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األول بَيتي (1)

صافية صغرية ماء بُحرية فيه جميًال، واسًعا مْرًجا كان جيًدا أتذكره أن أستطيع مكان أول
يف تنمو املاء وَزنابق الُعشبية األَسل نباتاُت وكانت الظليلة، األشجار بعُض فوقها تميل
إىل الشجري ياج السِّ فوق من ننُظر املرج هذا أطراف أحد عند كنَّا منها. العميق الطَرف
الطريق. جانب عىل الذي سيِّدنا منزل عند بوابٍة إىل ننُظر اآلخر طَرفه وعند محروث. حقٍل
يُرشف ُمتدفٍق ماء جدوُل أسفله ويف التَّنُّوب، أشجار من أيْكٌة يُوَجد كان املرج أعىل ويف

االنحدار. شديد َجْرٌف عليه
أثناء وكنُت الُعشب، أْكَل أستطيع أكن لم ألنَّني ي؛ أُمِّ لبن عىل أعيش صغري وأنا كنُت
اعتْدنا قائًظا، الجوُّ يكون وعندما منها. بالُقرب أرُقد الليل وأثناء جوارها، إىل أجري النهار
جميلة دافئة حظرية إىل نأوي بارًدا يكون وعندما املاء، بُحرية عند األشجار ظلِّ يف نِقف أن

األيْكة. من بالُقرب
النهار، أثناء للعمل تَخرج ي أمِّ كانت العشب، ألتناول يكفي بما كبريًا أصبحُت حاَلما

املساء. يف وتعود
يف تقريبًا بعُضهم وكان مني، أكربَ وكانوا غريي؛ صغرية أمهاٍر ستَُّة املرج يف كان
حول جميًعا نَْعدو كنا كثريًا؛ أستمتع وكنُت معهم، أجرَي أن اعتدُت البالغة. الخيول حجم
بعض عنيًفا لعبًا نلعب أحيانًا وكنَّا رسعة. من يُمكننا ما بأقىص مرٍة، بعد مرًة الحقل،

الَعْدو. أثناء بأرجلهم ويركلون ون يَعضُّ كانوا ما فكثريًا اليشء،
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قالْت: ثم إليها، آتَي كي تُناديني ي أمِّ صهَلْت الرَّْكل، كثُر عندما يوم، ذات
لكنهم ا، جدٍّ جيدٌة أمهاٌر هنا تعيش التي األمهار إنَّ لك؛ سأقوله ملا تنتِبَه أن «أرجو
ُمْهر لكنك الحَسن، السلوك قواعد يتعلَّموا لم وبالطبع العَربات، تجرُّ خيوًال سيُصبحون
بالكأس سنتنَي َجدُّك فاز وقد األنحاء، هذه يف عظيمة ُسمعٌة فِلوالدك األصل؛ كريُم مؤدَّب
وأظنُّ جدتك، ِمن ِطباًعا ألطَف قطُّ فرسة أعرف لم أني كما نيوماركت؛ مدينة سباقات يف
األساليب تتعلَّم وأالَّ وطيبًا، لطيًفا تنشأ أن أرجو أَعض. أو أرُكل قطُّ قبل من تَرني لم أنك
أن أو تَعضَّ أن وإياك ، تَُخبُّ وأنت جيًدا ِرجَليك وارفع طويَّة، بُحْسن عمَلك أدِّ أبًدا؛ السيئة

اللعب.» أثناء حتى أبًدا تَركل
وكان حكيمة، عجوًزا فرسًة كانت أنها أعرف كنُت فقد أبًدا؛ أمي نصيحة أنَْس لم
«ِبت». باسم يُناديها كان ما كثريًا لكنه داتشس، اسُمها كان كبريًا. تقديًرا يُقدرها سيُِّدنا
كما جيًدا، سكنًا ويُسِكننا جيًدا، طعاًما يُطِعمنا كان طيبًا؛ صالًحا رجًال سيُِّدنا كان
مع بها يتكلَّم كان التي اللطيفة بالطريقة معنا يتكلَّم كان لقد طيبة؛ كلماٍت يُسِمعنا كان
وتُهرِول بفرحة تَصَهل كانت كثريًا. تُحبُّه أمي وكانت نُحبُّه، جميًعا كنا الصغار. أوالده
ويقول: بِرفٍق شعرها عىل يده د ويُمسِّ عليها، يَرِبت هو وكان البوابة. عند تراه عندما إليه
اني سمَّ لذا باهتًا، أسوَد لوني كان داركي؟» صغريِك حاُل كيف ِبت، العجوز أيَّتُها «حسٌن،
ألمي. الجَزر يجلب أحيانًا وكان ا. جدٍّ جيدًة كانت ُخبز، قطعَة يُعطيني كان ثم داركي؛
دائًما تأخذه أمي كانت لديه. َلنْي امُلفضَّ كنا أنَّنا أظنُّ ولكن إليه، تأتي كلُّها الخيول كانت

السوق. انعقاد يوم عَجلتنَي ذات خفيفة عربٍة يف املدينة إىل
العليق ثمار ِليَقطف حقِلنا إىل يأتي أحيانًا وكان ِدك، يُدعى ، ريفيٌّ صبيٌّ يُوَجد كان
ما ممارسة يف يبدأ أراد ما كل تناول من ينتهي عندما وكان الشجري، السياج من األسود
يف يبَدءون يجعلهم كي ، والِعيصَّ الحجارة عليهم يُلقي فكان األمهار؛ مع لعبًا يه يُسمِّ كان
كان ما أحيانًا أنه إال بعيًدا. نعُدَو أن نستطيع كنَّا ألنَّنا كثريًا؛ إليه نلتفت نكن لم الَعْدو.

ويؤلِمنا. َحجٌر يُصيبُنا
لكنه امُلجاور، الحقل يف كان السيد أن يُالِحظ ولم هذه، لُعبتَه يُماِرس كان يوٍم ذات
ذراعه، من ِدك وأمسك السياج، فوق من قفز فجأًة ثمَّ يحُدث، كان ما يُراِقب موجوًدا، كان
هرَوْلنا السيد رأينا وحاملا واملفاجأة. األلم من يُرصخ جعَلتْه هائلًة لطمًة أُذنه عىل ولَطَمه

جرى. ما لنرى ُمقِرتبني
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الثانية، وال األوىل، املرَة ليست هذه األمهار! تطارد ألنك سيئٌ سيئ؛ «ولٌد السيد: قال
مرًة مزرعتي يف أُريدك ال بيتك. إىل وُعد ُخذه مالك؛ هو ها لك! أُفٍّ األخرية. ستكون لكنها
رقيًقا كان الخيول، سائس دانيال، العجوز لكنَّ أبًدا. ذلك بعد ِدك نَر لم وهكذا أخرى.»

الحظ. سعيَدي كنَّا وهكذا تماًما، سيِّدنا مثل

الصيد (2)

الربيع، فصل بداية يف كنَّا أبًدا؛ أنَسها لم واقعة حدثَت العمر من الثانية السنَة بلوغي قبل
فوق يُخيِّم يزال ال رقيٌق ضباٌب وكان الليل، أثناء قليلة يات بَكمِّ يتساقط الصقيع وكان
من فَسِمعنا، الحقل من األدنى الجزء يف نأكل األخرى واألمهار أنا كنُت واملروج. الغابات
«إنها وقال: بأُذنَيه، وأصغى رأَسه، سنٍّا األمهار أكرب رفع الكالب. نباح يُشِبه ما ا، جدٍّ بعيد
الحقل، من األعىل الجزء إىل بِقيَّتُنا يَتبَعه الفور، عىل ُمبتعًدا يَُخبُّ أخذ ثم الصيد!» كالب
عىل الحقول من عديًدا ونرى الشجري، السياج فوق من نُطلَّ أن باستطاعتنا كان حيث
سيِّدنا أفراس من كبري فرٍس مع منَّا، قريبًا تقُف األخرى هي ي أمِّ كانت اآلخر. الجانب

األمر. عن يشء كلَّ تعرف كانت أنها وبدا للركوب، ة امُلَعدَّ
الطريدة.» رؤيُة لنا فستَتسنَّى هنا من مرُّوا وإذا يَّة، برِّ أرنبٍة عىل عثَروا «لقد أمي: قالت
النابِت القمح، حقل داخل كبريتنَي وقوٍة برسعة تَْعدو كلها الكالب أخذَت ما ورسعان
يُصِدرونها! كانوا التي الضوضاء هذه مثَل قطُّ قبُل من أسمع لم لحقلنا. املجاِوِر حديثًا،
يو، «يو! األصوات: هذه يُصِدرون ظلُّوا وإنما يَئنُّون، وال يعُوون، وال يَنبحون، يكونوا لم
الخيل، ظهور عىل الرجال من عدٌد بهم َلِحق ثم أصواتهم، بأعىل أُو!» أُو، يو، يو! أُو! أُو،
ُوسِعهم. يف ما بأرسِع بالخيل يَْجرون جميُعهم وكانوا خرضاءَ، ُسرتاٍت يَرتدي بعضهم
نَعُدَو أن نريد الصغرية األمهاَر نحن وكنَّا أعقابهم، يف بحماٍس ونظر الكبري الفرُس صَهل
فوا توقَّ وكأنهم اللحظة هذه يف بدا عنَّا. البعيدة الحقول داخل رسيًعا ابتعدوا لكنهم معهم،
األرض. إىل وأُنوُفها اتجاه كل يف تجري وأخذَت النُّباح، عن الكالب ت كفَّ إذ الجري؛ عن

منهم.» ستهُرب ربما الربِّية؛ األرنبة رائحة فقدوا «لقد الكبري: الفرس قال
أرنبة؟» «أيَُّة قلُت:

نحن أرانبنا من واحدًة تكون أن ا جدٍّ امُلحتَمل ِمن لكن هي؛ أرنبٍة أيُّ أعرف ال «آه!
بغرضهم يفي سوف وكالبهم الرجال هؤالء عليه يَعثُر أرنٍب فأي الخطر؛ من نَجت وقد
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«يو! هذه: أصواتها تُصِدر الكالب بدأت الوقت من الكثري يَميض أن وقبل ُمطاردته.» يف
يف َمْرجتنا إىل مبارشًة َهْت وتوجَّ بأقىصرسعة، جميُعها عاَدْت ثم أخرى، مرًة أُو!» أُو، يو،

املاء. جدول عىل الشجريُّ ياج والسِّ امُلرتفع الَجرُف عنده يُِطلُّ الذي املكان ذلك
بريَّة، أرنبٌة بجانبنا رسيًعا اندفَعت وعندئٍذ الربِّية.» األرنبَة سنرى «اآلن أمي: قالت
فوق فجأًة ظهرت لقد الكالب؛ أقبَلت الغابة. ناحية واتجَهت الرُّعب، أثر من مضطِربٌة
وراءها. والصيَّادون الحقل، عرب برسعٍة واندفَعْت املاء، جدول فوق من قفَزْت ثم الَجرف،
حاوَلت الكالب. من واقرتبوا املاء، فوق من برباعة بخيولهم قَفزوا رجال ثمانية أو ستة
لكي ة؛ حادَّ استدارًة فاستداَرِت ا، جدٍّ كثيًفا كان لكنه السياج، خالل من املرور الربِّية األرنبُة
شديدة َمقُربة عىل الكالب أصبَحت إذ كثريًا؛ تأخَرت قد كانت لكنها الطريق، نحو تتَِّجَه
أحُد اقرتب نهايتها. كانت وتلك واحدة، َرصخة وسمعنا ضاريًا. نُباًحا تنبح وكانت منها،
الحال، يف ِقَطًعا ستُمزِّقها كانت ألنها رسيعة؛ بحركٍة الكالب وأبعَد بِحصانه الصيادين
غاية يف كلهم السادُة وبدا منها، ينزف والدم ممزَّقة، وهي قَدِمها من األرنبة الصيَّاد رَفع

الرسور.
كان ما األمر بداية يف أُالحظ لم أنَّني لدرجة الشديد، الذهول حالة يف فكنُت أنا، أما
أصيالن ِحصانان كان حزينًا؛ مشهًدا رأيُت نظرُت عندما لكنَّني املاء، جدول بجوار يَحُدث
أحد وكان الُعشب، فوق ينئُّ واآلخر املاء، جدول داخل يُكافح أحُدهما كان سَقطا، قد

تماًما. ساكنًا راقًدا كان اآلخر ولكن بالطني، ُمغطٍّى وهو املاء من يَخرج الصيادين
رقبته.» ت انكَرسَ «لقد أمي: قالت

أيًضا.» له حدث ما يَستحقُّ «وهو األمهار: أحد قال
الرأي. تُواِفْقنا لم أمي أن إالَّ أيًضا، أنا اعتقدتُه ما هذا كان

أنني وبرغم كبرية، فرسة أنني برغم لكْن هذا؛ تَقوال أالَّ يجب ال. الواقع، «يف وقالت:
هذه كثريًا الرجاُل يحبُّ ِلَم أفَهم أن قطُّ أستَِطع لم فإنني األحداث، من كثريًا وسمعُت رأيُت
ويُلِحقون جيدة، خيول هالك يف يتسبَّبون ما وكثريًا بأذًى، يُصابون ما فكثريًا الرياضة؛
يَحصلوا أن املمكن من وكان أيْل. أو ثعلب أو أرنٍب أجل ِمن هذا وكل بالحقول، أرضاًرا

نعرف.» وال خيول، ِسوى لْسنا لكنَّنا أكرب؛ وبسهولٍة أخرى بطريقٍة عليها
إىل هوا توجَّ قد الفرسان من كثريٌ كان نُراقب؛ وأخذنا وَقْفنا هذا تَقول أمي كانت بينما
األرض. عىل ِمن رفعه َمن أول كان يحُدث، كان ما شاهد قد كان الذي سيدي، لكنَّ الشاب؛
الجميع. وجوه عىل الجدِّية وبَدت أسفل، إىل تتدلَّيان وِذراعاه الوراء، إىل ُمرتاجًعا رأُسه كان
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عىل يكن لم ما شيئًا أنَّ أدرَكت أنها وبدا سكتَت، الكالب حتى اآلن؛ ضوضاء هناك تَُعد لم
جوردن، جورج الشاب كان أنه بعُد فيما سمعُت سيدي. منزل إىل الشابَّ حملوا يُرام. ما
كان اإلنجليزي). الريف األرايضيف ك وُمالَّ لإلقطاعيِّني يُعطى (لقب للسكواير الوحيد االبن

لعائلته. الفخر مصدَر وكان القامة، طويَل وسيًما، شابٍّا
سكواير بيت وإىل البيطار، بيت وإىل الطبيب، بيت إىل اتجاه؛ كلِّ يف فارٌس ه توجَّ حينئٍذ
ليكشف البيطار، بوند، السيد جاء عندما البنه. حَدث بما علًما ليُحيطوه بالتأكيد؛ جوردن
رأسه وهزَّ كلَّه، جسمه يجسُّ أخذ العشب، فوق ينئُّ راقًدا كان الذي األسود الحصان عىل
ومعه وعاد سيدنا، منزل إىل أحُدهم أرسع ذلك بعد مكسورة. قوائِمه إحدى كانت ُحزن؛ يف
يَُعد لم يشء؛ كلُّ سَكن وبعدها مروِّعة، ورصخٌة عاٍل ُمدوٍّ صوٌت انطلق الفور وعىل بندقية؛

يتحرَّك. األسود الحصان
ألعوام، الحصان هذا تعرف كانت إنها وقالت االضطراب، من شديدة حالة يف ي أُمِّ بَدْت
إنها وقالت تَعيبه. نَقيصٌة ة ثمَّ يكن ولم طيبًا، حصانًا كان لقد روي. روب كان اسمه وأن

أبًدا. ذلك بعد الحقل من الجزء هذا إىل تذهب لن
نظْرنا وعندما طويلة، مدًة يدقُّ الكنيسة جرس َسِمعنا بالكثرية، ليست بأيام ذلك بعد
أسود، بقماش مغطَّاًة كانت وطويلة. اللون سوداءَ غريبًة كبريًة عربًة رأينا البوابة، فوق من
بينما سوداء، جميُعها وكانت وأخرى. وأخرى أخرى تَالها ثم سوداء، خيوٌل تَجرُّها وكانت
يركب لن ليدِفنوه، الكنيسة ِفناء إىل الشابَّ جوردن يَحملون كانوا ويدق. يدقُّ الجرُس ظلَّ
أجل من كان كله هذا لكنَّ قط، أعِرْفه لم ما فهذا روي بروب فعلوه ما ا أمَّ اآلن. بعد الخيل

صغرية. برِّية أرنبة

تروييض (3)

أسوَد لونه وكان وناعًما، جميًال جسمي يُغطِّي الذي الشعر أَصبح اآلن؛ جميًال أُصبح بدأُت
ا، جدٍّ جميًال يَرونني الناس كان جبيني. عىل جميلة بيضاء وُغرَّة بيضاء، قدٌم يل كان المًعا.
للِفتْية ينبغي مثلما إنه يقول كان العمر؛ من الرابعَة بلغُت حتى بيعي يف سيِّدي يرغب ولم
يكفي. بما كباًرا يُصِبحوا حتى الخيل عمل األمهاُر تَعمل أال ينبغي الرجال؛ عمل يعملوا أالَّ
وفمي عينيَّ فحص لقد لرياني. جوردن سكواير جاء الرابعة سنَّ بلغُت عندما
أمامه. وأعُدَو وأُخبَّ أمَيش أن عيلَّ كان ثم أسفل، إىل أعىل من بيده كلَّها ها وجسَّ وقوائمي؛
فقال تماًما.» مناسبًا يكون فسوف يُروَّضجيًدا «عندما وقال: بي، ُمعَجب أنه عليه بدا لقد
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فعل يف الوقت يُهِدر ولم أتأذَّى. أن أو أخاف أن يُحبُّ ال ألنه بنفسه؛ سرُيوُِّضني إنه سيدي
التايل. اليوم من تنفيذه يف بدأ إذ هذا؛

الِحصان تعليم يَعني إنه أِصُفه؛ سوف لذلك الرتويض؛ هو ما الجميُع يعرف ال ربما
الطريق يف يسري أن طفًال؛ أو امرأًة أو رجًال ظهره عىل يحمل وأن واللِّجام، ج ْ الرسَّ ارتداء
طوٍق ارتداء يتعلَّم أن عليه فإنَّ هذا إىل باإلضافة بهدوء. يَسري وأن تماًما، يُريدونه الذي
عربٌة خلفه تُثبَّت ثم عليه، األشياء تلك وضع أثناء ساكنًا يقف وأن للُمؤخرة، وطوق وِمذْيَلة
يَُجرَّها أن دون الَخبَّ أو امليش يَستطيع فال األشخاص؛ لحمل أخرى أو البضائع، لنقل
أالَّ عليه ويجب سائقه. رغبة بحسب يُبطِّئها أن أو حركته يف يُِرسع أن كذلك وعليه خلفه.
له تكون وأال يركل، أو يَعض، وأال األخرى، الخيول مع يتكلم وأالَّ مطلًقا، يراه ا ممَّ يَجُفل
لكنَّ للغاية. جائًعا أو ُمتَعبًا كان وإن حتى سيده، إرادَة دوًما يُنفذ وإنما خاصة، إرادة أيَُّة
أن وال الفرح، من يثِب أن له يُسَمح فال هذا طقمه عليه يُوَضع إن ما أنه هو األشياء أسوأ

