اِالتَِّجاِه ِيف ُمتََهاِديًا يَِسريُ جيمي َوَكاَن اْلُمنَْعِزِل،

اْلتََقيَا. اْلُمنَْعِزِل ِغرِي الصَّ الطَِّريِق ُمنَْعَطَفاِت
َسِمينٍَة َخنَاِفَس أَيََّة َرأَيَْت َهْل بييل، اْلَعمُّ أَيَُّها «َمْرَحبًا َوَقاَل: جيمي الظَِّربَاُن ابْتََسَم

بَاَح؟» الصَّ َهذَا
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ِبأَنَِّني أَْجِزَم أَْن يُْمِكنُِني َال الظَِّربَاُن، َصِديِقَي يَا اْلَخرْيِ «َصبَاُح َقاِئًال: بييل اْلَعمُّ َفأََجاَب
نَْفِسِه.» ءِ ْ اليشَّ َعِن أَْسأََلَك أَْن أَنِْوي ُكنُْت ِمنَْها. أَيٍّا َرأَيُْت

أَْن إَِىل تَتَِّسُع ابْتَِساَمتُُه َراَحِت ثُمَّ ، َالِمَعتنَْيِ ِبَعيْننَْيِ بييل اْلَعمِّ إَِىل َونََظَر جيمي َجَلَس
ْطَت َمشَّ أَْن َحيَاِتَك ِيف َلَك َسبََق َهْل بييل، اْلَعمُّ «أَيَُّها َوَقاَل: َخاِفتٍَة، َضْحَكٍة إَِىل َلْت تََحوَّ
َجَسِدِه ِيف َشْعَرٍة ُكلَّ أَنَّ َلْو َكَما يَبُْدو َما َداِئًما بييل اْلَعمُّ تَْعَلُموَن، َفَكَما ِفَراءََك؟» أَْو َشْعَرَك
أَنَُّه َلْو َكَما أَِنيًقا َداِئًما جيمي الظَِّربَاُن يَبُْدو بَيْنََما اْألُْخَرى، َعِن ُمْختَِلَفٍة نَاِحيٍَة ِيف تَتَِّجُه

َواْألَبْيَِض. اْألَْسَوِد اللَّْوننَْيِ ِذي اْلَجِميِل ِفَراِئِه َوتَْهِذيِب تَْمِشيِط ِيف َوْقِتِه ِنْصَف يَْقِيض
أَْو َمرًَّة اْألَْمَر َهذَا َفَعْلُت أَنَِّني «أَْعتَِقُد يَبْتَِسَم: أَْن ُدوَن َوَقاَل بييل، اْلَعمِّ َعيْنَا َلَمَعْت
َكِبريًَة َمْضيََعًة اْألَْمُر َهذَا ِيل يَبُْدو َوَلِكْن الظَِّربَاُن، َصِديِقَي يَا َصِغريًا ُكنُْت ِحنَي َمرَّتنَْيِ
َفَرْرَت أَْن َسبََق َهْل الظَِّربَاُن، َصِديِقَي يَا ِباْلُمنَاَسبَِة ِبَها. أُْعنَى أََهمُّ أَْشيَاءُ َلَديَّ َوأَنَا ِلْلَوْقِت،

َحيَاِتَك؟» ِيف أََحٍد ِمْن َهاِربًا
«َال َقاَل: بُْرَهٍة َوبَْعَد ُمَفكًِّرا، َرأَْسُه يَُحكُّ َوَراَح َؤاِل، السُّ ِمَن ْهَشُة الدَّ جيمي َعَىل بََدْت
اْألُْخَرى اْلَكاِئنَاِت «ُمْعَظُم َخِشنٍَة: َقِصريٍَة ِبَضْحَكٍة ُمِضيًفا َواْستَْطَرَد َكَهذَا.» َشيْئًا أَذُْكُر
َقْد ُكنُْت ُربََّما َطِريِقي. َعْن َويَبْتَِعُدوَن ُمَهذَِّبنَي يَُكونُوَن َما َداِئًما يَِفرُّوَن، َال َوَمْن ِمنِّي، تَِفرُّ
الَِّتي َواْلَكاِئنَاِت اْلَواِسِع اْلَعاَلِم َعِن َشيْئًا أَْعَلُم َوَال ا ِجدٍّ َصِغريًا ُكنُْت ِحنَي َما، أََحٍد ِمْن َفَرْرُت

بييل؟» اْلَعمُّ أَيَُّها تَْسأَُل ِلَم أَذُْكُرُه. َال َفِإنَِّني َحَدَث، َقْد ذَِلَك َكاَن إِْن َلِكْن ِفيِه، تَِعيُش
ِلَسبٍَب َليَْس «أُوْه! َمَىض: َوْقٍت أَيِّ ِمْن أَْكثََر َعيْنَيِْه بَِريُق اْزَداَد َوَقِد بييل، اْلَعمُّ أََجاَب
تُْدِرُك ُكنََت إِْن أَْحيَانًا أَتََساءَُل َفَقْط إِنَِّني ٍد. ُمَحدَّ ِلَسبٍَب َليَْس الظَِّربَاُن، َصِديِقَي يَا ٍد ُمَحدَّ
ُكنُْت ُربََّما أَنَِّني أَْعتَِقُد اْلَجْوَعى، ِجريَاِنَي ِمْن ِلْلَقَلِق ُمْضَطرٍّا أَُكْن َلْم َلْو َمْحُظوٌظ. أَنَْت َكْم

أَْكثََر.» ِفَراِئي ْطُت َمشَّ
ا، ُمْستَِعدٍّ يَُكوُن الَِّذي ْخُص َوالشَّ اِالْسِتْعَداِد، َعَدِم نَِتيَجُة اْلَقَلَق «إِنَّ ِحْكَمٍة: ِيف جيمي َردَّ

بييل.» اْلَعمُّ أَيَُّها اْألَْمِر ِيف َفكِّْر ِلْلَقَلِق. يَتََعرََّض َلْن
َما أَْفَهُم َال أَنَِّني «أَْخَىش َقاَل: ثُمَّ ُمَفكًِّرا، َرأِْسِه َحكِّ ِيف بييل اْلَعمِّ َدْوَر ُهَو َهذَا َكاَن

الظَِّربَاُن.» َصِديِقَي يَا تَْعِنيِه
َلَك.» ُح أَْرشَ َفَسْوَف بييل؛ اْلَعمُّ أَيَُّها «اْجِلْس َقاِئًال: جيمي أََجابَُه
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َقْصَدُه ُح ُيَوضِّ جيمي

اْلَمتَاِعُب. َقلَِّت اِالْسِتْعَداُد َزاَد أَيْنََما

َكذَِلَك؟» أََليَْس َضْخًما، َلْسُت أَنَا «ِبَدايًَة، جيمي: َقاَل
َصِديِقَي يَا َحْجًما يَُفوُقونََك َكِثرِييَن أَْعِرُف أَنَِّني «أَْعتَِقُد ُمبْتَِسًما: بييل اْلَعمُّ أََجابَُه

ِجريَاِنِه. ِببَْعِض ُمَقاَرنًَة ِفْعًال َصِغريٌ جيمي الظَِّربَاُن تَْعَلُموَن َكَما الظَِّربَاُن.»
ا، ِجدٍّ َكِبريًَة أَْسنَانًا أَْو ا، ِجدٍّ َطِويَلًة َمَخاِلَب أَْمِلُك َال أَنَِّني «َكَما َقاِئًال: جيمي َواَصَل

َكذَِلَك؟» أََليَْس
نَْفِس ِيف َمَخاِلِبي أَنَّ «أَْعتَِقُد َقبُْل: ِذي ِمْن َحرْيًَة أَْكثََر َصاَر أَنَُّه بََدا َوَقْد بييل، اْلَعمُّ َردَّ

تَْقِريبًا.» أَْسنَاِنَك َحْجِم نَْفِس ِيف َوأَْسنَاِني َمَخاِلِبَك، ُطوِل
َكذَِلَك؟» أََليَْس ، َقطُّ يَُضاِيُقِني أََحًدا تََر َلْم «َوَلِكنََّك َقاِئًال: َحِديثَُه جيمي َواَصَل

«بََىل.» بييل: اْلَعمُّ َردَّ
إِنََّك بوركي؛ بريكيل اْلبَِديِن يَْهِم الشَّ َعَىل يَنَْطِبُق نَْفُسُه «َواْألَْمُر اٍر: إِْرصَ ِيف جيمي َقاَل

َكذَِلَك؟» أََليَْس أَبًَدا، وءِ ِبالسُّ َلُه يَتََعرَُّض أَْو يَُضاِيُقُه أََحًدا تََرى َال
«بََىل.» أُْخَرى: َمرًَّة َقاِئًال بييل اْلَعمُّ أََجاَب

«ِلَم؟» جيمي: َفَسأََلُه
َمْن يُوَجُد َال َُّه أَن الظَِّربَاُن َصِديِقَي يَا «أَْعتَِقُد َقاِئًال: َعِريَضًة ابْتَِساَمًة بييل اْلَعمُّ ابْتََسَم
َما يَْعِرُفوَن اْلَغابَِة ُسكَّاِن ُمْعَظَم أَنَّ أَُظنُّ وءِ. ِبالسُّ بوركي ِلربيكيل أَْو َلَك التََّعرُِّض ِيف يَْرَغُب
، اْألََقلِّ َعَىل َوَشأْنَُكَما. بوركي َوبريكيل أَنََت يَْرتَُكُكَما أَْن ِلْلَمْرءِ َخرْيًا َوأَنَّ ِعنَْدِئٍذ، َلُهْم َسيَْحُدُث
ِغريَ الصَّ الرَّاِئَحِة ِكيَس إِنَّ ِمنُْكَما؛ أَيٍّ َمَع اْلَمتَاِعِب ِيف ِلْلُوُقوِع َلَديَّ ِنيََّة َفَال ذَِلَك، أَْفَعُل أَنَا



جيمي الظَِّربَاِن ُمَغاَمَراُت

اِالْحِتَكاِك ِيف أَْرَغُب َال أَنَِّني َكَما الظَِّربَاُن، َصِديِقَي يَا ِبالتَّأِْكيِد ا ِجدٍّ َقِويٌّ تَْحِملُُه الَّذَي َهذَا
اْألَْصَلَح أَْعِرُف أَنَا ِمنَْها. ِبَوْفَرٍة بوركي بريكيل َصِديِقي يَتََمتَُّع الَِّتي ِغريَِة الصَّ الرَِّماِح ِبتِْلَك

ِمثِْيل.» اْآلَخِريَن أَنَّ َوأَْعتَِقُد ِيل،
َعنِّي َعَرْفَت َهْل بييل، اْلَعمُّ أَيَُّها أَِخريٌ «ُسَؤاٌل َقاَل: ثُمَّ َخاِفتًَة، َضْحَكًة جيمي أَْطَلَق
أََحٌد؟» يَُهاِجَمِني أَْن ُدوَن َهذَا الرَّاِئَحِة ِكيَس اْستَْخَدْمُت أَنَِّني أَْو ِشَجاًرا بََدأُْت أَنَِّني يَْوًما

ِمْن َشيْئًا َرأَيُْت أَُظنُِّني «َال َقاِئًال: أََجاَب ثُمَّ التَّْفِكرِي، ِيف َدَقاِئَق ِبْضَع بييل اْلَعمُّ اْستَْغَرَق
اْلَقِبيِل.» َهذَا

اْلَمتَاِعِب، إِثَاَرَة يُِحبُّ أَنَُّه بوركي بريكيل َعِن تَْعِرُف َال أَنََّك «َكَما َقاِئًال: جيمي أَْوَضَح
َداِئًما ُمْستَِعدٌّ ِكَليْنَا ِألَنَّ َوَهذَا إَِليْنَا؛ تَأِْتي َال اْلَمتَاِعَب أَنَّ َكَما اْلَمتَاِعِب، ِيف يَتََسبَُّب َال ِكَليْنَا إِنَّ
يَُحاِوُل َال َوَلِكنَُّه َلَسَحَقِني، َعَيلَّ َداَس َلْو باسرت الدُّبَّ إِنَّ ذَِلَك. يَْعِرُفوَن َواْلَجِميُع ِلْلَمتَاِعِب،
بوركي َوبريكيل َفأَنَا نَْلتَِقي. ِحنَي َمِعي ا ِجدٍّ ُمَهذَّبًا يَُكوُن أَنَُّه تَُالِحُظ َوأَنَْت ذَِلَك، ِفْعَل
َوإِنَّ أََحٍد، َعَىل «اْلُهُجوِم» ِيف أَْسِلَحتَنَا نَْستَْخِدُم َال َوَلِكنَّنَا أَنُْفِسنَا، َعْن َفاِع» «ِللدِّ ُمَسلََّحاِن

ا.» ُمْستَِعدٍّ تَُكوَن أَْن َروَْعُة تَْكُمُن َوُهنَا أََحًدا. نَُضاِيُق َال َونَْحُن يَُضاِيُقنَا، َال أََحًدا
. َمرَّتنَْيِ َد تَنَهَّ ثُمَّ َدَقاِئَق، ِبْضَع اْألَْمِر ِيف يَُفكُِّر بييل اْلَعمُّ َظلَّ

أََراُكَما إِنَِّني ا، َحقٍّ َحظٍّا. َعَرْفتُُهْم َمْن أَْوَفُر بوركي بريكيل َوَصِديِقي أَنََّك «أَْعتَِقُد َوَقاَل:
بَْعِض ِلَقاءِ ِعنَْد َخْوِيف يَْشتَدُّ َما َكِثريًا َوَلِكنَِّني َحْجِمي، ِمثِْل ِيف أََحًدا أَْخَىش َال أَنَا . َمْحُظوَظنْيِ
ِمثَْلَما يَْخَشْونَِني اْآلَخِريَن يَْجَعُل َشيْئًا َحبَتِْني اْلَعُجوَز اْألُمَّ الطَِّبيَعَة َليَْت ِبَعيْنِِهْم. اْألَْشَخاِص
نََعْم، الظَِّربَاُن. َصِديِقَي يَا َرأَيْتَُك بَْعَدَما اِالْسِتْعَداِد يَِّة أََهمِّ ِمْن َواِثًقا ُت ِرصْ َفأَنَا يَْخَشْونََك،

