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الشيطاين الفأر

الراين نهر ضفة عىل شاهق جبٍل ة قمَّ عىل منعزلة قلعة يف رجٌل يسكن عندما أنه تعرفون
بما الطيبني، شفينكشفانك قرية أهل نصف اعتقد فقد به؛ الظن إلساءة عرضًة يكون
مقتنًعا اآلخر النصف كان بينما األمريكية. العدالة من هارٌب أنني أخيه، وابن العمدة فيهم
بمعرفته العدل كاتب من دعًما الفرضية هذه ووجدْت مجنون، بأنني راسًخا اقتناًعا
الدرجة عىل املثري الجدل هذا فريَقي كال وكان الحاد. وذكائه البرشية بالطبيعة العميقة
اآلخر؛ الفريق حجج مواجهة يف وقته يقيضكل كان منهما كالٍّ أن لدرجة القوة، من نفسها

تقريبًا. مضايقات أي منهم تَنْلني لم ثَمَّ ومن
القديمة شفينكشفانك قلعة أن عاملية معرفة امتالك يزعم شخص ألي ومعروف
كان الوسطى. العصور بارونات من وبارونة بارونًا وعرشين تسعة بأشباِح مسكونٌة
من بكثري أقلَّ يل مضايقتهم كانت املجمل ففي ا؛ جدٍّ متحفًظا القديمة األشباح هذه سلوك
هذا امتلكت وعندما القلعة. أرجاء كل يف كبرية بأعداد تتجول كانت التي الفرئان مضايقة
باستمرار حويل أرضب وكنت الليل، طوال مشتعًال املصباح إبقاء إىل أُضطرُّ كنت املسكن،
فرانكفورت إىل رسوًال أرسلت ذلك وبعد هاتو. األُسقف مصري ألقى ال كي خشبية بعًصا
صوت عىل اعتدت أن بمجرد وأمان براحة فيه النوم من تمكنت السلك، من قفًصا يل جلب
العاجزة محاوالتها يف الحديد تقرض وهي الفرئان أسنان عن الصادر العايل الرصير

والتهامي. إيلَّ للدخول
أول كنُت واآلخر، الحني بني العابرة والبوم والوطاويط والفرئان، األشباح عدا وفيما
استفدت أن بعد بون تركت فلقد قرون؛ أربعة أو ثالثة منذ شفينكشفانك قلعة يسكن ساكن
العلوم بروفيسور كالكاريوس، السيد قدَّمها التي والعبقرية املتبحرة املحارضات من كثريًا



الشيطاني الفأر

مكان كأفضل األطالل هذه واخرتت لإلعجاب، املثرية الجامعة تلك يف الشهري امليتافيزيقية
الذي (الوريث توبليتس فون الالندجراف يُظِهر ولم النفس. علم يف التجارب بعض إلجراء
قْدره إيجاًرا عليه وعرضُت إليه ذهبت عندما دهشة عالمة أيَّ شفينكشفانك) قلعة يملك
موظَف بروده يف يفوق كان لقد املتداعية؛ قلعته يف اإلقامة رشف نظري شهريٍّا تالرات ستة
احرتافية. يف النقود منهم ويتسلَّم النزالء استمارة يمأل برودواي؛ فنادق أحد يف استقبال

مقدًما.» شهر إيجار تدفع أن الرضوري من «سيكون قال:
الالندجراف أيها لذلك مستعدٌّ الحظ لحسن «وأنا الستة: الدوالرات أَُعدُّ وأنا فأجبت
من حاول قد كان إن وتساءلت املبلغ، بقيمة إيصاًال وأعطاني جيبه يف املال وضع النبيل.»

القلعة. تسكن التي األشباح من إيجار عىل الحصول قبُل
الشمايل الربج يف املوجودة تلك هي القلعة يف للسكن الصالحة الغرف أكثر كانت
فون للبارون الكربى االبنة ماريا، أدياليد السيدة قبُل من تسكنها كانت التي الغربي،
الزواج رفضها بسبب الحبيب والدها يد عىل عرش الثالث القرن يف جوًعا ماتت التي شوتن،
سيدٍة، عىل ل التطفُّ يمكنني ال ألنني ونظًرا النهر. وراء يسكن واحدة ِرجٍل ذي قرصان من
كان عاطفي راهب إال هناك يسكن يكن لم حيث الجنوبي؛ الربج ساللم فوق غرفٍة يف أقمُت