تَرون. كما عظيم أمٌر هذا الرتويض فإن وهكذا اإلرهاق. من يَستلقَي
أُقاَد وأن الرأس، وطوق الرَسن ارتداء عىل بالطبع طويلة مدة منذ اعتدُت قد كنُت
أطعَمني ولجام. شكيمة ارتداءُ اآلن عيلَّ ب تَوجَّ لكْن بهدوء، الضيِّقة واملمرَّات الحقول يف
الشكيمة وضَع امُلالطفة من به بأس ال قدٍر وبعد كالعادة، الشوفان حبوب بعَض سيدي
أفواههم يف شكيمًة يرتَدوا لم الذين أولئك ُمقزًزا! شيئًا كان لكنه اللِّجام، ثبَّت ثم فمي، يف
البارد الحديد من كبرية قطعة الشعور! هذا سيئ هو كم روا يتصوَّ أن يَستطيعوا لن قطُّ
وطَرفاها لسانه، وفوَق أسنانه، بني املرء، فم داخل بها يُزجُّ اإلنسان، إصبَع ُسْمك يف لب الصُّ
وحول َحْلقك وتحت رأسك، فوق ِبسيوٍر بإحكاٍم فيه وُمثبَّتان فِمك، جاِنبَي عند باِرزان
امُلقزِّز اليشء هذا من تتخلَّص أن كانت وسيلة بأيَّة تستطيع ال بحيث ذقنك؛ وتحت أنفك
كذلك. أنا أراه كنُت األقلِّ عىل أو السوء! غاية يف نعم، السوء! غاية يف أمٌر إنه لب. الصُّ
ارتَدتْها الخيول كل وأن خروجها، عند واحدًة ترتدي دائًما كانت ي أُمِّ أنَّ أعرف كنُت لكنني
وكلماته عيلَّ، سيدي تربيِت وبفضل اللذيذة، الشوفان حبوب فبفضل وهكذا؛ كربَْت، عندما

ولجامي. شكيمتي ارتداء استطعُت الرقيق، وأسلوبه الطيبة،
برفٍق ظهري فوق سيدي وَضعه جيًدا؛ كان أنه تفاجأُت لكنِّي ج، الرسَّ دور جاء ثم
يف وهو جسمي، تحت ج الرسَّ أحِزمة ثبَّت ذلك بعد برأيس، دانيال العجوُز أمسك بينما بالغ،
قادني وبعدها الشوفان، حبوب من قليًال تناولُت ثم الوقت. طوال ويُكلِّمني عيلَّ يربت ذلك
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مدة وبعد الرسج. وإىل الشوفان حبوب إىل أتطلَّع بدأُت حتى يوم كلَّ هذا يفعل وظلَّ قليًال،
الُعشب فوق املْرج يف بي وسار ظهري، فوق سيدي ارتقى األيام، أحد صباح ويف طويلة،
الفخر من بيشءٍ شعرُت أنَّني أُِقرَّ أن يِجب لكن شك، دون من غريبًا شعوًرا كان الناعم.
ذلك عىل تعودُت فقد يوم؛ كلَّ قصريًة مدًة ركوبي يف استمرَّ وألنه سيدي، أحمل كنُت ألنَّني

قصري. وقٍت خالل
أوله، يف ا جدٍّ ُمرهًقا أيًضا ذلك كان الَحدوات؛ ارتداءَ فكان التايل البغيض األمر أما
بأيِّ أُصاب ولن لألذى، أتعرَّض لن أنني من ليتأكَّد الحداد؛ دكَّان إىل معي سيدي ذهب
الحافر، من قليًال شيئًا ينزع وأخذ األخرى، ِتْلو واحدًة بيِده، أقدامي اد الحدَّ أمَسك ذُعر.
أخذ ذلك بعد كلِّها. منها انتهى حتى أرجل ثالث عىل ثابتًا وقفُت لذا يُؤلِْمني؛ لم ذلك لكنَّ
املسامري بعض يدقُّ أخذ ثم برسعة، عليها ووضعها قَدمي، شكل عىل الحديد من قطعًة
بأن شعرُت تماًما. مكانها يف ثابتًة الَحدوُة أصبَحت بحيث مبارشًة، حافري يف الَحْدوة عرب

الوقت. مع عليها تعوَّدُت ولكني ا، جدٍّ وثقيلة ُصلبة أقدامي
كان خاصتي؛ الجرِّ ُعدة ارتداء عىل يُروِّضني سيدي أخذ الحد، هذا إىل وصلُت وقد اآلن
ولجاٌم تماًما، عنقي حول ثقيٌل قاٍس طوٌق أوًال: ألرتديَها؛ الجديدة األشياء من َمزيد هناك
ِغمامتنَي كانتا وقد الِغمامتان، اسُمهما عينَيَّ مواجهة يف كبريتنَي جانبيَّتنَي ِقطعتنَي ذو
ذلك، بعد فقط؛ مبارشًة أمامي وإنما الجانبنَي، من أيٍّ يف أرى أن أستطع لم ألنني بالفعل؛
هي هذه كانت مبارشًة؛ ذييل تحت يمرُّ كان مزِعٌج ُصلٌب حزاٌم له صغريًا رسًجا أُْلِبسُت
سيئًا كان الحزام هذا داخل ودْفَعه الطويل ذييل ثَنَي ألن امِلذيَلة؛ هذه َكِرهُت لكنني امِلذْيلة.
بالطبع لكنَّني ارتدائها، أثناء فيه رغبُت مثلما الركل يف قطُّ أرغب لم تقريبًا. الشكيمة مثل
قادًرا وأصبحُت يشءٍ، كل عىل تعوَّدُت الوقت بمرور وهكذا كهذا. طيبًا مالًكا ألركل كنُت ما

أمي. مثل بإتقاٍن عميل أداء عىل
عظيمًة فائدًة أَعدُّه دائًما ظللُت ما وهو تدريبي، من جانٍب ِذكر عن أَغُفل أالَّ يِجب
لديه وكان جرياننا، من املزارعني أحِد منزل إىل أسبوعني ملدة سيِّدي أرسَلني حيث ا؛ جدٍّ
واألبقار، الِخراف بعُض لديه كان كما جوانبه، ألحد ُمتاخمًة الحديديُة السكة تمرُّ مرج

وسطها. أنام وكنُت
السياج أَوتاد ُقرَب هدوءٍ يف طعامي أتناول كنُت بي؛ مرَّ قطاٍر أوَل َحييُت ما أنىس لن
أعرفمصدَره أن وقبل بعيد، من غريبًا صوتًا وسمعُت الحديدية، والسكة املْرج بني الفاصل
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يُطلق وهو ة وضجَّ رسعٍة يف مرَّ وقد ما، شيئًا يَحمل أسوُد طويٌل قطاٌر بجواري اندَفع
استدرُت تقريبًا. نَفيس اْلِتقاط من أتمكَّن أن قبل اختفى ثم الدخان، من متقطعًة يات كمِّ
من أصهل هناك ووقفُت ممِكنة، رسعة بأقىص املْرج من اآلخر الجانب إىل أعدو وأخذُت
وهي أبطأ؛ بعُضها كان أخرى، عديدٌة قطاراٌت مرَّت اليوم مدار وعىل والخوف. الدهشة
ُمخيًفا ورصيٍر رصاٍخ صوَت تُصدر أحيانًا وكانت القريبة، املحطة عند ف تتوقَّ كانت التي
بهدوء طعامها تناول يف استمرَّْت األبقاَر لكنَّ للغاية، ُمروِّعًة أراها كنُت تقف. أن قبل
يمرُّ وهو امُلخيف األسوُد اليشء هذا يأتي عندما رءوسها ترفع كانت ما ونادًرا شديد،

متقطًعا. دخانًا ومطِلًقا ُمقرِقًعا
هذا أنَّ وجدُت إذ ولكن سالم، يف طعامي تناول من األوىل القليلة األيام يف أتمكَّن لم
وخالل أتجاهله. بدأُت أذًى؛ أيِّ يف يل يتسبب وال ُمطلًقا، الحقل إىل يدخل ال الرهيب املخلوق
والخراف. األبقار تفعل مثلما اهتماٍم كثريَ القطارات مرور أُعري ال أصبحُت ا جدٍّ قصري وقت
تسمع أو ترى عندما بشدَّة وتجَمح تَخاف الخيول من كثريًا رأيُت الحنِي ذلك منذ
السكك محطات عند أتحىلَّ أصبحُت الكريم، سيِّدي رعاية بفضل لكن بخاريٍّا؛ محرًِّكا

إْسَطبْيل. يف به أتحىلَّ الذي الشجاعة من القْدر بنفس الحديدية
الطريقة. هي فتلك حسٌن، صغريًا؛ يروِّضحصانًا أن أحد أيُّ أراد ما إذا وهكذا،

ألنها أمي؛ مع العربات جرِّ أطقم من ُمزدَوٍج طْقم يف يَقودني سيدي كان ما كثريًا
غريب. حصاٍن أيِّ من أفضَل السري كيفيَة تعليمي عىل قادرًة وكانت الَجنان، ثابتَة كانت
الحكمة ِمن وأنه أفضل، معاملتي طريقة ستكون ف الترصُّ أُحِسُن ما بقْدر أنَّني وأخربَتْني
ا جدٍّ كثريٌة أنواٌع ثمة «لكْن، وقالت: سيدي، إرضاء أجل من ُوسعي يف ما كلَّ أبذل أن دائًما
يَفخر وهؤالء ماِلكنا، مثل غريهم ومشاعر حقوق يُراعون طيبون رجال يُوَجد الناس؛ من
أو ِحصانًا يَقتنوا أن أبًدا بهم يَجُدر ال ُقساٌة، سيئون رجاٌل ويُوَجد بخدمتهم. حصان أيُّ
امُلهملني، ال، الجهَّ التافِهني، الحمقى، الرجال من ا جدٍّ كبريٌ عدد يُوَجد ذلك، عىل عالوًة كلبًا.
اآلَخرون يَفعل مما أكثَر الخيول يؤذون وهؤالء التفكري، يف أبًدا أنفسهم يُجِهدون ال الذين
برغم ولكنهم األذى، ذلك يقصدون ال وهم . الِحسِّ إىل افتقارهم بسبب فقط وهذا جميعهم،
قد َمن أبًدا يَعرف ال الحصان لكنَّ بك؛ ويهتمُّ يرعاك من إىل تَئول أن أرجو يفعلونه. هذا
أقول: هذا برغم لكنني حالتنا، يف الحظ عىل ُمعتِمد كله األمر إنَّ يَُسوقه؛ قد من أو يشرتيه،

الجيدة.» ُسمعتك عىل وحاِفظ كنت، أينما ُوسعك يف ما كلَّ ابذل
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«بريتويك» عزبة (4)

حتى يوم؛ كلَّ ط يُمشَّ جسمي شعُر كان حيث اإلسطبل يف أِقَف أن الوقت هذا يف اعتدُت
جوردن، سكواير منزل من رجٌل جاء مايو، شهر أوائل ويف الغراب. كجناح المًعا يَصري
وابذُل ُمطيًعا، ِحصانًا كن داركي، يا السالمة «مع سيِّدي: قال الِفناء. إىل معه وأخذَني
أنفي وضعُت لذا السالمة»؛ «مع أقول: أن باستطاعتي يكن لم دائًما.» ُوسعك يف ما أفضل
مع سنواٍت بضع عشُت إنني وحيث األول. بيتي غادرُت ثم بَعطف، عيلَّ هو وربَت يده، يف

املكان. عن قليًال أحكَي أن كذلك فيُمكنني جوردن، سكواير
حديدية بوابة من إليها ندخل كنَّا بريتويك. لقرية ُمتاِخمًة جوردن سكواير عزبة كانت
من أََجماٍت بني مستِويٍة طريٍق فوق ُمهرِولني نَنطلق ثم األول، الكوخ بجوارها يقوم كبرية
أما والحدائق. املنزل إىل منها نلُج أخرى وبوابٍة آَخر بكوٍخ فإذا عتيقة؛ ضخمة أشجاٍر
كان ذلك. وراء تَقع فكانت واإلسطبالت القديم، والبستان للبيت، التابع ر اْلُمَسوَّ املرعى
الذي اإلسطبل وصف عىل فقط سأقتِرص لكنَّني والعربات، الخيول من لكثرٍي مأًوى يُوَجد
عىل تدور كبرية ونافذٌة جيدة، َمرابط أربعة به وكان ا، جدٍّ رْحبًا كان لقد إليه؛ أُِخذُت

التهوية. وجيَِّد لطيًفا مكانًا جعله ا ممَّ الِفناء، عىل وتُطل مفصالت
الخلف. جهة من عليه تُغَلق خشبية بوابة له وكانت ُمربًَّعا، كبريًا األول املربط كان
عىل َرحابته ِمثل يف تكن لم لكنها جيدًة، كانت عادية؛ َمرابَط فكانت األخرى املرابط أما
وكان للذُّرة، كذلك منخفٌض وَمعلٌف التِّبن، أجل من منخفٌض ِمذَْوٌد فيه كان اإلطالق.
سائبًا يُرتَك وإنما يُقيَّد، يكن لم فيه يوَضع كان الذي الحصان ألن سائبة؛ حظريًة ى يُسمَّ

سائبة! حظريٌة للحصان يكون أن رائٌع ألمٌر إنه له. يحلو كما ف ليترصَّ
لم التهوية، وجيدَة وجميلًة نظيفًة كانت الرائعة؛ الحظريِة هذه يف السائُس وضَعني
إالَّ االرتفاع من تَبلُغ تكن لم جوانبها أنَّ كما منها، أفضَل حظريٍة يف ِعشُت أن قطُّ يل يسبق
األعىل. يف التي الحديدية الُقضبان خالل من يحُدث كان ما كلِّ برؤية يل يَسمح ما بقْدر

ويتكلم عيلَّ يُربُِّت وراح ا، جدٍّ الشهيَّة الشوفان حبوب ِمن بعًضا السائس أعطاني
انَرصف. ثم بلُطٍف،

املجاور املربط يف يقف كان حويل؛ نظرُت الذُّرة حبوب من طعامي تناول أنهيُت عندما
الشعر، كثيَفا وذيٌل ُعرٌف له كان اللون، رماديُّ القامة، قصريُ بَديٌن، َقَزٌم فرٌس ملربطي

الحجم. صغريَ جذَّابًا أنفه وكان الجمال، شديد ورأٌس
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ما حالك؟ «كيف وقلُت: حظريتي، تَعلو التي الحديدية القضبان عىل رأيس وضعُت
اسمك؟»

مرييليجز. «اسمي وقال: رأسه، ورفع رَسنُه، له يسمح ما بقدِر نحوي الفرُس استدار
عند سيدتي أصَطِحب وأحيانًا ظهري، فوق الصغريات السيداِت أحمل لذلك ا؛ جدٍّ وسيٌم أنا
إىل ستعيش هل جيمس. يفعل وكذلك ا، جدٍّ يُقدِّرونني إنهم الصغرية؛ العربة يف خروجها

الحظرية؟» يف جواري
«نعم.» قلُت:

أيُّ جواري إىل يكون أن أحبُّ ال فأنا الطبع؛ هادئ تكون أن أرجو إذن، «حسٌن، قال:
يََعض.» أحد

ُمرتِخيتنَي األذنان كانت وراءه؛ الذي املربط من فرٍس رأُس أَطلَّ تحديًدا اللحظة تلك يف
طويلًة فَرسًة كانت لقد الطباع؛ ة ِحدَّ من يشءٍ عن ان تَِنمَّ فكانتا العينان أما الوراء، إىل

وقالت: إيلَّ الفرسُة نظَرت جميلة، طويلًة رقبتها وكانت اللون، َكْستَنائية
مثلك، مبتدئٌ ُمهٌر يأتَي أن ا جدٍّ غريب ألمٌر إنه حظريتي! من أخرجتَني الذي إذن «أنت

بيتها.» ِمن نبيلًة فرسًة ويُخرج
وَضعني َمن هو بي أتى الذي الرجل لكنَّ أحًدا؛ أُخِرج لم أنا عذًرا، «أستميُحِك قلُت:
بَلغُت قد فإنني امُلبتدئ، باْلُمهر يل بوصِفك يتعلق فيما أما باألمر؛ عالقة يل تكن ولم هنا،
أو حصان أي مع قطُّ قبُل من أتشاجر لم أنا بالًغا. حصانًا وأصبحُت العمر، من الرابعة

سالم.» يف أعيش أن وأتمنَّى ِحْجر، أية
لم مثِلك.» صغرٍي يشءٍ مع أتشاجر أن أريد ال بالتأكيد وأنا نرى، سوف «حسٌن، قالت:

عليها. أردَّ
يشءٍ. بكل مرييليجز أخربَني خرَجْت، عندما الظهر، بعد ما فرتِة يف

وهذا والَقضم؛ الَعضُّ وهي سيئة عادًة جينجر لدى أنَّ األمر يف ما «كل مرييليجز: قال
الحظرية يف كانت وعندما كالزنجبيل)، الالِذعة (أي: جينجر إيَّاها تسِميتهم وراء السبب هو
كانت لذا نزَفت؛ حتى ِذراعه من جيمس ْت عضَّ يوٍم ذات ا. جدٍّ كثريًا تَعضُّ كانت السائبة
لقد اإلسطبل؛ إىل املجيء من خائفتنَي كثريًا، تُحبَّاِنني اللَّتان جييس، واآلنسة فلورا اآلنسة
ولكن الخبز، من قطعة أو جزرة، أو تفاحة، آلُكَلها؛ شهيَّة بأشياءَ تأتيانني قبل من كانتا
ة. بشدَّ أفتقدهما وأنا املجيء، عىل تَجُرؤان تَعودا لم الحظرية هذه يف جينجر وقَفْت بعَدما

تقضم.» أو تَعضُّ أنَت تكن لم إذا ثانيًة، تعودا أن أرجو واآلن
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أفهم ال وإنني والذُّرة، والتِّبن الُعشب سوى حياتي يف يشءٍ أيَّ أَعض لم إنَّني له قلُت
هذا. يف تِجدها جينجر كانت متعٍة أيََّة

هي سيئة؛ عادة إالَّ هي وما بهذا، تستمِتع أنها أظنُّ ال الواقع، «يف مرييليجز: قال
أنها يف شكَّ ال إذن؟ تَعضُّ ال فِلَم قط، قبل من طيبًة معاملًة أحٍد أيُّ يُعاملها لم إنه تقول
تَلقى كانت أنها من بدَّ ال أنه صحيًحا، تقوله ما كلُّ كان إن متأكٌد، لكنني ا، جدٍّ سيئة عادة
وجيمس إلرضائها، ُوسعه يف ما كل يبذل جون إن هنا. إىل تأتَي أن قبل ا جدٍّ سيئة معاملًة
ف يترصَّ الحصان دام ما أبًدا سوًطا يستعِمل ال سيدنا أنَّ كما كذلك، يستطيع ما كلَّ يفعل
نظرة عينَيه ويف كالمه مرييليجز واصل هنا.» تهدأ قد طباعها أنَّ اعتَقد لهذا ينبغي؛ كما
وأستطيع الكثري، أعرف وأنا العمر، من عرشة الثانيَة أبلغ «إنني وقال: الحكمة، عن تنمُّ
أفضُل «جون» إن حصان. أليِّ كلها البلدة يف هذا من أفضَل مكاٍن من ما أنه لك أؤكد أن
يف فتًى قطُّ قبُل من تَر لم وإنك عاًما؛ عرش أربعَة منذ هنا إنه اإلطالق؛ عىل خيول سائس

الحظرية.» تلك يف بقائها عدم يف جينجر عىل يَقع كله فالخطأ لهذا جيمس؛ طيبة مثل

طيبة بداية (5)

يف يَعيشون وكانوا صغري، واحٌد وطفٌل زوجٌة لَديه كانت مانيل؛ جون يُْدعى الُحوذيُّ كان
اإلسطبالت. من ا جدٍّ قريبًا ، الُحوذيِّ كوخ

كنُت التي اللحظة ويف جيًدا، بي واعتنى الِفناء إىل أخذَني التايل اليوم صباح يف
عيلَّ، نظرًة ليُلقَي السكواير جاء — المع ناعٌم جسمي وشعُر — حظريتي إىل فيها ذاهبًا
الجديد الحصان تجريب عىل عازًما كنُت لقد «جون، وقال: الرضا. عالمات عليه وبَدْت
من اذهب اإلفطار؛ بعد جولة يف إذن أنت فلتأُخذْه آخر، بأمٍر مشغوٌل لكنَّني الصباح، هذا
سوف والنهر؛ املياه طاحونة طريق من ُعد ثم هايوود، ذا وقرية ة العامَّ الحديقة طريق

الَعْدو.» يف رسعتَه هذا يُظِهر
ا جدٍّ دقيًقا كان لجاًما. وألبَسني جاء اإلفطار وبعد سيدي.» يا أفعل «سوف جون: قال
َرسًجا، أحَرض ذلك بعد ُمريحة؛ بطريقٍة رأيس تُناِسب كي وتضييقها؛ األحزمة توسيع يف
إلحضار وذهب الفور، عىل هذا والَحظ ظهري، ليُناسب يَكفي بما عريًضا يكن لم لكنه
أصبْحنا وعندما خبَبًا، ثم بطيئًا، سريًا البداية يف بي سار تماًما. ظهري فالءم آخر، رسٍج

رائًعا. عْدًوا نَْعدو بنا وإذا بسوطه خفيفًة رضبًة رضبني ة العامَّ الحديقة أرض يف
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كالب ُمالحقة ستُحبُّ أظنُّك فتاي! يا مرحى «مرحى، لجامي: يشدُّ وهو جون قال
الصيد.»