ًرا؟» ُمَؤخَّ َطاَزًجا بَيًْضا َرأَيَْت َهْل َلَك. أَُقولُُه َما اْلَحقُّ
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اْلَبْيِض َعِن

َطَعاٍم!» ِمْن أَْطيَبَُه َما اْلبَيَْض! أَْطيََب «َما جيمي: يَُقوُل
اْألَِحبَّاءُ!» ِصَغاِرَي ِمنُْه َويَْخُرُج يَْفِقُس اْلبَيَْض! أََعزَّ «َما طيهوجة: يَِّدُة السَّ َوتَُقوُل

اْألُُموِر ِمَن اْلَكِثرِي َمثَُل ذَِلَك ِيف َمثَلُُه النََّظِر، ِوْجَهِة َحَسَب اْلبَيِْض ِيف اْآلَراءُ تَْختَِلُف َهَكذَا
يُْؤَكُل. ءٌ َيشْ أَنَُّه َعَىل اْلبَيِْض إَِىل يَنُْظَراِن اْألَبُوُسوُم بييل َواْلَعمُّ جيمي َفالظَِّربَاُن اْألُْخَرى؛
اْلَخاِويَِة، اْلبُُطوِن ِلَمْلءِ ُمنَاِسٌب َطَعاٌم َفاْلبَيُْض اْلبَيِْض، ِيف التَّْفِكرِي إَِىل تَْدَفَعاِنِهَما َمِعَدتَاُهَما
اْلبَيَْض، «يُِحبَّاِن» إِنَُّهَما يَُقوَالِن ُهَما بييل. َواْلَعمِّ جيمي لَُعاُب َلُه يَِسيُل ِفيِه التَّْفِكرِي َوُمَجرَُّد

تََماًما. ُمْختَِلٌف أَْمٌر َوُهَو َلُهَما، «يَِطيُب» إِنَُّه يُِحبَّاِنِه، َال َوَلِكنَُّهَما
َواْلُمُروِج اءِ اْلَخْرضَ اْلَغابَِة ُسكَّاِن ِمْن اْلُعْظَمى َواْلَغاِلِبيََّة طيهوجة يَِّدَة السَّ َوَلِكنَّ
اْلَقْلُب َحاَلِتِهُم، َفِفي . ِبَحقٍّ اْلبَيَْض «يُِحبُّوَن» ِبالرِّيِش يَن اْلَمْكُسوِّ اْلَقِديِم َواْلبُْستَاِن اءِ اْلَخْرضَ
َعِزيًزا يَُكوُن اْلبَيُْض يََكاُد َرأِْيِهْم، ِيف اْلبَيِْض. ِلِفْكَرِة يَْستَِجيُب الَِّذي ُهَو — اْلَمِعَدُة َوَليَْس —
َسيَِصريُ — ِجدٍّا َقِريٍب َما يَْوٍم ِيف — َما يَْوٍم ِيف اْلبَيَْض َهذَا أَنَّ يَْعِرُفوَن َألَنَُّهْم َكِصَغاِرِهْم؛
بَيَْضَها، « «تُِحبُّ ِبالرِّيِش اْلَمْكُسوَِّة اْلَكاِئنَاِت بَْعَض إِنَّ أَُقوَل أَْن اْلُمْؤِسِف َوِمَن ِصَغاَرُهْم.
َهُؤَالءِ: َوِمْن بييل، َواْلَعمِّ جيمي الظَِّربَاِن َمثَُل َمثَلَُها اْآلَخِريَن، بَيِْض أَْكُل َلَها «يَِطيُب» َلِكنََّها

سامي. نِْديَاِن السِّ َوَطاِئُر بالكي، اْلُغَراُب
اءِ اْلَخْرضَ َواْلُمُروِج اءِ اْلَخْرضَ اْلَغابَِة ُسكَّاُن يَتَبَاَرى َما َكِثريًا الرَِّبيِع، َفْصِل َفِفي
إِبَْقاءَ يَُحاِولُوَن بَيٌْض، َلَديِْهْم الَِّذيَن َفَهُؤَالءِ ذََكاِئِهْم؛ اْسِتْخَداِم ِيف َغاُر الصِّ اْلَقِديِم َواْلبُْستَاِن
اْلِتَهاِمِه ِيف يَْرَغبُوَن َمْن يَْستَِطيُع َال َحيُْث اْلبَيَْض تَْحَفُظ الَِّتي اْألَْعَشاَش يَبْنُوَن أَْو ا، ِرسٍّ اْألَْمِر

َعَليِْه. اْلُعثُوَر اْلبَيَْض يَْشتَُهوَن َمْن يَُحاِوُل بَيْنََما إَِليِْه، اْلُوُصوَل
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أَيَّ َرأَى َقْد َكاَن إِذَا ا َعمَّ جيمي الظَِّربَاِن ِبُسَؤاِل َفْجأًَة اْلَمْوُضوَع بييل اْلَعمُّ َ َغريَّ ِحنَي
أَُقوَل أَْن بُدَّ َال َكاَن بَْل جيمي؛ َقْلِب َعَىل َعِزيًزا َمْوُضوًعا ِبذَِلَك َمسَّ ًرا، ُمَؤخَّ َطاَزٍج بَيٍْض
اءِ؛ اْلَخْرضَ اْلَغابَِة إَِىل ِبِه أَتَى َما ُهَو ِلْلبَيِْض جيمي اْشِتيَاُق َكاَن اْلَواِقِع، ِيف َمِعَدِتِه. َعَىل َعِزيًزا
ِيف اللَِّذيِذ اْلبَيِْض ِمَن ُعشٍّ ِمْلءَ تَُخبِّئُ طيهوجة يَِّدَة السَّ أَنَّ اْلُمَؤكَِّد ِمَن أَنَّ يَْعَلُم َكاَن إِذْ

َعنُْه. ِبْحثًا إِالَّ أَتَى َوَما َما، َمَكاٍن
ِكْدُت إِنَِّني َحتَّى الرَِّبيِع، َهذَا ِطيَلَة ُمْطَلًقا اْلَحظُّ يَُحاِلْفِني َلْم «َال، َقاِئًال: جيمي أََجاَب
أَْكثََر أَْصبََحْت َقْد اْلَكاِئنَاِت بَْعَض أَنَّ ا َوإِمَّ َوُحْمًقا، َغبَاءً أَْزَداُد أَنَّنَي ا إِمَّ اْلبَيِْض؛ َطْعَم أَنَْىس
اْلَربَاءَِة؛ َشِديَد جيمي بََدا ًرا؟» ُمَؤخَّ طيهوجة يَِّدَة السَّ َرأَيَْت َهْل ِباْلُمنَاَسبَِة، اْلُمْعتَاِد. ِمَن ذََكاءً

َؤاَل. السُّ َهذَا َسأََل إِذْ
َسأُْخِربَُك أَنَِّني تَْعتَِقُد «َهْل ُمتََساِئًال: َوَقاَل َجَسُدُه، اْهتَزَّ َحتَّى َضاِحًكا بييل اْلَعمُّ َقْهَقَه
يَْكِفينِي، ِباْلَكاِد اْلبَيِْض ِمَن طيهوجة يَِّدِة السَّ َلَدى َما ُكلَّ أَنَّ أَْعتَِقُد َرأَيْتَُها؟! أَنَِّني َلْو
َال أبوسوم يَِّدَة السَّ أَنَّ ِمْن ِليَتَأَكََّد َخْلَفُه بييل اْلَعمُّ نََظَر َوُهنَا أبوسوم.» يَِّدِة السَّ َعِن نَاِهيَك
ِيل «يَبُْدو َقاِئًال: بييل اْلَعمُّ َواْستَْطَرَد يَْضَحُك. جيمي الظَِّربَاُن أََخذَ بَيْنََما َسَماَعُهَما، تَْستَِطيُع
اْلُمُروِج ِيف اْلبَيِْض َعِن ِلتَبَْحَث تَذَْهَب أَْن اْألَْفَضِل ِمَن يَُكوُن ُربََّما َُّه أَن الظَِّربَاُن َصِديِقَي يَا
َعِن اِالبْتَِعاَد أُِحبُّ َال أَنَِّني تَْعَلُم تََماًما؛ َعاِدٌل َحلٌّ َهذَا اءَ. اْلَخْرضَ اْلَغابََة ِيلَ َوتَْرتَُك اءِ، اْلَخْرضَ
أَْكثََر بَيًْضا اءِ اْلَخْرضَ اْلُمُروِج ِيف َلَديَْك أَنَّ َكَما ذَِلَك، ِيف تَُماِنُع َفَال أَنَْت ا أَمَّ أَبًَدا، اْألَْشَجاِر
اْألَْرِض َعَىل أَْعَشاَشَها تَبْنِي الطُّيُوِر ِمَن َفَكِثريٌ اءِ؛ اْلَخْرضَ اْلَغابَِة ِيف ُهنَا بَيٍْض ِمْن َلَديَّ ا ِممَّ

َو…» اْلَحْقِل، وَُعْصُفوُر اْلِمْمَراِح، َوَطاِئُر اْلُمُروِج، َُة َوُقربَّ ، اْلَربِّيُّ اُن مَّ السُّ َفَلَديَْك ُهنَاَك؛
أَْقِصُد َعنُْهْم. ءٍ َيشْ ُكلَّ أَْعِرُف بييل، اْلَعمُّ أَيَُّها َعَليَْك «َال ُمَقاِطًعا: جيمي الظَِّربَاُن َقاَل
ِبأَنَّ ِللتَّوِّ أُْخِربَْك أََلْم بَيِْضِهْم، َمَكاَن َعَدا ِفيَما َمْعِرَفِتِه، ِيف أَْرَغُب َما ُكلَّ َعنُْهْم أَْعِرُف أَنِّي

اْآلَن.» ُهنَا ُوُجوِدي َسبَُب َوَهذَا ُمْطَلًقا؟ يَُحاِلْفِني َلْم اْلَحظَّ
اْلَعمِّ ِمَن أَذَْكى ُكنَْت إِذَا إِالَّ ُهنَا َحظٍّ أَيُّ يَُحاِلَفَك َلْن «َحَسنًا، َقاِئًال: بييل اْلَعمُّ َفَردَّ
أَنَْت َحتَّى َوَال ِألََحٍد أَتَنَاَزُل َال َفِإنَِّني اْلبَيِْض، َعِن ِباْلبَْحِث اْألَْمُر يَتََعلَُّق َوِحنَي ِبَكِثرٍي، بييل

الظَِّربَاُن.» َصِديِقَي يَا
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َثاٍن لَِقاءٌ

َرْغبَتُُه اْزَداَدْت ِفيِه َفكََّر َوُكلََّما اْلبَيِْض، ِسَوى ءٍ َيشْ أَيِّ ِيف التَّْفِكريَ جيمي الظَِّربَاُن يَْستَِطِع َلْم
اْلُمُروِج إَِىل أَْدَراَجُه َعاَد اءِ، اْلَخْرضَ اْلَغابَِة ِيف بييل اْلَعمَّ تََرَك َوبَْعَدَما ِمنُْه. بَْعٍض اْلِتَهاِم ِيف
َعَىل الرِّيِش ذَُوو ِجريَانُُه بَنَاَها الَِّتي اْألَْعَشاِش َعِن بَْحثًا اْألَنَْحاءِ ِيف يَُجوُل َوأََخذَ اءِ، اْلَخْرضَ

اِبَقِة. السَّ اْلَمرَّاِت ِمَن َحظٍّا أَْوَفَر يَُكْن َلْم َلِكنَُّه اْألَْرِض،
َعِن إِْطَالًقا َف التََّوقُّ يَْستَِطِع َلْم َفُهَو تَْقِريبًا؛ جيمي َكَحاِل بييل اْلَعمِّ َحاُل َوَكانَْت
ِفيِه. تَْفِكريُُه اْزَداَد اْلبَيِْض، َهذَا أَْمِر ِنْسيَاَن َحاَوَل َوُكلََّما طيهوجة، يَِّدِة السَّ بَيِْض ِيف التَّْفِكرِي
ِغرِي الصَّ الطَِّريِق ِيف ُمبْتَِعًدا يَتََهاَدى جيمي الظَِّربَاَن يَُشاِهُد َوُهَو ِلنَْفِسِه بييل اْلَعمُّ َقاَل
ا، َحقٍّ اْلبَيِْض. َهذَا َعْن اْلبَْحِث ِمَن اْإلِْطَالِق َعَىل َفاِئَدَة َال َُّه ِبأَن َقِويٌّ ُشُعوٌر «َلَديَّ اْلُمنَْعِزِل:
ِباْلِفْعِل، بَاِيل َعَىل َخَطَر َمَكاٍن ُكلِّ ِيف بََحثُْت َلَقْد َعنُْه؛ اْلبَْحِث ِمَن َفاِئَدٌة َة ثَمَّ َُّه أَن أَْعتَِقُد َال
أَْعتَِقُد ِبالتَّأِْكيِد. َشِهيٍّا اْلبَيُْض ذَِلَك َوَسيَُكوُن َطيٍِّب، َطَعاٍم أَيِّ ِيف التَّْفِكريَ أَْستَِطيُع َال َوَلِكنَِّني
ِمَن َُّه أَن أَْعتَِقُد َهَكذَا. َكِثريًا ِفيِه أَُفكُِّر َظِلْلُت َما َوإِالَّ اْلبَيِْض، َهذَا إَِىل ٍة َماسَّ َحاَجٍة ِيف أَنَِّني
َمِعَدِتي، ِيف ِبَحْمِلِه أَْكثََر َسأَْستَْمِتُع َلِكنِّي اْلَوْقِت، َطَواَل َعْقِيل ِيف اْلبَيَْض أَْحِمَل أَْن اْلُمْؤلِِم
تَُقوَدُه أَْن ِيف آِمًال ُهًدى، َغرْيِ َعَىل اْألَنَْحاءِ ِيف يَتََسكَُّع َ َوبََدأ بييل اْلَعمُّ ابْتََسَم أَِكيٌد.» َوَهذَا

