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الرائع الصخري املنحدر قمة بمحاذاة ينعطف رسيع، طريٌق هو سرتيت كينج طريق
ويتلوَّى ينحرف إذ ويستتشسرت؛ مقاطعة من الرشقي الجنوبي الركن يف الكائن الجمال
مناظر برؤية اليسار، إىل اليمني من املفاجئة االنعطافات هذه يف األرضويسمح، كفاف مع
طريٌق وهو والضبابية. الراسخة الزرقاء آيالند لونج خلفتالل الواقعة البعيدة للمياه خالبة
أسخياء الطريق، هذا فيها أُنشئ التي املستعمرات أيام يف الرجال، كان إذ فسيح؛ فخٌم
األغصان لة املتهدِّ السامقة الدردار أشجاُر كالحراس، جانبيه، عىل وتنتصب بأراضيهم.
األصيل الغرض بتحقيق الطريق يكتفي وال بالنتوءات. املألى البلوط أشجار بينها وتتناثر
الشمال، إىل الرومانيس الخصيب والوادي الجنوب يف امليناء وإىل من للعبور وسيلًة منه؛
بلينز وايت من أحدهم ركب إذا إنه بحيث كحد؛ األماكن بعض يف أيًضا عليه يُعتَمد ولكن
أن اآلخر وعىل يمينًا، ينعطف أن أحدهما عىل فصار َشماًال، يسري آخر وقابل البحر إىل
الرشقي للحد القِيصِّ الطرف عند سيكون أحدهما فإن ملرورهما، تيسريًا يساًرا ينعطف
نقطٍة ويف كونيتيكت. لوالية الغربية الحافة أقىص عند الثاني وسيكون نيويورك، لوالية
إىل الرشق من هائلة انعطافًة الطريق ينعطف البحر، من أميال ستة نحو بُعد عىل ما،
خليج تطوق التي الُجروف إىل وصوًال رشًقا البعيد للبحر بانوراميٍّا منظًرا كاشًفا الغرب،
املوحش، سكايلر حصن بفعل فجأًة اختفت قد وكأنها املياه تبدو أن إىل وغربًا هنتينجتون،
ومن املشهد. هذا عىل تباينًا املنحوتة كونيتيكت لصخور بعيد مشهد يضفي حني يف
عن تخفيه مهجور، موحش حقل منتصف يف يقع ملنزل الكئيبة األطالل تظهر النقطة هذه
واإلهمال الزمن بفعل والتحلُّل الضعف يف غاية األطالل كانت حرشية. غابٌة الرسيع الطريق
منذ باألرض تُسوِّها لم منها، الخفيفة حتى الهواء، نسمات أن من تتعجب تجعلك لدرجٍة
يف تندثر وحينما عام، مائة من ألكثر والعزلة العواصف قاومت فقد ذلك ومع طويل. وقٍت
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عظميٍّ بهيكٍل أشبه اآلن إنها عنارصالطبيعة. إىل املفاجئ بتحللها ذلك سيكون األمر نهاية
الكثيفة كالحواجب مهرتئة ِّيَّة بُن خشبية ألواح تعلوها كبرية مفتوحة ثقوب حيٍّا. كان لكائن
ولوٌح أعمدٌة تميزها فاغرة، كهفية فجوة وأسفلها نوافذ، األيام من يوم يف كانت الشعثاء،
ثقيل باب فيه مثبتًا كان الذي باملكان تخربك صدئة، مثنية بمسامري مثبت مهرتئ خشبي
ال التي الصخرية السلم درجات فوق اآلن سقط وقد األيام، من يوم يف البلوط خشب من
الخرضاء. الطحالب من طبقة تحت اختفت قد أنها بخالف الزمن، عالمات عليها تبدو

البوم نعيق يوقظ الليل ويف األطالل، هذه يف الدوام عىل تعوي وكأنها الرياح تبدو
مائة من أكثر طوال آخر صوت أي الجدران هذه يف يُسَمع فلم الزمان، من قرن أصداء
البرش صنعه ما الطبيعة قوى بها تُحطِّم التي والقرقرة الخشخشة أصوات بخالف عام،
البرش. يهجره حني املكان تحتل التي للطيور الَجسور الصياح أو التغريد أو وأهملوه،
مبهجة ساحرة األيام من يوم يف محالة ال كانت التي البقعة هذه مثل تُهَجر ملاذا ولكن
السؤال هذا يجد لم الطاعون؟ رضبها قد كان لو كما — أخرى مرة كذلك تصبح وربما —
كغالف فانرش، آل توءمي مع دوًما حارضة خفية تأثريات ثمة كان هل اآلن. حتى إجابًة
رغم الحقيقي، السبب هو هذا كان فإذا املحتوم؟ ملصريها بها أودت التي هي ثاٍن، جوي
التي العوالم يف حتى أنه حقيقيٍّا يكون أفال الواعي، بالعقل ُمدَرك غري سببًا يكون ربما أنه
قرابني البرشية الطبيعة يف هناك يظل وحدها، الحقائق فيها وتحكم الخرافات، فيها تنهزم
أنه املؤكد من وسحرته؟ الرشق مو ُمنجِّ يعبدها التي للقوى تُقدَّم بها معرتف غري غامضة
هذه قراءة بعد للمرء ويحق فانرش، آل توءما هجرها أن بعد البقعة هذه سكن أحد من ما
يف الناس أن يف للتفكري دعت التي األسباب كانت إذا عما بنفسه يحكَم أن لحياتهما السرية

ال. أم وجيهة أسباب هي رشيرة لعنة عليه أُْلِقيَت قد املنزل هذا أن اعتقدوا املايض
استحوذ ،١٧٣٣ عام حدث الذي العظيم الكسوف يف واْكَفَهرَّْت األرض أظلمت عندما
األشياء كل عىل وخيَّم عقب، عىل رأًسا انقلبت الطبيعة أن لهم بدا فقد البرش، عىل الرعب
تعوي، والكالب رعٍب، صيحاِت تُطِلق كانت الحقل يف الحيوانات إن حتى خاِنق، سكوٌن
الحني، ذلك حتى البرش، كان إذ النهار؛ منتصف يف حتى ألعشاشها تأوي الداجنة والطيور
الهائلة هللا قوى عىل املخيف الدليل هذا وملشاهدة العلم، لدقة اآلن هم كما مستعدين غري