فا، فتوقَّ يان؛ يتمشَّ جوردن السيدة وزوجته السكواير قابلنا العزبة عرب عودتنا أثناء
ظهري. عن جون وقفز

حالتُه؟» ما جون، يا «حسٌن
ومع أيًضا؛ ُممتازة بحيوية ويتمتَّع كغزال، رشيٌق إنه سيدي، يا «ممتاز جون: أجاب
من واحدًة العامة الحديقة أرض نهاية عند قابَْلنا لقد هه. ستُوجِّ للِعنان ملسٍة فأدنى ذلك
القبيل، هذا من وأشياءُ وبُُسط، ِسالٌل منها جزءٍ كلِّ عىل ُمعلًَّقا وكان امُلسافرة العربات تلك
يَِزد لم لكنه هدوء، يف العربات تلك عىل تمرُّ ال الخيول من كثريًا أنَّ سيدي يا تعرف وأنت
الناس كان يكون. ما وألطِف كأهدأ طريقه مىضيف ثم فاحصة، نظرًة عليها ألقى أن عىل
قليًال ف فتوقَّ منَّا؛ قريبًا ناريٌّ عيار وانطلق هايوود، ذا قرية من بالُقرب األرانب يصطادون
عىل أنا أزد ولم الشمال، أو اليمني إىل واحدًة خطوًة يتزحزح ولم يُثَر، لم لكنه ينُظر، وراح
وهو امُلعاملة سوء أو لإلخافة يتعرَّض لم أنه ورأيي اإلرساع، عىل أُحثَّه ولم الِعنان ثبَّتُّ أْن

صغري.»
غًدا.» بنفيس أجرِّبه سوف «جيد، السكواير: قال

السابق، الكريم وسيِّدي والدتي نصيحَة تذكرُت سيِّدي، إىل بي ِجيء التايل اليوم يف
وُمراعيًا ا، جدٍّ بارًعا خيَّاًال وَجدتُه وقد تماًما. منِّي أراده ما بالضبط أفعل أن وحاولُت
ُممتطيًا يَزال ما وهو الرَّْدهة باب عند سيدتي كانت البيت إىل عاد عندما كذلك. لِحصانه

َصهوتي.
فيه؟» رأيك ما عزيزي، يا «حسٌن، قالت:

أمتطَي أن قطُّ قبُل من تمنَّيُت وما تماًما، جون وَصفه كما «إنه قائًال: سيِّدي أجابها
يه؟» نسمِّ ماذا منه. أحسَن جواًدا

كاألبنوس.» أسود لونه إنَّ (األبنوس)؟ إبوني اسم «أتحب قالت:
إبوني.» ليس «ال، –

العجوز؟» ك عمِّ حصان مثل األسود)، (الطائر بريد بالك يه ستُسمِّ «هل –
بريد.» بالك العجوز عليها كان حاٍل أية من بكثرٍي أجمل إنه «ال، –

وعينًا والهدوء، الجمال شديد وجًها له وإن الجمال، غاية يف ا حقٍّ إنه «نعم، قالت:
األسود)؟» (الَجمال بيوتي بالك يَه نُسمِّ أن يف رأيك ما والذكاء. الُحسن باِلغَة
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فليكن تُحبِّينه دمِت وما ا، جدٍّ جيٌد اسم هذا أن أعتقد نعم، إلهي! يا … بيوتي «بالك
بالفعل. كان وقد إذن.» اسَمه

إنجليزيٍّا اسًما يل اختارا والسيدة السيد أن جيمس أخرب اإلسطبل إىل جون دخل عندما
يضَحكان، فأخذا هللا؛ عبد أو بيجاسوس، أو مارينجو كمثل ليس معنًى؛ ذا معقوًال جيًدا
قطُّ أَر لم فأنا روي؛ روب أسميتُه لكنُت املايض، استحضار خشيُة «لوال «جيمس»: وقال

كهذَين.» اآلخَر أحُدهما يُشِبه ِحصاننَي
اْلُمزارع فرسَة العجوز؛ «داتشس» الفرسة أن تعلم ألم هذا. يف عجب «ال جون: قال

ِكَليهما؟» هما أُمُّ هي «جراي»،
لقي الذي — روي روب املسكني كان فقد وهكذا قط، قبل من بهذا سمعُت قد أكن لم
يبدو والدتي. اضطراب ِة شدَّ من دهشتي هذا أزال لقد أخي! — تلك الصيد رحلة يف حتفه
بيعهم. بعد أبًدا بعًضا بعُضهم يَعرف ال األقل عىل أو قرابة، ِصالُت لها ليس الخيول أن

شعر نعومة يف وذَييل ُعْريف يَجعل أن اعتاد فقد ا؛ جدٍّ بي معتزٍّا يبدو فيما جون كان
يقوله، كان ما كلَّ أفَهم أكن لم بالطبع كثريًا؛ إيلَّ يتكلَّم أن يُِحبُّ وكان تقريبًا، السيدات
أحبُّه فشيئًا شيئًا بدأُت أفعل. أن يُريدني كان وما يقصده، كان ما فأكثر أكثر تعلمُت لكنَّني
فعندما الحصان؛ يشعر بَم تماًما يعِرف كان أنه ويبدو للغاية، وطيِّبًا رقيًقا كان كثريًا،
بالدَّغدغة، التأثُّر رسيعَة واألماكَن اللمُس، يؤلِمها التي األماكَن يعرف كان يُنظِّفني كان
قطُّ يفَّ يُثِر ولم هو، عينَيْه كانتا لو كما برفٍق عينَيَّ عىل يمرُّ كان رأيس ح يُرسِّ كان وعندما

بالغضب. شعوٍر أيَّ
تماًما؛ جون أسلوب ولُطف ِة رقَّ يف — اإلسطبل فتى — هاورد جيمس أُسلوب كان
تعاُمَله لكنَّ الِفناء، أعمال يف يساعد آخر رجٌل ة ثمَّ كان مني. اْلُمنَعَّ ُزمرة يف نفيس عَددُت لذا

وجينجر. أنا معي ا جدٍّ محدوًدا كان
كيف أتساءل: كنُت العربة. لجرِّ جينجر مع أخرج أن عيلَّ كان قليلٍة بأياٍم ذلك بعد
كانت — إليها بي أُتي عندما للوراء أُذنَيها إمالة باستثناء — لكنها مًعا؛ أمورنا ستسري
كنُت وما كامًال، الجهد من نصيبها وبذَلْت بأمانة، عملها أدَّْت لقد للغاية؛ السلوك حسنَة
عندما العربات. جرِّ أطقم من مزدوًجا طقًما ليشاركني منها بأفضَل أحظى أن قطُّ أتمنَّى
الطوق يف بثقلها ترمي كانت وإنما رسعتها، من تُبطِّئ تكن لم التِّالل، أحد إىل نِصل كنَّا
أداء يف الشجاعة من نفِسه بالقدر يتحىلَّ منَّا كلٌّ كان مبارشًة. أعىل إىل وتنطِلق تماًما،
إىل قطُّ يُضَطرَّ ولم التقدُّم، عىل حثِّنا إىل حاجته من أكثَر لكبِْحنا يُضَطرُّ جون وكان عملنا،
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اليسري من ووَجدُت كثريًا، متشاِبهتنَي كانتا خطوتَيْنا إنَّ ثم منَّا؛ أيٍّ مع السوط استعمال
لسيِّدنا يَروق ما كثريًا وكان طيبًا، األمر جعل ا ممَّ خبَبًا، الَعْدو عند خطوتها أُجارَي أن ا جدٍّ
سويٍّا خَرْجنا وبعدما ذلك. يحبُّ اآلخر هو جون كان كما جيد، بشكٍل خطواتُنا تنسِجم أن
بيتي. يف بأنَّني قويٍّا شعوًرا منَحني ا ممَّ ا، جدٍّ ومتآِلَفني َوُدوَديْن أصبحنا ثالثًا، أو مرتنَي

قصري؛ وقٍت خالل حميَمنْي صديَقنْي وهو أنا أصبحُت فقد مرييليجز، بخصوص أما
الجميع، لدى أَثريًا جعله ا ممَّ الطبع؛ وهادئ وَجسوًرا مِرًحا صغريًا صديًقا كان لقد
تلَعبا وأن البستان، يف تمتَِطياه أن اعتادتا اللَّتنَي فلورا، واآلنسة جييس اآلنسة وخصوًصا

رائعة. ألعابًا فريسكي الصغري كلبهما ومع معه
جاستس، يُدعى أحدهما كان آخر؛ إسطبٍل يف يِقفان آخران ِحصانان سيِّدنا لدى كان
السفر. حقائب عربة لجرِّ أو للركوب يُستخَدم اللون، أغربَ القوائم قصريَ قويٍّا حصانًا وكان
قد الوقت هذا يف وكان أوليفر. ِسري يُْدعى اللون بُنِّيَّ ُمِسنٍّا صيٍد فرَس فكان اآلخر وأما
العزبة. يف ل التنقُّ حرية أعطاه وقد سيِّدي، عند ا جدٍّ أثريًا كان لكنَّه العمل، عىل كبريًا صار
الفتَيات إحدى يحمل أو الضيعة، يف العربة عىل خفيفًة أشياءَ يجرُّ قليلة أحياٍن يف كان
يُؤتَمن أن ويُمكن ا، جدٍّ وديًعا كان ألنه وذلك والِدهن؛ مع الخيل يرَكبْن ُكنَّ عندما الصغريات
هادئ الِبنْية حَسن قويٍّا جواًدا فكان القوائم القصري الجواد أما مرييليجز. مثل األطفال عىل
أستطع لم بالطبع لكنَّني ر، امُلَسوَّ املرعى يف قصريًا حديثًا نتَبادل وهو أنا كنَّا وأحيانًا الطبع،

نفسه. اإلسطبل يف تَعيش كانت التي جينجر مع وثقتُها كما به، عالقتي أُوثِّق أن

الحرية (6)

فينبغي أفتِقده كنُت واحد يشءٌ ة ثمَّ كان وإذا الجديد. مكاني يف السعادة غاية يف كنُت
إسطبل عندي وكان طيِّبني معي يتعاملون َمن كلُّ كان لقد راضيًا؛ أكن لم أنَّني يَُظنَّ أالَّ
من أكثَر أريد أن عساي كان ما الطعام. أنواع أفضل إىل باإلضافة التهوية، جيد ُمرشٌق
بكلِّ أنعم كنُت حياتي من العام ونصف أعوام ثالثة مدى فعىل الحرية؛ إنها إلهي! يا هذا؟!
سنًة وبالتأكيد شهر، وراء وشهًرا أسبوع، ِتلَو فأسبوًعا اآلن، أما الحرية. من أتمنَّاه قد ما
بدَّ فال وساعتَها أحٌد، إيلَّ يحتاج عندما إالَّ ونهاًرا ليًال إسطبٍل يف أِقف أن عيلَّ سنة، وراء
هنا سيوٌر سنة؛ عرشين يعمل ظلَّ عجوٍز حصاٍن كأيِّ تماًما؛ وساكنًا ثابتًا أكون من يل
أنه أعرف فأنا ر؛ أتذمَّ ال أنا مهًال! . عينَيَّ فوق وِغمامتان فمي، يف وشكيمٌة هناك، وسيوٌر
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اعتاَد والحيوية، بالقوة ميلءٍ يافٍع حصاٍن حالة يف إنه أقول أن فقط أريد إنما هذا. من بدَّ ال
بأقىص ويَعُدَو ذيَله ويهزَّ عاليًا رأسه يرفع أن يُمكنه حيث سهٍل عىل أو كبري حقٍل عىل
نفسه عىل الشاقِّ من إنه أقول يصهل؛ وهو رفاقه إىل أخرى مرًة ويعود ينعطف ثم رسعته،
أقلَّ مجهوًدا أبذل كنُت عندما — أحيانًا يُحب. ما ليفعل الحرية من بمزيٍد بتاتًا يحظى أالَّ
يأُخذني جون كان عندما أنه لدرجة والحيوية، النشاط من بكثرٍي أشعر كنُت — املعتاد من
كان أريد؛ ما أفعل فكنُت ساكنًا؛ أبقى أن ا حقٍّ أستطيع ال كنُت أتمرَّن لكي الخارج إىل
بدَّ ال أنه وأعرف الخلفيتنَي، قائمتَيَّ عىل أِثَب أو أرقص أو أقفز أن من بدَّ ال وكأنه يبدو
وصبوًرا طيبًا كان لكنه البداية؛ يف وخاصة شديدة، بِرعدٍة كثريًة مراٍت أصبتُه قد أنني من

دائًما.
الحرية، من جيد بقدٍر نحظى وسوف قليًال انتظر فتاي، يا اهدأ «اهدأ، يقول: كان
القرية، خارج نَصري إن ما ثم قريبًا.» أقدامك من الزائدة الطاقَة هذه تُْخِرج ونجعلك
نشاطي استَعدُت وقد بعدها بي يعود ثم الرسيع، الخبَب من أميال ببضعة يل يَسمح كان
الخيول تحصل ال فعندما يدعوها. كان كما التملُمل؛ حالة من فقط وبَرئُت كالسابق،
أن حني يف َحيُوٌص، بأنها تُوَصف ما غالبًا الحركة، من كفايتها عىل بالحيوية اْلُمفَعمة
لم «جون» لكنَّ ذلك، عىل الخيل سائيس بعُض يُعاقبها وحينئٍذ َلِعبًا؛ كونَه يتعدَّى ال األمر
طُرقه له كانت فقد ذلك، ومع عالية. حيويٌة فقط هي أنما يعلم كان فقد هذا؛ يفعل يكن
صوته من أعرف كنُت ما فدائًما الِعنان. من بَلمسٍة أو صوته بنربِة أفهم َجعيل يف الخاصة
يشءٍ أيِّ من أبلَغ عيلَّ هذا تأثريُ كان وقد الباِلَغني. والحزم ية الجدِّ من حالة يف كان إذا ما

ا. جدٍّ أحبُّه كنُت ألنني آخر؛
يف هذا كان ما وعادًة قليلة، لساعاٍت بُحريتنا نَحظى أحيانًا كنَّا إنَّنا القول بي يَجدر
ألن مطلًقا؛ األحد أيام يف املنزل تُغادر العربة تكن لم الصيف. فصل من الرائعة األحد أيام

عنه. بعيدًة تكن لم الكنيسة
ُمتعة مصدَر القديم البستان إىل أو للبيت التابِع ر امُلَسوَّ املرعى إىل إخراجنا كان لقد
للغاية، نقيٍّا الهواء وكان أقدامنا، عىل ا جدٍّ وليِّنًا منِعًشا الُعشب كان لنا؛ بالنسبة عظيمة
نتمرَّغ أو نرقد، أن أو نَعُدو، أن الرسور؛ عىل تبعث كانت لنا يحلو ما ِفعل حرية أنَّ كما
كنا حيث الحديث، لتباُدل ا جدٍّ جيًدا وقتًا كان إنه ثم اللذيذ. العشب نقضم أو ظهورنا، عىل

الضخمة. الكستناء شجرة ظلِّ يف مًعا نقف
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جينجر (7)

أن تريد كانت إذ كثري؛ كالٌم بيننا فدار الظل، يف بُمفردنا وجينجر أنا واقًفا كنُت يوم ذات
فأخربتُها. وتروييض، تنِشئتي عن يشءٍ كلَّ تعرف

مثل هادئًا طبعي كان لربما تنشئِتَك بمثل حظيُت قد كنُت أنَّني لو الواقع، «يف قالت:
أبًدا.» هكذا سأكون أني اآلن أظنُّ ال لكنَّني طبعك،

ال؟» «ولَِم قلُت:
ِمن — قط عندي يكن لم فأنا بعيد، حدٍّ إىل معي مختِلًفا كان ته بُرمَّ األمر «ألن أجابت:
األمر، بادئ يف ألنني بإرضائه؛ أنا أهتمُّ أو طيبًة، معاملًة يُعاِملني َمن — البرش أو الخيول
يهتمَّ ولم األُخرى؛ الصغرية األمهار من كثرٍي مع وُوِضعُت ِفطامي، فْوَر ي أُمِّ من أُِخذُت
ويُكلِّمني لريعاني كسيِّدك طيٌب سيٌد ة ثمَّ يكن لم منها. بأيٍّ أنا اهتَممُت وال بي، منها أيٌّ
يف طيبًة كلمًة أمرنا عىل يقوم كان الذي الرجل يُسِمعني لم آُكلُها. شهيًة أشياءَ إيلَّ ويُحِرض
عىل لنا رعايته يف البتَة يَزيد يكن لم ولكنه معاملتي، يُيسء كان إنه أقول ال قط؛ حياتي
ممرٌّ حْقَلنا يتخلَّل كان الشتاء. فصل يف ومأًوى طعاٍم من يَكفي ما لَدينا أن من التأكُّد
يجعلونا لكي الحجارَة يَقذفون عليه يمرُّون الذين خام الضِّ بْية الصِّ كان ما وكثريًا للُمشاة،
أنه وأظنُّ بليًغا، جرًحا وجهه يف ُجرح جميًال صغريًا ُمهًرا لكنَّ قط، أَُصب فلم أنا أما نَعدو.
زادنا ِفعلهم أن شكَّ ال لكن اهتماًما، نُعريهم نكن لم حياته! طيلَة وجهه يف نَدبًا سيُصبح
الخالية، املروج يف كثريًا نستمِتع كنَّا أعداؤنا. هم بية الصِّ أن أذهاننا يف واستقرَّ ُجموًحا،
نقف ثم دوائر، يف نجري ونحن الحقل يف بعًضا بعُضنا ويُالحق وذَهابًا، َجيْئًة نَعدو فكنا
عصيبًا وقتًا كان فإنه بالرتويض، األمُر تَعلق عندما ولكن األشجار. ظالل تحت ساِكنني
أركان أحد يف النهاية يف حاَرصوني وعندما بي، ِليُمسكوا رجال عدُة جاء فقد يل؛ بالنسبة
بالغة ة بشدَّ عليه وأطبَق أنفي من آخُر وأمسكني ناصيتي، من أحُدهم أمسكني الحقل،
وفتح القوية يِده يف فيل السُّ َفكِّي آخر رجٌل أمسك ثم أنفايس، ألتقط بالكاد كنُت بحيث
سَحبَني ذلك وبعد بالقوة! فمي يف الشكيمة ووَضعوا الرََّسن ألبسوني وهكذا بعنف، فمي
مرٍة أوَل هذه وكانت الخلف، من بالسوط يَرضبني آخُر راح حني يف الرَّسن، من أحُدهم
يريدون. كانوا ما ألعرف فرصًة يمنَحوني لم ة، شدَّ كلها كانت البرش؛ ُمالَطَفة فيها أُجرب
من ا، جدٍّ جامحًة كنُت كما النشاط، من عظيٍم بقدٍر أتمتَّع وكنُت أصيلة، ساللٍة من كنُت
ذلك بعد حبيس لكنَّ املتاعب، من كثرٍي يف لهم تسبَّبُت أني من تماًما متأكدة وأنا شك، دون

22



األسود الجمال

االضطراب وتملََّكني بغيًضا، شيئًا كان بُحريَّتي االستمتاع من بدًال يوم تلَو يوًما َمربٍَط يف
بسيٍد حظيَت ألنك سيئ؛ هذا كم تعرف شخصيٍّا أنت التحرُّر. إىل وتُقُت جسمي ونَحل

