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رسفالمبو

لعبت الذي الجرائم من النوع ذلك …» يده: من النبيذ كأس يضع وهو براون األب قال
التي للجرائم األحمر الصور رشيط ناظَريه أمام مرَّ اللحظة، تلك ويف القاتل.» دور فيه

ارتُِكبت.
القاتل دور لعب قد آخر شخًصا أن «صحيح للحظة: توقف أن بعد استطرد ثم
حالة يف أكون ما ودائًما ما، نوًعا له كبديل كنت لقد الحقيقية. التجربة عن وأبعدني قبيل
معرفة ألعبه الذي الدور معرفة هو همي جعلُت األقل، عىل القاتل. دور أللعب االستعداد
فيها يرتكب أن يمكن التي الذهنية الحالة أتخيَّل أن أحاول حني أنني هو إليه أرمي ما تامة.
ظروف ظل يف الفعل هذا سأرتكب كنت أنني أدرك ما دائًما فأنا الفعل، هذا مثل الشخص
الجليَّة الظروف ظل يف عامٍة بصورٍة وليس أخرى، ظروف ظل يف ليس ولكن معيَّنة، عقلية
الشخص هو يكون ال وعادًة الفعل، ذلك ارتكب من بالطبع حينها أعرف ثم الواضحة،

املزعوم.
العجوز القايض قتل الثوري الشاعر بأن نقول أن الجيل من يبدو املثال، سبيل عىل
يدفعه للشاعر حقيقيٍّا سببًا يمثِّل ال هذا لكن الشيوعية، الثورات رؤية من كثريًا غضب الذي
لقد سببًا. هذا يمثِّل فلن ثوريٍّا، شاعًرا كنَت إن األمور ستبدو كيف فكرت ما إذا إنك لقتله.
يتسم الذي املحدد النوع ذلك أقصد الثوري؛ الشاعر موضع يف حي بضمري نفيس وضعت
أن حاولت للتدمري. كوسيلة وإنما لإلصالح، كسبيل ال الثورة وحب والفوضوية بالتشاؤم
ورثتها بأن محظوًظا كنت التي البنَّاءة السليمة والفطرة املنطق مبادئ من ذهني ي أُصفِّ
التي النهار أضواء لحجب األجواء وأظلمت النوافذ أغلقت لقد الشخصية. سماتي من كجزء
وكأنه به؛ عميق جزءٍ من يأتي أحمُر نوٌر فقط يضيئه عقيل أن وتخيلت السماء، من تأتي
بأعنف الرؤية هذه بوجود وحتى واآلن ألعىل. بالحمم وتقذف الصخور فتمزِّق تشتعل ناٌر
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أن كهذه رؤية صاحب شخًصا يدفع الذي السبب أرى أن أستطع لم لها، صورة وأسوأ
كما أحمق، واحد لعجوز بقتله عادي؛ رشطة رجل مع بالتصادم املهنية مسريته يُنهَي
الِفْعلة، هذه بمثل ليأتي الشاعر يكن لم شاكلته. عىل هم ممن مليون بني من عليه، يطلق
ألنه هذا ليفعل الشاعر يكن لم العنف. عىل تحضُّ التي القصائد من الكثري كتب أنه رغم
قصائد شكل يف نفسه عن التعبري يستطيع الذي الرجل إن العنف. عىل تحض قصائد كتب
الحاالت إحدى هي يكتبها التي القصيدة إن باالنتحار. نفسه عن يُعربِّ ألن حاجة يف ليس
ذلك الدنيويني؛ من آخر نوع يف فكرت ثم منها. الكثري يعيش أن يريد وهو يعيشها، التي
لوال — أني وفكرت عليه. أسايس بشكل وجوده يف يعتمد وإنما العالم يدمر ال الذي النوع
يشء كل منري، كهربائي كمصباح إال العالم يَرْون ال من شاكلة عىل كنت ربما — هللا فضل
فقط العالم لهذا يعيش الذي — الدنيوي الرجل إن دامس. ظالم سوى ليس وبعده حوله
هما هنا يستقيها التي واملتعة الدنيوي نجاحه أن ويعتقد آخر عالم وجود يف يعتقد وال
استعداد عىل يكون الذي الوحيد هو — العدم هذا من عليه يحصل أن يستطيع ما كل
من إن بيشء. منه الخروج وعدم عامله فقدان إمكانية خطر يستشعر حني يشء بأي للقيام
يتمتع الذي الرجل ذلك هو وإنما الثوري، الرجل بذلك ليس جريمة أي ارتكاب يستطيع
فيما تفكر اآلخرين. من عليه يحصل الذي االحرتام يُنقذ أن أجل من االحرتام؛ من بقدر
هنا والفضح االحرتام، بعني الجميع إليه ينظر الذي املحامي لذلك الفضيحة تعنيه أن يمكن
مواجهة يف الخيانة إنها االحرتام؛ منه يستقي الذي العالم ينبذها التي الجريمة كشف هو
فليس التفكري، يف فلسفته سوى شيئًا أمتلك وال موقفه، نفس يف كنت ما إذا إنني الوطنية.
الدينية املمارسة تلك فيه تكون الذي املوضع هو هذا به. أقوم أن يمكن ملا حدود هناك