وقت. أي يف املتاعَب يل يسبب وال كثرية، لياٍل يف يغيب
البدني النشاط تقليُل املمكن من القلعة، يف بها استمتعت التي الهادئة العزلة هذه يف
سنة قىضأربعني الذي ألكانتارا دي بيدرو فالقديس للحياة؛ ممكنة درجة أقل إىل والذهني
يتناول وأن اليوم، يف فقط الساعة ونصف ساعة ينام أن نفسه علَّم األديرة أحد صومعة يف
أنه بشدة أعتقد فإنني الحد لهذا جسده وظائف قلَّل وألنه أيام، ثالثة كل مرًة الطعام
والفكر التمرين إن واٍع. غري لرضيٍع السلبية الشخصية كروح لتصبح روحه قلَّص حتًما
الربوفيسور كلمات زالت وما اإلنسان. طبيعة تفرَُّد تُظهر ما هي والنشاط واالحتكاك

قال: حيث ذاكرتي؛ يف محفورًة املقنعُة كالكاريوس
عىل أو كالكاريوس، أنا ملاذا الحي؟ بالجسم الروَح يربط الذي الغامض الرابط «ما
رضب [وهنا بالتحديد؟ الحي الجسد هذا يف كالكاريوس املدعوة الروح تسكن ملاذا األحرى
آَخر، شخًصا أكون أن ممكنًا أليس املكتنزة.] بيده الضخمة فخذه عىل مُة العالَّ الربوفيسور
الذي املحيط الجسد من الفردية األنا حرَّرنا فإذا أنا؟ هو اآلخر يكون أن ممكنًا أََوليس
غري من إنه يقول أن يستطيع فمن الطويل، التواصل وبموجب العادة بحكم به ترتبط
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أنا فيه لتسكن استقبال حالة يف الحي الجسد لترتك الحرة باإلرادة الروح طرُد املمكن
القديمة؟» األنا من وأفضل له، استحقاًقا أكثر تكون فردية، غري أخرى

تماًما راٍض أنني من الرغم فعىل ذهني؛ يف دائًما انطباًعا العميقة الفكرة هذه تركت
راٍض غري كنت فلطاملا معقولة، بدرجة ووسيم بالصحة ومفعم سليم فهو جسمي؛ عن
حالة زاد وعجزها وفظاظتها ضعفها مواطن يف املستمر التأمل أن عن فضًال روحي، عن
إخراج يمكنني وهل نفيس؟ من أهُرب أن واقعيٍّا يمكنني هل ازدراء. إىل وحوَّلها السخط
التضحيات وما حقيقية؟ جوهرة منها بدًال وأضع األنيقة ُعلبتِها من الزجاجية الجوهرة هذه
إىل أخذتني التي الساعة وأشكر بحماس كالكاريوس سأشكر هل عليها؟ أوافق ال قد التي

بون؟
قلعة يف نفيس فحبست قبل، من تُجرَّب لم التي التجربة هذه خوَض اعتزمت

شفينكشفانك.
مرات ثالث الجبل يصعد كان الذي النُّزل صاحب ابن هانز، الصغري وباستثناء
جاءت التي وأخته األبيض، والنبيذ والجبن الخبَز يل ليجلب القرية من قادًما أسبوعيٍّا
بون من جاء وقد العزلة؛ فرتة أثناء الوحيد زائري هو كالكاريوس الربوفيسور كان الحًقا،

ويشجعني. ليحيِّيني مرتني
األرواح. فيثاغورسوتناُسخ عن نتحدث زلنا ما ونحن الليل أقبل يل، األوىل زيارته أثناء

شديًدا. نظٍر ِقَرص يعاني بدينًا رجًال مة العالَّ امليتافيزيقا عالم وكان
سوف التل. هذا فوق من حيٍّا أنزل أن أبًدا يمكنني «ال القلق: من يعرصيديه وهو قال

مسنَّنة.» صخرة عىل أسقط وربما إلهي، يا أتعثر،
القفصالسلكي. يف معي تنام وأن بروفيسور، يا الليل طول هنا تبقى أن «يجب فقلت:

الغرفة.» يف زمييل الراهب تقابل أن وأود
الشبح فهذا العزيز؛ الشاب صديقي يا فقط عقلك يف إال له وجود ال الراهب «هذا قال:

الفيلسوف.» يفعل كما انزعاج بال أتأمله وسوف البرصي، العصب ُصنِع ِمن إال ليس
نفيس حرشت بالغة وبصعوبة السلكي، القفص يف النوم إىل يخلُد الربوفيسور جعلت
«ليس قائًال: طلبه الربوفيسور فرسَّ مضاءً. املصباح أبقيت منه خاص وبطلب بجواره.
أتقلَّب قد لكنني فحسب. خيالك نسج من فهي املتخيلة؛ أشباحك بشأن قلق أنني األمر