وقوانينه.
يمدون بعطف وانحنوا فانرش، آل منزل يف الجريان اجتمع بالضبط الساعة تلك يف
تجتاح العتمة بدأت وحينما للمساعدة. حاجة وأقدس أََمسِّ يف كان لشخص العون يد
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األخرى املشاِهد الشاحب الضوء وكشف وكثافة، عمًقا وتزداد النهار، منتصف يف األجواء
املوقدة العظيمة النار أمام بعض من بالقرب بعضهم الجريان قبع الخارج، يف املعتادة غري
الضوء عىل النافذة من خاطفة نظرات ُملقني بالهمس، إال يتحدَّثون ال املعيشة، غرفة يف
ُمحيَّاها عىل تبدو ُمسنَّة امرأة الداخلية الغرفة من ظهرت فجأًة ولكن منها. املنبعث الغريب

حياته.» سيفسد هذا ألن يموت؛ أن له األفضل من «كان قائلة: والحزن الكآبة أمارات
تعرف ال «إنها السيدة: أجابت األم، عن بل الطفل عن ليس همس، يف الجريان وسأل

إلينا.» الطفل خرج حني غربت الشمس أن
أزالت أن وبعد ِحمًال، ذراعيها بني حاملة الكبرية الغرفة إىل السيدة َدلفت قليل بعد

الصغري. الطفل إىل بالنظر لصديقاتها سمحت الناعم، الصوف من املصنوعة البطانية
حي؟» هو هل … «هل إحداهن: سألت

تظنون فهل أيًضا؛ ماذا يعلم ومن قويٍّا، البرشة داكن وسيكون ولد، إنه نعم. «لألسف
اللحظة؟» تلك يف الدنيا إىل خرج شخٍص عىل يؤثر لن للشمس حدث الذي اليشء هذا مثل أن
يكن لم النساء تتذكره ما حسب أنه فرغم ذلك؛ ورأوا لهم، عينيه الرضيع فتح عندئٍذ
فحني وديعتنَي، زرقاَوين عينني ويملك إال أحد األم ناحية من أقاربه يف أو فانرش آل يف
العيون، لون تغري فرتة انقضاء عند تَِعدان، قاتمتني عينني عن كشفت الجفون تلك أُزيحت
رأسه تُكلِّل كانت التي البسيطة الشعر خصالت وحتى الحالك، الليل سواد يف تُصبحا بأن
غامًقا تحتيٍّا لونًا تكشف الثاقبة عيونهن أن العجائز النساء بعض وأكدت قاتمة، كانت

الناعمة. الخد برشة تحت
يبكي.» ال «إنه إحداهن: قالت

مغلقتان.» قبضتيه ولكنَّ «ال، أخرى: وقالت
فردَّت يشء.» عىل دليًال هذا ليس قبضاتهم: يغلقون «جميعهم العجوز: السيدة قالت
لكنت بكى، أنه «لو األوىل: واستطردت والقوة.» اإلحكام بهذا ليس ولكن «نعم، السيدة:

أحببته.»
حياته.» طوال دمعة سيذرف أنه يف «أشك ذراعيها: عىل تحمله التي السيدة ردَّت

دانيال.» «سأسميه قال: وأخريًا لحظات، عدة البْكر ابنه إىل ونظر األب جاء ذلك بعد
الرحيل، وشك عىل النسوة وكانت األرض تُغطي التي الغيوم انقشعت حينما بعدئٍذ،
لم أنها ورغم لوهلة، الداخلية الغرفة من العجوز السيدة نظرت عندما ثانية لحظة جاءت
املرأة فحْدس أفكارها، قراءة عن عجزت موجودة كانت امرأة من ما فإنه شفة، ببنت تنبس
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بأصواٍت يتحدَّثن أخرى مرًة النار حول واجتمعن األوقات، هذه مثل يف ا جدٍّ قويٍّا يكون
الشمس كانت الذي الوقت ويف القلق. عن تنم نظرات بعض إىل بعضهن وينظرن هامسة
آخر ِحمًال حاملًة أخرى، مرة العجوز جاءت بلينز، وايت تالل وراء االختباء وشك عىل فيه
كانت حينما دنيانا إىل هذا «خرج إياه: لرتيهنَّ عنه الغطاء طرف تُزيح وهي وقالت بلطف
أخيه مولد ِظلَّ ولكنَّ الطبع، هادئ وديًعا جميًال يكون وسوف السماء، يف ساطعًة الشمس

حياته.» طوال عليه سيُْلَقى
كانتا َعيْنَيْه إنَّ أي … فانرش آل عيون ورث إنه قلن الرضيع هذا النساء رأت حينما

أهلها. وكل أمه كشعر ناعًما الشمس، كشعاع شعره وكان صافيتنَْي، زرقاَويْن
ديفيد.» «سأسميه قال: الطفل هذا إىل األب نظر وعندما

القايص لدى عنه الحديث كثر بحيث للغاية؛ استثنائيٍّا الحدث كان الحال بطبيعة
فقد األنحاء؛ تلك يف األطفال من غريهما من أكثر مراَقبنَي فانرش آل توءما وكان والداني،
وقع الذي الطبيعي غري الغريب الحدث ذلك تأثري ملالحظة الجميع يتملَّك الفضول كان
وديفيد دانيال أن عىل جميعهم الناس اتفق العمر يف تقدمهما ومع مولدهما. عند عليهما
الذين الهنود كبعض البرشة داكن دانيال كان إذ ويعقوب؛ عيسو يا يُسمَّ أن األفضل كان
عن سيماه تنم مهيمنًا، عنيًفا كان أشعثه. الشعر أسود وكان منهم، مقربة عىل يعيشون
وقبل الدماء، وإراقة الحرب عن يتحدث كان إذ محاربًا؛ ربما أو قويٍّا صياًدا سيكون أنه
أما عليهم. وينترصا ليحارباهم هنود عن بحثًا ناءٍ مكاٍن إىل أخاه قاد العارشة يبلغ أن
آخرين؛ رفقاء بأيِّ يوًما يهتم لم ولكنه والغنم، املزرعة يحب كان وديًعا. فكان ديفيد
أخيه عىل معتمًدا ديفيد فكان التوءمان، األخوان ترعرع وهكذا بدانيال. مكتفيًا كان ألنه
ينامان كانا يُعانقها. التي الشجرة عىل املتسلق النبات يعتمد كما له، وخاضًعا األسمر
يعرفه ما كان ثَمَّ وِمن نفسه؛ الكتاب من والحساب الحروف ويتعلمان مًعا، ويأكالن مًعا،
مختلَفنْي، عرَقنْي من يبدوان يجعلهما الذي الشديد اختالفهما ورغم اآلخر، يعرفه أحدهما
عىل تُخيِّم األخ غيوم «ستظل يقولون: الجميع وكان دانيال، عقل وهو واحد عقل لهما كان