للغاية.» مفيدة الصغرية
الترصف هذا مثل أن البعض يعتقد «قد د: الرتدُّ عن تنمُّ بنربة تشيس جرانديسون قال

اعتالًال.» يُعدُّ
من والتواضع اإلحسان أن يعتقدون البعض أن شك «ال رزينة: بنربة براون األب قال
هذه بشأن أجادل ال لكنني ذلك، سيعتقد الشاعر صديقنا أن األرجح عىل االعتالل. أوجه
بعض إن عام. بشكل بعميل أقوم كيف عن سؤالك عن أُجيب أن فقط أحاول إنني املسائل؛
تحقيق فشل حاالت بعض أُحبط أن يمكنني كيف عن بسؤالهم فوني رشَّ قد وطنك بني
أدنى وبال لكنني باالعتالل، ذلك أفعل أنني وتُخربهم إليهم تعود أن يمكنك حسنًا، العدالة.

السحر.» باستخدام ذلك أفعل أنني يعتقدوا أن منهم أريد ال شك
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وكان الفكرة، يفهم أال من أذكى وكان املتأملة، العابسة نظرته يف تشيس استمر
يتحدث كان أنه لو كما وشعر حبها. يف يقع يجعله سليم بعقل يتمتع إنه أيًضا سيقول
الجاثم البنية، الضئيل الرجل ذلك بشأن غريب يشء هناك كان قاتل. ومائة واحد رجل إىل
يحتوي املستدير رأسه بأن انتابه الذي اإلحساس وبشأن املتوهج، املوقد بجوار كعفريت
الكبري املظلم الفراغ كأن األمر كان الخيايل. والظلم الجامحة الالعقالنية من كامل عالم عىل
املجرمني أشباح الرشيرة، العمالقة الشخصيات من كبري بحشد يعجُّ الرأس ذلك خلف
استعداد عىل كانت لكنها األحمر، للموقد السحرية الدائرة بفعل غار يف املحبوسة الكبار

تمزيًقا. سيدها لتمزق
ولست اعتالًال، يُعدُّ ذلك أن أعتقد ال أنني أخىش الواقع، «يف رصاحة: تشيس قال ثم
وهو قوله يمكن واحد يشء هناك يكن، لم أم اعتالًال أكان سواء لكن أيًضا، سحر أنه واثًقا
ستصبح كنَت إن أعرف «ال للحظة: فكر أن بعد أضاف ثم شائقة.» تجربة أنها بد ال أنه

ممتاًزا.» روائيٍّا ستصبح كنت األرجح عىل لكنك فعًال، متمرًسا مجرًما
األحيان بعض يف لكن فقط، الحقيقية األحداث مع أتعامل أن عيلَّ «إن براون: األب قال

منها.» الخيايل تخيُّل من أصعب الحقيقية األحداث تخيُّل يكون
العالم.» يف الجرائم أكرب تمثِّل كانت إن «خاصًة اآلخر: قال

ما هي الصغرية الجرائم لكن الكربى، الجرائم تخيُّل الصعب من «ليس القس: قال
تخيُّلها.» يف صعبة تكون