نف.» الصِّ هذا من يشءٍ بأي أْحَظ لم لكنني امُلالَطفة، من وكثرٍي طيب
حسبما املمكن، من كان — رايدر السيد السابق، املاِلك وهو — شخٌص ة ثَمَّ «كان
إليه، أصبو كنُت ا ممَّ يشءٍ أيَّ يل يفعل وأن قصري، وقٍت يف صوابي إىل يُعيَدني أن اعتَقد،
يف يأتي وكان آخر، ُمتمرٍِّس ولرجٍل البنه بكامله العمل من الشاقِّ الجانب عن تنازل لكنه
القامة، طويَل البنية، قويَّ رجًال هذا ابنُه كان األمور، سري عىل ليُرشف فقط األحيان بعض
حصانًا قطُّ يُصاِدف لم بأنه يتفاخر ما دائًما وكان سامسون، يدعونه وكانوا القلب؛ جسوَر
بالقسوة، سوى يتَّسم لم والده، ة رقَّ من بيشءٌ يتَّسم لم ظهره. عىل من يُلِقيَه أن يستطيع
يَستنزف أن يريد كان أنه البداية من شعرُت وقد شديدة؛ ويٌد قاسيٌة، وعنٌي صارٌم، صوٌت
هو هذا نعم، «دابة!» ُمذِعنة؛ ذليلٍة ساكنة دابٍة مجرَّد إىل يُحوِّلني وأن حيوية، من يفَّ ما كلَّ
فيه التفكري مجرَّد وكأنَّ بأقدامها األرض ترضب جينجر وراَحْت فيه.» يُفكر كان ما كل

قائلًة: تابَعت ثم غضبها. يُثري كان
ممِسٌك وهو التدريب ميدان يف أدور فيجعلني تماًما، يُريده ما أفعل لم إذا يَستاء «كان
بقدر أنه يقنٍي عىل وأنا الرشاب، يف يُْفِرط كان أنه أظنُّ يُنِهَكني. حتى الطويل الِعنان بذلك
بكل العمل يف أكدُّ جعلني يوٍم ذاَت سوءًا. معي يزداد األمر كان الرشاب يف يُِرسف كان ما
للغاية. ا شاقٍّ كله األمر بدا وغاضبة؛ وتعيسًة متَعبًة كنُت رقدُت وعندما أمكنَتْه، طريقٍة
أَكْد ولم طويلة. مدًة جديد من جريًا أدور وجعلني مبكًرا، جاءني التايل اليوم صباح يف
لم جديد. نوٍع من وشكيمٌة ولجاٌم، َرسٌج ومعه ًدا مجدَّ جاءني حتى الراحة من ساعًة أُكِمل
ظهري يَعتيل يَكد لم فقط لكنه األمر؛ وقع كيف التحديد وجه عىل أعرف أن قطُّ أستطع
شديًدا. رضبًا بالِعنان فرضبني فَعلتُه، يشءٌ شعوره عن أخَرجه حتى التدريب، ساحة يف
ا ممَّ الهواء، يف األماميتنَي قائمتَيَّ رافعًة فجأًة فانتصبُت ا، جدٍّ مؤلِمًة الجديدة الشكيمة كانت
أرفس، فبدأُت منه، يَنفر كلَّه كياني أنَّ شعرُت بالسوط. يَرضبني وراح أكثر، غضبه يف زاد
قبل من أفعل لم كما الهواء يف األماميتنَي قائمتَيَّ وأرفع بُعنف، وللخلف لألمام وأتحرَّك
رضبًا يرضبني وأخذ بالرسج، ُمتشبِّثًا طويًال وقتًا ظلَّ إذ حقيقيٍّا؛ شجاًرا وتشاَجْرنا قط،
ا ممَّ أليٍّ أكَرتث ولم عروقي، من ِعرٍق كل يف يَغيل كان الدم لكنَّ وِمْهماَزيه، بسوطه عنيًفا
رهيب، رصاٍع وبعد النهاية، يف ظهري. عن إسقاطه من سأتمكَّن فقط كنُت إن يفعله قد
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أخذُت ورائي، أنظر أن دون ومن الُعشب، عىل بقوٍة يسقط وهو سمعتُه خلفي، أرَديتُه
دي جالَّ ورأيُت استدرُت وهناك امليدان؛ من اآلخر الطَرف إىل وَصلُت حتى ُمبتِعدًة أعدو
لكنَّ ب، أترقَّ بَلُّوٍط شجرة تحَت وقفُت اإلسطبل. إىل ويتَِّجه األرض عىل من ببطءٍ يقوم وهو
حويل، يحتشد الذباُب وأخذَ قائظًة، الشمس وكانت مىضالوقُت، بي. لإلمساك يأِت لم أحًدا
ألنني بالجوع؛ شعرُت امِلهماَزين. نشوب مواضُع كانت حيث الداميتنَي خاِرصتَيَّ عىل ويقع
يَكفي ما العشب من املْرج هذا يف يُوَجد يكن لم لكْن الباكر، الصباح منذ أكلُت قد أكن لم
عيلَّ مربوٌط والرسج لكْن الراحة، من قسٍط وأخِذ االستلقاء إىل أتوق كنُت إوزَّة. إلطعام
فرتُة مرَّْت ألرشبها! ماءٍ قطرُة تُوَجد تكن لم كما الراحة، إىل سبيٌل ة ثمَّ يكن لم بإحكاٍم
داخل إىل تُساق األخرى األمهار ورأيُت الغروب. إىل تميل الشمُس وبدأت ُمتثاقلًة، األصيل

جيد. بطعام تحظى كانت أنها وعَرفُت اإلسطبل،
كان ِغربال. يده ويف يخرج السابق السيد رأيُت تماًما، الشمس غروب وقت «أخريًا،
من صوته من أُميزه ُكنُت لكنَّني البياض، شديد شعٌر له وكان التهذيب بالَغ ُمسنٍّا سيًدا
حنونًا، واضًحا َجْهوريٍّا كان لكْن أيًضا، خفيًضا وال صاخبًا، صوته يكن لم رجل؛ ألف بني
الخيل من سواءٌ — أحٍد كلُّ كان بحيث األوامر، ه يوجِّ عندما والحسم الثبات شديَد وكان
يهزُّ واآلخر الحني بني وكان بهدوء، يميش جاء يُطاع. أن ع يتوقَّ كان أنه يُدرك — البرش أو
«هيا قائًال: ورفيقٍة ُمبِهجٍة بنربٍة يُكلِّمني وأخذ الغربال، يف معه كانت التي الشوفان حبوب
يل حَمل يقرتب؛ وتَركتُه مكاني يف ساكنًة وقفُت هيا.» هيا، صغريتي؛ يا هيا صغريتي، يا
وراح جانبي، وقف كلِّه. بَخويف صوتُه ذهب لقد خوف؛ دونما آكلُها فبدأُت الشوفان، حبوب
عالماُت عليه بَدْت جنبَيَّ عىل امُلتخثِّرة الدم ُكتَل رأى وعندما آُكل، وأنا ويُالطفني عيلَّ يربت
ذلك بعد شنيًعا!» عمًال شنيًعا، عمًال هذا كان لقد املسكينة! «صغريتي وقال: شديد. غضٍب
أرخيُت تماًما. الباب عند واقًفا سامسون وكان اإلسطبل؛ إىل وقاَدني برفٍق بالِعنان أمسك
عن وتنَحَّ الوراء، إىل «ُعد السيد: فقال إليه. أنظر وأنا بأسناني أَعضُّ وأخذُت الوراء، إىل أُذنيَّ
فقال ِرشس. حيواٍن عن بكلماٍت يُدمِدم سامسون أخذ اْلُمهرة.» لهذه أسأَت لقد طريقها؛
الطبع. هادئ ِحصاٌن يَديه تحت من يخرج لن الطباع الحادَّ الرجل إن إيلَّ، «أنِصت الوالد:
واللجام ج الرسَّ عني ونزع حظريتي، إىل قادني ثم سامسون.» يا بعُد عمَلك تُتِقن لم إنك
وبينما ِمعطفه. ونزع اإلسفنج، من وقطعًة الدافئ املاء من دلًوا طلَب ثم وربَطني، بيَديه،
مسًحا يمسحُهما كان طويلة. ُمدًة باإلسفنجة جنبيَّ يمسح هو أخذ بالدلو السائُس أمسك
ومجروَحنْي. ُمتقرَِّحنْي كانا حدٍّ أيِّ إىل يعلم كان أنه من واثقًة جعلني ا ممَّ للغاية؛ رفيًقا
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وكان ن، بالتحسُّ يُشعرني ذاته حدِّ يف صوتُه كان اثبتي.» اثبتي، جميلتي، يا «ِقفي وقال:
لم أنني لدرجة فمي، جانبَْي عند للغاية ُممزًَّقا الجلد كان للغاية. مريًحا كذلك االستحمام
رأسه، وهزَّ ُقرب، عن إليه نظر لكنه تؤملني! َسويقاته كانت إذ التِّبن؛ تناول أستطيع أكن
ُممتًعا كان كم عليه. الطحني بعض ووْضِع النخالة من جيٍد َهريٍس بإحضار الرجل أمر ثم
تناُويل فرتة طوال جواري إىل سيِّدي وقف لفمي. وُمداويًا ناعًما كان وكم الهريس! ذلك
بالحيوية ُمفعمٌة فرسٌة تُروَّض لم «إذا وقال: الرجل. عىل ويتحدَّث يُالِطفني وظلَّ الطعام،

أبًدا.» يشءٍ أليِّ تَصلُح فلن مقبولة، بطريقة كهذه
وكان اآلخر، اْلُمروُِّض تابع فمي ُشِفَي وعندما لرؤيتي، املجيء يُكثر ذلك بعد كان
يريده كان ما تعلَّمُت وقد غريه، ملشاعر وُمراعيًا هادئًا شخًصا كان تدريبي؛ جوب، اسمه

قصري.» وقٍت يف

«جينجر» قصة بقية (8)

مكاٍن أول عن أخربَتْني ر اْلُمَسوَّ املرعى يف وجينجر أنا فيها اْلتقيُت التي التالية املرة يف
إليه. ذََهبَْت

آخر. َكستَنائيٍّ حصاٍن مع ألتماىش التجار أحد اشرتاني تروييض، تمَّ «بعدما قالت:
التاجر كان لندن. إىل وأُْرِسلنا أنيق، لسيٍد باَعنا ثم أسابيع، لبضعة مًعا يقودنا التاجر ظلَّ
أيِّ من أكثَر امِلرفع هذا َكِرهُت وقد رأيس، أخفض أن من يمنعني ِمرَفًعا لقيادتي يَستخدم
يَعتقدان وسيُِّده الُحوذيُّ كان إحكاًما. أكثر بطريقٍة املكان هذا يف نُكبَح كنا لكنَّنا آخر؛ يشءٍ
أماكَن ويف ة العامَّ الحديقة يف يقودنا كان ما وكثريًا الطريقة. بهذه أناقًة أكثَر نبدو كنا أنَّنا
بُوسعي ولكن حقيقته، تعرُف فال قطُّ حياتك يف ِمرفًعا ترتِد لم من يا أنَت أما أخرى. راقيٍة

فظيع.» إنه لك أقول أن
أيُّ يَفعل ِمثلما عاليًا أرفَعه وأن والخلف، األمام إىل برأيس ح أُطوِّ أن أحبُّ «إنني
تظلَّ وأن هكذا، إبقائه عىل فتُجَرب ألعىل، برأسك ترمي وأنَت اآلن نفسك تخيَّْل لكْن حصان؛
إن أعىل. وضعيٍة يف تجعله ُمفاجئٍة بهزٍة إالَّ تحريكه، عن تماًما عاجًزا ُمتواِصلة، لساعاٍت
يف تحمل أنَّك ذلك، عىل عالوة وتخيَّل، تحِملها! كيف تَدرَي لن أنك لدرجة ستؤملك رقبتك
، وفكَّيَّ لساني جرَحْت أنها لدرجة حادًة شكيمتي كانت وقد واحدة؛ من بدًال َشكيمتنَي فمك
باللون شفتَيَّ بني من تتطاير ظلَّْت التي الرغوَة تلك لساني من النازُف ُم الدَّ صبَغ حتى
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إىل نُضَطرُّ كنَّا عندما سوءًا يزداد األمر كان وأحتُّهما. والِعنان الشكيمتنَي أحكُّ وأنا األحمر،
ما وإذا الرتفيهية، أو الكبرية الحفالت إحدى يف وهي سيدتنا انتظار يف بالساعات الوقوف
ظهري. عىل ينهال وط السَّ كان صٍرب، بنفاِد األرض عىل بقدَميَّ رضبُت أو اضطرابًا أبَديُت

صوابه.» الواحد يَفقد ألْن يكفي هذا كان
البتَّة؟» بِك يَعتني سيُدِك كان «أَما لها: قلُت

معرفته أنَّ أظنُّ يدعونه؛ كما أنيق، بطاقٍم يَحظى أن فقط ه يُِهمُّ كان إنما «كال، قالت:
الطباع؛ ُة حادَّ إنني له يقول كان الذي لُحوذيِّه األمَر هذا ترَك لقد ا؛ جدٍّ قليلًة كانت بالخيل
الرجَل يكن لم لكنه قريبًا، سأعتاده ولكنَّني امِلرفع! ارتداء عىل جيًدا أُروَّض لم ألنني
كلمٍة سوى — وَغْضبى بائسًة اإلسطبل يف وأنا — أنال أكن لم ألنني بهذا؛ للقيام املناسب
حاولُت لكنُت مهذَّبًا كان أنه ولو بلُطف. وتَهدئتي اسرتضائي من بدًال رضبٍة، أو فظَّة،
تعرُّيضللتعذيب لكنَّ أيًضا؛ بجٍد أعَمل ألن ومستعدًة العمل، يف راغبًة كنُت لقد األمر. ل تحمُّ
وعالوًة هكذا؟! أُعاني يجَعلونني كانوا حقٍّ بأيٍّ غضبي! أثاَر رغباتهم إرضاء سوى ليشءٍ ال
وأعلم الهوائية، قصبتي يَُرضُّ دائًما املرفع هذا كان رقبتي، يف واأللم فمي، يف الوجع عىل
ولم وانفعاًال، عصبيًة ازددُت لكنَّني يس، بتَنفُّ أرضَّ لكان طويًال هناك وقفُت كنُت لو أنَّني
السائُس وكان ُعدتي؛ ِليُلِبَسني أحٌد جاء كلما وأركُل أعضُّ فبدأُت نفيس، منع أستطع
رأيس شدَّ وأحَكموا العربة، يف لتَوِّهم ثبَّتونا قد وكانوا — األيام أحد ويف هذا. ألجل يرضبني
ورسعان قوتي، بكل وأرفُس بُعنف، وللخلف لألمام أتحرَّك بدأُت — الِعنان بذلك األعىل إىل

املكان.» ذلك نهايُة هذه كانت وهكذا منها؛ نفيس وحرَّرُت الُعدة، من كثريًا حطَّمُت ما
املزاد منظُِّمو يكن لم بالطبع ألُباع. للخيول؛ تاتريسولز مزاد إىل أُرِسلُت هذا «بعد
هذه عن يشءٌ يُذَكر لم لذا العيوب؛ من خاليٌة أني للُمشرتين يَضمنوا أن يستطيعون
السادة أحد دَفعا أن ري السَّ يف الجيدة وطريقتي الجميُل مظهري يلبَْث لم لكْن النقطة.
ممِكنة طريقٍة بكل جرَّبَني لقد آخر؛ تاجٌر فاشرتاني عيلَّ، الحصول أجل من امُلزايَدة إىل
النهاية ويف َله. تحمُّ أستطيع ال ما قصرٍي وقٍت يف واكتشَف الشكائم، من مختِلفة وبأنواع
كان تماًما. هادئًة فرسًة باعتباري الريف يف السادة ألحد باعني ثم تماًما، ِمرفٍع دون قاَدني
جديد. سائٌس وجاء تَركه القديم سائسه لكنَّ للغاية، حسنًا بالءً أُبيل وكنُت كريًما، سيًِّدا
بصوٍت يتكلَّم كان ما فدائًما السيئ؛ وِمزاجه سامسون قسوة نفس يف الرجل هذا كان
بِمْكنسة َعراقيبي عىل يرضبني كان يريد، التي اللحظة يف امَلربط يف أتحرَّك لم وإذا غليٍظ،
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أبَغضه؛ وبدأُت عنيفة، ترصفاته كلُّ كانت يده. يف يمسك كان بأيَّتِهما بامِلذراة؛ أو اإلسطبل
استفزَّني األيام أحد ويف بكثري، هذا من أشجَع كنُت لكنَّني أخشاه، يجَعلني أن أراد لقد
فوق يَرضبني فراح شك، دون من كبريًا َحنًقا عيلَّ أحنََقه مما فعَضْضتُه، امُلعتاد من أكثر
فقد ثانية؛ مرًة مربطي إىل املجيء عىل ُمطلًقا يجرؤ لم ذلك وبعد الركوب. بَسوط رأيس
سيدي، مع للغاية هادئًة كنُت لقد هذا. يعلم وكان له، ة ُمستِعدَّ أسناني أو حوافري كانت

أخرى.» مرًة باعوني وهكذا الرجل، قاله ملا استَمع أنه شكَّ ال لكن
وقال: جيًدا. فيه أُبيل سوف مكانًا يعرف أنه يظنُّ إنه وقال بأمري، التاجُر نفس «َعلم
حقيقية.» جيدٍة فرصة وجود لعدم كهذه؛ رائعٍة فَرسٍة طباُع تسوءَ أْن مؤسٌف ألمٌر «إنه
اقتنعُت قد كنُت عنَدئٍذ لكنني طويلة؛ غري بمدٍة مجيئك ُقبيل هنا إىل بمجيئي األمر وانتهى
الوضع أن شكَّ ال نفيس. عن الدفاُع عيلَّ يتعنيَّ وأنه الطبيعيون، أعدائي هم البرش أن
رؤية أستطيع أنني لو أتمنَّى هكذا؟ سيستمر متى إىل يدري َمن لكْن تماًما، هنا مختلٌف

عانيتُه.» ما كلِّ بعد أستطيع، ال لكنني أنت؛ تراها كما األمور
أو جيمس أو جون عَضضِت أنِك لو ا حقٍّ ُمخزيًا أمًرا سيكون أنه أظنُّ «حسنًا، قلُت:

رَفستيهما.»
عضًة مرًة بالفعل جيمس عَضضُت لقد معي. طيبنَْي داما ما هذا، ِفعل أنوي «ال قالت:
جيمس يُعاقبني أن من وبدًال بلُطف.» تُعاملها أن «جرِّب له: قال جون لكنَّ ا، جدٍّ عنيفة
يده يُمرِّر وأخذَ النخالة، من هريًسا يل وأحَرض مربوطة، وذراعه جاءني ع، أتوقَّ كنُت كما

كذلك.» أفعل ولن قط، ه أعضُّ لم الحني ذلك ومنذ جسدي، عىل برفق
أقلِّ سوى حينئٍذ عنها أعلم لم بالطبع لكنَّني «جينجر»، أجل من باألىس أشعر كنُت
أنها وجدُت ذلك، ومع سلبية؛ نظرًة األمور إىل تنُظر كانت أنها ظنِّي عىل وغلب القليل،
ية امُلتحدِّ الحِذرة النظرة تلك عن تخلَّْت وأنها األسابيع، بمرور وبشاشًة لطًفا أكثَر أصبَحْت
قال يوم وذات منها. يقِرتب غريٍب شخٍص أيِّ إىل بها تنُظر أن اعتادت قد كانت التي
عندما الصباح هذا يل تَُحْمِحم كانت لقد تُحبُّني، بدأَت الِحْجَر هذه أن واثٌق «أنا جيمس:

ناصيتها.» أدلُِّك كنُت
السلوك حَسنة ستكون بريتويك». «أقراص إنها جيم، يا أجل «أجل، «جون»: قال
السيُد الَحظ املسكينة!» الفرسة هذه دواؤها، هو املعاملة لُطَف إنَّ قريبًا؛ بيوتي بالك مثل
كان كما — يُكلِّمنا إلينا وأقبل العربة من خرج عندما يوٍم، وذات اآلخر، هو التغيري،
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حسٌن، جميلتي، يا «حسٌن، ويقول: الجميلة، رقبتها عىل برفٍق يمسح راح — كثريًا يفعل
إلينا.» أتيِت عندما كنِت مما بكثرٍي أسعَد أصبحِت أنِك أعتقد اآلن؟ حالِك كيف