حياته.» شمس تنطفئ أن إىل ديفيد
ستهب عاصفة أن «أخىش الصباح: يف مزرعته إىل يتطلع وهو أبوهما قال مرة ذات

أيًضا.» تمطر وربما الرشقي. الجنوب من قادمة فالرياح الليل، قبل
الغربي.» الجنوب من بل الرشقي، الجنوب من «ليس قائًال: دانيال عارضه

بني.» يا مخطئ «أنت
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وسوف ديفيد اسأل مخطئًا. كنت إن ألنطق أكن لم أبًدا. أخطئ ال أنا مخطئًا. «لست
يخربك.»

واحد.» بعقٍل جسدان فأنتما تقوله؛ ما سيقول «ديفيد
الحق.» يف ونفكر الحق نقول ألننا واحد؛ بعقل «إننا

قال خرج وعندما انرصف، ثم العنيد، الصغري ابنه يقوله ما يسمع وهو األب ابتسم
حق.» عىل وأننا مخطئ أنه وسيتبنيَّ أبينا عىل ننترص سوف «دانيال، ديفيد:

شيئًا.» يصدق فلن كالمنا يصدق لم «إذا
الرياح.» ديك سنصنع سريى. «إذًا

ديفيد.» يا ديًكا يكون «لن
إذن؟» سيكون ماذا يكون. لن «نعم،

محاربًا.» «سيكون
نصنعه؟» أن نستطيع وهل كذلك. «سيكون

وسوف السكني، استخدام يف بمهارة تتمتع ألنك والذراعني؛ الرأس أنت «ستصنع
بسيَفنْي الذراَعنْي صنعت وإذا األجزاء، نجمع سوف وبعدها والساقني. الجسم أنا أصنع
أبونا يظن أالَّ يجب منه. أتت الذي االتجاه إىل ويشريان الريح ترضبهما فسوف عريَضنْي،

نعارضه.» حني نهذي أننا
وأطلقا رائًعا هيكًال صنعا قد كانا الظهر وبحلول الورشة، إىل ِبيَّان الصَّ ذهب وهكذا
القوية، الشوكران أخشاب من مصنوَعنْي عريَضنْي بسيَفنْي ذراَعيْه وأطاال املحارب، عليه
نسيم وجود حالة ويف األرض، إىل األخرى تُشري رأسه فوق ذراَعيْه إحدى ترتفع وعندما

مذهلة. برسعة الذراعان تدور
دانيال.» يا املحارب ن يَُلوَّ أن «يجب الصورة: إىل ينظران وهما ديفيد، قال

أحمر.» معطًفا يرتدي أن «يجب دانيال: أجاب
بنطاله؟» عن «ماذا

صارمتان.» وعينان ثقيلة لحية لديه يكون أن ويجب أبيض، «سيكون
وسيفه ذراعاه كان والدهما رآه وعندما الورشة حافة عىل وثبتاه الجسم لوَّنا وهكذا
أنهما رغم — بإرصار تُحدِّقان عيناه وكانت الغربي، للجنوب املتجه النسيم بفعل يدوران
هناك، املحارب ظل السماء. آيالند لونج تالل تلمس حيث البعيد األفق إىل — بدقة تُرسما لم
تقلقلتا أن إىل الريح مع حربهما يف ذراعاه أُصيبت وحتى طويل، بوقت العاصفة بدء بعد
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أكلتهما حتى دفٍن دون األرض عىل ورقدتا قويٍة عاصفٍة إثر وسقطتا الليايل من ليلة يف
أنا تجادلنا أال تذكَّر إليه تنظر «عندما املحارَب: أبوه رأى حني ألبيه دانيال قال الديدان.

أخرى.» مرًة وديفيد
يمكن ماذا تُرى الصبيني. عىل تخيم «الغيوم وقالوا: هذه املحارب قصة الجريان سمع

يحدث؟» أن
والداني، القايص لدى شديٍد بأٍس ذي كرجل ِصيتُه ذاع دانيال، ساعدا اشتد حني
واحد كل حديد، من بقبضة املدينة من نْي لصَّ عىل قبض وإنه بلكمة، ثوًرا أسقط إنه وقيل
أوًال يتأكد أن بعد إال شأن أي يف نظره وجهة يُظهر أن عىل ليجرؤ أحد يكن ولم بيد، منهما
استخدام يف ملهارته ومحرتًما لوداعته، محبوبًا فكان ديفيد أما ورغباته. دانيال رأي من
حتى الجريان أحد لدى رغبة بحدسه يدرك إن ما إنه حتى املعرش طيب وكان األدوات،
شيئًا دانيال يصنع أن يف يرغبون الجريان كان عندما ثَمَّ وِمن له؛ يُلبيها أن جاهًدا يحاول
وكلما أخيه. لرغبة دانيال يخضع وعندئٍذ لديفيد تُنقل رغبتهم كانت العون، يد يقدم أو
أن رغم والغايات، النزعات يف االتحاد من وأكثر أكثر يقرتبان أنهما بدا العمر بهما مىض
يضمحالن وعقله ديفيد قلب وأن فأكثر، أكثر عليهما سيطرًة تزداد الغيوم أن أكدوا الناس

ألخيه. ظل مجرد سوى يكون لن كثرية سنوات انقضاء قبل وأنه تأكيد، بكلِّ
لم إنها عنها وقيل روالند، بريشا اآلنسة بدفورد بلدة يف عاشت أميال، عدة بُعد عىل
كانت وإنها األخريات، الفتيات جمال يُعادل كان جمالها أن رغم تضاهيها، من توجد تكن
أيًضا ولكن اآلخرين، إعجاب لكسب فقط تتوق تكن لم وإنها به، وسعيدة ذلك، تعرف
عليهم جلب الذي األمر مطلبَها، األشداء الشباب من الكثريُ منحها ثَمَّ وِمن بذلك؛ العرتافهم