هذا.» بقولك إليه ترمي ما أعرف «ال تشيس: قال
رسقة حول القضية كتلك املجوهرات، كرسقة العادية الجرائم «أقصد براون: األب قال
الصعوبة تكمن االصطناعية. الذهبية األسماك أو مريو ياقوتة قضية أو الزمردي العقد
الذين واملميَّزين الكبار املخادعني إن ضيًقا. أُفقك تجعل أن حتمية يف القضايا هذه يف
الثقة تمام واثًقا كنت الجلية. الرسقات هذه بمثل يقومون ال الكبرية باألفكار يتعاملون
مثل رجًال أن رغم الذهبية؛ األسماك يرسق لم الكونت وأن الياقوتة، يرسق لم امُللهم أن
الجوهرة تكون هؤالء، إىل بالنسبة كبرية. بسهولة الزمردي العقد سيرسق كان بانكس
الصغار العاديني السارقني لكن خاللها، من ينظروا أن ويمكنهم زجاجية، قطعة مجرد

املالية. قيمتها بعني إليها ينظرون
أشبه األمر ذلك؛ تحقيق كثريًا الصعب ومن األفق. ضيِّق تكون أن عليك ينبغي لهذا
تساعدك، التي األشياء بعض هناك لكن الكامريا، عدسة خالل من وأكثر أكثر بالرتكيز
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الرجال من النوع ذلك املثال، سبيل عىل اللغز. عىل أيًضا الضوء من الكثري تسلِّط والتي
ذلك مثل — أنواعهم باختالف املزيَّفني والدجالني السحرة «يفضح» بأنه يتفاخر الذي
ويكشفون املتسولني حقيقة» «يدركون الذين الرجال من وهو ضيق، أفق ذا يكون الرجل
فهو األحيان؛ بعض يف الصعبة املهام من يكون قد األفق بِضيق التحيل إن وأقول كذبهم.
املرء يصبح أن يعني ما فيها أدركت التي اللحظة ويف الشائعة. غري األساسية امُلتع من
أمر يفضح أن يريد الذي الرجل هو سيكون السارق؛ عن أبحث أين عرفت األفق، ضيِّق
من سخر الذي الرجل هو سيكون الياقوتة؛ رسق الذي الشخص هو كان وقد امُللهم،
النوع هذا من الرجال إن الزمردي. العقد رسق من هو كان وقد بالروحانيات، أخته ولع
مستوى إىل يرتقوا أن أبًدا هؤالء بمقدور ليس أعينهم، نُصب دوًما املجوهرات يضعون
هؤالء مثل إن قيمة. ذات غري أشياء إليهم بالنسبة املجوهرات فتصبح الكبار، املخادعني
مجرمني يُصبحون إنهم كبري. حدٍّ إىل تقليديني يكونون ما دائًما األفق الضيِّقي املجرمني

البحتة. التقليدية بفعل
جباًرا جهًدا تبذل أنك كما هذا، بمثل تشعر لكي طويًال وقتًا منك األمر يتطلب لكن
يف ما بكل كهذا حقرٍي يشءٍ يف راغبًا تصبح أن التقليدية، هذه بمثل تصبح لكي بمخيِّلتك
يف بالتفكري ابدأ الحالة. تلك من تقرتب أن يمكنك … ذلك ق تحقِّ أن بإمكانك لكن كيانك،
كانت أنه يف املتجر، من الحلوى قطع إحدى رسقة كيفية يف بالتفكري جشًعا، طفًال كنت أنك
ذلك من تخلَّص الطفولة، دائرة من اخرْج ثم … تريدها التي تلك الحلوى قطعة هناك
تعرف وأنك املعرفة حق العالم تعرف أنك وتخيَّل الحلوى، متجر يلف الذي الطفويل الجو
يبدأ … معينة بؤرة عىل الكامريا تركيز من تزيد وكأنك عقلك تقلِّص إنك … الحلوى ثمن