الظالم.» هذا يف وأسحقك
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ذلك؟» كان ماذا ها! الفرد؟ روح إخضاع أي الذات؛ قمع يسري «كيف النهاية: يف وقال
تسري تجربتي إن خطر. يف لست أنت هادئًا، كن إلينا؛ الدخول يحاول فأر «إنه قلت:
تقريبًا اختفت لقد الخارجي؛ بالعالم اهتمام أي من تماًما تخلصُت لقد ُمرٍض. نحٍو عىل
قريب عما وآمل أصدقائي، ورفاهية برفاهيتي واالهتمام والصداقة والعرفان الحب مشاعر

الفردي.» مايضَّ ذكرياتي مع يتالىش وأن أيًضا، ذكرياتي تتالىش أن
ال خدمًة النفس لعلم تسدي وكذلك ساحًقا! نجاًحا تُحِرز «أنت حماس: يف صاح
… لالستقبال وجاهزة وخاوية خاليًة الروحية طبيعتك ستكون ما رسعان بثمن. تُقدَّر

ذلك؟» كان ماذا الرب! فليحفظني
الضخم الرمادي الطائر ذلك طار بينما فحسب.» بومة صياح «هذا إياه: ُمَطْمئنًا فقلت
واصطدم السقف يف فتحة من ونزل مزعج، بصوت مرفِرًفا إيلَّ بالنسبة مألوًفا أصبح الذي

السلكي. القفص بأعىل
كالكاريوس. إىل بجدية البومة ونظرت باهتمام، البومة كالكاريوس رمق

عظيم راحل فيلسوف روح تحرِّكها البومة تلك كانت إن يعلم «َمن الربوفيسور: قال
هذا أسفل مؤقتًا تسكن نفسه سقراط روح ربما أفلوطني، ربما فيثاغورس، ربما ال؟ أم

الريش.»
أيًضا. يل خطرت الفكرة هذه أن اعرتفت

فرديتك، وإلغاء طبيعتك، إبطال سوى ليسعليك الحالة هذه «يف الربوفيسور: استطرد
وأنها سقراط، روح بأنها حدٌس يخربني التي العظيمَة الروح هذه جسدك يف تستقبَل كي
يف الجليل الشاب التلميذ أيها استِمرَّ فيه. تدخل أن أمل عىل املادي ِكيانك حول تحوم

الشيطان؟» هو أهذا إلهي! يا … امليتافيزيقية العلوم ويف بالثناء، الجديرة تجربتك
املخلوق هذا كُرب لقد ليلة، كل يزورني الذي الضخم الرمادي الفأر هو ذلك كان
صغري. ترير كلب حجم يناهز وأصبح تقريبًا، بقرن تُقدَّر التي حياته مدار عىل املخيف
طرَفنْي ذََوي وأصبحا الضخمان ناباه واستطال للغاية، وسميكة تماًما بيضاء شواربه كانت
الشفة زاويتا وكانت الدم. حمرة كبريتنيويف عيناه كانت بينهما. تنحرصجمجمته مقوََّسني
نراه قلما شيطاني خبٌث عليه ارتسم وجهه أن لدرجة واالنكماش د التجعُّ شديدتَي العليا
الخارج يف جلس بل األسالك، يقرض فلم وحكيًما عجوًزا كان البرش. وجوه بعض يف إال
الفأر التفت فرتة وبعد صديقي. ارتجف تُوصف. ال كراهية بنظرة فينا وحدَّق مؤخرته عىل
د تنهَّ الظالم. يف واختفى السلكية، الشبكة مالمسته عند صوتًا ُمصدًرا الغليظ ذيله وجرَّ
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ولم عميق نوم يف غطَّ ما ورسعان ارتياحه، عن تنم عميقًة تنهيدًة كالكاريوس الربوفيسور
الصباح. حتى منَّا االقرتاب عىل شبح أو فأر أو بومة تجرؤ