الشقاء.
عمياء، طاعًة يُطيعونها الذين معجبيها أحد بريشا اآلنسة استدعت األيام من يوم يف
التزحلق لنا وسيطيب الحب، عيد عشية يف للعام الكبري الحفل سيُقام قريب «عما له: وقالت

الجليد.» عىل
فسيأتي ال، أم جيًدا التزحلق أكان سواء ولكن القلب. حبيبة يا رائًعا هذا «سيكون
ممل.» فالشتاء شك، «بال ردت: أميال.» بُعد عىل األماكن شتى من التجمع لهذا الشباب

سيغادرون ولَم يأتون، لَم حبيبتي يا العلم تمام تعلمني فأنِت هذا، ليس ولكن «نعم،
هناك.» يجدوِك لم إذا رسيًعا،

روح. بهم ليس الولهى. املحدقة بأعينهم نفسها، الوجوه رؤية من أسأم «ولكنني
فتاة؛ إىل نظره يوجه بأن أبًدا لنفسه يسمح ال إنه يقولون مجاورة بلدة يف شاب عن سمعت
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أخيه أو … بظله الشديد لولعه اإلطالق، عىل بهنَّ يهتم ال ألنه ولكن الخجل، بدافع ليس
الرجل.» هذا مثل أرى أن سيسعدني التوءم.

النسيان.» طي يف أخوه لذهب رآك، أنه فلو حبيبتي، يا يرِك لم لعله «آه،
رأيته؟» «هل

«كثريًا.»
ملتٍح؟» أهو عبوس، أهو وشديد، قوي أهو شكله؟ «وما

يتحدث ال وهو أخاه، عدا ما منه يخافون الرجال كلَّ أن ويبدو األشياء، هذه كل «إنه
مطلًقا.» النساء إىل

الغريب الكائن هذا يحرض أن عىل فاحرص دوًما، تؤكد كما إسعادي، تود كنت «إذا
ممتًعا.» سيكون التزلج إن قلت الحفل. وأخوه

اقرتب رسيعة، بابتسامة حتى ولو عليه الشابة تلك تُغدق أن يف الشديدة الشاب ولرغبة
تحدث عندما ولكن الحفل. وأخوه هو يحرض أن منه بوعٍد أخريًا وفاز ديفيد من بحذٍر
ولكن نذهب. فسوف ولذا سنذهب؛ إننا قلَت «لقد دانيال: قال األمر، هذا عن وأخوه ديفيد
جميًعا يمتلكن أال األخريات؟ عن مختلفة أهي الفتاة؟ هذه حول الثرثرة من يكثرون لَم
ابتساماتهن تبدو كي شفاههن جميًعا يضممن أال ديفيد؟ يا الفتيان عىل يضعنها أعينًا
نقول ما نفعل ونحن سنذهب، إننا قلَت ولكنك األشياء، بهذه يُفتنون من هم حمقى أجمل؟

ديفيد.» يا
االحتفال قاعة يف الهادئة املينيويت رقصة يف منشغلني والشابات بان الشُّ كان بينما
حيث للغرفة، األقىص الطرف يف جنب إىل جنبًا وقفا فانرش. آل توءما إليهم انضم الكبرية،
ولكن نفسه، بالطول يتمتعان كانا بوضوح. يكشفهم الحطب احرتاق عن الناجم النور كان
من ُسمرة أكثر الخافت الضوء يف وجهه وبدا البنية، قوي العضالت مفتول كان أحدهما
تصفيف دونما الطبيعة، خلقته كما أشعث، متكتًال الخشن األسود شعره ووقف حقيقته،
مالمحه تشع كفتاة، جميًال نحيًال فكان اآلخر أما الوقت. ذلك يف سائًدا كان كما منمق
تُسعده. والرقصووميضالشموع املبهجة والفساتني املرشقة الوجوه كانت فقد بابتسامة،
بتطورات وكياسٍة برزانٍة منشغلة بدت أنها ورغم يدخالن، بريشا اآلنسة رأتهما
«األسمر، وقالت: عاشقها استدعت الرقصة انتهت وعندما الفور. عىل رأتهما فقد الرقصة،
التالية؟ الرقصة يف رفيقه هو أخوه سيكون هل هناك؟ واقَفني ترتكهما لَم أقصده. من هذا

إيلَّ؟» تحرضه ال لَم يصح. ال
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وبنطاًال وجواربحريرية متيبًسا مستعاًرا يرتديشعًرا كان الذي الشاب، ذهب وهكذا
لك.» بالنسبة ممل هذا أن «أخىش يقول: وهو له وانحنى دانيال إىل الساتان، من

أتينا.» حيث من نذهب أن فيمكننا كذلك، كان «إن
كذلك؟» أليس التعاُرف، قبل ليس «ولكن

نَُرى.» لكي ال نََرى، كي «جئنا
دانيال.» يا َمك يُقدِّ أن يودُّ «إنه ديفيد: التوءم أخوه فقال

فليفعل.» «حسنًا،
دام ما أنملة قيد يتحرَّك أن ينوي يكن لم دانيال أن أدرك الحرج ببعض الفتى ولكن
اآلخر.» ظل هو الجميل «الفتى عبارة فيها سمع التي الكثرية املرات يف وفكر هنا، ديفيد
الجميلة فيه تجلس كانت الذي الظهر العايل املقعد إىل االثنني هما قادهما فقد ذلك ومع
انحنى وديفيد خجل، دون بفظاظة فيها محدًقا أمامها وقف دانيال أن ورغم بريشا،
الفتى مع تحدَّثت وإنما الجميل للفتى انتباًها تُعر لم فإنها الالئق، بالتواضع لجمالها

فحسب. األسمر
ذلك؟» يف السبب فما قبل، من قط نََركما لم ولكننا عنكما، سمعنا «لقد قالت:

رغبتنا.» تكن لم هذه «ألن رزين: بكربياء دانيال أجاب
واآلخرين أنفسهم إىل يسيئون أمثالكم فالرجال كذلك؛ تكون أن األحرى كان «لكن
والثقة بالجرأة إال الرجل هذا باهتمام تحظى لن أنها تدرك كانت الرهبان.» حياة بعيش
عجَب ال قوية. ذراع أنها أرى تكرمت. إذا ذراعك، أعطني معي. «تعاَل وأردفت: النفس. يف
ونحن نتحدث أن األمتع ملن وإنه تتحدث، أسمعك أن أود الشديدة. قوتك عن يحكون أنهم
واسمح الرشف امنحني سيدي، يا واحدة ملرة جميلة. لشابة أخاك أقدم دعني واآلن . نتمىشَّ

بَرش.» نانيس اآلنسة يُرافق أن ألخيك
ذراعه، متأبطة الجميلة هذه مع يتنزه الصارم دانيال كان يحدث ما يُدرك أن وقبل

تماًما. أمره دانيال نيس مرة ألول … ديفيد بينما
يف إيمانها تفقد تكاد فاملرأة هنا؛ قويٍّا رجًال نرى أن رسورنا دواعي ملن «إنه قالت:

آلخر.» آٍن من شاكلتك عىل هم من يظهر لم إذا الرجال
بها؟» أنت لِك ما ولديفيد. يل، قوتي «إن أجابها:

بدأت والقوات األبواب، عىل الحرب إن يقولون املألوف. غري اليشء متعة أنا؟ يل «ما
األمان؛ شعوَر النساء جميع ويمنح يمنحني ما هو هذا إن هيل. بانكر يف الحرب بالفعل
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ثَمَّ وِمن العدو؛ ملواجهة استعداد عىل جسورين، شجعانًا رجاًال ثمة أن اآلن أعرف ألنني
امرأة؟» ُخِلقُت ملاذا إلهي! يا أمان. يف نعيش أن نستطيع

وقدرك.» نصيبك عىل تتحرسي أن الضعف من ذلك مع القوة، عن «تتحدثني
كنِت «وماذا متسائًال: أجابها ذراعني؟» دون ُولدت إذا أيًضا لتتحرس تكن «ألم

رجًال؟» كنِت لو ستفعلني
قد كما جيًشا، سأقود كنت الحرب حالة ويف واملجد. بالشهرة وأحظى بالقوة «سأتمتع
احرتامها تمنحني أن عىل جميلة فتاة أي سأجرب شك بال كنت السلم حالة ويف أنت، تفعل

وحبها.»
للرجال.» وليس للمراهقني تسلية فهو للفتيات التودد أما طيب، أمر الجيش «قيادة
الرجل يستطيع انتصار أعظم إن القوة. سطوة عن القليل أقل سوى تدرك ال «أنت
يَراُهن الالئي النساء من له تحلو من إىل يتقرب أن من يُمكِّنه الذي ذلك هو يحققه أن
من أعظم إنجاز وهذا كربياءها، يُخضع أن يستطيع كربياء ذات كانت فإذا ودها. ويخطب
يستطيع أنانية كانت وإذا يكرسشوكتها. أن يستطيع مغرورة كانت وإن معركة. يف الفوز
أن يستطيع وفتنة، جماًال الفتيات، من غريها تفوق كانت وإذا نفسها. تنىس يجعلها أن
الرجال.» من غريه ينترصعىل وهكذا ملكه. الفتنة وهذه الجمال هذا أن تزوجها إذا يتأكد
رؤية من تتمكن حتى الجميل عنقها تثني وهي إليه تطلعت هذا، تقول كانت وبينما
صفحة رأى وعندما إليها. ينظر أن عىل بذلك وتكرهه بالكامل الصارم العابس وجهه
القاعة من القيص الركن نحو قادها وإنما شفة، ببنت ينبس لم الفتان، وجمالها وجهها
وجهها يف وحدق مبارشة، مواجهتها يف ليقف استدار منها، ذراعه حرر أن وبعد الكبرية،
بسؤاله: هي بادرت وبعدها الخوف. عىل عالمات أي خاللها عليها تبُد لم للحظات بثبات

القسوة؟» هذه بكل إيلَّ تنظر ِلَم األمر؟ «ما
بقوة إذًا تتمتعني أال املرأة، جمال قوة اآلن أُدرك أني وبما القول، هذا قلِت أنِك «بما

منك؟» أقوى أنا «أنا؟ فتساءلت: قوتي؟» من أكرب
وذكية. رقيقة ولكنك حق، عىل تكونني قد أنِك أعتقد وأنا ذلك. تعتقدين أنِت «نعم،
مكان، أيِّ يف قابلِته رجل حتى أو هنا، رجل يوجد هل القوة؟ أشكال من شكل هذا فهل
القوة إىل راجًعا هذا أفليس كذلك، األمر كان وإذا خاطر؟ طيب عن يطيعك أال عىل يجرؤ

الرجال؟» يف بها أشدِت التي نفسها
لم هنا رجل يوجد الرصاحة. يف أضاهيك أن أستطيع يعلم؟ َمن البعض، يوجد «ربما

ليطيعني.» يكن
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تقصدينني.» ألنِك أطيعِك، لن كنُت إذا أعرف «ال
يجرؤ وال وحيش، لكنه قوي حصان لديَّ سأجربك. حسنًا، تعرف؟ ال وأنت «نعم،

يل؟» وتروضه غًدا تأتي هالَّ الجرأة. لديك أن أعتقد منه. االقرتاب عىل رجل
أخي.» مع «سآتي

وحدك.» املجيء عىل تجرؤ ال فأنت «إذًا
وحدي.» «سآتي قال: ثم الغضب، يشوبها نظرًة لحظًة إليها نظر

هناك هل عليك. نظراته ويركز وحيًدا، هناك يقف فهو يل؛ أخاك وأحرض اذهب «اآلن
بينكما؟» ملموس غري رابط ثمة
هو.» وأنا أنا، هو «أخي

ألنني ديفيد؛ سلوك دانيال يسلك كيف أفهم لعيل قليًال واتركنا بإحضاره، أرسع «إذًا
دانيال.» شخص يف ديفيد يبدو كيف الغريب اعرتافك خالل من بالفعل شاهدت