طيهوجة. يَِّدِة السَّ ُعشِّ إَِىل ْدَفُة الصُّ
ِفيِه َفكََّر َوُكلََّما اْلبَيِْض، ِيف التَّْفِكرِي َعِن َف التََّوقُّ بييل اْلَعمُّ يَْستَِطيَع َفَلْن َفَعَل، َوَمْهَما
َحِظريَِة ِيف التَّْفِكرِي إَِىل َهذَا َدَفَعُه َوَقْد ِمنُْه؛ بَْعٍض َعَىل اْلُحُصوِل ِيف َرْغبَتُُه اْزَداَدْت أَْكثََر،
َلِكنَّ ُهنَاَك، إَِىل اْلَعْوَدِة َعَدِم َعَىل َزَمٍن ُمنْذُ اْلَعْزَم َعَقَد َقْد َكاَن براون. اْلُمَزاِرِع َلَدى َجاِج الدَّ
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ُقْرُص تََواَرى إِْن َما َوَهَكذَا، اْلَحاِسَمِة. َقَراَراِتِه ِمْن أَْقَوى َكاَن اْلبَيِْض َمذَاِق إَِىل اْشِتيَاَقُه
ْوَداءُ السَّ الظَِّالُل َوَزَحَفِت اْألُْرُجَواِنيَِّة، التَِّالِل َوَراءَ يَح ِليَْسَرتِ اْلَمِرُح اْلُمْستَِديُر اْألَْحَمُر ْمِس الشَّ
اْسِتَطاَعِتِه َقْدَر ُمَحاِوًال بييل، اْلَعمُّ انَْسلَّ َحتَّى اءِ، اْلَخْرضَ َواْلَغابَِة اءِ اْلَخْرضَ اْلُمُروِج أَنَْحاءِ ِيف

ِوْجَهِتِه. ِيف اْلَعُجوِز أبوسوم يَِّدِة السَّ َشكِّ تََجنَُّب
ِلْلِجَداِر َوُمَحاِذيًا ْوَداءِ السَّ ِبالظَِّالِل ُمتََدثًِّرا اءِ، اْلَخْرضَ اْلَغابَِة ِمَن َخاِرًجا بييل اْلَعمُّ تََسلََّل
ُهنَا براون. اْلُمَزاِرِع َدَجاِج َحِظريََة بََلَغ َحتَّى اْلَقِديِم اْلبُْستَاِن أَْطَراِف ِعنَْد اْلَقِديِم اْلَحَجِريِّ
َخاِفتًَة؛ تَنِْهيَدًة بييل اْلَعمُّ َفأَْطَلَق باوزر، يِْد الصَّ ِلَكْلِب أَثٌَر َة ثَمَّ يَُكْن َلْم ْمَع؛ السَّ ِليُِصيَخ َف تََوقَّ
أَْسَفَلَها ُحْفَرٍة ِباتَِّجاِه َجاِج الدَّ َحِظريَِة أَْرَكاِن أََحِد َحْوَل تََسلََّل ثُمَّ اْرتِيَاٍح، تَنِْهيَدَة َكانَْت
يَتََحرَُّك ءُ ْ اليشَّ َكاَن اللَّْوِن. أَبْيََض َشيْئًا َرأَى َحتَّى اْلُحْفَرِة، إَِىل َوَصَل إِْن َوَما َجيًِّدا، يَذُْكُرَها
بنَْيَ َواْحتَاَر َمَكاِنِه، ِيف بييل اْلَعمُّ َر َفتََسمَّ َجاِج؛ الدَّ ِلَحِظريَِة اْآلَخِر اْلَجاِنِب ِمَن نَاِحيَتَُه ُمتَِّجًها
ابْتََسَم. َُّه إِن بَْل يَبَْقى، أَْن َفَقرََّر َخِفيٍض، نَْخٍر َصْوَت َسِمَع ثُمَّ ُهَو. َحيُْث َواْلبََقاءِ اْلِفَراِر
بييل اْلَعمُّ َرآُه الَِّذي اْألَبْيَُض ءُ ْ اليشَّ يَُكِن َوَلْم اْلُحْفَرِة، ِمَن جيمي الظَِّربَاُن َصِعَد ثََواٍن، َوبَْعَد

جيمي. َفْرَوِة َعَىل أَبْيََض َخطٍّا إِالَّ
بييل. ِباْلَعمِّ يَْصَطِدُم َكاَد ِحنَي اْلُمَفاَجأَِة َفْرِط ِمْن َخاِفتًا نَْخٍر َصْوَت جيمي أَْصَدَر

ُهنَا؟» تَْفَعُل «َماذَا َوَسأََلُه:
َمَىض: َوْقٍت أَيِّ ِمْن أَْعَرُض ابْتَِساَمٌة َوْجِهِه َعَىل اْرتََسَمْت َوَقِد َقاِئًال بييل اْلَعمُّ أََجاَب

الظَِّربَاُن؟» َصِديِقَي يَا ُهنَا تَْفَعُل َماذَا َوأَنَْت َشِهيَّتِي. ِألَْفتََح َقِليًال أَتََمىشَّ «إِنَِّني
ِلَقاءٌ «َهذَا َوأََضاَف: َقِصريًَة َضْحَكًة أَْطَلَق ثُمَّ نَْفَسُه.» تَْفَعلُُه «َما َقاِئًال: جيمي أََجاَب

اْليَْوِم.» ِطيَلَة ِفيِه أَُفكُِّر ُكنُْت َما نَْفِس ِيف تَُفكُِّر ُكنَْت أَنََّك أَُظنُّ ٍع. ُمتََوقَّ َغرْيُ
اِالثْنَاِن. َوابْتََسَم َكذَِلَك.» نَْفَسُه اْألَْمَر «أَُظنُّ َقاِئًال: بييل اْلَعمُّ أََجاَب
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ٍب َتَأدُّ َمْسَأَلُة

َدْوًما. اْألَْصَوُب ُهَو َوذَاَك ُمَهذَّبًا تَُكوَن أَْن َشيْئًا يَِضريَُك َال

الظَِّالُل ُهَما تَلُفُّ اْآلَخِر ُمَواَجَهِة ِيف أََحُدُهَما َوَقَف َوَقْد — جيمي َوالظَِّربَاُن بييل اْلَعمُّ أََخذَ
يَْضَحَكاِن — براون اْلُمَزاِرِع َدَجاِج َحِظريَِة أَْسَفِل إَِىل يٍَة ُمَؤدِّ ُحْفَرٍة ِمْن ِباْلُقْرِب ْوَداءُ السَّ
َما َكِثريًا الَِّتي اْلُمتََشاِبَهِة اْألَْفَكاِر أَْمُر َعِجيٌب اْآلَخِر. َمِجيءِ َسبَِب ِيف ِمنُْهَما ُكلٌّ َفكََّر إِذْ
الَِّذي نَْفَسُه الطََّعاَم تَْشتَِهي بييل اْلَعمِّ َمِعَدُة َكانَْت َفَقْد بَْعٍض؛ ِمْن بَْعَضُهْم اْألَْفَراَد تَُقرُِّب
اْلَعمُّ ِفيِه يَُفكُِّر الَِّذي ءِ ْ اليشَّ نَْفِس ِيف يَُفكُِّر جيمي الظَِّربَاُن َوَكاَن جيمي، َمِعَدُة تَْشتَِهيِه
َفَقِد اْليَْوِم؛ ذَِلَك ِخَالَل ِفيَها يَْلتَِقيَاِن الَِّتي الثَّاِنيََة اْلَمرََّة ِتْلَك َكانَْت ذَِلَك، إَِىل َوإَِضاَفًة بييل.
ْوَداءِ السَّ اْلَمَساءِ ِظَالِل َوْسَط أُْخَرى َمرًَّة َواْلتََقيَا اءِ، اْلَخْرضَ اْلَغابَِة ِيف بَاَح الصَّ ذَاَك اْلتََقيَا
ِبَسبَِب َكاَن ذَِلَك ُكلُّ أََجْل، اْلبَيِْض. ِبَسبَِب ذَِلَك ُكلُّ َوَكاَن براون، اْلُمَزاِرِع َدَجاِج َحِظريَِة ِعنَْد

اْلبَيِْض.
ِلتَوَِّك؟» َستَْدُخلَُها ُكنَْت أَنََّك أَْم اْلَحِظريَِة، ِمَن ِلتَوَِّك َخَرْجَت «َهْل أََدٍب: ِيف جيمي َسأََل
يَا بَْعَدَك َسأَْدُخُل َوَلِكنَِّني ُخوِل، الدُّ َوْشِك َعَىل ُكنُْت «َلَقْد ُمَماِثٍل: أََدٍب ِيف بييل اْلَعمُّ َردَّ

الظَِّربَاُن.» َصِديِقَي
أَْخَالِقي أَنَّ آُمُل َقبَْلَك. ُخوِل الدُّ ِيف ِلَوْهَلٍة َوَلْو ِألَُفكَِّر أَُكْن َلْم «ُمْستَِحيٌل، جيمي: َفَقاَل

ِبذَِلَك.» ِيل تَْسَمَح أَْن ِمْن أَْفَضُل
إِنََّك ذَِلَك. ِيف َشكَّ َال الظَِّربَاُن، َصِديِقَي يَا ِبالتَّأِْكيِد اْألََدِب بَاِلُغ «إِنََّك بييل: اْلَعمُّ َفَقاَل
أَنَّ َمَفاُدُه َمأْثُوٌر َقْوٌل َة ثَمَّ َعاِئَلِتَك. ِيف ا َعامٍّ ُسلُوًكا َكاَن َلَطاَلَما اْألََدَب َلِكنَّ ِلَرتِْبيَتَِك، َفْخٌر



جيمي الظَِّربَاِن ُمَغاَمَراُت

الظَِّربَاُن. َصِديِقَي يَا اْلَمْظَهِر َحَسُن أَنَْت َما ِبَقْدِر ُمَهذٌَّب َوأَنَْت اْلَحَسَن، يَْفَعُل َمْن اْلَحَسَن
َصَداَقتََك.» ُر أَُقدِّ َكْم َلَك َ ِألُبنَيِّ َقبِْيل تَْدُخُل َوأََدُعَك َجاِنبًا ى أَتَنَحَّ َسْوَف

اْلَجَماِل، َقبَْل اْلُعُمَر أَنَّ َمَفاُدُه آَخَر َمأْثُوًرا َقْوًال نَِسيَت «أَُظنَُّك َوَقاَل: جيمي َضِحَك
ِمْن تَْمنَُعِني أَْخَالِقي َوأَنَا ِسنٍّا، ِمنِّي أَْكَربُ أَنَْت تَْعِرُف َفَكَما أَوًَّال، أَنَْت اْدُخْل بييل. اْلَعمُّ أَيَُّها

النَّْحِو.» َهذَا َعَىل َف أَتََرصَّ أَْن يَْستَِحيُل ا َحقٍّ َقبَْلَك؛ أَْدُخَل أَْن
اْآلَخُر يَْدُخَل أَْن َعَىل اْألََدِب ِبُمنْتََهى يُِرصُّ َوِكَالُهَما َويَتََجاَدَالِن، يَتََجاَدَالِن أََخذَا َوَهَكذَا،
ِلْألََدِب َليَْس ا، َحقٍّ اْإلِْطَالِق. َعَىل اْألََدِب ِمَن نَاِبًعا ِمنُْهَما أَيٍّ اُر إِْرصَ يَُكْن َلْم ، َولِْلَحقِّ َقبَْلُه.
بَاِلِه َعَىل َخَطَر إِذْ َالَمَة؛ السَّ يُْؤِثُر َُّه ِألَن أَوًَّال بييل اْلَعمُّ يَْدُخَل أَْن جيمي أََراَد َلَقْد ِباْألَْمِر. ِصَلٌة
أَْن ُل يَُفضِّ جيمي َكاَن ، َفخٌّ َة ثَمَّ َكاَن َوإِذَا اْلُحْفَرِة، َداِخَل َفخٌّ َة ثَمَّ يَُكوُن ُربََّما … ُربََّما َُّه أَن
جيمي أََدِب َوَراءَ بََب السَّ ُهَو ذَِلَك َكاَن َلَقْد ا، َحقٍّ يَْكتَِشُفُه. َمْن َل أَوَّ ُهَو بييل اْلَعمُّ يَُكوَن

اْلَجمِّ.
َوُهَو ِباْألََماِن يَْشُعُر َما َداِئًما َُّه ِألَن أَوًَّال جيمي يَْدُخَل أَْن ِيف يَْرَغُب َفَكاَن بييل، اْلَعمُّ ا أَمَّ
الرَّاِئَحِة ِلِكيِس َشِديًدا اْحِرتَاًما يُِكنُّ بييل اْلَعمُّ َكاَن َفَقْد أََماَمُه؛ يَُكوُن ا ِممَّ أَْكثََر جيمي َخْلَف
َفِإنَُّه الرَّاِئَحَة َهِذِه يَْستَْخِدُم ِحنَي جيمي أَنَّ يَْعَلُم َوَكاَن جيمي، الظَِّربَاُن يَْحِملُُه الَِّذي ِغرِي الصَّ
يَْستَْخِدُمُه َلِكنَُّه اْلِكيَس، ذَِلَك جيمي يَْستَْخِدُم َما نَاِدًرا اْلَخْلِف. إَِىل َوَليَْس اْألََماِم إَِىل يَنُْفثَُها
َمُه يَتََقدَّ أَْن ُل يَُفضِّ بييل اْلَعمُّ َكاَن َولِذَِلَك َقِريبًا؛ اْلَخَطَر َويَُظنُّ ِباْلَخْوِف يَْشُعُر ِحنَي أَْحيَانًا،
َرْغبَُة َكانَْت ، اْلَحاَلتنَْيِ ِكْلتَا ِيف بييل. اْلَعمِّ َجاِنِب ِمْن اْإلِْطَالِق َعَىل أََدبًا ذَِلَك يَُكْن َلْم جيمي؛
ِمنُْهَما ُكلٌّ َكاَن اْألَنَاِنيَِّة؛ ِمَن نَْوًعا اْآلَخَر أََحُدُهَما َم يَتََقدَّ أَْن ِيف بييل َواْلَعمِّ جيمي ِمْن ُكلٍّ