الوجود روتني يف واملعنوية الفكرية خصايل دمج يف اللحظة تلك حتى نجحت قد كنت
وعدني، كما أخرى مرة كالكاريوس قدوم موعد حان عندما أنه لدرجة املحض، الحيواني
فقد املؤن إحضار عن مسئوًال كان الذي هانزل أما الوشيكة. بزيارته كبري باهتمام أشعر لم
الجميلة أخته قدوم عىل معتمًدا والخمر الطعام عىل الحصول وأصبح بالحصبة، أُصيب
الطريق تصعد التي ربيًعا، عرش الثمانية صاحبة األشقر الشعر ذات الفتاة تلك إيما؛
تلقاء من وأخربتني طبيعي، جمال وذات صغريًة كانت ورشاقتِه. الغزال ِة بخفَّ املنحدر
اإلمرباطور جيش يف جنديٍّا فريتس حبيبها كان فقد البسيطة؛ حبها قصة عن نفسها
نظًرا مالزم رتبة عىل قريب عما يحصل أن يف يأمالن كانا بكولونيا. حاميٍة يف وكان فيلهلم،
تجنيه الذي املال من ادخرت ويتزوجها. ذلك بعد الوطن إىل يعود وأن وإخالصه، لشجاعته
هل الرتبة. رشاء يف يساعده كي إليه أرسلته صغريًا مبلًغا كوَّنت حتى األلبان منتجات من
وصفه. تستطيع ال ُحبٍّا تحبُّه وكانت وطيبًا، وسيًما كان لقد ال؟ قبُل؟ من فريتس رأيُت

مسألة يفَّ تثريه قد الذي الرومانيس االهتمام من نفسه بالقْدر الثرثرة لهذه استمعت
الرمادية البومة كانت تختفي. كادت القديمة روحي أن نفيسعىل وهنَّأت إلقليدس، رياضية
فكنت جسدي، عىل ليستحوذ ينتظر سقراط أن أعلم وكنت ليلة. كل القفص فوق تقف
الفأر ذلك يأتي كان ليلة كل ويف العظيمة. الروح هذه وأستقبل ذراَعيَّ أفتح ألن مشتاًقا
وتمنيت غريبًا، استفزاًزا املزدري البارد حقده واستفزَّني األسالك، عْرب إيلَّ وينظر البغيض

امة. السَّ عضته ِخفت لكنني وأخنقه، وأمسكه القفص أسفل من يديَّ أمد أن
املتعمد إهمالها بسبب تماًما تتالىش أن وْشك عىل روحي كانت الوقت، ذلك بحلول
نبيلة روًحا أن لو كما وبدا الهادئتني، بعينيها بمحبة إيلَّ تنظر البومة وأخذت املنضبط،
إىل أنظر وكنت جاهًزا.» تكون عندما «سآتي يل: وتقول العينني هاتني خالل من تلمع
سقراط؛ يا رسيًعا «تعاَل النظري: منقطع بشوق وأقول الالمعتني العميقتني العينني هاتني
يسحبني كان الذي البشع، الفأر من الشيطانية النظرة وأجد ألتفُت ثم جاهز!» شبه ألنني

وكراهيتها. األرض إىل املستهزئ ه رشُّ
ويف القديمة، طبيعتي من املتبقي الوحيد األثر هو الشنيع الوحش لهذا كرهي كان
حرٍّا وترتكه تطري ألن استعداًدا وفوقه جسمي حول تحوم كأنها روحي بدت وجوده عدم
ما كل فيُبطالن عليهما، التغلب يمكنني ال وكراهية اشمئزاز ينتابني أراه أن وبمجرد لألبد.
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التخلُّصمن من بد ال التجربة يف أنجح لكي بأنني وشعرت نفيس، زلت ما وأجدني أنجزته،
الخطر. أو التضحية كلَّفت مهما العظيم الفيلسوف روح يحُجب الذي الكريه املخلوق هذا
املتحرِّر جسمي يف وستُحل الكريه، الحيوان أيها أقتلك «سوف قائًال: الفأر يف ِصحُت

هناك.» تنتظرني التي سقراط روُح
لها رأيت أن يسبق لم ساخرة ابتسامًة وابتسم نحوي الخبيثتني عينيه الفأر ه وجَّ
بعدوِّي وتشبثت السلكي، القفص جانب ففتحت احتمايل، يفوق يل ازدراؤه كان نظريًا.
وتحسست الشحمية، أرجله عظام وحطمت نحوي، وجذبته ذيله، من أمسكته باستماتة.
بقبضة حياته طوَّقت عنقه، حول يديَّ كلتا وضعت وعندما رأسه، عن بحثًا تبرصُّ بال
الضحية لحم مزَّقت املستميتة الرغبِة طيش وبكل قوة، من أُوتيت ما وبكل محَكمة.
قبضتي. يف وهادئًا خائًرا أخريًا وأصبح رهيبة، ألٍم صيحَة وصاح فشهق، ولويته، الكريهة