وتربقان ترتديه، الذي األسود الكهرمان سواد يف بعيننَْي برصامٍة إليها يتطلع وهو قال
لرياقب جانبًا وتنحى ديفيد، لها جلب ولكنه غريبة.» امرأة «أنِت بريقه: من أشد بريًقا
البجعة تنساب كما مشيتها يف تتهادى وهي ديفيد، ذراع يتأبط الضئيل، اللني الجسد ذلك
فوق ينكشف إذ ورشاقته عنقها بياض مدى ورأى واضح، هدف دون املاء سطح عىل
رأسها، عىل تاج كأنه الفاحم األسود شعرها يتجمع وكيف ترتديه، الذي املخرم الثوب
ثوبها حفيف سماع يستطيع وكان شتوية، ليلة يف كالنجوم بها ُزيِّن التي بالُحِيل يتألأل
ورأى الجد، تعبريات تُغطيه بوجه عينيه إىل ألعىل ناظرة بجواره، تَخِطر وهي الحريري
تُِربز كما تنورتها تحت من اللدن األبيض حذائهما يف أحيانًا تبزغان الصغريتني قدميها

لتخبئها. تعود ثم أمها جناح تحت من أحيانًا رءوسها الصغرية الفراخ
اليشء هذا ولكن أَسحق، أن أستطيع السلطة؟ هذه أمام وعزمي قوتي «ما له: خطر

إرغامي.» يستطيع اللني
وهو أنت أنكما يظن «من قالت: ديفيد بصحبة تسري بريشا اآلنسة كانت بينما

شقيقان؟»
ال؟» «ولَم ديفيد: سأل

املرآة؟» يف جنب إىل جنبًا نفسيكما اإلطالق عىل تتأمال «ألم قالت:
بأنني إيماني أفقد ستجعلني مرآة من ما ولذا تكذب؛ املرايا أن أظن ذلك؟ نفعل «ولَم

أنفسنا.» رؤية نستطيع ال إننا يُشبهني. وأنه أشبهه

16



فانرش آل توءما

الجانب إال هذا ما «آه، قائًال: فردَّ واالستبداد.» والعبوس العنف شديد أخاك «ولكنَّ
نفيس.» من اآلخر

وُمسالم.» وطيب لطيف إنك يقال أقولها؟ أن يل هل «وأنت،
منه.» اآلخر الجانب هو هذا ولكن «آه،

واحًدا.» رجًال مًعا تكونان فأنتما اآلخر، يُكمل منكما كالٍّ أن «وبما قالت:
الطريقة. بهذه دوًما العيش تستطيعان ال «ولكنكما حديثها: هي فواصلت ضحك،
اعتقادِك يف َمن «أخربيني فتساءل: يكملوكما.» أن يمكن األخ من أفضل هم من هناك

أفضل.»
لم فنحن تماًما. جريانك عن منعزل ولكنك الحًقا. هذا تدرك وسوف جميلة، «فتاة
معك أتحدث أن أريد ألنني تعاَل قوية. صداقة نُكوِّن وسوف تعاَل قبل. من إطالًقا نََرك

تأتي؟» هالَّ أكثر.
نأتي.» «سوف

أوجه منكما من إىل أعرف لن ألنني الطريقة؛ بهذه تحرجني سوف مًعا. «ليس
إليه ونظرت إليك.» بالتعرف والدي سيُرس منزيل. يف وُزرني غٍد بعد أنت تعاَل الحديث.
عندما تفعل كانت كما والحياء بالجدية تتظاهر ولم ماكرة، بابتسامة إيَّاه مستعطفًة

وعدها. وهكذا بالحضور. دانيال وعد عىل حصلت
الهادئة الساعة تلك يف املنزل إىل العودة طريق يف طويلة لفرتة صامتنَْي التوءمان كان
دانيال: قال وأخريًا جنونية. برسعة العربة يقود كان دانيال ألن ربما الفجر، لبزوغ السابقة

ديفيد.» يا األخريات كالنساء ليست «إنها
دانيال.» يا مثلهن «ليست

المعتان.» عينان «لها
فقال دانيال.» يا منزلنا يف املعيشة غرفة تُزين التي كاألصداف ورديتان «ووجنتان
إنها «نعم ديفيد: ردَّ ديفيد.» يا معانَي لها ألن مبهجة ابتسامة إنها «وابتسامتها، دانيال:

جادة.» وهي وجهها منها األجمل ولكن مبهجة،
عظيمة.» قوة لها حركتها وليونة بالفعل، أجمل هو «نعم

أيًضا.» أظن «هكذا
بدفورد، إىل سرتيت كينج عرب وانطلق جواده صهوة دانيال اعتىل التايل اليوم ظهرية يف

شفة. ببنت ينبس لم ولكنه أعرج، كان لو كما يعرج كان عاد وعندما
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تعرج.» «أنت ديفيد: قال
روضته.» ولكنني حصان رفسني «نعم،

بمغادرته. دانيال يعبأ أن دون وغادر الجواد صهوة ديفيد اعتىل التايل اليوم ويف
يشء. أيَّ يقل لم رجع وعندما

عشاء؟» دون للفراش ستذهب «هل التوءم: أخوه سأله
أصدقاء.» مع العشاء «تناولت بهدوء: ديفيد قال

وديفيد دانيال كان الصيف شمس أمام الشتاء صقيع استسلم أن وإىل ذلك بعد
نحو مرسًعا أحدهما ه يتوجَّ يوم كل وتقريبًا صمت، يف ولكن مًعا، ويعمالن وينامان يأكالن

قط. مًعا كالهما يذهب لم ولكن الشمال،
قرص باب إىل طريقه وشقَّ ساعة. بعد دانيال تبعه ديفيد، غادر أن بعد يوم ذات
شاهد وهناك املعيشة. غرفة إىل متوجًها استئذان، دون ودخل مبارشة، روالند إسكواير

دانيال. دخول صوت تسمع لم التي الجميلة بريشا جوار إىل جالًسا ديفيد
باألمس، املكان هذا يف جلست لقد «ديفيد، قال: ثم للحظة الغرفة عتبة عىل وقف
أخي، يا تعاَل مشرتكة؟ رغبات إال نملك ال أننا لعنتنا ستكون هل غًدا. فيه أجلس وسوف

تعاَل.» لك قلت
فقد ديفيد، أما املنزل، من وخرج برسعة عقبيه نكصعىل وإنما بريشا إىل يتحدث لم

بكلمة. فمه يفتح أن دون وتبعه مقعده من نهض
أن أدركت أخريًا رشدها استعادت وعندما مصعوقة، مذهولة مكانها يف الفتاة جلست