برفق. يُدلِّكه هو راح بينما وثقة، ُودٍّ يف نحَوه أنفها جينجر مدَّْت
جون.» يا «سنُعالجها، وقال:

تَُعد لم إنها ُمدهًشا؛ تحسنًا تحسنَت لقد سيدي، يا «نعم يضحك: وهو جون قال
سيدي.» يا بريتويك» «أقراص إنها قبل؛ من كانت التي نفَسها الفرسَة

«أقراص من منتظمًة جرعًة إنَّ يقول أن اعتاد جون؛ يقولها صغرية دعابًة هذه كانت
ُصِنَعت األقراص هذه وإن تقريبًا؛ َسيِّئ حصاٍن أيِّ عالج عىل قادرٌة للخيل» بريتويك دواء
مع منها كلٍّ من ِرطٌل يُمَزُج وامُلالطفة، ل والتحمُّ والرفق، الصرب من — يقول كان كما —

يوم. كل للحصان وتُعطى التمييز، ُحسن من مقداٍر

مرييليجز (9)

يأتون وكانوا والبنات؛ الصبيان من كبرية عائلٌة — الكاهن — بلومفيلد السيد لدى كان
جييس؛ اآلنسة ِسنِّ مثل يف البنات إحدى كانت فلورا. واآلنسة جييس اآلنسة مع للَّعب أحيانًا
كان الصغار. األطفال من العديد يُوَجد كان كما منها، أكرب بْيان الصِّ من اثنان وكان
امتطاء من أكثَر يُسعدهم يشءٌ كان ما ألنه يأتون؛ عندما العمل من بالكثري يقوم مرييليجز
وقد للبيت، التابع ر اْلُمَسوَّ واملرعى البستان أرجاء جميع يف به والسري بالتناُوب، ظهره

انقطاع. بال لساعاٍت هذا يفَعلون كانوا
جيمس به أتى وعندما الخارج، يف طويًال وقتًا معهم أمىضمرييليجز األيام أحد عْرصَ

قال: رَسنه وألبسه اإلسطبل إىل
مشكلة.» يف سنقع وإالَّ تفعله، ِلما انتِبه الَحُرون! أيها لك «تبٍّا

مرييليجز؟» يا فَعلتَه الذي «ما سألُت:
إنهم درًسا؛ الصغاَر أولئك ن أُلقِّ كنُت إنما «آه! عنيًفا: هزٍّا الصغري رأسه يهزُّ وهو قال
ظهري عن طَرحتُهم لذا اكتَفيت؛ قد أنا أكون متى وال اكتَفْوا، قد يكونون متى يَعلمون ال

َفهَمه.» يستطيعون الذي الوحيد اليشء هو هذا كان الوراء؛ إىل
هل هذا! تفعل أن من أوعى أظنُّك كنُت ظهرك؟! عن األطفال ألقيَت «ماذا! قلُت:

فلورا؟» اآلنسة أو جييس اآلنسة أوقعَت
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وقال: للغاية، ُمستاءً مرييليجز بدا
أتى طاَلما التي الشوفان حبوب أجل من كهذا؛ شيئًا ألفعل كنُت ما ال؛ «بالطبع
للسيد يمكن ما بمقدار الصغريتنَْي سيدتَيْنا أحرصعىل إنني إلهي! يا اإلسطبل؛ إىل أجوُدها
أو خائِفني يَبْدون عندما الركوب. يُعلِّمهم َمن أنا فإنَّني الصغار أما عليهما، يَحرص أن
أحَد تُطارد وهي عجوز قطٍة وهدوءِ برفق أسري فإنني ظهري، فوق قليًال ُمستقرِّين غريَ
فقط؛ عليه أُعوِّدهم أن أجل من ثانيًة؛ لإلرساع أعود يُرام ما عىل يكونون وعندما الطيور؛
الخيل لركوب ُمعلٍِّم وأفضل صديٍق أفضُل فأنا عيلَّ؛ املواِعظ إلقاء عناء نفسك تُكلِّف ال لهذا
يهزُّ وهو كالمه مرييليجز تابع الصبيَّان.» وإنما أوقعتُهم، َمن هم ليس األطفال. ألولئك
صغرية، أمهاٌر ونحن ُروِّضنا كما يُروَّضا أن من بُدَّ ال تماًما؛ ُمختلفان «فالصبيَّان ُعرفه:
ذلك بعد ثم ساعتنَي، حوايل اآلخرون األطفال بي سار لقد تعلُُّمه. يَلزُم ما يتعلَّما وأْن
تماًما؛ ذلك عىل موافًقا وكنُت بالفعل، كذلك كان وقد دوُرهما، حان قد أنه ِبيَّان الصَّ رأى
منها، ونزوًال الحقول، أعىل إىل صعوًدا بهما أعدو وُرحُت بالتناُوب، ظهري يمتَِطيان أَخذا
أغصان من كبريًة عًصا منهما كلٌّ قطع كاملة. ساعًة هذا فَعلُت البستان، أرجاء جميع ويف
لكنَّني قليًال، الالزم من أكثَر بقوٍة بها يَرضبانني وكانا ركوب، َسْوط ليجعلها البندق شجرة
ثالثًا أو مرَّتنَي توقفُت ولهذا اكتَفينا؛ قد أننا أخريًا ارتأيُت أن إىل رحب، بصدٍر هذا تقبلُت
مثل الخيل قَزم أو الحصان أن يَحسبان تعرف، ال كنَت إن فالصبيَّان، التنبيه؛ سبيل عىل
ما بقدر العمل يُواصال أن يَستطيعان وأنهما الِحنْطة، درس ماكينة أو البخاري املحرِّك
أو يتَعب، أن يُمكن القَزم الحصان أنَّ قطُّ ببالهم يخُطر وال يشاءون؛ ما وبأرسِع يشاءون
يَفهم أن بمقدوره يكن لم بالسوط يَرضبني كان الذي الصبيَّ وألن مشاعر؛ أيََّة لديه أنَّ
الوراء؛ إىل واقًعا ينزلق وتركته الخلفيتنَي، قائمتَيَّ عىل نَهضُت أن سوى ِمنِّي يكن فلم هذا،
صعد ذلك بعد اليشء. نفس ففَعلُت أخرى، مرة ظهري اْعتىل لكنه األمر. يف ما كلُّ هذا
حتى وهكذا، الُعشب، عىل أسقطتُه عصاه استخدام يف بدأ وحاملا ظهري، عىل اآلخر الصبيُّ
يكونا أن يف يرَغبان وال سيئنَي، صبيَّني ليسا إنهما حدث. ما كل هذا يفَهما؛ أن لهما تسنَّى
إىل أحرضاني عندما درًسا. نهما أُلقِّ أن عيلَّ كان ترى، كما لكن، ا؛ جدٍّ أحبُّهما إنني قاِسينَي.
وقال الكبرية. العيصِّ هذه مثل لرؤية ا جدٍّ غاضبًا كان أنه أظنُّ جرى، بما وأخرباه جيمس

مثلهما.» شابَّني بسيَِّدين وليس الغَجر، أو املاشية بُرعاة إالَّ تليق تكن لم إنها
وكان قوية، رفسًة الصبيَّني هؤالء رفسُت لكنُت مكانك، كنُت أنني «لو جينجر: قالت

درًسا.» نهما سيُلقِّ هذا
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بهذا لسُت أخرى، ناحيٍة من لكنني، ستفعلني، كنِت أنِك يف شكَّ «ال مرييليجز: قال
منِّي. بالخزي يَشُعر جيمس أجعل أو سيَِّدنا، ألُغضب املعِذرة) (أرجو الحماقة من القْدر
صدِّقيني ظهري؛ اْمِتطائهم أثناء رعايتي تحت يكونون األطفال أولئك فإن ذلك، عىل عالوًة
بلومفيلد: للسيدة يقول سيَِّدنا سمعُت فقط أيام بضعة منذ عجبًا، عليهم. ُمؤتَمٌن إنني
ِحصاني بهم يَعتني فسوف األطفال؛ عىل القلق إىل ُمضطرًَّة لسِت العزيزة، «سيدتي
الحصان هذا ألبيع كنُت ما أنَّني لِك وأؤكد أنِت، أو أنا نفَعل أن يُمكن ما بقدر مرييليجز
حيوانًا تظنِّينني وهل للثقة.» وأهٌل الهدوء غاية يف إنه املال، من مبلٍغ أيِّ مقابل القَزم
وكلَّ سنني، خمس طواَل هنا بها َحظيُت التي الطيبة امُلعاَملة كلَّ أنىس أن لدرجة َجحوًدا
، كالَّ معاملتي؟! أساءا جاهَلني صبيَّني أن ملجرَّد سيئًا وأنقِلب إيَّاها، منَحوني التي الثقة
وأنا تعلمني، ال فأنِت ولهذا فيه؛ ُمعاملتَِك يُحِسنون جيٍد بمكاٍن قط تَحَظْي لم إنِك ! كالَّ
أُثري لن جيدة. خيوًال تصنع الجيدة األماكن أن لِك أؤكد أن يُمكنني ولكن أجلك؛ من حزيٌن
من وأطلق هذا، مرييليجز قال أحبهم.» ا حقٍّ أُحبُّهم، فأنا يشء؛ أيِّ أجل من ماِلكينا سخط
جيمس أقدام وْقَع يَسمع عندما الصباح يف يَفعل أن اعتاد كما خفيًضا، همهمٍة صوَت أنفه

الباب. عند
مآيل؟ سيكون أين فإىل الرفس عىل تعوَّدُت أنني لو ذلك، عىل «عالوًة قائًال: وتابع
تحت كالعبيد العمل يف أكَدح نفيس أجد وربما تزكية، ودون عني، غمضة يف سأُباع إلهي! يا
إالَّ بأمري، يهتمُّ أحَد ال حيث البحر شاطئ عىل شاقة أشغاٍل يف أكدُّ أو جزاٍر، صبيِّ إمرِة
أربعُة أو ثالثة فيها عربًة أجرُّ وأنا بالسوط أَُرضب أو ُرسعتي، مدى يكتشف أن يريد َمن
املكان يف كثريًا وشاهدُت سبَق كما األحد، يوم ُممتع وقٍت لقضاء يَخرجون ِضخام رجال
إىل أصل أالَّ «أرجو رأسه: يهز وهو وقال ،« كالَّ هنا؛ إىل أجيء أن قبل فيه أعيُش كنُت الذي

أبًدا.» هذا

البستان يف حواٌر (10)

كانت وإنما العربات، تَجرُّ التي الطويلة العادية الخيول ُساللة من وجينجر أنا أكن لم
عرشة خمَس حوايل يَبلغ ارتفاُعنا كان غريها. من أكثَر السباق خيول دماءُ ُعروقنا يف تَجري
ما وعادًة العربات. لجرِّ مناسبنَْي كنا مثلما تماًما للركوب مناِسبنَْي فُكنا ونصًفا؛ قبضًة
وألنه واحد، عمٍل غريَ يُحِسن ال الذي الرجَل وال الحصان، يُحب ال إنه يقول سيدنا كان
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نحن، أما ونفًعا. نشاًطا أكثر خيوًال ل يُفضِّ كان لندن؛ حدائق يف التباهَي يحبُّ يكن لم
عىل السيد الخيل؛ لركوب ع تجمُّ يف الخروج أجل من ج نُرسَّ أْن لَدينا ُمتعة أعظُم فكانت
أمًرا كان ومرييليجز. أوليفر ري السِّ ظهر عىل والفتاتان ظهري، عىل والسيدة جينجر، ظهر
عالية. بُروٍح دائًما ُمفَعَمني يجعلنا كان مما مًعا، جميُعنا ونركض نَخبَّ أن ا جدٍّ مبِهًجا
وزنها كان التي سيدتي، أحمل دائًما كنُت ألنني األمر؛ يف ما بأفضِل أحظى فكنُت أنا أما
لدرجة الِعنان، تُمِسك وهي ا جدٍّ رفيقًة كانت يَدها أن كما عذب، صوٌت لها وكان خفيًفا،

تقريبًا. به أحسَّ أن ُدون تقوُدني كانت أنها
أفواهها سالمة عىل تحافظ وكم الُخيوَل! الرفيقُة اليُد تُريح كم الناُس يعلُم لو آٍه!
أكثر يف يَفعلون كما شدُّوه وال جرُّوه وال بالِعنان َرضبوا ملا بالتأكيد طباعها! وهدوء
أو السيئُة امُلعاملة نْها تَُخشِّ أو تُؤِذها لم إذا بحيث للغاية، اسة حسَّ أفواهنا إن األحيان.
لكنَّ منَّا. امُلراَد الفور عىل نَعرف وسوف السائق، يد من حركٍة بأقلِّ فستَشعر الجاهلة،
إيَّاَي سيدتي تفضيل وراءَ السبب هو هذا أنَّ وأعتقد قط، قبُل من لألذى يتعرَّض لم فمي
كانت ما كثريًا لكنها تماًما. مثيل جيدًة بالتأكيد كانت سريها طريقة أن مع جينجر، عىل
لم فَمها ألن لندن؛ يف الكبح وشكيمِة الرتويض َجريرَة كان كله هذا إن وتقول منِّي، تَغار
عليِك! هوِّني عليِك! «هوِّني يقول: عندئٍذ املسنُّ أوليفر ري السِّ وكان فمي، مثل مثاليٍّا يكن
طويِل رجٍل حمل تستطيع فرسًة إنَّ الرشف. بأعظِم تحَظنْي إنِك نفسك؛ عىل تُنغِّيص ال
إىل ُمضطرًَّة ليسْت نشيطة، وحركة حيوية من لَديِك ما بكل مالِكنا، وزِن مثل يف القامة
هي، كما األمور نتقبل أن الخيوَل نحن علينا املنزل. سيدة تحمل ال ألنها رأِسها؛ تنكيس

بلطف.» نُستخَدم ُدمنا ما وُمتهيِّئني راضني دائًما نكون وأن
لم إذ الحد؛ هذا إىل قصريًا يكون أن أوليفر السري لذيِل كيف أتعجب؛ كنُت ما دائًما
الشعر. من خصلٌة منه تتدىلَّ وكانت بوصات، سبع أو ستِّ سوى الحقيقة يف يبلُغ يكن
وهو نََخر ذيَله؟ فقَد حادثة أيِة يف وسألتُه: تجرَّأُت البستان يف عطالتنا أيام من يوٍم ويف
يعرف ال ُمخزيًا، وحشيٍّا عمًال كان بْل حادثًة! تكن لم «حادثة! وقال: عنيفًة نظرًة إيلَّ ينظر
بحبٍل فقيَّدوني الوحشية؛ األشياءُ هذه فيه تُفَعل مكاٍن إىل صغريٌ وأنا أَخذوني لقد الشفقة!
وعظمه، لحمه فجزُّوا الجميل، الطويل ذييل وقَطعوا جاءوا ثم أتحرَّك، ال حتى وثبَّتوني؛

معهم.» وأخذوه
فظيع!» هذا «كم قائًال: َرصخُت
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يُطاق، يكن لم أنه برغم — األلم بسبب فقط ليس لكن فظيًعا؛ أمًرا كان نعم! «فظيٌع،
ما أفضل سَلبوني عندما تجرَّعتُها التي اإلهانة بسبب فقط وليس — طويًال استمرَّ وقد
من حال بأيِّ يل سيتسنَّى كيف هو السبب كان وإنما سيئًا؛ كان هذا أن رغم يُزيِّنني،
ذيوًال تملكون َمن يا أنتم ذلك؟ بعد الخلفيَّتنَي وقائمتيَّ جنبيَّ عن الذباب أُبِعد أن األحوال
الذي العذاب مقدار تعرفون وال األمر، يف تُفكِّروا أن دون ببساطة عنكم الذباب ون تَنُشُّ
يشءٍ أيَّ تملكون ال وأنتم األُخرى، تلَو مرًة اللَّسع يف ويستمرُّ فوقكم يستقرُّ عندما يُحِدثه
أنهم للرب حمًدا لكْن األثر؛ دائمة وَخسارٌة األثر، دائُم ظلٌم هذا أن لك أؤكد به! ترضبونه

األيام.» هذه يَفعلونها ال
إذن؟» ذلك فعلوا يشءٍ «أليِّ جينجر: قالت

املوضة! أجل من املوضة! أجل «من بقدمه: األرض يَخبط وهو العجوز الحصان قال
الطريقة بهذه ذيلُه يُبَرت لم أيامي يف أصيٌل ُمهٌر ة ثمَّ يكن لم هذا؛ معنى ما تعرفني كنِت إن
األفضل وما إليه، نحتاج الذي ما يعلُم يكن لم خَلقنا الذي العظيم اإلله أن لو كما الشائنة،

املظهر.» ناحية من
الشكائم بتلك ألعىل رءوسنا يُثبِّتون جعَلهم ما هي املوضة أن «أظنُّ جينجر: قالت

لندن.» يف بها أُعذَُّب كنُت التي البغيضة
عىل اآلن، انظري الدنيا. يف األشياء أسوأ ِمن املوضة رأيي، يف بالتأكيد. هي «إنها قال:
يجَعلوها كي ذيولها يقطعون إنهم الكالب؛ بها يُعاملون التي الطريقة إىل املثال، سبيل
إنهم ِصدًقا ة! حادَّ لتبدَو اليشء بعض الجميلة الصغرية آذانها ويجزُّون جريئة، تبدو
وكانت الرتير؛ فصيلة من اللون بُنِّية كانت قبل، من عزيزة صديقة لديَّ كان ذلك. يفعلون
مربطي؛ خارج تَنام بأن قطُّ ترىض تكن لم أنها لدرجة ا جدٍّ تُحبني كانت سكاي. تُدعى
صغرية ِجراء خمسُة فيه لَديها وكان الطعام، َمعَلف تحت َمضجًعا لنفسها اتخذَْت وقد
ألنهم بتغريقه؛ منهم أيٍّ ِمن يُتخلَّص لم أحد، أيُّ يتمنَّاه ما كأجمِل كانت واحدة، بطن من
ويَْحبُون، أعينهم يفتحون بَدءوا وعندما بهم! سعيدًة هي كانت ولَكم َقيِّمة، نوعيًة كانوا
من أنه فظننُت جميًعا، وأخذهم الرجُل جاء األيام أحد يف لكْن ا؛ حقٍّ رائًعا منظًرا كان
حيث كذلك؛ يكن لم األمر لكنَّ بقدمي، أطأهم أن من عليهم خَيش قد يكون أن امُلحتمل
فمها؛ يف اآلخر تلَو واحًدا تحملهم وهي أخرى، مرًة املساء يف املسكينُة سكاي أعادتهم
يَنزفون كانوا وإنما قبل، من كانت التي الَفِرحة الصغريَة املخلوقاِت تلك يكونوا لم لكنهم
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الطري الجزءُ بُرت كما منهم، واحٍد كلِّ ذيل من جزءٌ ُقِطع لقد له؛ يُرثى نحٍو عىل ويبكون
كانت وكم بلسانها، تلَعقهم أُمهم ظلَّْت كْم بكامله! الجميلة الصغرية آذانهم من املنسِدل
لكنَّ األلم، ونسيَِت الوقت، مع الِجراءُ تعاَفِت قط. ذلك أنَس لم مسكينة! ِمن لها يا تتألَّم،
آذانها من اسة الحسَّ املنطقة حمايَة بالتأكيد منه الهدُف كان الذي الجميل، الطريَّ الجزء
هم؛ أطفالهم آذان من أجزاءً يَقطعون ال ملاذا األبد! إىل ُفِقد قد كان واإلصابات، األتربة من
ذلك كان لو جريئني؟ يبدون ليجعلوهم أُنوفهم أطراَف يَبرتون ال ملاذا حادًة؟ تبدَو لكي
ويُشوِّهونها؟» الرب مخلوقات يُعذِّبون حٍق بأيِّ كذلك! معقوًال اآلخر الفعل لكان معقوًال
كل وكان االنفعال، رسيع ُمسنٍّا ِحصانًا — الشديد لُطفه برغم — أوليفر السري كان
خاطري يف يتولَّد مريٍر بشعوٍر أُِحسُّ جعلني مما للغاية؛ ومروًِّعا تماًما، عيلَّ جديًدا قاله ما
راَحْت فقد ا؛ جدٍّ ثائرًة «جينجر» كانت بالطبع قط. قبُل من بمثله شَعرُت ما البرش، تجاه
شون متوحِّ البرش إن جاِزمًة وقالت َمنِخراها، واتََّسع عيناها وتوهَجت عاليًا، رأسها ح تُطوِّ