سقراط. الستقبال حرٍّا وأصبحت يل، شغف آخر وانتهى كراهيتي أرضيت لقد
البارحة؛ الليلة أحداث أتذكر أكد لم األحالم، من خاٍل طويل نوم بعد استيقظت عندما

سنوات. منذ قرأتها قصة أحداث كانت لو كما السابقة حياتي كل بل
املريعة االبتسامة وتلك بجواري، راقدة كانت املشوَّهة الفأر جثة لكن البومة، رحلت
شيطانية. انتصار كابتسامة تبدو اآلن أصبَحت بل ميت، وهو حتى وجهه عىل مرسومًة

رشاييني. يف ترسي جديدة حياة كانت لو كما وبدا النعاس، عيني عن ونفضت نهضت
البرش، بني للعالم الخروج وأردت بحيوية، حويل بما ا مهتمٍّ أصبحت وسلبيٍّا. المباليًا أعد لم

بالعمل. واالستمتاع األحداث يف لالنخراط
مكانًا سأجد أتركك. «سوف لها: فقلُت سلَّتها، معها جالبة التل الجميلة إيما صعَدت

شفينكشفانك.» قلعة من أفضل
جنود بها يوجد التي الحامية حيث كولونيا؛ إىل ستذهب «وهل حماسة: يف فسألتني

اإلمرباطور؟»
العالم.» إىل طريقي يف … إليها سأذهب «ربما

ألرسلها جميلة أخبار لديَّ عني؟ نيابًة فريتس إىل ذهبت «هال خجل: يف استطردت
اآلن يمتلك فريتس وأصبح أمس، ليلة البخيل العجوز العدل كاتب ه، عمُّ تُويف لقد إليه؛

الفور.» عىل إيلَّ يعود أن ويجب صغرية، ثروة
أمس؟» ليلة مات العدل «كاتب ببطء: قلت
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بالنسبة رائع خرب هذا لكن الصباح، يف ا مسودٍّ كان وجهه إن ويقولون سيدي، يا «نعم
ويل.» فريتس إىل

واألشخاص غريب، فأنا فريتس؛ يصدقني لن ربما … «ربما البطء: من بمزيد أردفُت
التشكك.» إىل يميلون الشاب الجندي هذا مثل الدنيا حال يعرفون الذين

أعطاني لقد الخاتم. هذا «خذ رخيصة: حلية إصبعها من تخلع وهي برسعة أجابت
بك.» أثق أنني منه وسيعرف إياه فريتس

إىل وصل عندما النََّفس مقطوع شبه وكان كالكاريوس، العالم التايل الزائر كان
ملغادرته. أستعد كنت الذي السكن

من البارحة ليلة جئت لقد الجليل؟ تلميذي يا األرواح تناسخ حال «كيف متسائًال: قال
النُّزل صاحب البتزاز مايل عرَّضت املرعبة فرئانك مع أخرى ليلة قضاء من بدًال لكن بون،
من صغرية ثروة ويَُعد محفظته يُخِرج وهو واستطرد اب.» النصَّ عيلَّ احتال لقد القرية؛ يف

والفطور.» املبيت مقابل فضية عملة أربعني مني أخذ «لقد الفضية: العمالت
يد يف ببعض بعضها تحتكُّ وهي خشخشتها وسماع الفضية العمالت رؤية
تلك ففي قبُل؛ من به أشعر لم بشعور الجديدة روحي أنعشا كالكاريوس الربوفيسور
عىل االستحواذ أن يل وبدا نظري، وجهة من الكون يف ملعانًا األكثر الفضة بدت اللحظة
مفاجئ دافٍع تأثري وتحت البرشية. للطاقة األنبل االستخدام هو طريقة بأي الفضة هذه
يف فرصخ يديه، من املحفظة وانتزعت ومعلِّمي صديقي عىل هجمُت مقاومته، أستِطع لم

وفزع. دهشة
إال الضعيفة رصخاتك يسمع فلن بيشء؛ ينفعك لن الرصاخ! يف «استِمرَّ قائًال: صحُت

يل.» فهو املال أما واألشباح، والبوم الفرئان
العلوم دروب يف ومرشدك هك وموجِّ وصديقك ضيفك أترسق هذا؟ «ما ذاهًال: تساءل