الرسيع. الطريق عىل بعيدة مسافة بالفعل قطعا قد األخوين
ناظَريها: عن غابا أن إىل التوءمني متابعة الصغري الشباك من تُحدِّق وهي الفتاة قالت

األسمر.» هذا وهو فقط، واحًدا هناك أن لو «آٍه
دانيال: قال ثم منزلهما. إىل وصال أن إىل بكلمة ديفيد وال دانيال ينطق لم

وإذا أحبها. كما الفتاة، تحب أنت يشء. كلِّ يف نتفق كما هذا يف نتفق نحن «ديفيد،
العالم نظر يف فنحن واحًدا نكون قد أننا رغم لكن أيًضا. أنا سأكرهها كنت كرهتها كنت

بذلك.» نعرتف أن ويجب نحبها، نحن شخصان.
أحدنا يربط الذي الرابط عرى تفصم أن تستطيع ال وهي دانيال. يا صحيح «هذا

باآلخر.»
كلِّ يف واحد ا حقٍّ ألننا نفسه؛ بالقدر تحبني وأنت ديفيد، يا نفيس أحب كما «أحبك
بني املتناقضة والتقاليد العادات تفرق وكما ثانية. نراها أال يجب لذا الجسد؛ عدا يشء
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مرة الفتاة ويزور املحمومة، رغبته أحدنا عىل تتغلب ربما اتجاه، يف كالٍّ وترسل الرجال
ويقول: ويعرتف أخيه إىل يذهب أن فعليه ذلك، سيفعل من كان أيٍّا الحالة، هذه يف أخرى.

أخوه.» يقوله ما بالضبط يفعل وسوف معي؟» ستفعل ماذا أفعل؟ «ماذا
فيه.» جاء ما وننفذ نصونه وسوف دانيال، يا العهد هذا وراء وغاية منطق «ثمة

إذا مني تطلبه أن أتمنى ما منك أطلب فسوف إيلَّ، ستأتي من أنت كنت إذا «ديفيد،
بالعهد.» أخللُت

حياتي؟» أُنهي أن «وهو
هو.» هذا «نعم،

الذي املنعزل الوادي إىل وقاده ديفيد إىل دانيال ه توجَّ أسابيع عدة بعد األيام أحد يف
القديم. املنزل خلف اليوم ذلك حتى يُرى زال ال

تعرف وأنت ثانية، أمس رأيتُها لقد الشخصية. ضعيف بائس شخص أنا «ديفيد،
جيبه. من مسدًسا دانيال سحب وهنا عهدنا.»

ا ومسودٍّ صارًما، متجهًما أمامه دانيال وقف حني يف مفجوًعا، أخيه إىل ديفيد نظر
الزناد. عىل تضغط يده كانت ا. جدٍّ

دانيال.» يا أستطيع ال أستطيع، «ال ديفيد: قال
بوعدك تفَي أن سآمرك وكنت سأستطيع كنت مكانك كنت لو ألنني تستطيع؛ «بل

املسدس. ورفع عليه.» اتفقنا ما تفعل أن من مفرَّ ال بفعله. أمرتك ما وتفعل
تفعل بأن آُمَرك أن أستطيع ال «ال، كتفيه: ويهز عينيه عىل يديه يضع وهو ديفيد قال

عليه.» تعاهدنا أننا رغم ذلك،
طفل.» من لَك «يا بازدراء: دانيال له قال

صار وواشنطن الحرب، اندلعت لقد فعله. يمكن آخر يشء هناك دانيال، يا «ولكن
كما عظيًما، قائًدا تصري ربما جنديٍّا. وتصبح الجيش يف فلتتطوع منا. أدنى أو قوسني قاب

دوًما.» تحلم كنت
ويف منزله دانيال ترك الليلة هذه ويف إذًا.» سأفعل الجيش؛ يف ع أتطوَّ بأن «تأمرني

هارلم. يف واشنطن مع كان أيام ثالثة غضون
بلينز، وايت يف الطبيعي الحصن من بالقرب مجتمًعا الجيش كان أشهر بضعة بعد
عزم؛ أولو ولكن متشائمون، فيه الرجال زمنًا كان جورج. امللك جنود تقدُّم ملقاومة يستعد
األيام أحد صبيحة يف آمالهم. من أكرب شجاعتهم وكانت عليهم، يُخيِّم الحرب ظل كان إذ
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مدينة أطراف يف ُمعسِكًرا كان والذي — األيرس الجناح أقىص عىل الواقف الحارس جلب
الجندية، من هاربًا كان أنه القائد الضابط وأخربوا الوجه. متجهم حزينًا رجًال — بدفورد

الليلة. تلك يف عليه فقبضوا
أنت؟» «َمن الضابط: سأل

فانرش.» ديفيد «أُدعى
لك؟» ه امُلوجَّ االتهام سمعت «هل

هروبي يكن لم … واحًدا شيئًا لك أُقل دعني ولكن شئت. ما بي فافعل حقيقي، «إنه
ُجبن.» من نابًعا

إذًا؟» فماذا كذلك، يكن لم «إن
شأني.» «هذا

وجيه؟» سبٌب هناك يكن لم لو العقوبة «أتعرف سأله:
يعلم؟» َمن بها، سعيًدا أكون وربما العقوبة. «أعرف

اعرتف الوجه، عابس العسكرية املحكمة ضباط أمام يمثل وبينما بعيًدا، أخذوه
مطلع يف بالرصاص بالرمي حكٌم ضده فصدر واحدة؛ بكلمة يُربرها أن دون بجريمته

التايل. اليوم صبيحة شمس
فهو فات قد الوقت يكن لم إذا قائًال: الضابط إىل رسالة ديفيد أرسل املساء ويف
«فلتحققوا الضابط: وقال إعدامه. حكم لتنفيذ اختريوا الذين الجنود أحد إىل التحدث يود

رغبته.»
بالدخول له وُسمح العسكريني السجناء احتجاز مكان إىل الجنود أحد أُحرض وهكذا
أرسل الذي «َمن قال: ولكنه بالداخل، من رؤية يستطع لم إذ بالباب؛ وقف الليل. ُجنح يف