الحقيقة!» كبد تُصيب فجأة، ثم … مالمحه وتربز أمامك التشكُّل يف اليشء
يزال ال تشيس جرانديسون كان روحانية. رؤيا مرة ذات رأى كرجل يتحدث كان
خلف شعر أنه يعرتف أن وينبغي مختلَطني. واهتمام حرية عن جبينه مقطبًا إليه ينظر
للقس الغريب األول االعرتاف صدمة كأن يبدو األمر كان الذعر. من بيشء وجهه عبوس
ما. مكاٍن يف الرعد رضبات آخر تُخلِّفه الذي اإلحساس تشبه برجفٍة شعوره يف تسببت قد
األب وإن مؤقت، جنون يف يكمن إنما الخطأ إن نفسه يف يقول كان تلك نظرته وخلف
اللحظة تلك يف عليه بدا الذي القاتل أو الوحش ذلك يكون أن يمكن ال بالطبع براون
يتحدث كان الذي الرجل ذلك يف ما خطٌب هناك يكن ألم ولكن والحرية. للذهول املسبِّبة
جنون؟ من مسٌّ به براون األب يكون أن املمكن أمن قاتًال؟ كونه عن الهادئة النربة بتلك
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مكان نفسه يضع أن الرجل يحاول أن — تلك فكرتك أن تعتقد «أال فجأة: تشيس قال
جرائم؟» من يُرتكب ما بشأن قليًال متساهًال منه تجعل أن يمكن — املجرم

أكثر. رتيبة بنربة وتحدث جلسته يف براون األب اعتدل
إنها والخطيئة. الوقت مشكلة تحل فهي تماًما؛ ذلك نقيض يف تتسبب أنها «أعتقد

فعلته.» يف يرشع أن قبل الندم فرصة للمرء تقدم
عىل يمتد الذي واملنحدر املرتفع السقف إىل األمريكي ونظر للحظة، الصمت ساد
صوت جاء ثم يتحرك، أن دون النار يف يحدِّق فكان مضيفه أما املكان، نصف مسافة

بداخله. عميًقا مصدرها كان لو كما مختلفة، بنربة القس
هو بينهما الفرق يكون وربما الشيطان، من للتخلص طريقتان «هناك القس: قال
ا؛ جدٍّ بعيد ألنه تخافه أن هي الطريقتني هاتني إحدى الحديثة. العقيدة يف األعمق الُهوَّة
مثل الدرجة لهذه متباينة رذيلٌة أو فضيلٌة هناك وليس ا. جدٍّ قريب ألنه تفهمه أن واألخرى

الطريقتنَي.» هاتني
يُلقي كان وكأنه الثقيلة، النربة بنفس حديثه القس واستطرد منهما أي يجبه لم

املنصهر. كالرصاص بالكلمات
شنيعة أنها أعتقد وأنا ترتكبها. أن تستطيع ال ألنك شنيع أمر الجريمة أن تعتقد «قد
هذا لكن فيزوف، بركان فوران كأنها الجريمة إىل تنظر أنت أرتكبها. أن املمكن من ألنني
الحجرة هذه يف مجرم ظهر ما إذا املنزل. هذا يف النار اشتعلت لو كما ا حقٍّ مريًعا يكون لن

«… فجأة
محابيًا ستكون أنك أعتقد الحجرة، هذه يف مجرم ظهر ما «إذا مبتسًما: تشيس قال
كم له وسترشح مجرًما كنت بأنك تخربه بأن ستبدأ أنك يبدو ما عىل كبرية. بصورة له
هذا أن أعتقد ال ورصاحًة والدته، عنق يقطع أو والده ينشل أن له الطبيعي من كان
أخالق تغيري إمكانية عدم يف سيتمثَّل العميل األمر أن أعتقد يشء. يف العملية من سيكون
نعرف جميًعا لكننا افرتاضية، حاالت عن ونتحدث ننظِّر أن كثريًا السهل من مجرم. أي
واملريح األنيق دوروك إم السيد منزل يف هنا الجلوس إن الهواء. مع يطري هذا حديثنا أن
املصطنعة اإلثارة من شيئًا يعطينا هذا إن ذلك؛ إىل وما باالحرتام جدارتنا تماًما ندرك بينما
الذين األشخاص لكن شخصياتهم، يف الغامضة والجوانب والقتلة اللصوص بشأن للتحدث
هنا إننا مختلفة. بطريقة معهم للتعامل يضطرون والقتلة اللصوص مع فعًال يتعاملون
الغرفة.» يف مجرم يوجد ال أنه نعلم كما يشتعل. ال املنزل أن ونعلم املوقد، بجوار آمنون
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بطيئة، بحركة املوقد بجوار مكانه من قام فقد إليه اإلشارة تمت الذي دوروك إم أما
يغطي كاد حتى يشء كل يغطي خلفه من النار فيه تسببت الذي الضخم ظله أن وبدا