نَْفِسِه. ِيف يَُفكُِّر
َوَلِكنَّ ءٌ، َيشْ يَْحُدْث َلْم َلْو ِباْألََدِب َوتََظاُهُرُهَما ِجَدالُُهَما َسيَُطوُل َكاَن َكْم يَْدِري َوَمْن
ِمْن َقِريٍب َمَكاٍن ِمْن َقاِدٌم َعاٍل اْسِتنَْشاٍق َصْوُت آذَاِنِهَما إَِىل َوَصَل َفَقْد َحَدَث؛ َما َشيْئًا
اْلَعمِّ ِمَن ُكلٌّ نَِيسَ ُهنَاِلَك، ْوِت. الصَّ َهذَا َمْصَدَر باوزر يِْد الصَّ َكْلُب َوَكاَن َجاِج، الدَّ َحِظريَِة
ذَاِتِه، اْلَوْقِت ِيف اْلُحْفَرِة ُدُخوَل ِكَالُهَما َوَحاَوَل اْألََدِب، َعِن ءٍ َيشْ ُكلَّ جيمي َوالظَِّربَاِن بييل
اْسِتَطاَعِتِهَما. َقْدَر َحاَوَال َوَلِكنَُّهَما اْلَكاِيف، ِباِالتَِّساِع تَُكْن َلْم اْلُحْفَرَة ِألَنَّ يَْستَِطيَعا َلْم َوَلِكنَُّهَما
َجاِنبًا جيمي َحْرشِ ِيف بييل اْلَعمُّ نََجَح اْلَمرَِّة ِتْلَك َوِيف أُْخَرى، َمرًَّة اْلَهَواءَ باوزر َم تََشمَّ ثُمَّ

أَْعَقاِبِه. ِيف جيمي َوَجَرى َهاِربًا، َوانَْسلَّ
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َبًة َرضْ ى َيَتَلقَّ جيمي ِرَباُن الظَّ

— بييل اْلَعمِّ أَْعَقاِب ِيف — براون اْلُمَزاِرِع َدَجاِج َحِظريَِة أَْسَفَل اْلُحْفَرَة يَْدُخُل جيمي َكاَد َما
َوَصَل َوِحنَي ِبالتََّوتُِّر، بييل اْلَعمَّ أَْشَعَر َحتَّى اْلَهَواءَ ًما ُمتََشمِّ باوزر، يِْد الصَّ َكْلُب أَتَى َحتَّى
اْلَفْوِر؛ َعَىل َراِئَحتُُهَما َوأَثَاَرتُْه ِبالطَّبِْع، َوجيمي بييل اْلَعمِّ آثَاَر َشمَّ اْلُحْفَرِة، َهِذِه إَِىل باوزر
َفْرِط ِمْن يَْعِوي َكاَن اْلَوْقِت َوَطَواَل َحْفِرِه! َعِة ُرسْ ِمْن َاُب الرتُّ تََطايََر َوَلَكْم اْلَحْفِر. ِيف َ َفبََدأ

اللَّْهَفِة.
ِعنَْد اْلَحِظريَِة أَْرِضيَِّة ِيف ُحْفَرٍة َداِخَل نَْفَسُه يَْحُرشَ أَْن َقبَْل َوْقتًا بييل اْلَعمُّ يُِضِع َلْم
اْلَعمُّ َوَكاَن َطِويٍل، َوْقٍت ُمنْذُ َعَليَْها َلْوٍح تَثِْبيَت يَنِْوي براون اْلُمَزاِرِع ابُْن َكاَن بَِعيٍد، ُرْكٍن
َطِريٍق َحْفِر ِيف نََجَح َلْو َحتَّى اْلُحْفَرِة َهِذِه َعْربَ ُخوَل الدُّ يَْستَِطيَع َلْن باوزر أَنَّ يَْعِرُف بييل
َحِظريََة َوَدَخَل اْلُحْفَرِة، َهِذِه ِمْن بييل اْلَعمُّ نََفذَ إِْن َوَما ِمنُْه. َواْلُمُروِر َجاِج الدَّ َحِظريَِة تَْحَت
يَُكْن َوَلْم َحاٍل، أَيَِّة َعَىل اْلَوْقِت ذَِلَك ِيف ِباْألََماِن َشَعَر َفَقْد َطِويًال؛ نََفًسا أََخذَ َحتَّى َجاِج الدَّ

اْلُمْستَْقبَِل. ِبَشأِْن اْلَقَلَق يَنِْوي
يَُكْن َلْم َع، يُْرسِ أَْن إَِىل َدَفَعُه َما ُهَو اْلَخْوُف يَُكِن َلْم بييل. اْلَعمِّ أَْعَقاِب ِيف جيمي انَْدَفَع
إَِىل َدَفَعُه َما َهذَا َكاَن اْلُمَفاِجِئ، باوزر ُظُهوِر ِمْن إِْجَفالُُه ََّما َوإِن اْإلِْطَالِق، َعَىل َخْوًفا ذَِلَك
اْلُحْفَرَة َعَربَ إِْن َما َلِكنَُّه َجاِج، الدَّ َحِظريَِة أَْسَفَل اْلُحْفَرِة ِمَن أَوًَّال اْلُمُروَر َجاِهًدا يَُحاِوَل أَْن
يَْشُعُر َوَكاَن باوزر، ِمْن َخاِئًفا يَُكْن َلْم َُّه إِن اْألَْهَوِج؛ ِفِه تََرصُّ ِمْن اْلَخَجِل ِببَْعِض َشَعَر َحتَّى
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اْلِقيَاَم يَْستَِطيُع أَنَُّه ِمْن َواِثًقا َوَكاَن ِلَشأِْنِه، باوزر ِف ِلَرصْ أَْدَراَجُه يَُعوَد أَْن ِيف َشِديَدٍة ِبَرْغبٍَة
أَْرِضيَِّة ِيف اْلُفتَْحِة ِتْلَك ِمْن نََفذَ َقْد بييل اْلَعمُّ َكاَن ذَِلَك، َعَىل ِعَالَوًة تََراَجَع. َلِكنَُّه ِبذَِلَك،
أَتَى َلَقْد اْلَمَكاِن؛ ذَِلَك إَِىل ِبِه أَتَى الَِّذي بََب السَّ ِلَلْحَظٍة يَنَْس َلْم َوجيمي ِباْلِفْعِل، اْلَحِظريَِة
َوْحَدُه بييل اْلَعمَّ يَْرتَُك أَْن يُْمِكُن َفَال بييل؛ اْلَعمُّ َفَعَل َوَكذَِلَك اْلبَيِْض، َعَىل اْلُحُصوِل أَْجِل ِمْن
اْلُخَطى. َع أَْرسَ ا؛ ِجدٍّ نَاِدًرا إِالَّ يَْفَعلُُه َال َما جيمي َفَعَل َوَهَكذَا، َطِويٍل. ِلَوْقٍت اْلَحِظريَِة ِيف
اْلبَيِْض ِمَن نَِصيِبِه َعَىل اِالْطِمئْنَاَن يُِريُد َكاَن إِذْ بييل؛ اْلَعمِّ َوَراءَ اْلُخَطى َع أَْرسَ َلَقْد أََجْل،

اْلَحِظريَِة. ِيف ُوُجوِدِه ِمْن َواِثًقا َكاَن الَِّذي
ِمَن ِباْلُقْرِب اْلَحِظريَِة َجَواِنِب أََحِد ِبُمَحاذَاِة التَّْعِشيِش َصنَاِديِق ِمْن َصفٌّ َة ثَمَّ َكاَن
بييل اْلَعمَّ َوَلِكنَّ التََّسلَُّق، يُِجيُد جيمي يَُكْن َلْم ثَاِلٌث. َصفٌّ ثُمَّ ثَاٍن، َصفٌّ َوَفْوَقُه اْألَْرِض،

بَاِرٌع. ُمتََسلٌِّق
بييل اْلَعمَّ َجَعَلِت ِبَطِريَقٍة ذَيَْلُه َرَفَع ثُمَّ ْفِليََّة.» السُّ اْألَْعَشاَش َهِذِه «َسآُخذُ جيمي: َقاَل

ِبالتََّوتُِّر. يَْشُعُر
تُِريُد.» َما َلَك الظَِّربَاُن. َصِديِقَي يَا َحَسنًا «َحَسنًا، َقاِئًال: اْلَفْوِر َعَىل بييل اْلَعمُّ َفَردَّ

يَنُْظُر َ َوبََدأ جيمي َوابْتََسَم اْألَْعَشاِش، ِمَن الثَّاِني فِّ الصَّ إَِىل بييل اْلَعمُّ تََسلََّق َوَهَكذَا،
الثَّاِني، َوَال ِل، اْألَوَّ اْلُعشِّ ِيف َشيْئًا يَِجْد َلْم َوَلِكنَُّه َكَعاَدِتِه، ًال ُمتََمهِّ ْفِليَِّة، السُّ اْألَْعَشاِش َداِخَل
َقِليًال. َع أَْرسَ يَتََحرَُّك جيمي َ َفبََدأ ُمْحِبًطا؛ َشيْئًا َكاَن َُّه أَن ذَِلَك َعْن يَُقاُل َما َوأََقلُّ الثَّاِلِث، َوَال
َلْم َحظَُّه َوَلِكنَّ الثَّاِني، فِّ الصَّ ِيف آَخَر إَِىل ُعشٍّ ِمْن ُع يُْرسِ بييل اْلَعمُّ َكاَن ذَاِتِه، اْلَوْقِت ِيف
أَْعَشاِش ِنْصِف َداِخَل اْلبَْحِث ِمَن انْتََهى َقِد جيمي َكاَن َوِحينََما جيمي. َحظِّ ِمْن أَْفَضَل يَُكْن
يَِجْد َلْم َلِكنَُّه الثَّاِلِث، فِّ الصَّ أَْعَشاِش َداِخَل اْلبَْحِث ِيف َ بََدأ َقْد بييل اْلَعمُّ َكاَن ِل، اْألَوَّ فِّ الصَّ
ِبالرُُّقوِد َجاِج الدَّ ِإلِْغَراءِ ُهنَاَك َوَضَعُه َقْد براون اْلُمَزاِرِع ابُْن َكاَن ُصْلٍب، َخَزِيفٍّ بَيٍْض ِسَوى
أَْعَصابَُه؛ تُْفِقُدُه بييل اْلَعمُّ ِبَها َشَعَر الَِّتي اْلَخيْبَُة َكانَِت ًة. َخاصَّ اْألَْعَشاِش ِتْلَك ِيف اْلبَيِْض َعَىل
بَيَْضًة تَُكوَن أَْن يَأُْمُل َكاَن اْلَخَزِفيَِّة، اْلبَيَْضاِت َهِذِه إِْحَدى َوَوَجَد ُعشٍّ َداِخَل نََظَر َفُكلََّما

َغَضبًا. يَْزَداُد َكاَن َكذَِلَك، َليَْسْت ََّها أَن يَْكتَِشُف ِحنَي َمرٍَّة ُكلِّ َوِيف َحِقيِقيًَّة،
اْلبَيِْض ذَِلَك ِمْن أُْخَرى بَيَْضًة َرأَى ِحنَي إِنَُّه َحتَّى تََماًما أَْعَصابَُه َفَقَد النَِّهايَِة، ِيف
تََماًما، تَْحتَُه جيمي َكاَن أَْن تََصاَدَف اْلَوْقِت، ذَِلَك ِيف . اْلُعشِّ َخاِرَج َغَضٍب ِيف َرَكَلَها اْلَخَزِيفِّ،
يََرى أَنَُّه جيمي َشَعَر َولَِلْحَظٍة ًة، ُمبَاَرشَ جيمي َرأِْس َعَىل ْلبَُة الصُّ اْلَخَزِفيَُّة اْلبَيَْضُة َفَسَقَطِت
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بييل اْلَعمَّ أَنَّ َوأَْدَرَك اْلبَيَْضَة، َرأَى ذَِلَك، بَْعَد . اْألََقلِّ َعَىل َظنَّ َهَكذَا َُّه أَن أَْو َعيْنَيِْه، أََماَم نُُجوًما
بَيٍْض، أَيِّ َعَىل يَْعثُْر َلْم َُّه ِألَن َحِزينًا َكاَن ِبَرأِْسِه. اْصَطَدَم َما ِهَي اْلبَيَْضَة َهِذِه َوأَنَّ أَْسَقَطَها،
َوُهَو أَْعَصابَُه، جيمي الظَِّربَاُن َفَقَد َوَهَكذَا، تُْؤلُِمُه. َرأِْسِه َعَىل اَها تََلقَّ الَِّتي بَُة ْ الرضَّ َكانَِت َكَما

َلُه. يَْحُدُث َما نَاِدًرا ءٌ َيشْ
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َحقا ُمْؤِسٌف ِشَجاٌر

إَِىل َشذًَرا َويَنُْظُر َرأَْسُه يَُحكُّ َوأََخذَ َجاِج، الدَّ َحِظريَِة أَْرِضيَِّة َعَىل جيمي الظَِّربَاُن َجَلَس
َداِمًسا الظََّالُم َكاَن اْلَغَضِب. َفْرِط ِمْن َحْمَراَويِْن ِبَعيْننَْيِ اْألَْعَشاِش ِمَن اْلُعْلِويِّ فِّ الصَّ
َمثَلُُه الظََّالِم، ِيف الرُّْؤيَُة يُْمِكنُُه جيمي َلِكنَّ َليًْال، َكاَن اْلَوْقَت ِألَنَّ َجاِج الدَّ َحِظريَِة ِيف ِبالطَّبِْع
َكاَن َعيْنَاُه َعَليِْه َوَقَعْت َفَما ِباْلَفْرِو. اْلَمْكُسوَِّة اْألُْخَرى ِغريَِة الصَّ اْلَكاِئنَاِت ِمَن اْلَكِثرِي َمثَُل