روحك؟» عىل استحوذ غدٍر أي املتسامية؟ امليتافيزيقية
قاوم مثلما قاوم األرض. عىل بعنف وقذفته ساقيه من الربوفيسور السيد أمسكت
أن لدرجة بإحكام، وقدميه يديه وربطُت القفص من سلك قطعة فكرسُت الرمادي، الفأر

غائًرا. جرًحا السمني لحمه جرح السلك
للفرئان!» رائعة وجبًة السمينة جثتك ستكون كم «ها! ضاحًكا: عليه أقف وأنا قلت

راحًال. عنه وانرصفُت
أبًدا.» هنا إىل يأتي أحد فال ترتكني، أن تنوي ال أنت إلهي! «يا صاح:
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تحظى فسوف أفضل؛ «هذا وجهه: أمام بقبضتي ح وألوِّ أسناني عىل أكزُّ وأنا أجبت
أؤكد ا، جدٍّ جائعة إنها آه، أحد. يقاطعها أن دون السمني لحمك من إراحتك بفرصة الفرئان
الذي الغامض الرابط قطع يف رسيًعا تساعدك وسوف امليتافيزيقي، العاِلم أيها ذلك لك
املحيط اللحم من الفردية األنا تخلص كيف جيًدا تعلم فهي الحي؛ بالجسد الروح يربط

املحتملة.» النادرة التجربة هذه عىل أهنِّئك بها.
أن وبمجرد التل. عىل أنزل وأنا فشيئًا شيئًا تخُفت الربوفيسور رصخات أخذْت
محفظته يف املوجود املال عددت غنيمتي. ألعد فُت توقَّ سمعي حيز خارج أصبحترصخاته
املحفظة يف يكن فلم نفسها؛ النتيجة عىل دائًما وحصلت استثنائية، ببهجة وتكراًرا مراًرا

فضية. قطعة ثالثني سوى
الثكنات يف وبحثت كولونيا، عْرب املرور إىل والربح املقايضة عاَلم إىل طريقي قادني

شفينكشفانك. بلدة ابن شنايدر فريتس عن العسكرية
يقدِّمها أن يمكن خدمة أكرب سأسديك صديقي، «يا كتفه: عىل يدي أضع وأنا قلُت

كذلك؟» أليس النُّزل، صاحب ابنة إيما الشابة تحب أنت آلخر؛ رجل
عنها؟» بنبأ أتيت هل ا، حقٍّ «أحبها فقال:

الحار.» عناقها من للتوِّ نفيس انتزعُت «لقد
كالذهب.» نقية الشابة الفتاة إن كذب! «هذا فصاح:

لقد الرخيصة، الحلية هذه كمعدن مزيفة «بل إيما: خاتم إليه ألقي وأنا هدوء يف قلُت
افرتقنا.» عندما باألمس إياها أعطتني

خاتم هذا صحيح، «هذا متأوًِّها: وقال جبهته عىل يديه كلتا وضع ثم الخاتم إىل نظر
هادئ. باهتمام أمله وراقبت الخطبة!»

الذي املال هو هذا «انظر، بإحكام: مغزولة محفظًة صدره من يُخِرج وهو استطرد
مالك؟» املال هذا ربما الرتقية، رشاء يف لتساعدني إيلَّ أرسلتْه

مألوفة.» تبدو املعدنية فالقطع ا؛ جدٍّ املحتمل «من شديد: بربود أجبت
وسمعته مدبًرا، ووىلَّ قدمي عند املحفظة قذف أخرى بكلمة الجندي ينطق أن ودون
مقًهى أقرب إىل وأرسعت املحفظة التقطُت ثم املوسيقى، كأنه أذني يف الصوت وكان يبكي،

أيًضا. قطعة ثالثني إال بها أجد فلم الفضية، القطع أعدَّ كي
متعة إنها الفضة، عىل الحصول هو الجديدة لطبيعتي األسايس السعادة مصدر كان
لم القلعة يف جسدي عىل استحوذت التي الروح ألن محظوظ أنا كم كذلك؟ أليس عظيمة،
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كالكاريوس، مثل بائًسا مفكًرا تقدير أفضل عىل ستجعلني كانت التي سقراط روح تكن
أن لحظٍة يف اعتقدت لقد أخنقه. أن قبل الرمادي الفأر تسكن كانت التي الروح كانت بل
ورثتها أنني أعلم فأنا اآلن، أما القرية؛ يف املتوىفَّ العدل كاتب من جاءتني الجديدة الروح
أمري اإلسخريوطي، يهوذا املايضجسد يف تسكن كانت التي الروح أنها وأعتقد الفأر، من

األفعال. رجال
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