وأغبياء.
جسمه يحكُّ كان حيث العتيقة، التُّفاح شجرة عند من لتوِّه أتى الذي مرييليجز، قال
كلمة هذه أن أعتقد األغبياء؟ عن يتكلم من األغبياء؟ عن يتكلم «من امُلنخِفض: فرعها يف

سيئة.»
ما عليه ت وقصَّ السيئة.» األشياء أجل من السيئة الكلمات ُخِلَقت «لقد جينجر: قالت

أوليفر. السري قاله
ِمراًرا للكالب يَحُدث ذلك رأيُت ولقد صحيح، كله هذا «إن حزن: يف مرييليجز قال
وجون سيدنا أن تعرفون إنكم هنا. عنه نتكلم لن لكنَّنا فيه؛ عشُت مكاٍن أول يف وتَكراًرا
الطريقة وبهذه كهذا، مكاٍن يف البرش حقِّ يف والكالم دائًما، ُمعاملتَنا يُحسنون وجيمس
خيول وساِئسو طيبون، ماِلكون يُوجد أنه تعلمون وأنتم امتنان. وال إنصاٍف عن يَنمُّ ال

بالتأكيد.» األفضل هم وسائسينا سيدنا لكن وسائسينا، سيدنا إىل باإلضافة طيِّبون
صحيٌح أنه نَعرف كنا والذي الضئيل، الطيب مرييليجز قاله الذي الحكيم الكالم هذا
ولكي شديًدا؛ حبٍّا سيده يُحبُّ كان الذي أوليفر، السري وخصوًصا جميًعا، أنا َهدَّ تماًما،

الِغمامتنَي؟» بفائدة يُخربني أن منكم أيٌّ يستطيع «هل قلُت: الكالم موضوع أُحوِّل
لهما.» فائدَة ال ألنَّه «ال! باقتضاب: أوليفر السري قال
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«امُلفرتَض الهادئة: بطريقته اللون، أغرب القوائم قصري القوي الجواد جاستس، قال
تُسبِّب يجَعلها قد الذي الشديد والذُّعر َفَزًعا، والنكوص اإلجفال من الخيول تمنَعان أنهما

حوادث.»
السيدات؟» خيول وخاصًة الركوب؛ خيل عيون عىل يَضعونها ال إذن «وملاذا قلُت:

قد الحصان إن يقولون فهم املوضة؛ باستثناء اإلطالق، عىل سبٍب ِمن «ما بهدوء: قال
آتيٌة وهي يَجرها التي الركاب عَربة أو البضائع عربة عجالت رؤيِة من شديٍد بذُعٍر يُصاب
راكبًا يحمل وهو — بالطبع أنه رغم منها، الهروب عىل يحرص أن إىل ذلك فيدفعه خلفه،
الغمائم هذه أن أعرتف مزدِحمة. الشوارع كانت إذا حوله مكاٍن كل يف يراها — ظهره عىل
عىل ُمعتادون فنحن نْجَمح؛ ال لكنَّنا ُمستحَسنة، تكون أن األحيان بعض يف بالفعل تكاد
سنرى كنا وعندئٍذ مطلًقا؛ إليها احتَْجنا ملا قطُّ الغمائُم لنا تُوَضع لم ولو ونفهمه، األمر،
نرى ال ونحن حاِلنا، من بكثرٍي ذعًرا أقلَّ ونكون حولنا، ما طبيعة ونُدرك موجود، هو ما
الخيول بعض يوَجد أنه بالطبع امُلحتَمل من استيعابها. نستطيع ال أشياءَ من نُتٍَف سوى
أن لها األفضل من يكون قد والتي صغرية، وهي الذعر أو لألذى تعرَضْت التي املضطِربة

األمر.» عىل أحكم أن يُمكنني فال قط؛ مضطِربًا أكن لم ألنني لكن الغمائم؛ تَضع
نستطيع الخيول فنحن الليل؛ أثناء خطريًة تكون الغمائم أنَّ «أعتقد أوليفر: السري قال
كان لو قطُّ ليقع الحوادث من كثريٌ كان وما البرش، من بكثرٍي أفضَل الظالم يف نرى أن
كان سنوات بضِع منذ أنه أذكُر الكامل. االستخدام أعيُنَها تستخِدم أن للخيول أمَكن قد
إحدى يف العودة طريق يف وكانت حصانان، يجرُّها املوتى نقل عربات من عربٌة ثمة
— الطريق من املاء بُحرية تدنو حيث — تماًما سبارو اْلُمزارع منزل وعند املظلمة، الليايل
كال فَغِرق املياه، يف املوتى نقل عربُة وانقلبَت الحافة، من الالزم من أكثَر العجالُت اقرتبَت
أبيُض سياٌج أُقيَم الحادثة هذه بعد طبًعا النفس. بِشقِّ إالَّ الُحوذيُّ ينُج ولم الحصاننَي،
لكانا ما، حدٍّ إىل الحصاننَي هذَين رؤية تُْحَجب لم لو لكن بسهولة، رؤيته يمكن متنٌي
عربُة انقلبت عندما حادثة. أيُة وقَعْت وَلَما نفسيهما، تلقاء من الحافة عن بعيًدا بِقيا قد
الجانب عىل كان الذي املصباح ينطفئ لم لو إنه ِقيل هنا، إىل أنت تأتي أن قبل سيِّدنا،
وراءهم؛ الطرق شقِّ ُعماُل خلَّفها التي الكبرية الحفرَة جون يرى أن املمكن من لكان األيرس
لكان غمامتان كولن العجوز الحصان عينَِي عىل يكن لم لو لكن هذا؛ سيفعل كان وربما
أن يُجنِّبه كبريًا قدًرا الفطنة من يملك ُمسنٍّا حصانًا كان ألنه بدونه؛ أو باملصباح رآها،

34



األسود الجمال

العربة، وتحطَمت ا، جدٍّ بالغة إصابًة أُصيب أنه هو حدث ما لكن الخطر. يف بنفسه يوِدَي
جون.» نجا كيف أحٌد يَعرف ولم

أن الذكاء باِلغي الرجاِل بهؤالء يجُدر أنه «أعتقد َمنِخَرها: تلوي وهي جينجر، قالت
منتصف يف امُلستقبل يف ستوَلد التي األمهار جميع عيوُن تكون بأن تقيض أوامَر يُصِدروا
الطبيعة تحسنَي بإمكانهم أن يظنُّون ما دائًما إنهم رءوسها؛ جانبَْي من بدًال تماًما، ِجباهها

الرب.» خلقه ما وتصحيَح
وجهه «مرييليجز» رفع حينئٍذ ُمجدًدا، ما نوًعا ج التأجُّ يف آخذًة السخط مشاعر كانت
ذات سمعتُه لقد الغمائم؛ يستحِسن ال جون أن أعتقد ا، رسٍّ «سأُخربكم وقال: الصغري الذكي
فربما عليها تعوَدْت قد الخيول كانت «إذا له: قال السيد لكن بشأنها. سيدنا مع يتكلم يوم
سيكون أنه يعتقد إنه جون وقال عنها.» االستغناءُ الحاالت بعض يف الخطر من يكون
األجنبية؛ الدول بعض يف الحال هي كما غمائم، دون من ُروَِّضت كلها األمهار أن لو جيًدا
أسقَطْت الريح أن أظنُّ البستان؛ من اآلخر الطرف إىل ونركض أنفسنا، عن ح نَُروِّ هيا لذا

البزَّاقات.» تفعل مثلما نلتهمها أن لنا الجيد من وربما التفاح، ثمار بعض
معنوياتنا ورفعنا الطويل، حديثنا قطعنا لذا مرييليجز؛ ُمعارضة عىل نقوى نكن لم

الُعشب. فوق امُلتناثرة الُحلوة التفاح ثمار بعض بتناول

كالمرصيح (11)

كهذا؛ مكاٍن يف أعيش ألنني وسعادًة؛ فخًرا أزداد بريتويك يف اْلُمقام بي طال كلَّما كنُت
كل مع ولطيَفنْي طيبنَْي كانا فقد ويُحبُّهما؛ يحرتمهما وسيدتي سيدي يعرف َمن كل كان
والقطط، والكالب والحمري، الخيل ومع بل والنساء، الرجال مع فقط ليس يشء؛ وكلِّ أحد،
له. صديَقنْي يتَِّخذهما ال ُمعاملته يُساء أو ُمضطَهد مخلوٌق ثَمة يكن لم والطيور؛ واملاشية
أيِّ معاملة يف يقسو أنه القرية أطفال من أيٍّ عن ُعرف إذا النهج. نفَس خَدُمهم وسَلك

البلدية. دار من الَفور عىل باألمر يُعرَّفان كانا حيوان،
سنًة؛ عرشين ِمن ألكثَر — يقوالن كانا كما — جراي واملزارع جوردن السيد تعاون
ويف منطقتنا، يف سرتاها كنَت ما ونادًرا الخيل، عَربات يف اْلَمرافع استخدام إبطال أجل من
كانت األعىل إىل مشدود ورأُسه ثقيًال حمًال يحمل ِحصانًا سيدتي رأَْت إذا األحيان، بعض
ح توضِّ أن وتُحاول الجاد، العذب بصوتها السائق مع وتتناقش منها، وتَخرج العربة تُوقف

وقسوتِه. الفعل هذا حماقة مدى له
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السيداتجميُعهن تكون لو وأتمنَّى سيدتي! أمام الصموَد رجل أيِّ بمقدور أن أعتقد ال
بعض يف جدٍّا شديًدا انتقاًدا الناس بعَض يَنتِقد أن اآلخر هو سيِّدي دأب كان كما مثَلها،
رجًال فرأينا األيام، أحِد صباح يف املنزل إىل ًها ُمتوجِّ ظهري يَمتطي كان أنه أذكر األحيان.
ذو اللون، َكستَنائيُّ جميٌل قَزم فرٌس يجرُّها خفيفة عربة عىل باتجاهنا قادًما الِبنية قويَّ
الرجل اقرتب إن ما الشعور. ة ورقَّ األصل َرشف عن ان يَنمَّ ووجٍه ورأٍس رشيقة، أرُجٍل
كلمٍة دون من رأسه، الرجُل فلوى ناحيتَها؛ الضئيل املخلوُق استدار حتى العزبة بوابة من
الحصاُن أنهض َعجيزته. عىل يُسِقطه كاد حتى هائلتنَي ومباَغتٍَة بقوٍة وإنما إنذاٍر، أو
شديد. حنَق يف وط بالسَّ يَرضبه الرجل راح عندئٍذ السري، يواصل وبدأ كبوته، من نفسه
الجميل املخلوق أعادت الشديدَة القوية اليد لكنَّ فجأًة، األمام إىل الصغري الحصان اندَفع
منظًرا كان ظهره! يف عالماٍت يحفر وط السَّ ظلَّ بينما فكَّه، تكِرس كادت بقوٍة الخلف إىل
اس الحسَّ الفِم لذلك الفعل هذا سبَّبه الذي البالغ األلم مقدار أعلم كنُت ألنني يل؛ مروًِّعا

الفور. عىل به وَلِحقنا بالسري، أمَرني سيدي لكنَّ الصغري،
ودم؟» لحٍم من القَزم الحصان هذا هل سوير، «يا صارم: بصوٍت سيِّدي صاح

لن وهذا هواه، عىل ف بالترصُّ ا جدٍّ ُمغَرم إنه خاص، ومزاٍج ودٍم لحٍم «من الرجل: قال
كثريًا وكان بنَّاءً، الرجل هذا كان الشديد. الغضب من حالٍة يف وكأنه يتكلَّم كان يُناسبني.»

األعمال. ببعض للقيام العزبة إىل يأتي ما
أنت؟» تريده ما تنفيذ يُحبُّ ستجعله كتلك معاملًة أن «أتظنُّ حزم: يف سيدي قال

مبارشًة!» األمام إىل طريُقه كان امُلنعَطف؛ هذا يأخذ أن له كان «ما بِغلظة: الرجل قال
ما وإن الحصان، هذا يجرُّها عَربة يف منزيل إىل تأتي كنَت ما كثريًا «إنك سيدي: قال
إىل ذاهبًا تكن لم أنك يَعرف أن له كان كيف ذاكرته؛ وقوَّة ذكائه عىل يُربِهن إنما فعله
يُوِجْعني لم أنه سوير، سيد يا لك أؤكد إنني باألمر. صلٍة كبريُ لهذا ليس لكن ثانيًة؟ هناك
مع التعاُمل يف الطريقة هذه من قسوًة وال دناءًة أكثَر طريقٍة برؤية قطُّ قبل من القَدُر
الَقْدر بنفس ُسمعتك تُؤذي إنما االنفعال هذا مِلثل باستسالمك وأنك كهذا، ضعيٍف حصاٍن
منها سواءٌ أعمالنا، عىل سنُحاَسب جميًعا إنَّنا وتذكَّر؛ أكثَر، بْل ال حصانك، به تؤذي الذي

الدواب.» مع كان ما أو البرش، مع كان ما
أصابه ما مقداَر صوته من أتبنيَّ أن بُوسعي وكان مَهٍل، عىل املنزل إىل سيدي قاَدني
بنفس االجتماعية طبقته أبناء من السادة إىل يتحدَّث سيدي كان األمر. هذا بسبب حزٍن من
خارج كنا عندما آخر، يوٍم يف ألننا دونَه؛ هم َمن إىل بها يتحدَّث التي الحرية من القْدر
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من عربًة يقود وكان — سيدي أصدقاء أحد — النجيل النقيب يُدعى رجًال قابَْلنا املنزل،
وبعد رائعان. رماديَّان ِحصانان يجرُّها وكان األربع، العجالت ذاِت الكبرية العربات نوِع

النقيب: قال قصري حديٍث
األنحاء، هذه يف الخيول خبريُ فأنت دوجالس؟ سيد يا الجديَدين حصانَيَّ يف رأيُك «ما

رأيك.» معرفة عىل حريٌص وأنا
زوٌج «إنهما وقال: جيًدا. رؤيتهما من يتمكن حتى قليًال؛ الوراء إىل سيدي أرَجَعني
أن إىل حاجٍة يف لسَت أنك من يقنٍي عىل فإنني يبُدوان كما جيَِّدين كانا وإذا للغاية، جميل
لديك ل املفضَّ النهج بذلك ُمتمسًكا زلَت ما أنك أرى لكنَّني ذلك؛ من أفضل يشءٍ أيِّ يف تَأُمل

ُقوَّتِها.» وإضعاف خيولك إرهاِق يف
حسٌن، ل؛ املفضَّ موضوُعك هو هذا أن أعلم نعم! أوه، املرافع؟ تقصد؟ «ماذا اآلخر: قال

األعىل.» إىل رءوسها رافعًة خيويل أرى أن أُحبُّ أنني هي الحقيقة
الرءوس مشدودَة أراها أن أحبُّ ال لكنَّني رجل، أيُّ وكذلك أنا، «وهكذا سيدي: قال
من وتحبُّ النجيل، يا عسكري رجٌل أنت روعة. من األمر يف ما بكلِّ يذهب هذا إن هكذا؛
أعىل»، إىل املرفوعة «الرءوس العسكري، العرض يف جيٍد بمظهٍر كتيبتُك تَظهر أن شكٍّ دون
رجالك رءوُس ُرِبَطت إذا العسكري تدريبك عىل تقديٍر كثريَ تَنال لن لكنك ذلك؛ إىل ما وكل
العسكري، العرض يف رضٍر كبريَ هذا يُشكِّل ال ربما الخلف! من خشبيٍّ لوٍح إىل كلِّهم
العدو، عىل البنادق بِحراب هجوٍم يف يكون َعساه كيف لكن وإرهاقهم؛ إزعاجهم باستثناء
األمام؟! إىل ُمندِفعٌة كلها وُقوَّتُهم بُحرِّية، عضالتهم من عضلٍة كلِّ تحريك إىل حاجٍة يف وُهم
تُثري إنك للخيل؛ بالنسبة تماًما األمر وكذلك النرص. يف ُفرصتهم من سيَزيد هذا أن أعتقد ال
لألمام بثِْقلها تُلقَي بأن لها تسمح لن بهذا إنك قوَّتها؛ من وتَنُقص وتُزِعجها، أعصابَها
بَمفاصِلها الجهد من الالزم من أكثَر قدٍر بذل إىل مضطرٌَّة فهي لذا عملها؛ أداء يف ليُساعدها
الخيول ُخِلَقت لقد لك؛ أقوله فيما لتِثق أرسع. نحٍو عىل يُنِهكها هذا أن شكَّ وال وعضالتها،
تَقتيض ما حَسب ف الترصُّ استطعنا أنَّنا ولو البرش، رءوس كُحرِّية ُحرة، رءوسها لتَبقى
للموضة، وفًقا ف الترصُّ من — جيٍد بمقداٍر — وقلَّْلنا قليًال، أكثَر نحٍو عىل السليمة الفطرُة
أعرف كما تعرف فإنك ذلك، عن فضًال أيرس؛ بصورٍة يَجري األشياء من كثريًا فسنجد
رأسه كان إذا كثريًا تقلُّ كبوته من النهوض يف فرصته فإنَّ ما، حصاٌن تَعثَّر إذا أنه تماًما
موضوعي استعَرضُت لقد «واآلن، ضاحًكا: كالمه سيدي واصل الخلف.» إىل ُموثََقنْي ورقبته
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النقيب؟ أيها أيًضا أنت باعتناقه قراًرا تتَِّخذ أن يمكنك أال به، بأس ال استعراًضا اْلُمحبَّب
كبري.» بقدٍر مؤثرًة قدوًة تكون سوف

كانت الجنود عن تك ُحجَّ أنَّ كما النظرية، الناحية من ُمِحقٌّ أنك «أرى اآلخر: قال
افرتَقا. ذلك وبعد األمر.» يف سأفكِّر … حسنًا … لكن جيدة،

عاصف يوٌم (12)

يف جون ربَطني طويلة، عمل رحلُة سيِّدي لدى كان الخريف فصل أواخر يف يوم ذاَت
وزنها ألنَّ الخفيفة؛ بالعربة الخروج أُحبُّ ما دائًما كنُت سيده. مع وذهب الخفيفة، العربة
تُمِطر السماء كانت للغاية. رائعة بطريقة تسري العالية عجالتها وكانت ا، جدٍّ خفيًفا كان
اليابسة الشجر أوراق من أكداًسا تُذَرِّي وأخذَت ا، جدٍّ اللحظة تلك يف الريح واشتدَّت بغزارة،
والجرس الطريق رسوم تحصيل حاجز إىل وَصْلنا حتى حثيثًا طريقنا يف مضينا الطريق. يف
عن الجرس يرتفع أن من وبدًال ما، نوًعا مرتِفعتنَي النهر تا ضفَّ كانت امُلنخِفض. الخشبي
عند — تقريبًا املياه لوصَلت ُممتلئًا النهر كان لو بحيث مستواه، نفس يف امتدَّ النهر،
متينة قضباٌن هناك كان ا َلمَّ لكن الخشبية، واأللواح الخشب أشغال إىل — الجرس منتصف

باألمر. الناس يُباِل لم الجانبنَي، ِكال عىل جيدة
يَخىش وإنه رسيًعا، يرتفع النهر يف املاء مستوى إن البوابة عند الواقف الرجل قال
الطريق من ُمنخِفض جزءٍ ويف باملياه، مغمورة كثرية ُمروٌج كانت سيئة. ليلًة ستكون أنها
وكان جيدًة، كانت ل التحمُّ قوة لكنَّ ، وركبتَيَّ حاِفَريَّ بني املسافة منتصف يف املاء كان