ِفيِه. يَُحْمِلُق َوُهَو اْلَقِلِق بييل اْلَعمِّ َوْجَه
إِنََّك ِيل تَُقْل َال ًدا، ُمتََعمِّ ذَِلَك َفَعْلَت َلَقْد ًدا! ُمتََعمِّ ذَِلَك َفَعْلَت «َلَقْد ٍة: ِحدَّ ِيف جيمي َقاَل

تَْفَعْل.» َلْم
َحاِدثًا َحاِدثًا، ذَِلَك َكاَن ًدا. ُمتََعمِّ ذَِلَك أَْفَعْل َلْم أَنِّي «أُْقِسُم َقاِئًال: بييل اْلَعمُّ َفاْحتَجَّ

ِلذَِلَك.» ا ِجدٍّ آِسٌف َوأَنَا ِبالتَّأِْكيِد،
َال َلِكنِّي َلِطيًفا، يَبُْدو اْلَكَالُم «َهذَا َلْحَظٍة: ُكلَّ َغَضبًا يَْزَداُد َكاَن الَِّذي جيمي، َقاَل
ذَِلَك؛ َعْكِس ءٍ َيشْ ِبأَيِّ تُْقِنَعِني أَْن يُْمِكنَُك َوَال ًدا، ُمتََعمِّ ذَِلَك َفَعْلَت َلَقْد ِمنُْه. َحْرًفا ُق أَُصدِّ

تَْفَعَل.» أَْن اَك أَتََحدَّ َوتَُقاِتْلِني. ُهنَا إَِىل َفْلتَنِْزْل
أَْسَفَلُه جيمي ُوُجوَد َلِكنَّ َخَطأَُه، اْلبَيَْضِة ُسُقوُط َكاَن ِبالطَّبِْع، يَْغَضُب. بييل اْلَعمُّ َ بََدأ
اْعتَذََر، َُّه أَن َكَما ُهنَاَك، جيمي أَنَّ يَْعَلُم يَُكْن َلْم َفُهَو ذَنْبَُه؛ يَُكْن َلْم اْلَوْقِت َهذَا ِيف ًة ُمبَاَرشَ
َوأَبَى َكَالِمِه، ِصْدِق ِيف جيمي َشكَّ َلَقْد ذَِلَك. ِمْن أَْكثََر يَْفَعَل أَْن يُْمِكنُُه أََحٍد ِمْن َما َُّه أَن َوَشَعَر

. يَِّقتنَْيِ الضَّ َعيْنَيِْه ِمْن يَتََطايَُر ُر َ الرشَّ َفَصاَر أَْغَضبَُه؛ َوَهذَا َقُه، يَُصدِّ أَْن
ُهنَا َها َسأَنْتَِظُرَك ُهنَا، إَِىل َفْلتَْصَعْد ِقتَاِيل، ِيف تَْرَغُب ُكنَْت «إِذَا َقاِئًال: بييل اْلَعمُّ انَْفَجَر

أَنَا.» َحيُْث
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اْلَعمَّ أَنَّ يَْعِرُف َوَكاَن أَْعَىل، إَِىل ُعوُد الصُّ ِبِإْمَكاِنِه يَُكْن َلْم َغَضبًا. جيمي َفاْستََشاَط
َمَكاِنِه ِيف ِباِالنِْتَظاِر يَِعُدُه َوُهَو تََماًما نَْفِسِه َعَىل آِمنًا بييل اْلَعمُّ َفَكاَن َجيًِّدا؛ ذَِلَك يَْعَلُم بييل

ِباْألَْعَىل.
إَِليَْك َلِكْن إَِليَْك، أَْصَعَد َلْن تَاِفٍه. َجبَاٍن َشْخٍص ُمَجرَُّد َجبَاٌن، «أَنَْت ٍة: ِحدَّ ِيف جيمي َقاَل
َما َعاًما. انْتََظْرُت َلِو َحتَّى تَنِْزَل، أَْن إَِىل ِباْألَْسَفِل َمَكاِني ِيف ُهنَا أَنْتَِظُر َسْوَف َسأَْفَعلُُه؛ َما
أَْدَرْكُت اْآلَن َلِكنِّي َصِديِقي، َظنَنْتَُك َلَقْد ِبَفْعَلِتِه. َويَنُْجَو َرأِْيس َعَىل اْألَْشيَاءَ يُْسِقُط أََحٍد ِمْن

اْألَْمِر.» َحِقيَقَة
أَُظنُِّني َلَك، يَْحلُو َكَما «انْتَِظْر َفكَّيِْه: َويُْطِبُق ِبأَْسنَاِنِه يَِرصُّ َوُهَو َقاِئًال بييل اْلَعمُّ َردَّ

أَنَْت.» تَْستَِطيُع َما ِبَقْدِر ُهنَا اْلبََقاءَ أَْستَِطيُع
ِمنِّي.» َلَك اْلَويُْل َرأِْيس. َعَىل ِبي َرضْ ثََمَن تَْدَفُع َفَسأَْجَعلَُك تََشاءُ، َما «اْفَعْل جيمي: َفَقاَل
َمْوُجوَداِن َُّهَما أَن َعْن َغاِفَلنْيِ اْآلَخَر أََحُدُهَما َويَُسبُّ يَتََشاَجَراِن، اِالثْنَاِن َراَح َوَهَكذَا،
ُشُعوَرُهَما ذَِلَك ُكلِّ َسبَُب َوَكاَن ِلْلَغايَِة، َسيِّئًا اْلَوْضُع َكاَن يَُكونَا. أَْن َلُهَما يَنْبَِغي َال َحيُْث
َسيَْعثَُراِن أَنَُّهَما ِمْن َواِثَقنْيِ َكانَا الَِّذي اْلَمَكاِن ِيف بَيٍْض أَيَّ يَِجَدا َلْم َُّهَما إِن َحيُْث اْألََمِل؛ ِبَخيْبَِة
أَْغَلَق ِحنَي اْلبَيِْض ُكلَّ َجَمَع َقْد براون اْلُمَزاِرِع ابُْن َكاَن َفَقْد اْلبَيِْض؛ ِمَن اْلَكِثرِي َعَىل ِفيِه
َعَىل يِّئَ السَّ اْألََمِل َخيْبَِة تَأِْثريَ َقبُْل ِمْن َالَحْظَت َهْل الظََّالِم. ُحلُوِل ِعنَْد َجاِج الدَّ َعَىل اْلَحِظريََة

اْألَْحيَاِن؟ ِمَن َكِثرٍي ِيف اْلِمَزاِج
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َوْعِدِه ِيف َيْصُدُق جيمي

َحاَوَل جيمي، الظَِّربَاِن َمَع َجاُر الشِّ أَنَْهَكُه َفِحنَي َحَدَث؛ َما ِبَسبَِب َليَْالءَ َليَْلًة بييل اْلَعمُّ َقَىض
َلْم نْيِ اْلُعشَّ ِمَن أَيٍّا َلِكنَّ آَخَر، ثُمَّ اْألَْعَشاِش، أََحِد ِيف النَّْوَم َحاَوَل اْلِبَدايَِة، ِيف َقِليًال. يَْغُفَو أَْن
َجاِئًعا َكاَن ُمْطَلًقا. ِبالنَُّعاِس يَْشُعُر يَُكْن َلْم َُّه أَن إَِىل يَُعوُد َما َحدٍّ إَِىل ذَِلَك َوَكاَن يُنَاِسبُْه،
اْلَغَضِب ِلنَْوبَِة ِبُحْمٍق يَْستَْسِلْم َلْم َلْو َقْلِبِه ُكلِّ ِمْن يَتََمنَّى َوَكاَن تََماًما، النَّْوِم َعِن َوَراِغبًا
الظَِّربَاِن َرأِْس َعَىل ِلتَْسُقَط اْلُعشِّ َخاِرَج اْلَخَزِفيَِّة اْلبَيَْضِة َرْكِل إَِىل َدَفَعتُْه الَِّتي ِتْلَك اْلُمَفاِجئَِة

َغَضبًا. يَثُوُر جيمي َجَعَل ا ِممَّ جيمي؛
َظنَّ َوَقْد ِباْألَْسَفِل، يَنْتَِظُرُه جيمي بَيْنََما النُُّزوِل ِيف ِنيٍَّة أَيَُّة بييل اْلَعمِّ َلَدى تَُكْن َلْم
َمَع — َلِكنَُّه اْلَوْقِت، ِلبَْعِض ِباْلَقَلِق بييل اْلَعمُّ يَْشُعِر َلْم ِلذَا َويَْرَحُل؛ َسيََملُّ َما َعاَن ُرسْ أَنَُّه
ِيف براون اْلُمَزاِرِع ابُْن يَِجَدُه أَْن يُِريُد يَُكْن َلْم َُّه إِن إِذْ ِبالتََّوتُِّر؛ يَْشُعُر َ بََدأ — بَاِح الصَّ اْقِرتَاِب

َجاَج. الدَّ ِليُْطِعَم يَأِْتي ِحنَي اْلَحِظريَِة
َلْم َلِكنَُّه اْلبَيِْض، ِمَن َشِهيًَّة َوْجبًَة َسيَِجُد أَنَُّه يَْحَسُب َكاَن َجاِئًعا. َكاَن َُّه أَن َعَىل ِعَالَوًة
آَخَر ءٍ َيشْ َعْن ِلْلبَْحِث َجاِج الدَّ َحِظريَِة ِمْن اْلُخُروِج ِيف يَْرَغُب َفَصاَر َواِحَدًة، بَيَْضًة َوَلْو يَِجْد
ذَِلَك. َعْن اْلُجوَع ُل يَُفضِّ َكاَن َوُهَو جيمي، ُمَواَجَهِة ُدوَن ذَِلَك ِبِإْمَكاِنِه يَُكْن َلْم َلِكْن يَأُْكلُُه،
أَنَّ َظنَّ ِحنَي َمرٍَّة، ِمْن أَْكثََر َحاَوَل َوَقْد جيمي، ُمَواَجَهِة ِمْن َكِثريًا أَْفَضَل اْلُجوُع َكاَن نََعْم؛
َلِكنَّ اْلُمْستََطاِع، َقْدَر َصْوتًا يُْصِدَر أَالَّ َعَىل َحِريًصا َوَكاَن َهاِربًا، يَتََسلََّل أَْن نَاِئٌم، جيمي
َحِظريَُة تُوَجْد َلْم َلْو يَتََمنَّى بييل اْلَعمُّ َكاَن نُُزوَلُه. َويَنْتَِظُر َمرٍَّة ُكلِّ ِيف ِبِه يَْشُعُر َكاَن جيمي
اْألُْمِنيَّاِت ِمَن َكِثريًا يَتََمنَّى َوأََخذَ اْإلِْطَالِق، َعَىل اْلبَيِْض ِيف يَُفكِّْر َلْم َوَلْو براون، اْلُمَزاِرِع َدَجاِج



جيمي الظَِّربَاِن ُمَغاَمَراُت

الَِّتي اْلبَيَْضَة ِتْلَك َويَْرُكْل أَْعَصابَُه يَْفِقْد َلْم َُّه أَن َلْو ُهَو تََمنَّاُه َما أَْكثََر َلِكنَّ اْألُْخَرى، اْلَحْمَقاءِ
َوبََدأَْت اْلَحِظريَِة بَاِب تَْحِت ِمْن النُّوِر ِمَن ُشَعاٍع ُل أَوَّ تََسلََّل َوِحنَي جيمي. َرأِْس َعَىل َسَقَطْت
أَْكثََر َساِكنًا يَبَْقى ِبأَْن َلُه يَْسَمُح بييل اْلَعمِّ َقَلُق يَُعْد َلْم َمَساِكِنِه، ِيف اْلَقِلَقُة َجاِج الدَّ َحَرَكُة

ذَِلَك. ِمْن
ُهنَا ِمْن َونَْخُرَج نَتََصاَلَح أَْن ِلِكَليْنَا اْألَْفَضِل ِمَن َُّه أَن تََرى «أََال ُمَجاِزًفا: َفَقاَل

الظَِّربَاُن؟» َصِديِقَي يَا
َعَىل ُمْرتَاٍح» «َغرْيَ اْألَِخريَ َجَعَلِت نَْظَرًة بييل اْلَعمُّ َحيُْث أَْعَىل إَِىل نَاِظًرا جيمي، َفَردَّ
تََماًما اْلَواِضِح ِمَن َكاَن ا.» ِجدٍّ ُمِريٌح َفاْلَمَكاُن ُهنَا؛ اْلبََقاءِ ِيف أَُماِنُع َال «أَنَا َقاِئًال: اْإلِْطَالِق،

بييل. اْلَعمَّ يَُساِمِح َلْم جيمي أَنَّ
َُّه أَن يَْعِرُف َكاَن َفَقْد اْزِديَاٍد؛ ِيف َكاَن َقَلَقُه َلِكنَّ اْلَوْقِت، ِلبَْعِض َصاِمتًا بييل اْلَعمُّ َظلَّ
أَْقَدَم َوأَِخريًا َوإِْطَعاِمِه. َجاِج الدَّ ِإلِْخَراِج براون اْلُمَزاِرِع ابِْن ُقُدوِم َوْقُت َسيَِحنُي َقِريٍب ا َعمَّ

أُْخَرى. َمرًَّة اْلَحِديِث َعَىل
َشيْئًا.» نَِسيَت َقْد أَنََّك «أَْعتَِقُد بييل: اْلَعمُّ َفَقاَل

ُهَو؟» «َما ُمتََساِئًال: جيمي َفَقاَل
َوَال َحاَن، َقْد براون اْلُمَزاِرِع ابِْن ُقُدوِم َوْقَت أَنَّ َعْن َغاِفٌل أَنََّك «أَْعتَِقُد بييل: اْلَعمُّ َردَّ