فوقه. السماء يف املساء ظالم
زالت ال كله العالم ورشطة فالمبو، أنا مجرم. أنا الغرفة. هذه يف مجرم «هناك قال: ثم

عني.» تبحث
أو النطق عىل قادر غري أنه وبدا جامدتنَي، المعتنَي بعينني إليه يحدِّق األمريكي ظل

الحركة.
كنت اعرتايف. بشأن مبارش غري أو مجازي أو غامض يشء هناك «ليس فالمبو: قال
الساَقني. بهاتنَي الرشطة من وهربت اليَدين، هاتنَي مستخدًما عاًما عرشين طوال أرسق
الذين القضاة أن تعرتف أن آمل عمليٍّا. كان رسقات من به قمت ما أن تعرتف أن آمل
أعرف ال أنني أتظن بحق. املجرمني مع يتعاملون عني تبحث التي والرشطة عيلَّ يحكمون
نظرات وأرى الورعني الصالحني عظات إىل أستمع ألم الجرائم؟ شجب يف أساليبهم كل
وغري متغطرسة بأساليب توبيًخا أتلقَّ ألم نحوي، هة موجَّ وهي الباردة األشخاصاملحرتمني
يقولوا ألم الدرجة، لهذه يتدنَّى أن شخص ألي يمكن كيف عن أسئلة عيلَّ تُطرح ألم ودية،
من الدرجة هذه بمثل حتى حَلم قد يكون أن يمكن عفيف محرتم شخص يوجد ال إنه يل
صديقي إن إضحاكي؟ غري يشء يف تسبب أو أثًرا بي ترك قد هذا من أيٍّا أن أتظن الفسوق؟
لم الحني ذلك ومنذ للرسقة، اتجاهي أسباب املعرفة تمام يعرف أنه أخربني من هو وحده

قط.» أرسق
أطلق النهاية ويف فعل، مما التقليل بها يقصد وكأنه بإيماءة براون األب أتى

صافرة. وكأنه طويًال زفريًا تشيس جرانديسون
أن تريد كنت إن لك يعود واألمر بحذافريها، الحقيقة لك قلت «لقد فالمبو: قال

للرشطة.» تسلمني
ضحك صوت يسمعوا أن أثنائه يف بإمكانهم كان بينهم، للحظة عميق سكون ساد
الرمادية الخنازير أصوات وكذلك فوقهم، املنزل من املظلم العلوي الدور يف فالمبو أطفال
صوت نربة بفعل السكون وشاح تمزََّق بأسنانها. الطعام وتطحن تنخر وهي الضخمة
األمريكية الروح يفهمون ال ملن مفاجأًة تشكِّل وتكاد استياء، من يشء عن تنمُّ رنَّانة عالية
اإلسبانية، والفروسية الشهامة من األحيان بعض يف تقرتب أن لها يمكن وكيف اسة، الحسَّ

وذاك. هذا بني الشائعة التناقضات من الرغم عىل
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كبرية لفرتة صداقة عالقة بيننا كانت لقد دوروك، «سيد صارمة: بنربة األمريكي قال
خداعك عىل قادر أنني تظن أنك أعتقد حني يعترصني األلم ويكاد آمل، هكذا أو الوقت، من
أن طوًعا اخرتت أنك ذلك بأرستك، وأستأنس ضيافتك بكرم أستمتع بينما الطريقة بهذه
عن الدفاع ملجرد كان تحدثَت وحني الذاتية، سريتك أرسار من صغري رس عىل تُطلعني
هذه ظل يف آخر رجل أرسار يفضح نبيًال رجًال أتخيَّل أن يمكنني ال سيدي، يا ال صديقك.
أن عىل املال مقابل الرجال حياة فأبيع قذًرا واشيًا أكون أن األفضل من سيكون الظروف؛

الدرجة؟» لهذه خائٍن رجل أي تتخيل أن يمكنك هل … كهذه حالة يف لكن ذلك. أفعل
أحاول.» أن «يمكنني براون: األب قال
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