وملاذا؟» بطلبي
دانيال.» يا أنا «هذا
ديفيد.» صوت «هذا

حجُمها يزيد ال خشبية قطعة تُصيب كنت كيف تتذكر هل دانيال، دانيال. يا «نعم
خطوة؟» ٥٠ بُعد من بالبندقية يدي حجم عن

ذلك.» «أتذكر
يدي.» ترى عندما غًدا ذلك «تذكَّر
ديفيد.» يا باأللغاز تتحدث «ال
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وقلُت لك أتيُت إذا أنه وعدتني أنك وتذُكر أنفسنا عىل قطعناه الذي العهد تذُكر «هل
يل؟» جزاءً به أَمرُت ما تفعل فسوف ثانية»، رأيتُها لقد «دانيال

إن ستنفذه كنَت إنك قلَت «ولكنك ديفيد: فرد عليه.» تعاهدنا ما تنفذ لم أنك «أذكر
ثانية.» رأيتُها لقد دانيال مكاني. كنَت

لدينا.» مشرتكة رغبة فهذه ِعشت. إذا أيًضا وأنا ستفعل، أنك أعلم «كنت
الذي املكان ستُصيب بأنك عدني مواجهتي، يف وتقف غًدا، يأخذونني عندما «دانيال،

قلبي.» عىل سأضعها بدقة. يدي فيه أضع
عهدنا؟» مع هذا يتفق «هل

«نعم.»
الشخص يُحدَّد سوف هذا. بخصوص عسكري أمر ثمة انتظر: ولكن سأفعل. «إذًا

باملهمة.» املنوط
الشخص.» هذا وأنت وُحدِّد، سبق «لقد

عرفت؟» «وكيف
أفعل فسوف «إذًا دانيال: فأجاب عرفت.» ولكنني أحد، يخربني لم محتوم. أمر «ألنه
يَحدث ما دانيال. يا «انتظر ديفيد: قال أتى. حيث من عائًدا استدار ثم به.» تأمرني ما

ذلك.» من مناَص ال هذا. «أعلم دانيال: فرد لآلخر.» يحدث ألحِدنا،
شعر.» خصلة يدي يف سيكون «دانيال،

يهم ماذا بها. احتفظ بل ال، … الفور عىل منها نصيبي إذًا أعطني إياها، أعطتك «لقد
يدك؟» يف أو يدي يف كانت إن

عىل أعثر أن أستطع لم أني ورغم أتبعك أن عيلَّ كان الجيش يف تطوَّعُت «عندما
ذلك.» أعرف «كنت دانيال: رد مًعا.» سنلتقي أننا من يقني عىل كنت فإنني كتيبتك،

رفقائها بعض مع تتجول كانت وبالصدفة، بدفورد، من بالقرب معسكر يف «كنا
فلم الحراسة، يف كنت أني ورغم معها. أعود أن إيلَّ وتوسلت أوًال، رأتني منا. بالقرب
لغز سيَُحل صباًحا وغًدا هنا، إىل وأحرضوني عيلَّ عثروا معها. وذهبت أقاوم، أن أستطع

مًعا.» حياتنا
بذلك.» سعيد أنا ديفيد. يا أفضل «هذا

دانيال؟» يا تحبها «أكنت
لك.» حبي من أكثر ثَمَّ وِمن لنفيس، حبي من «أكثر
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من أكثر أحبها أنني جنون نوبة يف وأخربتها معي. األمُر كان الحال بطبيعة «وهكذا
نفيس.»

يل.» وعدك تنفذ أن منك وطلبت فيه إليك جئُت الذي اليوم يف أنا فعلُت «وكذلك
باثنني.» الزواج تستطيع ال إنها رضاها. لنال واحًدا شخًصا كنَّا لو إننا «قالت

جئنا لقد دانيال. يا قدرنا من نهرب أن نستطيع ال إننا يل. كلماتها هي تلك «كانت
غامضة.» بسحابة علينا وغيمت نورها الطبيعة عنا وحجبت مًعا، الدنيا إىل

ممكنًا هذا كان إذا ثانية، شملنا يجتمع أن ولنأمل ديفيد. يا مًعا منها نخرج «وسوف
بعدهم.» تعيش البرش أرواح كانت أن وصادف

كذلك.» لسُت ألنني حزينًا لسَت قليًال. دانيال يا بجواري هنا «اجلس
راضيان.» نحن ديفيد، يا «نعم

الحجز. من امُلدان أخا وأخرج الحارس أتى أن إىل عديدة، لدقائق جنب إىل جنبًا جلسا
الجنود، من طابور وتبعه املعسكر، خلف املوجود املرج إىل ديفيد أخرجوا الصباح يف
ذلك أخو أنه يعرف الَجْمع هذا كلِّ من أحد يكن لم البنية قوي أسمر رجل مقدمته يف سار
بُعد عىل جفن، له يهتزَّ أن دون جأش ورباطة بإباء يركع كان الذي الرأس العاري الرجل

قلبه. عىل يده يضع حينما جاهًزا سيكون أنه وأخربهم خطوة، عرشين نحو
ونظر األمر، انتظار يف بنادقهم رافعني أمامه الجنود من املختارة املجموعة وقفت

قلبه. عىل يده وضع ثم … ابتسم إنه الجنود ويقول … للحظة دانيال إىل ديفيد
أمر يصدر أن قبل النار األسمر الجندي أطلق فقد ُمتعجلة؛ نارية طلقات صوت ُسمع
رصيًعا سقط قد كان فانرش ديفيد ولكن اآلخرين، الرصاصمن من وابل تاله ثم الرضب،

رصاصاتهم. إليه تصل أن قبل
إىل باللوائح، الحائط عرض ضاربًا األسمر، زميلهم اتجه غريبًا. شيئًا الجنود رأى ثم
هناك إىل الجنود ذهب وعندما بجواره، انبطح ثم عليه، انحنى قد أنه وبدا الرصيع الرجل

فحسب. أحدهما وليس حتفهما، لقيا قد االثنني أن وجدوا
لُغز بمنزلة كان الحادث هذا فإن املفزعة، األشياء عىل معتادين كانوا الجنود أن ورغم
ونظر أحدهم جاء وأخريًا والبحث. التحقيق من الكثري استدعى مما لهم؛ بالنسبة غامض

امليتنَي. وجَهي إىل
فانرش.» آل توءما هما «هذان وقال:
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