ُهنَا.» يَِجَدنَا أَْن يَنْبَِغي
ابْتََسَم. ثُمَّ يََشاءُ.» َمتَى َفْليَأِْت براون، اْلُمَزاِرِع ِالبِْن ُث أَْكَرتِ َال «إِنَِّني ٍة: ِحدَّ ِيف جيمي َردَّ
اْألَْمِر. َحِقيَقِة ِيف َكذَِلَك يَُكْن َلْم َلِكنَُّه جيمي، َجاِنِب ِمْن أَْجَوَف تََفاُخًرا يَبُْدو ذَِلَك َكاَن
َقاَلُه. َما يَْعِني جيمي أَنَّ يَْعِرُف َكاَن ذَِلَك، يَْعِرُف بييل اْلَعمُّ َوَكاَن َكذَِلَك، يَُكْن َلْم نََعْم؛
َكذَِلَك يَْجُرُؤ يَُكْن َوَلْم ُهَو، َحيُْث اْلبََقاءِ َعَىل يَْجُرُؤ يَُكْن َلْم إِذْ ِباْليَأِْس؛ بييل اْلَعمُّ َشَعَر َهَكذَا،
اْلَعمِّ َعَىل َمرَّْت الَِّتي اللَّيَاِيل أَْسَوأِ إِْحَدى ِتْلَك َكانَْت ِبالتَّأِْكيِد جيمي. َوُمَواَجَهِة النُُّزوِل َعَىل

اْألَبُوُسوِم. بييل

64



العرشون الفصل

براون اْملَُزاِرِع اْبِن ُوُصوُل

اْلَوْقِت ذَِلَك َوِيف براون، اْلُمَزاِرِع َدَجاِج َحِظريَِة بَاِب تَْحِت ِمْن النََّهاِر َضْوءِ ِمْن َمِزيٌد تََسلََّل
َفأَْحَدَث ِباْألَْسَفِل، جيمي الظَِّربَاِن ُوُجوَد َجاُج الدَّ اْكتََشَف َوَقِد اْستَيَْقَظ، َقِد َجاُج الدَّ َكاَن
ابَْن أَنَّ ِمْن ُمتَأَكًِّدا َكاَن بييل اْلَعمَّ إِنَّ َحتَّى ا، ِجدٍّ ُمْرتَِفًعا َجاِج الدَّ َقْوُق َكاَن َكِبريًَة. َجَلبًَة

اْلَجَلبَِة. ِتْلَك ُكلِّ َسبََب ِليَْعِرَف َويَأِْتي َسيَْسَمُعُه َما َعاَن ُرسْ براون اْلُمَزاِرِع
َهذَا َفِإنَّ َغاَدْرَت، َما إِذَا ََّك أَن الظَِّربَاُن، َصِديِقَي يَا «أَْعتَِقُد َقاِئًال: بييل اْلَعمُّ َجاَزَف

َضْوَضاِئِه.» َعْن َسيَُكفُّ اْألَْحَمَق َجاَج الدَّ
ابْتََسَم. ثُمَّ اْإلِْطَالِق.» َعَىل تُْزِعُجِني َال إِنََّها َجاِج، الدَّ ِبَضْوَضاءِ أُبَاِيل «َال َقاِئًال: جيمي َردَّ

ِباْلَمْوِقِف. ُمْستَْمِتٌع جيمي أَنَّ بييل ِلْلَعمِّ تََماًما َواِضًحا َكاَن
َساِكنًا، اْلبََقاءَ يَْستَِطِع َلْم َُّه إِن َحتَّى ا ِجدٍّ َقِلًقا َكاَن ُمْستَْمِتًعا، يَُكْن َلْم بييل اْلَعمَّ َلِكنَّ
يَُقرَِّر أَْن ُمَحاِوًال َوذََهابًا، ِجيئًَة اْألَْعَشاِش ِمَن اْلُعْلِويِّ فِّ ِللصَّ اْلُمَقاِبَل الرَّفَّ يَذَْرُع َوأََخذَ
أََحِد ِيف اْلَقشِّ تَْحَت يَْختَِبئَ أَْن أَْم جيمي الظَِّربَاَن َويَُواِجَه يَنِْزَل أَْن اْألَْفَضِل ِمَن َكاَن إِْن
براون. اْلُمَزاِرِع ابِْن ُخُطَواِت ِلَسَماِع بًا تََرقُّ ْمَع السَّ ُمِصيًخا َظلَّ اْلَوْقِت َوَطَواَل اْألَْعَشاِش.

َفَكاَن َعَجٍل؛ َعَىل آٍت براون اْلُمَزاِرِع ابَْن أَنَّ َصْوتَِها ِمْن َوأَْدَرَك َسِمَعَها، النَِّهايَِة َوِيف
أَْن بييل اْلَعمُّ َوتََمنَّى َسبَبََها. ِليَْعِرَف َوأَتَى َجاُج، الدَّ أَْحَدثََها الَِّتي اْلَجَلبَِة َصْوَت َسِمَع َقْد

ِلْلَهَرِب. ُفْرَصًة َلُه ِليُتِيَح اْألَْرِض ِيف اْلَمْوُجوَدِة اْلُحْفَرِة َداِخِل إَِىل جيمي يَنَْسِحَب
أَْن َعَليَْك الظَِّربَاُن! َصِديِقَي يَا آٍت براون اْلُمَزاِرِع ابُْن آٍت! َُّه «إِن بييل: اْلَعمُّ َهَمَس

اْألََواِن.» َفَواِت َقبَْل تَْهُرَب
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ُهنَا؛ ِمْن ِألَْخُرَج اْلبَاَب ِيلَ ِليَْفتََح َمِجيئَُه َوأَنْتَِظُر أَْسَمُعُه، «أَنَا َقاِئًال: ِبُهُدوءٍ جيمي َردَّ
يَِّقِة.» الضَّ اْلُفتَْحِة َهِذِه ِيف نَْفِيس أَْحُرشَ أَْن ِمْن َكِثريًا أَْسَهُل َفَهذَا

َفْخِرِه، َمَحلُّ ُهَو أََحٍد ِمْن جيمي َخْوِف َعَدَم أَنَّ ِبالطَّبِْع يَْعِرُف َكاَن بييل. اْلَعمُّ َشَهَق
اْلُمَزاِرِع ابِْن ُمَواَجَهِة ِيف ا َحقٍّ النِّيَُّة َلَديِْه َكانَْت جيمي أَنَّ َق يَُصدِّ أَْن ْعِب الصَّ ِمَن َكاَن َلِكْن
تَُؤدَِّي أَْن بييل اْلَعمُّ َوتََمنَّى ِلجيمي، َشأَْن َال َحيُْث ِبِه ِة اْلَخاصَّ َجاِج الدَّ َحِظريَِة ِيف براون
يَْمنَُحُه َقْد َهذَا إِنَّ َحيُْث ذَِلَك؛ تََمنَّى نََعْم؛ اْلَمتَاِعِب. ِيف أَِخريًا ُوُقوِعِه إَِىل جيمي الظَِّربَاِن ُجْرأَُة

بَاِلٍغ. َمأِْزٍق ِيف نَْفُسُه ُهَو َفَسيَُكوُن َوإِالَّ َهَربًا، ِللتََّسلُِّل ُفْرَصًة
الرَّْغِم َعَىل َلِكنَُّه اْألَْعَشاِش، أََحِد َداِخِل إَِىل بييل اْلَعمُّ َفتََسلََّل اْلَحِظريَِة، بَاِب ِمْزَالُج اْهتَزَّ
ِليَُشاِهَد اْلَحاَفِة َفْوِق ِمْن النََّظِر اْخِتَالِس ِمَن نَْفَسُه يَْمنََع أَْن يَْستَِطْع َلْم َخْوِفِه، ِة ِشدَّ ِمْن
َضْوَضاِئِه، َعْن َجاُج الدَّ َكفَّ اْلَحِظريََة. النََّهاِر َضْوءُ َفأَْغَرَق اْلبَاُب، انَْفتََح يَْحُدُث. َسْوَف َما
ذَيَْلُه الظَِّربَاُن َفَرَفَع اْلَحِظريَِة، َداِخَل نَْظَرًة َوأَْلَقى اْلَمْدَخِل ِيف براون اْلُمَزاِرِع ابُْن َوَوَقَف
اْسِتْعَجاٌل َعَليِْه يَبُْدَو أَْن ُدوَن ُهُدوءٍ ِيف َوَساَر اْلُمْعتَاِد، ِمَن َقِليًال أَْعَىل ِبالرِّيِش ِبيَه الشَّ اْلَكِبريَ

َطبًْعا. اْلَفْوِر َعَىل براون اْلُمَزاِرِع ابُْن َرآُه َوَقْد ًة. ُمبَاَرشَ اْلَمْفتُوِح اْلبَاِب ِتَجاَه
َواْألَْسَوِد! اْألَبْيَِض اللَّْوننَْيِ ذُو اْلوَْغُد أَيَُّها إِذَْن، أَنَْت َُّه «إِن َقاِئًال: براون اْلُمَزاِرِع ابُْن َصاَح
َما بِْط ِبالضَّ ُهَو َهذَا أَنَّ َوأَْعتَِقُد الطَِّريَق، َلَك َوأُْفِسَح َجاِنبًا ى أَتَنَحَّ أَْن ِمنِّي ُع تَتََوقَّ أَنََّك أَْعتَِقُد
َعَىل تَْحُصْل َلْم َحِقيَقتَُك. ِتْلَك النَّْفِس؛ َعَىل َواْعِتَماًدا َوَقاَحًة أَْعِرُفُهْم َمْن أَْكثَُر أَنَْت َسأَْفَعلُُه.
يَْكِفي ِبَما ذَِكيٍّا َكاَن َُّه ِألَن َدَجاٍج؛ أَيَّ تَأُْخذْ َوَلْم اْلَماِضيََة، اللَّيَْلَة ُكلَُّه َجَمْعتُُه ِألَنَِّني بَيٍْض؛ أَيِّ
َفَهيَّا ُمنَاَزَعِتَك؛ ِيف َرْغبَتِي َعَدِم ِمْن َواِثٌق َوأَنَا َمَعَك، ِنَزاٍع ِيف أَُظنُِّني َال ِلذَا َمْسَكِنِه؛ ِيف ِلْلبََقاءِ

اْلَوْغُد.» أَيَُّها ُهنَا ِمْن اْخُرْج
اْسِتْعَجاٍل أَْدنَى َوُدوَن ِبُهُدوءٍ جيمي الظَِّربَاُن َوَخَرَج َجاِنبًا، براون اْلُمَزاِرِع ابُْن ى تَنَحَّ
إَِىل َواتََّجَه اْلِفنَاءِ، بَوَّابََة َعَربَ ثُمَّ اْلَحِظريَِة، ِفنَاءِ ِيف اْلَماءِ إِنَاءِ ِمْن َب ِليَْرشَ َف َوتََوقَّ َقَلٍق، أَْو

اْلَقِديِم. اْلبُْستَاِن أَْطَراِف َعَىل اْلَقِديِم اْلَحَجِريِّ اْلِجَداِر
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بييل اْلَعمَّ َتْفَضُح اْلَبْيَضُة

َوِخيَمٌة. َعَواِقبََها أَنَّ النَِّهايَِة ِيف يَتَِّضُح َقْد تَاِفَهًة تَبُْدو َما َكِثريًا َصِغريٌَة أَْشيَاءُ ِهَي

َوَسِكينٍَة، ُهُدوءٍ ِيف َسِبيلِِه ِيف َماٍض َوُهَو جيمي الظَِّربَاَن يَُراِقُب براون اْلُمَزاِرِع ابُْن أََخذَ
َلَقْد اِالْسِتْعَداِد. ِقيَمِة َعَىل ِمثَاٍل أَْفَضُل َهذَا أَنَّ «أَْعتَِقُد َوَقاَل: ًال ُمتَأَمِّ َرأَْسُه َحكَّ ثُمَّ َفابْتََسَم،
إِثَاَرتََها، أَنَا َقرَّْرُت إِذَا اْلَمتَاِعِب ِلُمَواَجَهِة اِالْسِتْعَداِد تََماَم ُمْستَِعدٌّ َُّه أَن ِمْن َواِثًقا جيمي َكاَن
أَنَا َما ِبَقْدِر َحْجًما ِمنِّي أَْكَربُ َُّه َكأَن ُهُدوءٍ ِيف اْلَمَكاَن َغاَدَر ِلذَا ِألُِثريََها؛ أَُكْن َلْم ِلذَِلَك َوإِنِّي
اْلَمتَاِعِب.» تََجنُِّب ِيف تَْرَغُب ُكنَْت إِذَا ا ُمْستَِعدٍّ تَُكوَن أَْن ِمْن أَْفَضُل ءٌ َيشْ يُوَجُد َال ِمنُْه. أَْكَربُ
أَْلَقى ثُمَّ َوَدَخَلَها، أُْخَرى َمرًَّة َجاِج الدَّ َحِظريَِة إَِىل براون اْلُمَزاِرِع ابُْن َعاَد ذَِلَك، بَْعَد
جيمي َكاَن َحيُْث تَنَاَم أَْن إَِىل َجاَجاِت الدَّ ِبِإْحَدى تَِصْل َلْم اْلَحَماَقَة أَنَّ ِمْن ِليَتَأَكََّد نَْظَرًة
َجاِج الدَّ إِْطَعاِم ِة َمَهمَّ ِيف ُع َسيَْرشَ َكاَن ذَِلَك، ِمْن التَّأَكُِّد َوبَْعَد ِبَها. اْإلِْمَساَك يَْستَِطيُع
َعَىل اْلُمْلَقاَة اْلَخَزِفيََّة اْلبَيَْضَة ُهَو ءُ ْ اليشَّ َهذَا َوَكاَن َواِحٌد، ءٌ َيشْ َلْوَال اْلُمْعتَاَدِة، بَاِحيَِّة الصَّ

اْألَْرِض.
ُهنَا؟ إَِىل اْلبَيَْضُة َهِذِه أَتَْت َكيَْف «َعَجبًا! اْلبَيَْضَة: َرأَى ِحنَي براون اْلُمَزاِرِع ابُْن َصاَح

َهِذِه.» ْفِليَِّة السُّ اْألَْعَشاِش أََحِد ِمْن َسَحبََها جيمي الظَِّربَاَن أَنَّ بُدَّ َال
ِسَوى يَْستَْغِرْق َفَلْم اْلَخَزِيفُّ، اْلبَيُْض ِبَها يُوَجُد الَِّتي اْألَْعَشاَش يَْعِرُف ِبيُّ الصَّ َكاَن
«َهذَا َقاِئًال: َفتَْمتََم ْفِليَِّة؛ السُّ اْألَْعَشاِش ِمَن َمْفُقوٍد بَيٍْض أَيُّ يُوَجُد َال َُّه أَن ِالْكِتَشاِف َدِقيَقٍة
ِبالتَّأِْكيِد يَتََمكَّْن َلْم جيمي إِنَّ اْلُعْلِويَِّة. اْألَْعَشاِش أََحِد ِمْن َجاءَْت اْلبَيَْضَة َهِذِه أَنَّ بُدَّ َال َغِريٌب،
َليَْلَة أَْسَقَطتَْها َقْد َدَجاَجٍة أَيَُّة تَُكوَن أَْن يُْمِكُن َوَال ِباْألَْعَىل، اْألَْعَشاِش ِتْلَك إَِىل اْلُوُصوِل ِمَن
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يَْفَعِل َلْم َوِبالتَّأِْكيِد أَْمِس، اْلَحِظريََة َعَليِْه أَْغَلْقُت ِحنَي َمَساِكِنِه ِيف َكاَن ُكلَُّه َجاَج الدَّ ِألَنَّ أَْمِس؛
الظَِّربَاِن ُوُجوِد َمَع َمَساِكِنِه ُمَغاَدَرِة َعَىل ِليَْجُرَؤ يَُكْن َلْم َُّه ِألَن بَاَح؛ الصَّ َهذَا ذَِلَك َجاُج الدَّ

اْألَْمِر.» َهذَا ِيف أَنُْظَر أَْن َعَيلَّ ُهنَا. جيمي
َحتَّى ، اْلُعْلِويِّ فِّ الصَّ إَِىل اتََّجَه ثُمَّ ، ُعشٍّ ُكلِّ َداِخَل يَنُْظُر َوأََخذَ الثَّاِني فِّ ِبالصَّ َ بََدأ ِلذَا،
اْلَعمُّ َكاَن أَنَْفاَسُه. َحاِبًسا اْلَقشِّ تَْحَت اْألَبُوُسوُم بييل اْلَعمُّ ِبِه يَْختَِبئُ الَِّذي اْلُعشِّ إَِىل َوَصَل
نَِيسَ َلَقْد أََجْل؛ ذَيَْلُه. نَِيسَ َلَقْد َواِحًدا، َشيْئًا نَِيسَ َلِكنَُّه ، ِباْلَقشِّ َجيًِّدا نَْفَسُه َغطَّى َقْد بييل
براون. اْلُمَزاِرِع ابُْن َرآُه َوِبالطَّبِْع ، اْلُعشِّ َحاَفِة َعَىل ِمْن ُمتََدلِّيًا َفَكاَن ذَيْلِِه، تَْغِطيََة بييل اْلَعمُّ

يََراُه. أَْن ِمْن َمَفرٌّ َة ثَمَّ يَُكْن َلْم
َحِظريََة أَنَّ يَبُْدو أَْمِس، َليَْلَة َزاِئٍر ِمْن أَْكثَُر َة ثَمَّ َكاَن إِذَْن َعَجبًا! «َعَجبًا! َقاِئًال: َفَصاَح
ُهَو إِْفَطاِري تَنَاُوِل بَْعَد ِبِه اْلِقيَاُم َعَيلَّ ءٍ َيشْ َل أَوَّ أَنَّ أَْعتَِقُد َكِبريٌَة. َشْعِبيٌَّة َلَها َهِذِه َجاِج الدَّ
اْلبَيَْضَة َرَكَل َمْن بييل اْلَعمُّ أَيَُّها إِذَْن أَنَْت َُّه إِن اْألَْرِضيَِّة. ِيف اْلُفتَْحِة َهِذِه َعَىل َلْوٍح تَثِْبيُت
أَْعَصابََك َفَقْدَت َكذَِلَك؟ أََليَْس أَْسنَاِنَك، َعَىل َقِليًال َقاِسيًَة َوَجْدتََها ؛ اْلُعشِّ َخاِرَج اْلَخَزِفيََّة
أَْعَصابََك تَْفِقْد َال ِفْعًال. بَاِلٌغ ُحْمٌق بييل، اْلَعمُّ أَيَُّها ِمنَْك ُحْمٌق َهذَا َكذَِلَك؟ أََليَْس َوَرَكْلتََها،
ِبَك؟» أَْفَعَلُه أَْن ِيل يَنْبَِغي الَِّذي َما تَُرى َواْآلَن، نَْفًعا. يُْجِدي َال َفَهذَا تََفاَهاٍت؛ ِبَسبَِب أَبًَدا

يَُقولُُه َما َفْهُم يُْمِكنُُه يَُكْن َلْم ِبالطَّبِْع، َساِكنًا. بييل اْلَعمُّ يَُحرِِّك َلْم اْلَوْقِت، ذَِلَك َطَواَل
يَُكوَن أَالَّ يَتََمنَّى َوأََخذَ أَنَْفاَسُه َكتََم ِلذَا يَْفَعلُُه؛ َما ُرْؤيَُة يُْمِكنُْه َوَلْم براون، اْلُمَزاِرِع ابُْن
اْألَْرِض َعَىل اْلَخَزِفيَُّة اْلبَيَْضُة ِتْلَك َلْوَال أَْمُرُه يَنَْكِشَف أَالَّ اْلُمْمِكِن ِمَن َوَكاَن انَْكَشَف. َقِد أَْمُرُه
جيمي الظَِّربَاَن أَْغَضبَِت أَوًَّال ُكلَِّها؛ َمتَاِعِبِه َسبََب اْلبَيَْضُة ِتْلَك َكانَْت َلَقْد أَْمَرُه. َكَشَفْت الَِّتي
ِيف اْلبَْحِث إَِىل براون اْلُمَزاِرِع ابَْن َدَفَعِت ثُمَّ َرأِْسِه، َعَىل َسَقَطْت ِحنَي — تَذُْكُروَن َكَما —
َعَواِقِبِه. إَِىل انُْظُروا َلِكِن تَاِفًها، َشيْئًا يَبُْدو اْلُعشِّ َخاِرَج اْلبَيَْضِة َرْكُل َكاَن ُكلَِّها. اْألَْعَشاِش

اْلَحِقيَقِة. ِيف َكذَِلَك تَُكوُن َال َعاَدًة تَاِفَهًة تَبُْدو الَِّتي اْألَْشيَاءَ إِنَّ ا، َحقٍّ
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اْلَقِديَمَة ِحيَلَتُه ُب رِّ ُجيَ بييل اْلَعمُّ

َقَرَص َفَقْد ذَيْلُُه؛ أََجْل، … انَْكَشَف َقِد أَْمَرُه أَنَّ إَِىل نَبََّهُه َما َل أَوَّ ُهَو بييل اْلَعمِّ ذَيُْل َكاَن
، ِبيِّ الصَّ ِمَن تََمكََّن َقْد َكاَن اْلُفُضوَل َلِكنَّ َمِعيبًا، ًفا تََرصُّ ذَِلَك َكاَن ذَيَْلُه. براون اْلُمَزاِرِع ابُْن
ِإلِيَالِمِه. اْلَكاِفيَِة ِباْلُقوَِّة َليَْس ِبُقوٍَّة، يَْقُرْصُه َلْم َُّه أَن َكَما بييل، اْلَعمُّ َسيَْفَعلُُه َما يََرى أَْن َوأََراَد
ِباْسِتَطاَعِتِه. ذَِلَك َكاَن إِْن َكاِئٍن أَيَّ يُْؤِذَي أَْن ِمْن َقْلبًا أَْطيََب براون اْلُمَزاِرِع ابُْن َكاَن َلَقْد

َسيَْسَحُب َكاَن اءِ اْلَخْرضَ اْلُمُروِج ُسكَّاِن أَْو اءِ اْلَخْرضَ اْلَغابَِة ُسكَّاِن ِمْن آَخَر أََحٍد أَيُّ
َفْرِط َفِمْن يَْفَعْل؛ َلْم أََجْل، يَْفَعْل. َلْم بييل اْلَعمَّ َلِكنَّ بييل، اْلَعمِّ َمَكاَن َكاَن َلْو َفْوًرا ذَيَْلُه
ِبَرْغبٍَة َشَعَر بييل اْلَعمَّ أَنَّ َشكَّ َال َغرْيَُه. أََحًدا يَُخصُّ الذَّيَْل ذَاَك أَنَّ َلْو َكَما يَبُْدو َكاَن ُسُكونِِه
َعَىل ذَيَْلُه يَُحرِّْك َلْم بييل اْلَعمَّ َلِكنَّ ِبذَِلَك، َسيَْشُعُر َكاَن َمَكانَُه آَخَر أََحٍد َفأَيُّ ذَيْلِِه؛ َسْحِب ِيف
ِحنَي النَّْفِس َضبِْط َعَىل َكِبريٍَة ِبُقْدَرٍة يَتََحىلَّ أَْن يُْمِكُن بييل اْلَعمَّ أَنَّ يُثِْبُت َما َوُهَو اْإلِْطَالِق،

ذَِلَك. يُِريُد
َقِليًال أَْقَوى َكانَْت اْلَقْرَصَة َلِكنَّ أُْخَرى، َمرًَّة بييل اْلَعمِّ ذَيَْل براون اْلُمَزاِرِع ابُْن َقَرَص
َ َوبََدأ َخاِفتًَة َضْحَكًة براون اْلُمَزاِرِع ابُْن َضِحَك َساِكنًا. َظلَّ بييل اْلَعمَّ أَنَّ إِالَّ َساِبَقِتَها، ِمْن
َجَسُد َوتَأَْرَجَح َمْخبَئِِه، ِمْن أَِخريًا بييل اْلَعمَّ أَْخَرَج َحتَّى َويَْجِذُب يَْجِذُب َوَراَح الذَّيَْل، يَْجِذُب
ِمْن َعَالَمٍة أَيُّ تَبُْد َلْم ِبِه. ُمْمِسًكا براون اْلُمَزاِرِع ابُْن َكاَن الَِّذي ذَيْلِِه ِمْن ُمتََدلِّيًا بييل اْلَعمِّ
َال أََحٌد َرآُه َكاَن َوَلْو َميٌِّت. َُّه َكأَن ُف َويَتََرصَّ َميِّتًا، يَبُْدو َكاَن بييل، اْلَعمِّ َعَىل اْلَحيَاِة َعَالَماِت

ِفْعًال. َميِّتًا َلَظنَُّه يَْعِرُفُه
َدْحَرَجُه ثُمَّ تََماًما، َسَقَط َحيُْث َفبَِقَي اْألَْرِض، َعَىل بييل اْلَعمَّ براون اْلُمَزاِرِع ابُْن أَْلَقى
َكاَن . َحيٌّ أَنَُّه َعَىل تَُدلُّ بَاِدَرٍة أَيَُّة ِمنُْه تَبُْدْر َلْم بييل اْلَعمَّ َلِكنَّ ِبَقَدِمِه، اْألَْرِض َعَىل ِبيُّ الصَّ
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ِمْن َرَفَعُه ِبيَّ الصَّ َلِكنَّ يُِريُد، َما ذَِلَك َكاَن ا، َحقٍّ َميٌِّت َُّه أَن براون اْلُمَزاِرِع ابُْن يَُظنَّ أَْن يَتََمنَّى
ِيف اْلُفتَْحِة َعَىل َلْوٍح ِبتَثِْبيِت أَوًَّال َقاَم أَْن بَْعَد ُصنُْدوٍق، َفْوَق َوَوَضَعُه أُْخَرى، َمرًَّة اْألَْرِض َعَىل
اْلَحِظريَِة تَنِْظيِف ِمْن بَاِحيَِّة الصَّ ِبأَْعَماِلِه يَُقوُم َراَح ذَِلَك، بَْعَد اْلَحِظريَِة. بَاِب َوإِْغَالِق اْألَْرِض

َجاِج. الدَّ إَِىل اْلُحبُوِب َوتَْقِديِم
َحيََواٍن أَيِّ َفَمنَْظُر ا؛ َحقٍّ َفَقِة ِللشَّ ُمِثريًا َمنَْظُرُه َوَكاَن نُْدوِق، الصُّ َفْوَق بييل اْلَعمُّ َد تََمدَّ
ذَِلَك َعَىل ٌد ُمَمدَّ َوُهَو بييل اْلَعمِّ َمنَْظَر َلِكنَّ َفَقِة، ِللشَّ ُمِثريًا يَُكوُن َما َداِئًما َميٍِّت َطاِئٍر أَْو
— َداِئًما َكَحاِلِه — أَْشَعَث َشْعُرُه َكاَن اْإلِْطَالِق. َعَىل َفَقِة ِللشَّ إِثَاَرًة اْألَْكثََر َكاَن نُْدوِق الصُّ
َعيْنَاُه بََدْت َوَقْد ءِ، ْ اليشَّ بَْعَض َمْفتُوًحا َوَفُمُه َمْسُحوبَتنَْيِ َوَشَفتَاُه ، َواْلَقشِّ ِباْلُغبَاِر َ اْمتََأل َوَقِد
اْلُمَزاِرِع ابَْن ِلرُيَاِقَب يَْكِفي ِبَما ا ِجدٍّ َقِليًال َمْفتُوَحتنَْيِ َعيْنَاُه َكانَْت اْلَواِقِع، ِيف . ُمْغَمَضتنَْيِ

َمْوتًا». َو«َشِبَع َماَت َقْد َُّه أَن تَُظنَّ أَْن ِسَوى أَْمَكنََك َلَما إَِليِْه، نََظْرَت َلْو َلِكنََّك براون،
َويَْضَحُك. ِخْلَسًة بييل اْلَعمَّ يَُراِقُب َظلَّ ِبأَْعَماِلِه، يَُقوُم براون اْلُمَزاِرِع ابُْن َكاَن بَيْنََما
َجيًِّدا؛ أَْعِرُفَك َلِكنَِّني َعَيلَّ، انَْطَلْت ُخْدَعتََك أَنَّ تَُظنُّ اْلَعُجوُز، اْلُمْحتَاُل «أَيَُّها : ِبيُّ الصَّ َقاَل
، ذَِكيٌّ َعُجوٌز َوْغٌد ِبالتَّأِْكيِد أَنَْت َجاِج. الدَّ أَْعَشاِش ِيف اْألَبُوُسوِم َحيََوانَاِت يَْقتُُل َما َة ثَمَّ َفَليَْس
َلْو أَتََمنَّى َهِذِه، ِبَحاِلِك ُمتََظاِهًرا َستََظلُّ اْلَوْقِت ِمَن َكْم تَُرى َحيَاِتي، ِيف َرأَيْتُُه ُمَمثٍِّل َوأَْفَضُل

النَّْفِس.» َضبِْط َعَىل ُقْدَرٍة ِمْن َلَديَْك َما ِنْصُف َلَديَّ َكاَن
اْلبَاَب، َوَفتََح أُْخَرى، َمرًَّة ذَيْلِِه ِمْن بييل اْلَعمَّ َرَفَع َعَمَلُه، براون اْلُمَزاِرِع ابُْن أَنَْهى ِحنَي
بييل اْلَعمَّ أَنَّ إِالَّ ، ِبيِّ الصَّ ِبَساَقِي َويَْرتَِطُم يََديِْه ِمْن يَتََدىلَّ بييل َواْلَعمُّ اْلَمنِْزِل إَِىل َه تََوجَّ ثُمَّ
الَِّتي اْلِوْجَهِة َعِن نَْفِسِه ِيف يَتََساءَُل َكاَن . َحيٌّ أَنَُّه َعَىل تَُدلُّ ِبَعَالَمٍة يَأِْتي َال َساِكنًا َظلَّ
تََظاُهِرِه ِبِحيَلِة ًكا ُمتََمسِّ َظلَّ َلِكنَُّه ا، ِجدٍّ َخاِئًفا َوَكاَن براون، اْلُمَزاِرِع ابُْن إَِليَْها َسيَأُْخذُُه

َمَىض. ِفيَما ًة ِعدَّ َمرَّاٍت َكِثريًا أََفاَدتُْه الَِّتي اْلَقِديَمِة ِباْلَمْوِت
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َنْفَسُه َيْكِشُف بييل اْلَعمُّ

َوَكاَن اْلَمرَِّة، ِتْلَك ِيف َفَعَل ا ِممَّ أَْفَضَل اْلَقِديَمِة ِحيَلِتِه ُمَماَرَسَة أَتَْقَن أَْن بييل ِلْلَعمِّ يَْسِبْق َلْم
بييل اْلَعمِّ تَْمِثيُل َكاَن ذَِلَك َوَمَع ِباْلَمْوِت، يَتََظاَهُر بييل اْلَعمَّ أَنَّ يَْعِرُف براون اْلُمَزاِرِع ابُْن
اْلَحِقيَقُة، َُّه أَن يَْعِرُف َما َق يَُصدِّ أَْن براون اْلُمَزاِرِع ابِْن َعَىل ْعِب الصَّ ِمَن َكاَن َُّه إِن َحتَّى بَاِرًعا

أَْكثََر. َال ِلْلُهُروِب ُفْرَصًة ُ يَتََحنيَّ َلِكنَُّه ِباْلَحيَاِة، نَاِبٌض بييل اْلَعمَّ أَنَّ َوُهَو
باوزر يِْد الصَّ َكْلُب َجاءَ ِحنَي َواْلَمنِْزِل َجاِج الدَّ ِفنَاءِ بنَْيَ الطَِّريِق ُمنْتََصِف ِيف َكانَا
َما َسنََرى «اْآلَن، ُمَهْرِوًال: إَِليِْه يَأِْتي باوزر بَيْنََما براون، اْلُمَزاِرِع ابُْن َقاَل َسيَِّدُه. ِليَْلتَِقَي
اْلتََقيْتُُه ُكلََّما ُقبََّعِتي َلُه َفَسأَْخَلُع اِالْخِتبَاِر، َهذَا َل تََحمُّ بييل اْلَعمُّ اْستََطاَع إِذَا يَْحُدُث؛ َسْوَف

ُمُه. يَتََشمَّ اْلَكْلُب َفَراَح باوزر، إَِىل بييل ِباْلَعمِّ يََدُه َوَمدَّ ذَِلَك.» بَْعَد
َساِكنًا! تَُحرَِّك أَْن ُدوَن ِمنَْها تَْرتَِعُب الَِّتي اْلَكاِئنَاِت أََحُد َمَك يَتََشمَّ أَْن تََخيَّْل ذَِلَك! تََخيَّْل
إَِىل نََظَر ثُمَّ َمُه َوتََشمَّ باوزر َفَدْحَرَجُه اْألَْرِض، َعَىل بييل اْلَعمَّ براون اْلُمَزاِرِع ابُْن أَْسَقَط
اْلَكاِئُن ذَِلَك أَنَُّه بُدَّ َال َميٌِّت. َُّه إِن اْهِتَماِمي، يُثرِيُ َال اْلَكاِئُن «َهذَا يَُقوُل: َحاِلِه َولَِساُن َسيِِّدِه،

َقتَْلتَُه؟» َكيَْف اْلَماِضيََة. اللَّيَْلَة َجاِج الدَّ َحِظريَِة أَْسَفَل يَْدُخُل َرأَيْتُُه الَِّذي
َوَقاَل أُْخَرى، َمرًَّة ذَيْلِِه ِمْن اْألَْرِض َعَىل ِمْن بييل اْلَعمَّ َوَرَفَع براون اْلُمَزاِرِع ابُْن َضِحَك
اْلَعُجوَز، َصِديِقَي يَا يَْخَدَعَك أَْن اْستََطاَع «َلَقِد اْلَمنِْزِل: ِتَجاَه ُمتََواِثبًا يَِسريُ َكاَن الَِّذي ِلباوزر
َوُهْم تَُشاِهُدُهْم اْلَمنِْزِل، بَاِب َعَىل َواِقَفًة براون اْلُمَزاِرِع َزْوَجُة َكانَْت ذَِلَك.» تَْعَلُم َال َوأَنَْت

بُوَن. يَْقَرتِ
ُهَو َكاَن َهْل َقتَْلتَُه؟ أَيَْن أَبُوُسوٌم! َُّه أَن أَْعتَِقُد ُهنَاَك؟ َلَديَْك «َماذَا َقاِئَلًة: ابْنََها اْألُمُّ َسأََلِت

َجاِج؟» الدَّ بنَْيَ اْلَجَلبَِة ِتْلَك ُوُقوِع ِيف بََب السَّ



جيمي الظَِّربَاِن ُمَغاَمَراُت

يَِّدُة السَّ َفَجاءَِت َمْقَعٍد، َعَىل َوأَْلَقاُه اْلَمْطبَِخ إَِىل بييل اْلَعمَّ براون اْلُمَزاِرِع ابُْن َحَمَل
َألَْمٌر َُّه إِن اْلِمْسِكنِي! ِغرِي َللصَّ يَا اْلِمْسِكنِي! ِغرِي َللصَّ «يَا َوَقاَلْت: َكثٍَب، َعْن إَِليِْه ِلتَنُْظَر براون
يَْعِرُف َكاَن َُّه أَن أَْعتَِقُد َال َقتَْلُه، َفيَْستَْوِجَب اْآلَخِريَن إِيذَاءِ ِيف نَْفَسُه يَُورَِّط أَْن ِلْلَغايَِة ُمْؤِسٌف
ِغريََة الصَّ اْلَكاِئنَاِت َهِذِه نَْقتَُل أَْن اْلَخَطأِ ِمَن َُّه أَن َداِئًما ِيل يَبُْدو َما ِلَسبٍَب ذَِلَك. ِمْن َخرْيًا َسِبيًال
اْألَذَى.» تَُسبُِّب أَنََّها تَْعِرُف َال اْلَوْقِت ِطيَلَة أَنََّها ِحنِي ِيف اْألَذَى، بَْعِض ِيف تََسبَّبَْت أَنََّها ِلُمَجرَِّد

. ِبُحنُوٍّ بييل اْلَعمِّ َعَىل َربَّتَْت ثُمَّ
ِمْكنََسِة ِمْن ًة َقشَّ َوَجذََب اْألَْرَكاِن أََحِد إَِىل َه َوتََوجَّ براون، اْلُمَزاِرِع ابِْن َعيْنَا َلَمَعْت
يَِّدِة السَّ َوْجِه َعَىل اْلَحرْيَِة َعَالَماُت بََدْت أَنَْفُه. يَُدْغِدُغ َوأََخذَ بييل اْلَعمِّ إَِىل َعاَد ثُمَّ َواِلَدِتِه،

ِباْلِفْعِل. َحاِئَرًة َوَكانَْت براون،
َهذَا؟» تَْفَعُل «ِلَم َقاِئَلًة: ابْنََها َسأََلِت

َلَقِد بييل. اْلَعمِّ أَنِْف َدْغَدَغَة َوَواَصَل التَّْسِليَِة.» «ِلُمَجرَِّد براون: اْلُمَزاِرِع ابُْن أََجاَب
اْألَْرِض، َعَىل يُْسَقَط َوأَْن َمْقلُوبًا، يُْحَمَل َوأَْن ذَيْلُُه، يُْقَرَص أَْن َل يَتََحمَّ أَْن بييل اْلَعمُّ اْستََطاَع
َوَقْد يَْعِطَس، أَْن « بُدَّ «َال َكاَن يَْعِطَس، أَْن َفأََراَد يَْحتَِمُل؛ ا ِممَّ أَْكَربَ َكاَن أَنُْفُه يَُدْغدََغ أَْن َلِكْن

َحيَاتَُه. َسيَُكلُِّفُه َكاَن َهذَا أَنَّ َمَع اْلَعْطِس، ِمَن نَْفَسُه يَْمنََع أَْن يَْستَِطْع َلْم َفَعَل.
يََديَْها، ِبِكْلتَا تَنُّوَرتَِها ِبأَْطَراِف ُمْمِسَكًة اْلَخْلِف إَِىل تَْقِفُز َوِهَي براون يَِّدُة السَّ َصاَحِت
إَِلِهي! «يَا التَّنُّوَرَة: أَِي — َوَراءََها اِالْخِتبَاءَ َسيَُحاِوُل بييل اْلَعمَّ أَنَّ ُع تَتََوقَّ َكانَْت ََّها أَن َلْو َكَما

؟» َحيٌّ اْألَبُوُسوَم َهذَا أَنَّ تَْقِصُد َهْل
ُة اْلَقشَّ َكانَِت َحيُْث أُْخَرى َمرًَّة بييل اْلَعمُّ َعَطَس بَيْنََما َقاِئًال، براون اْلُمَزاِرِع ابُْن أََجاَب
ِمثِْيل َحيٌّ اْلَعِتيُد اْلُمْجِرُم َهذَا َكذَِلَك. اْألَْمُر يَبُْدو ِبالتَّأِْكيِد ذَِلَك، «يَبُْدو أَنَْفُه: تَُدْغِدُغ تََزاُل َال
َشْعَرًة أََمسَّ َلْم أَنَا يَْخَدْعِني. َلْم َلِكنَُّه اُه، أُمَّ يَا َخَدَعِك َلَقْد أَْكثََر. َال ِباْلَمْوِت َويَتََظاَهُر تََماًما،

ِألُوِذيَُه.» أَُكْن َلْم أَنَِّني ِلتَْعِرِيف يَْكِفي ِبَما اْآلَن تَْعِرِفينَِني أَنَِّك بُدَّ َال ِمنُْه،
أَْن َعَساَي َكاَن «َماذَا َوَسأََلْت: إَِليِْه، ِباِالْعتَذَاِر َعْت َفأَْرسَ ُمَعاِتبًا، ِه أُمِّ إَِىل ِبيُّ الصَّ نََظَر
ِبِه َستَْفَعُل َماذَا اْلَميِّتَُة؟ اْلَحيََوانَاُت تَبُْدو َفَكيَْف َميِّتًا، يَبُْدو اْلَكاِئُن َهذَا يَُكْن َلْم إِْن ؟ أَُظنَّ

؟» بُنَيَّ يَا
َوأُْطِلُق اءِ اْلَخْرضَ اْلَغابَِة إَِىل اْإلِْفَطاِر بَْعَد «َسآُخذُُه َقاِئًال: براون اْلُمَزاِرِع ابُْن أََجاَب

اَحُه.» َرسَ
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نَْفَسُه يَْكِشُف بييل اْلَعمُّ

َقبَْل َطِويٌل َوْقٌت َوَمرَّ بَيْتِِه. إَِىل اْلُوُصوِل ِيف َوْقتًا بييل اْلَعمُّ يُِضِع َوَلْم َكاَن، َما َوَهذَا
ِبَطِبيَعِتِه ُف يَتََرصَّ جيمي الظَِّربَاُن َكاَن اْلتََقاُه َوِحنَي أُْخَرى، َمرًَّة جيمي الظَِّربَاَن يَُقاِبَل أَْن
َسنَْرتُُكُهَما َوَهَكذَا، ِلْلبَيِْض. اْإلَِشاَرِة ِلَعَدِم يَْكِفي ِبَما َحِكيًما بييل اْلَعمُّ َوَكاَن اْلُمْعتَاَدِة، الطَّيِّبَِة

أُْخَرى. َمرًَّة َحِميَمنْيِ َصِديَقنْيِ َعاَدا َوَقْد
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