مشكلة. ثمَة يكن لم لذا برفٍق؛ يَقود سيدي
عمله يف انشغل سيدي ألنَّ لكْن بالطبع، جيٍد علٍف عىل حَصلُت املدينة إىل وصْلنا عندما
من اليشء بعَض متأخٍر وقٍت حتى املنزل إىل العودة يف نََرشع لم الوقت من طويلًة مدًة
جون يُخاطب سيدي وسمعُت ُعنًفا، أكثَر الوقت ذلك يف الريح كانت الظهر. بعد ما فرتِة
أيًضا، بخَلدي دار ما ذلك وكان العاصفة، هذه مثل يف قطُّ ذلك قبَل يخرج لم إنه قائًال
تتَمايَُل العظيمة األشجار فروُع كانت حيث الغابات، إحدى تُخوم امتداِد عىل ُمضيِّنا أثناء

ُمرعبًا. الريح اندفاع صوُت وكان الناعمة، الصغرية األغصان تمايَُل
تماًما.» الغابة هذه من نخرج لو «أتمنَّى سيدي: قال

هذه من واحًدا أنَّ لو بمكاٍن العسري من يكون فسوف سيدي، يا «نعم جون: قال
علينا.» سقط الفروع
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وتمزُّق، انفالٍق وصوَت وطقطقًة، رصيًرا سمعُت حتى فمه من تخرج الكلمات تَكد لم
وسقَطْت جذورها، من تمزَقْت فقد األخرى، األشجار بقية وسَط بَلُّوط شجرُة انهاَرْت حيث
شعرُت ألنني بالذعر؛ أشُعر لم أنني أزعم لن مبارشًة! أمامنا تماًما الطريق منتصف يف
لم بالطبع لكنني الخوف، من أرتِعد كنُت أنني وأظنُّ الحركة، عن توقفُت لقد بالفعل! به
رأيس. عند لحظٍة يف وأصبح العربة، من جون قفز هذا. عىل أتَربَّ لم فأنا ؛ أِفرَّ ولم أستِدر

اآلن؟» نفعل أن علينا ماذا بأعجوبة، نَجونا «لقد سيدي: قال
حتى وال الشجرة، هذه فوق من العربة قيادُة بإمكاننا ليس سيدي، يا الواقع، «يف
األربعة، الطرق ُملتقى إىل أدراَجنا نعود أن سوى حلٌّ هناك يكون لن حولها؛ االستدارُة
سوف ثانية، مرًة الخشبي الجرس إىل ننعطف أن قبل كاملة أميال ستة مسافَة هذا وسيَمتدُّ

نشيًطا.» يَزال ال الحصان لكن هذا، بسبب ر نتأخَّ
قد كنا الجرس إىل وَصلنا عندما لكننا الطرق، ُمفرتَق عند من وانعَطْفنا ُعدنا وهكذا
منتصف فوق ارتفع قد املاء أنَّ نرى أن استطْعنا وبالكاد الظالم، حلول وقت من ا جدٍّ اقرتبنا
كنا سيدي. يتوقَّف فلم الفيضانات، انحسار عند أحيانًا يَحُدث كان هذا ألنَّ لكن الجرس؛
خْطٌب ثمَة كان أنه تأكدُت الجرس من جزءٍ َل أوَّ أقدامي ملَسْت إن ما لكن جيدة، بَوترية نسري
رضبًة ورضبَني بيوتي.» يا «انطلق سيدي: قال كليٍّا. وتوقفُت التقدُّم، عىل أجرؤ فلم ما.
لكنني أقفز، جعَلتْني شديدة رضبًة فَرضبني الحركة، عىل أجرؤ لم لكنَّني بالسوط، خفيفًة

األمام. إىل التحرُّك عىل أجرؤ لم
رأيس، عند ووقف الخفيفة، العربة ِمن وقفز سيدي.» يا ما خْطٌب «ثمة جون: قال
األمر؟» ما بيوتي، يا «هيا وقال: األمام. إىل يقوَدني أن حاول ثم مكان. كل يف ينظر وراح
تلك ويف آمنًا. يكن لم الجرس أن ا جدٍّ جيًدا أعلم كنُت لكنني إخباره، أستطع لم بالطبع
الرسوم، جمع حجرية خارَج اآلخر الجانب يف الذي الرسوم جامُع اندفَع تحديًدا اللحظة

والخلف. لألمام مشعًال تتقاذَف ويُده كاملجنون اندفَع
ْف!» توقَّ ِهس! ِهس، «ِهس، قائًال: ورصخ

األمر؟» «ما سيدي: صاح
يف ستسقطون تقدَّمتُم لو منه؛ جزءٌ انجرف وقد املنتصف، عند مكسوٌر الجرس «إن

النهر.»
وأدارني باللِّجام وأمسك بيوتي!» يا «أحسنت جون: وقال للرب!» «حمًدا سيدي: قال
وبدا الوقت؛ بعض منذ غربَْت قد الشمس كانت النهر. يمني عىل الواقع الطريق إىل بِرفق
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يشتد، الظالُم وراح الشجرة. مزَّقت التي الهائجة العاصفة تلك بعد سكنَْت قد الريح أن
فوق صوتًا تُصِدر العجالت تَكد ولم هدوء، يف أُخبُّ وبدأُت فأكثر. أكثر يزداد والهدوءُ
الكالَم سيدي بدأ ثم جون، وال سيدي يتكلم لم الوقت من طويلة ملدٍة الرطبة. الطريق
يدور كان أنه شعرُت لكنَّني قاال، ا ممَّ كثرٍي فهم من أتمكَّن لم ية. الجدِّ عن ينمُّ بصوٍت
من انهار الجرس لكان سيدي، منِّي أراد كما طريقي يف مضيُت كنُت لو أنني بَخلدهما
وألن النهر؛ يف سيَسقطون كانوا والرجل وسيدي والعربة الحصان وأن األرجح، عىل تحتنا
كان فقد ُمتناولهما، يف مساعدة وال إضاءٌة ة ثمَّ يكن ولم شديدة، بقوٍة ق يتدفَّ كان املياه تيَّار
بواسطته يستطيعون الذي العقل البرش وهَب قد الربَّ إن سيدي قال ًحا. مرجَّ جميًعا غَرُقنا
وهي العقل، عىل تَعتِمد تكن لم معرفًة الحيوانات أعطى لكنه بأنفسهم؛ األشياء اكتشاَف
البرش. حياَة بواسطتها الحيواناُت أنقذَت ما وكثريًا كماًال. وأكثر ًة دقَّ أكثَر بطريقٍة تعمل
أشياء من فعَلتْه وما والخيول، الكالب عن لرَيويَها القصص من الكثريُ جون لدى كان
وال التقدير، من يكفي ما نصَف حيواناتهم يُقدِّرون ال الناس أنَّ يعتقد كان فقد رائعة؛
يُصاحب البرش من أحٌد َة ثمَّ كان إن أنه واثٌق وأنا يفعلوا. أن لهم ينبغي كما يُصاحبونها

جون. فهو الحيوانات
وقال عنَّا. يبحث كان البستان عامل أن ووجْدنا العزبة، بوابة إىل وصْلنا النهاية يف
وقَعْت، ما حادثًة أنَّ تَخىش كانت حيث الظالم، حلول منذ للغاية سيئة حالٍة يف سيدتي إن
— اللون أغَربِ القوائم قصري القويِّ الجواد — جاستس َصْهوة عىل «جيمس» أرسَلْت وإنها

عنَّا. يَستعِلم لكي الخشبي؛ الجرس باتجاه
ُمرسعًة سيدتي خرَجْت وَصْلنا وعندما الُعليا، النوافذ وعند الرَّْدهة باب عند ضوءًا رأينا
شتَّى أتخيَّل وظللُت للغاية، قِلقًة كنُت لقد إلهي! يا عزيزي؟ يا ا حقٍّ بخرٍي «أأنتم وقالت:

حادثة؟» لكم وقَعْت أما األشياء.
يف جميًعا سَقطنا لُكنَّا منَّا أذكى بيوتي بالك ِحصانك يكن لم لو لكن عزيزتي، يا «ال
اإلسطبل. إىل جون وأخذَني املنزل، إىل دَخال إذ املزيد؛ أسمع لم الخشبي.» الجرس عند النهر
حبوب وبعُض النُّخالة، من جيٌد هريٌس الليلة! تلك يف َعشاء من يل َمه قدَّ ما أطيب ما أوه!
رُت ُرسِ وقد القش! من ا جدٍّ َسميك ِفراٍش عن فضًال وفان، الشُّ حبوب مع املهروسة الفول

ُمتعبًا. كنُت ألنَّني به؛
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للشيطان امُلميِّزة العالمة (13)

طريٍق عىل مهٍل عىل وُعدنا سيدنا، شئون من شأٍن يف وجون أنا خرجُت األيام أحد يف
البوابات، إحدى فوق للقفز َقَزٍم فرٍس دفع يُحاول صبيٍّا بعيٍد من فرأينا ُمستقيمة، طويلٍة
عىل استدار أن عىل يَِزد لم لكنه بالسوط، رضبًا الصبيُّ فأثخنَه يَقفز، أن أبى الفرَس لكنَّ
نزل حينئٍذ اآلخر، جنبه عىل استدار الفَرس لكن ثانيًة، بالسوط الصبيُّ َرضبه جنبَيه؛ أحد
امتطى ثم رأسه، فوق قويًة رضبًة وَرضبه شديًدا، جلًدا يجلده وأخذ الفَرس، عن الصبيُّ
نحٍو عىل الوقت طوال يركله وظلَّ البوابة، فوق من للوثوب دفعه وحاول أخرى، مرًة ظهَره
بعِقبَيه وقذف رأَسه الفرُس خَفض املكان من اقرتَبْنا وعندما آبيًا. ظلَّ الفرس لكنَّ ُمْخٍز،
انطلق ثمَّ الشائكة، النباتات من واسٍع سياٍج نحَو فوقه من برباعٍة بالصبيِّ ح فطوَّ عاليًا،
بصوٍت يضحك جون راح وهنا رأسه. من متدلٍّ والِعنان املنزل إىل ُرسعته بأقىص يَْعدو

ه.» يستحقُّ ما «نال وقال: ا، جدٍّ عاٍل
أتيَت هالَّ فضلك، من أوه! أوه! «أوه! األشواك: وسط يف يُعاني وهو الصبيُّ صاح

هنا.» من الخروج عىل وساعدتني
قليًال ولعلَّ تماًما، املناسب املكان يف أنك أعتقد هذه، حالك عن املسئول «أنت جون: قال
يَستطيع.» مما بكثرٍي أعىل هي بوابٍة فوق للقفز قَزًما حصانًا تدفع أالَّ يُعلِّمك الخدوش من
هذا يكون «ربما نفسه: ثًا ُمحدِّ وقال إياي. ُممتِطيًا جون انرصف مبارشًة هذا قوله وبعد
سنمرُّ أننا هو بيوتي يا سنفعله ما كل قاسيًا؛ كونه عن فضًال أيًضا، كاذبًا الصغري الفتى
جرى بما يعرف أن أحٍد أيُّ أراد إذا وهكذا «بوشبي»، املزارع بمنزل البيت إىل طريقنا يف
ووصلنا اليمني، جهَة ِوجهتَنا ْلنا حوَّ وهكذا أَعنيه.» ما تفَهم نُخِربهم. أن وأنت أنا فسيُمكننا
ُمرسًعا خَرج قد املزارع كان منَّا. مرأًى عىل املنزل وأصبح التِّبن، تخزين ِفناء إىل قليل بعد
شديد. ذعٍر عالماُت عليها بَدْت وقد البوابة، عند واقفًة زوجته وكانت الطريق، إىل منزله من
َمتن عىل ساعٍة منذ خَرج لقد ابني؟ رأيَت «هل وَصْلنا: عندما بوشبي السيد قال

راكبه.» دون من لتوِّه الحصان عاد وقد األسود، القَزم ِحصاني
أن أمكن إذا إالَّ راكب، دون من يكون أن به يَحُسن أنه سيدي يا «أعتقد جون: قال

األمر.» هذا يُحِسن َمن يَمتطيَه
تعني؟» «ماذا املزارع: قال
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ويَرُكَله الطيِّب، الضعيف الحصان هذا يجلد ابنك رأيُت لقد سيدي، يا الواقع «يف
يَستطيع ا ممَّ أعىل بوابٍة فوق من يَقفز أن أبى ألنه ُمخزيًا؛ عنيًفا رضبًا ويرضبه بقدِمه،
النهاية يف لكنه سوء؛ أيُّ منه يَبُدر ولم سيدي، يا َف الترصُّ الحصاُن أحسن لقد بكثري.
أن أرادني وقد الشائك، الشجري السياج فوق الصغري بالفتى وألقى عاليًا، بعِقبَيه قذَف
لم هذا. لفعل الرغبة نفيس يف أجد لم — سيدي يا تَعذرني أن وآُمُل — لكنني منه، أُخرجه
الخيول، أحبُّ إنَّني وحسب، الخدوش بعُض ستُصيبه إنما سيدي؛ يا عظمه من أيٌّ ينكرس
أن لدرجة حيواٍن استفزاُز ف الترصُّ سوء فمن امُلعاملة؛ لسوء تتعرَّض أراها أن ويُغِضبني

األخريَة.» دائًما تكون ال األوىل واملرة عِقبَيه، يَستخدم
أذهب أن من بدَّ ال بيل، املسكني ولدي «أوه، قائلة: تبكي األم بدأت األثناء هذه يف

تأذَّى.» أنه من بدَّ ال ألراه،
ى يتلقَّ أْن إىل بحاجٍة بيل إن زوجتي. يا املنزل إىل الدخوُل بِك «يَجدر املزارع: قال
وال األوىل املرة ليست هذه اه؛ يتلقَّ أنه أتأكد أن من يل بدَّ وال األمر، هذا بخصوص درًسا
لك ممتنٌّ أنا األمر. لهذا ا حدٍّ أضع وسوف الحصان، هذا معاملة فيها يُيسء التي الثانيَة

مساؤك.» طاب مانيل. يا كثريًا
إىل عودتنا طريِق َطوال خافتة قهقهًة يُقهِقه جون وظلَّ طريقنا، يف مَضينا وهكذا
هذا أعرف إنَّني ه. يستحقُّ ما «نال وقال: يضحك فأخذ حدث، بما جيمس أخرب ثم البيت،
دأبه كان وقد املزارعني، أحد ابن ألنه ا؛ جدٍّ بنفسه َمزهوٍّا كان فقد املدرسة؛ من الصبيَّ
بأيٍّ سنٍّا األكرب نحن نقبَْل لم وبالطبع الصغار. األوالد عىل ر يتنمَّ وأن بعجرفٍة يمَيش أن
ويف املدرسة يف جميًعا ُمتساوون العمال وأوالد املزاِرعني أوالد أنَّ وعلَّمناه الُهراء، هذا من
الكربى، النافذة عند مبارشًة، املسائية املدرسة قبل ما يوًما رأيتُه أني جيًدا أذُكر امللعب.
طَرَحته أُذنه عىل لكمًة فلَكمتُه يَرني لم لكنه أجنحته. واقتالِع بالذُّباب اإلمساك يف آِخذٌ وهو
ويجعجع يُزمجر كان فقد بذُعٍر؛ أُصاب كدُت غاضبًا، كنُت ما بقدر الواقع، يف أرًضا.
كان َمن لريى ُمرسًعا؛ الطريق من املدرِّس وجاء إلينا، امللعب من برسعة األوالد دخل بشدَّة.
وأليِّ فعلتُه، بما وإنصاٍف بنزاهٍة الحال يف أخربتُه بالطبع لكنني امُلربح، للرضب يتعرَّض
كما عاجًزا، يزَحف وبعضه ُمحطًما بعُضه كان الذي الذباب، املدرَس أريُت ثم فعلتُه، يشءٍ
الغضب من الحالة هذه مثل يف املدرَس أَر لم النافذة. عتبة عىل كانت التي األجنحة أريتُه
يُعاِقبْه لم شأنه، كان كما بُجبٍن ، وينئُّ ينتِحب يزال ال كان بيل ألنَّ ولكْن قط، ذلك قبل
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الظُّهر، بعد ما فرتة بقيَة ظهٍر بال كريسٍّ عىل أجلسه وإنما الرضب، من بمزيٍد املدرس
ية الجدِّ غاية يف حديثًا جميِعهم األوالد إىل تحدَّث ثم األسبوع. ذلك للَّعب يَخرج لن إنه وقال
بذهني َعِلق ما أن إالَّ والعاجزين! عفاء الضُّ إيذاءُ ووضيٌع قاٍس هو كم وقال: القسوة، بشأن
أحٍد أيَّ رأينا ما وإذا للشيطان، املميِّزة العالمة هي القسوة إن قال الكلمات، هذه هو
ُمهِلًكا كان الشيطان ألن هو؛ َمن أتباِع ِمن نعرف أن فسيُمكننا القسوة بممارسة يستمِتع
من نرى فأينما ذلك؛ من العكس وعىل النهاية. حتى للعذاب جالبًا وسيظلُّ البداية، من
عالمة هي تلك أنَّ نعِرف أن يُمكننا والحيوان، البرش مع برفٍق ويتعاملون جريانهم، يُحبُّون

الرب.»
ُحب، دون من ِديَن فال قط؛ ذلك من أصدَق شيئًا مدرُسك علَّمك «ما جون: قال
أن تُعلِّمهم تكن لم إن لكنها يشاءون، ما بقْدر أديانهم عن يتكلموا أن الناس وبُوسع
جيمس، يا زيٍف محُض َزيف، محُض فإنها كريمًة طيبًة معاملًة والحيوان اإلنسان يُعاِملوا

التغيري.» رياح تهبُّ عندما تصمد ولن

جيمسهاورد (14)

بعد حظريتي إىل لتوِّه قادني قد جون كان ديسمرب شهر أيام أحد صباح من باكٍر وقٍت يف
الحبوب، حجرة من آتيًا جيمس وكان ُعدَّتي، عيلَّ يشدُّ وكان الرياضة، من اليومية حصتي
جادًة تبدو مالمحه كانت اإلسطبل. إىل سيِّدي جاء عندما الشوفان، حبوِب بعُض ومعه
ُمحييًا ُقبَّعِته طَرف ومسَّ حظريتي، باب جون أغلق مفتوح. خطاٌب يِده يف وكان ما، نوًعا

األوامر. ينتظر ووقف سيَده،
من شكوى أيُة لديك كان إن أعرف أن أريد جون، يا الخري «صباح سيدي: قال

جيمس؟»
سيدي.» يا ال سيدي؟ يا «شكوى

باحرتام؟» معك ويتعاَمل عمله، يف مجتهٌد هو «هل
دائًما.» سيدي، يا «نعم

تُراقبه؟» تكون ال عندما عمله يف يُهمل أنه قطُّ ذلك قبل الحظَت «أما
سيدي.» يا «مطلًقا
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لدى — أنه يف للشكِّ يدعوك سبٍب ِمن أَما آخر؛ سؤاٍل طرح من يل بدَّ ال لكن جيد، «هذا
مع للحديث يِقُف ربما — ما رسالٍة حمل أجل من أو ترييضها أجل من بالخيول خروجه

خارجها؟» الخيول تارًكا فيها، له شأَن ال منازَل إىل يدُخل ربما أنه أو معارفه،
أصدق ال فإنَّني جيمس، عن ذلك يقول أحد أي كان وإن ال؛ بالتأكيد سيدي، يا «ال
ي حقِّ من ليس شهود؛ بشهادة تماًما منه أتأكَّد لم ما تصديقه إىل أميُل ولسُت يقول، ما
رافقُت ما إنني سيدي: يا اآلتَي سأقول لكنني جيمس، سمعة تشويه يُحاول ن عمَّ أسأل أن
وذكاءً استقامًة أكثُر وال ألطُف وال بالثقة أجدر هو شابٍّا اإلسطبل هذا يف قط ذلك قبل
وماهر رفيٌق إنه عمله؛ يف الوثوق أستطيع كما كالمه يف الوثوق أستطيع إنني جيمس. من
ِمن أعرفهم َمن ِنصِف عىل مسئوليتها يتوىل لكي هو ألُفضله وإني الخيل، مع تعامله يف
رأسه يهزُّ وهو كالمه جون وواصَل املزرَكشة.» والبزَّات القبعات يرتدون ِممن الشباب
مانيل.» جون إىل فْليأِت هاورد جيمس سلوك بُحسن شهادًة أراد شخٍص «وأيما مؤكًدا:

كالَمه جون أنهى إن ما لكن املالمح، جادَّ ُمصغيًا املدة هذه طيلَة يِقف سيدي كان
الذي جيمس إىل بعطٍف ينُظر وهو قال ثم عريضة، ابتسامٌة ُمحيَّاه عىل ارتسَمْت حتى
الشوفان حبوب َضع بُني، يا «جيمس، الباب: عند َحراٍك دون الوقت ذلك طوال يقف كان
رأيي.» مع تماًما ُمتِفٌق نزاهتك يف جون رأَي ألنَّ ا جدٍّ سعيٌد أنا هنا؛ إىل وتعاَل األرض عىل
دائًما اليسري من وليس َحِذر، رجٌل جون «إن طريفة: ابتسامًة يبتِسم وهو قائًال، أردف ثم
عن يُفِصح فربما الطريقة بهذه األمر تناولُت لو أنَّني اعتقدُت لهذا الناس؛ يف رأيه معرفُة
من خطاٌب معي العمل؛ يف لنتحدَّث إذن واآلن رسيًعا؛ أردتُه ما معرفة من وأتمكن رأيه،
له أجد أن ِمنِّي يُريد إنه هول. كليفورد َضيْعة من ويليامز، كليفورد السري زوجتي شقيق
ويُحِسن تقريبًا، والعرشين الحادية أو العرشين ِسنِّ يف يكون بالثقة، جديًرا شابٍّا سائًسا
وهو الوهن، يف آِخذٌة سنة، ثالثني منذ معه يعيش الذي ، امُلسنِّ ُحوذيِّه ة صحَّ إنَّ عمله. أداء
محلَّ يحلَّ أن عىل قادًرا يكون بحيث العمل، يف أساليبه عىل ويتعرَّف معه يعمل رجًال يُريد
يف أسبوعيٍّا شلنًا عرش ثمانيَة عىل يحصل وسوف التقاعد. إىل يُحال عندما امُلسنِّ الرجل
وصبيٍّ العربات، مبنى فوق نوٍم وغرفة العربة، لقيادة وأخرى لإلسطبل، وبذلة البداية،
الوظيفة عىل الحصول من تمكنَت ما وإذا طيب، سيٌد كليفورد السري إنَّ إمرته. تحت يعمل
جون أن أعرف فإنني تركتَنا ما وإذا عنك، أتخىلَّ أن أريد ال أنا لك. جيدًة بدايًة فستكون

العمل.» يف اليُمنى ذراعه يفِقد سوف
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أليِّ يطمح ما تحقيق عن أُعيَقه لن لكنَّني سيدي، يا سيحُدث ما «ذلك جون: قال
األسباب.» من سبٍب

جيمس؟» يا العمر من تبلُغ «كم سيدي: قال
سيدي.» يا امُلقبل مايو شهر يف عرشة التاسعة «سأبلغ

جون؟» يا رأيك ما صغرية؛ سنٌّ «هذه
قويُّ وهو رجل، عىل يُعتَمد كما عليه يُعتَمد لكنه صغرية؛ هي سيدي، يا الواقع «يف
قويٍة بيٍد يتمتَّع فإنه العربات، بقيادة كثريًا يتمرس لم أنه ورغم النُّضج. كامُل البنية
حصاٍن أيُّ يتعرَّض لن أنه تماًما متأكد وأنا للغاية. حريٌص وهو احة، َلمَّ وعنٍي رشيقة

وَحدواته.» بأقدامه العناية يف تقصرٍي بسبب للَرضر رعايتِه تحت
يف يُضيف كليفورد السري ألنَّ جون؛ يا األثر أبلُغ لتوصيتك «سيكون سيدي: قال
فسيكون جون سائسك يد عىل تدرََّب رجٍل إيجاد من تمكنُت «لو قوَله: الرسالة حاشية
والدتك مع وتكلَّم األمر، يف التفكري أمِعن ، بُنيَّ جيمس، إذن، َعداه.» َمن كلِّ ِمن عندي أفضَل

رغبتك.» عىل أطِلْعني ثم العشاء، وقت يف
كليفورد ضيعة إىل جيمس ذَهاُب نهائيٍّا تقرر املحادثة، هذه بعد قليلة أيام غضون يف
يف ى يتلقَّ أن عليه وكان سيِّده، يُناسب ما بحَسِب أسابيع، ستة أو شهٍر خالل وذلك هول،
تَخرج أن أتعوَّد لم العربات. قيادة عىل التدريب من اه يتلقَّ أن يمكن ما كلَّ ذلك غضون
العربة يقود سيِّدي كان تخرج سيِّدتي تكن لم فعندما قط؛ ذلك قبل الكثرة بهذه العربة
ويقودها العربة إىل نُربَط وجينجر أنا ِرصنا اآلن لكن بنفسه، العَجلتنَي ذات الخفيفة
البداية يف مأمورية. ألداء أو الصغريتنَي، الفتاتنَي أو سيِّدي أجل من ذلك كان سواءٌ جيمس،
جون كان ذلك بعد لكن وكذا، كذا افعل له: قائًال الُحوذي، مقعد يف معه يركب جون كان

بُمفرده. العربة يقود
السبت! يوم املدينة من سيِّدي إليها يذهب كان التي األماكن عدُد ُمدهًشا كان كم ثُم
يف القطار محطة إىل الذهاب عىل يحرص كان لقد فيها! ِرسنا التي الشوارع أغرب وما
األجرة عربات فيه تُحاول كانت الذي الوقت ويف قادًما، القطار فيه يكون الذي الوقت
الجرس؛ فوق من مًعا جميعها تمرَّ أن والحافالت البضائع نقل وعربات الركاب وعربات
السكة جرس كان عندما جيدين وسائقني جيدة خيول إىل يحتاج الجرس ذلك عبوُر كان
يكن ولم املحطة، إىل يؤدي للغاية حادٌّ ُمنعَطف ة ثمَّ وكان ضيًِّقا، كان ألنه ؛ يدقُّ الحديدية
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ويحافظوا ينتِبهوا لم إن ببعض، بعُضهم الناس عنَده يرتِطم أن اإلطالق عىل الصعب من
جأِشهم. ِرباطة عىل

العجوز السائس (15)

وأربعني ستٍة حوايل بُعد عىل يعيشون لهما أصدقاء زيارَة وسيدتي سيدي قرَّر ذلك بعد
اثننَي مسافَة سافرنا األول اليوم يف عربتهما. يقود أن جيمس عىل وكان بيتنا، من ميًال
يقود كان جيمس لكنَّ االنحدار، شديدة الطويلة التالل بعُض يُوَجد كان ميًال. وثالثني
من نزولنا عند امِلكبَح استخدام قطُّ ينَس لم ُمطلًقا. نُنَهك فلم شديَدين؛ وانتباٍه بحذٍَر
أكثِر فوق أقدامنا يُبقي كان املناسب. املكان يف استخدامه عن يتوقَّف أن وال ُمنحَدر،
بعرض العربة عجالت يجعل كان ا جدٍّ طويًال امُلرتَفع كان حال ويف تمهيًدا، الطريق أجزاء
كلُّ تساعد أنفاسنا. الْلِتقاط فرصًة يمنحنا وكان الوراء، إىل ترجع ال حتى قليًال؛ الطريق
ذلك إىل أُضيَف ما إذا وخصوًصا ا، جدٍّ كبريًة مساعدًة حصاٍن أيَّ الصغرية األشياء هذه

طيبة. لكلماٍت يه تلقِّ
البلدة إىل وَصلنا بط بالضَّ الشمس غروب ووقَت الطريق، يف مرَّتنَي أو مرًة ْفنا توقَّ
ساحة يف كان والذي الرئييس البلدة فندق أمام ْفنا توقَّ الليلة. تلك فيها سنُميض كنَّا التي
تَقُع طويلٍة، ساحٍة إىل قنطرٌة تعلوه ممرٍّ عرب بالعربة ِرسنا ا، جدٍّ كبريًا فندًقا كان السوق؛
السائُس كان ألْخذنا؛ الخيول سائيس من اثنان جاء أقصاها. يف العربات ومباني اإلسطبالت
صدرية يرتدي وكان ة، معوجَّ رجَليه إحدى وكانت القامة، قصريَ نشيًطا لطيًفا رجًال األول
بها، هو فكَّه التي الكبرية الرسعة بهذه الفَرس طقم يفكُّ قطُّ رجًال أَر لم مخطَّطة، صفراء
ثمانية أو ستة به طويٍل إسطبٍل إىل طيبة، كلماٍت ويُسِمُعني عيلَّ يربت وهو قاَدني، ثم
بجوارنا جيمس ووقف جينجر، اآلخُر الرجُل أحرض أحصنة. ثالثة أو وحصانان َمرابط،

ويُنظِّفاننا. أجسامنا يُدلِّكان وهما
هذا فعل كما الكبرية الرسعة تلك وال الباِلغ، الرفق بهذا قطُّ ذلك قبل أحٌد يُنظِّْفني لم
جسمي، يلمس وراح منِّي، جيمس اقرتََب عمله من انتهى وعندما امُلسن. القصري الرجل
شعر وجد لكنَُّه كامًال، تنظيًفا نُظِّفُت قد أكون أن املمكن غري من أنه يظنُّ كان وكأنما

كالحرير. وناعًما نظيًفا جسمي

46



األسود الجمال

لكنك منِّي، أرسع جون ُمعلِّمي وأن للغاية، رسيٌع أنني أظنُّ كنُت لقد الواقع، «يف قال:
نفسه.» الوقت يف والدِّقة الرسعة يف اإلطالق عىل رأيتُهم َمن كلَّ تفوُق ا حقٍّ

لم ولو اإلتقاَن، تُوِرث «املمارسُة ة: املعوجَّ والرِّْجل القصرية القامة ذو السائس قال
إىل هذا سيدعو كان ها! ها إتقان! وال امُلمارسة، من سنة أربعون مؤِسًفا؛ ذلك لكان توِرثْه
ولو تعوُّد، مسألة سوى هذه ليست الرب! فليباركك رسيًعا، بكوني يتعلَّق فيما ا أمَّ الرثاء؛
إنه بل بطيئًا؛ كنَت لو فيما نفِسها بالسهولة األمر فإنَّ رسيًعا تكون أن عىل تعوَّدَت أنك
ما ِضعَفْي ما، عمٍل أداء يف أتثاَقل أن تي ِصحَّ يُناسب ال الواقع يف ذلك. لك أؤكد إنني أسهل،
يفعل كما ببطءٍ عميل أدَّيُت ما إذا بالسعادة أشُعر لن الرب! فليُباركك الوقت. من يحتاجه
إسطبالت يف عرشة، الثانيَة سنِّ يف كنُت ُمذ الخيول مع أتعامل أنا أتعِرف؛ الناس! بعض
خيَّاًال عديدًة سنواٍت ظللُت أتعِرف؛ صغريًا، كنُت وعندما السباق؛ إسطبالت ويف يد، الصَّ
وسقط للغاية، َزلًِقا الُعشب كان تعِرف؛ جودوود، سباق ِمضمار يف لكن السباقات؛ يف
هناك. نفٌع لوجودي يَُعد لم بالطبع وهكذا ركبتي، وانكَرسْت الركسرب، املسكني حصاني
وإني الفنادق. أحببُت لهذا أستطع؛ لم بالطبع الخيول، عن بعيًدا العيش أستِطع لم لكنَّني
حَسُن أصيٌل حصاٌن إنه هذا، مثل حيواٍن مع املرءُ يتعامل أن خالصة مُلتعٌة إنها لك، ألؤكد
حصاٌن يُعاَمل كيف أعرف أن بإمكاني إن الرب! باركك جيدة؛ عنايًة ى تلقَّ وقد السلوك
سائيس من نوٍع أيَّ أُخربك وسوف دقيقة، عرشين مدَة الخيول أحد برعاية إيلَّ اعَهد ما.
التي الجهة إىل ينعطف هادئٌ، لطيٌف، إنه الحصان، هذا إىل انُظر يرعاه. كان الخيول
ثم فيه، ترغب قد آخر يشءٍ أيِّ أجل من أو تنظيفها، أجل من أقدامه ويرفع تماًما، تريدها
يَجُفل أو الصحيح، االتجاه يف يسري ال الحركة، ُمفِرط ُمستقر، غري آخَر حصانًا ستِجد إنك
أذنَيه ويُميل منه، تقِرتب أن بُمجرَّد عاليًا برأسه ويقذف َمربطه، يف أخرى إىل جهٍة من
مسكينة! مخلوقات من لها يا بَعِقبَيه. لك يتصدَّى أن ا وإمَّ منك؛ خائًفا ويبدو الوراء، إىل
هذا فإنَّ بالنفس الثقة إىل مفتِقرين كانوا ما فإذا وها؛ تَلقَّ التي امُلعاملة نَوع أعرف إنَّني
سني َرشِ يجعلهم هذا فإن بالنشاط ُمفَعمني كانوا ما وإذا الرتاُجع، أو اإلجفال إىل يدَفُعهم
عىل درِّبْهم كاألطفال، إنهم الرب! باركك صغار. وهم غالبًا تتشكل ِطباعهم إنَّ خِطرين! أو
إذا هذا عنه، يَحيدوا لن كربوا فمتى — امُلقدَّس الكتاب يقول كما — يفعلوه أن ينبغي ما

لذلك.» الفرصة لهم أُتيَحت
ديارنا، يف نَلتزمها التي الطريقة هي تلك حديثك، إىل االستماع أُحبُّ «إنني جيمس: قال

سيدنا.» منزل يف
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— أراه ما خالل من — أعتقد مناسبًا. السؤال كان إن الشاب؟ أيُّها سيُِّدك، هو «َمن
جيد.» سيٌد أنه

من اآلخر الجانب عىل الواقعة بريتويك، عزبة من جوردن، سكواير «إنه جيمس: قال
هيلز.» بيكون منطقة

يف فارس أفضُل وهو كذلك؟ أليس بالخيول. جيد خبري إنه عنه، سمعُت لقد «نعم!
املقاطعة.»

ُقتل أن منذ اآلن، ا جدٍّ قليًال إالَّ الخيل يركب ال لكنَّه كذلك، أنه «أعتقد جيمس: قال
املسكني.» الصغري السيد

حصاٌن ُقِتل لقد آنذاك. الجريدة يف األمر عن يشءٍ كلَّ قرأُت لقد املسكني؛ الفتى «آه!
كذلك؟» أليس أيًضا، جيٌد

تماًما.» ِمثله وكان الحصان، هذا أخو إنه رائًعا، مخلوًقا كان «بىل، جيمس: قال
عىل للقفز، بالنسبِة سيئًا مكانًا كان لألسف! يا لألسف! «يا العجوز: الرجل قال
يكن لم كذلك؟ أليس النهر. إىل مؤدية ُمنحِدرة ة وضفَّ األعىل، يف رقيٌق سياٌج أذُكر؛ ما
أيِّ بقْدر الخيل ركوب يف الجرأة مع أنا ذاهب. هو أين إىل يرى أن حصان أي باستطاعة
الخربة واسع صياٍد سوى عليها يُقِدم أن البتََّة أحد أليِّ يحقُّ ال وثَباٌت تبقى ولكن أحد،
بأنهما أؤمن حال، أية عىل ثعلب؛ ذيِل من قيمًة أكثُر حصاٍن وحياة رجٍل حياة إنَّ والدراية.

كذلك.» تكونا أن ينبغي
من طعامنا وأحرض بجينجر االعتناء من انتهى قد اآلخر الرجل كان ذلك غضون يف

مًعا. اإلسطبل امُلسنُّ والرجل جيمس غادر ثم الذرة،

الحريق (16)

يُنظفه كان وبينما املسافرين. أحد حصاَن الثاني السائُس أحرض اليوم ذلك مساء يف الحًقا
الثرثرة. أجل من اإلسطبل إىل ُمتكاِسًال يدخل غليون فِمه يف بشابٍّ إذ

هذا ِمذْود يف التِّبن بعض وَضْع الشونة إىل لَم السُّ اصَعد تاوَلر، «يا السائس: قال
جانبًا.» غليونك دَْع فقط ذلك؟ أيمكنك الحصان،

األرضية عىل يميش وهو سمعتُه ثم الخفي؛ الباب عْربَ وصعد «حسٌن.» اآلخر: قال
ذلك. بعد الباُب أُْغِلق ثم أخرية، نظرًة علينا ليلقَي جيمس جاء التِّبن. ويضع فوقي التي
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لكنني كنُت، الليل من ساعٍة أية يف وال النوم، من استغرَقني ما ِمقداَر أعرف ال
نومي؛ موضع من نهضُت السبب. أعرف أكن لم أنني مع للغاية، ُمتضايٌق وأنا استيقظُت
األخرى الخيول من واحٌد وكان تسَعل وهي جينجر سمعُت وخانًقا. كثيًفا كلُّه الهواء كان
اإلسطبل أنَّ يبدو كان لكْن يشء، أيِّ رؤية من أتمكَّن ولم ُمطِبًقا، الظالم كان ا؛ جدٍّ عصبيٍّا

س. التنفُّ أستطيع بالكاد وكنُت بالدخان، ميلءٌ
الدخان. منه جاء الذي املكان هو هذا أن فاعتقدُت مفتوًحا، تُرك قد الخفيُّ الباب كان
ما أدِر لم خافتة. وفرقعة طقطقٍة وصوَت ُمتسارعة خافتة ضوضاءَ فسمعُت أصغيُت،
يرتِجف. كلَّه جسمي جعل أنه لدرجة الصوت، يف ا جدٍّ غريٌب يشءٌ ة ثمَّ كان لكن هذا، كان
أقدامه يخبط اآلخر والبعض رَسنه، يشدُّ بعضها وكان كلُّها، األخرى الخيول استيقَظت

األرض. عىل بُعنف
قد كان الذي السائُس، إثره عىل اندفَع اإلسطبل، خارج أقداٍم وْقَع سمعُت النهاية يف
الخيول، يفكُّ وبدأ يِده، يف فانوًسا حامًال اإلسطبل داخل إىل امُلسافر، لحصاِن املبيَت ر وفَّ
أنه لدرجة للغاية نفسه هو وخائًفا ا جدٍّ ًال ُمتعجِّ بدا لكنه الخارج، إىل يَسوقها أن ويحاول
والثالث، الثاني مع فحاول معه، للخروج األول الحصاُن يُذِعن لم كنُت. ا ممَّ أكثَر أخافني
خارج يَُجرَّني أن وحاول ذلك بعد منِّي اقرتََب ثم مكانَيهما. من يتزحَزحا لم أيًضا لكنهما
ذلك وبعد اآلخر، تلَو واحًدا كلنا معنا حاول بالتأكيد. نفًعا يُْجِد لم هذا لكنَّ بالقوة؛ امَلربط

اإلسطبل. غادر
يكن ولم جانب، كلِّ من بنا ُمحيًطا بدا الخطَر لكنَّ الُحمق، غاية يف كنَّا أنَّنا يف شكَّ ال
النقي الهواءُ جعل ن. ُمتيقَّ وغريَ غريبًا كان يشءٍ كلَّ أنَّ كما به، نِثَق لكي نعرفه َمن َة ثمَّ
يرتفع. أخذ فوَقنا امُلتسارع الصوت لكنَّ أيَرس، س التنفُّ عمليَة املفتوح الباب من القاِدم
الطعام من الفارغ ِمذْودي جانب عىل القائمة القضبان عرب األعىل نحَو نظرُت وعندما
فأتى «حريق!» يقول: الخارج يف صائًحا سمعُت ثم الحائط. يُوِمضعىل أحمر ضوءًا رأيُت
إىل ه توجَّ ثم الخارج، إىل الخيول أحد وأخذ ورسعٍة، بهدوءٍ اإلسطبل إىل امُلسنُّ السائس
مروِّعة. فوَقنا الجَلبة كانت كما الخفي، الباب ترتاقصحول كانت اللهب أْلِسنة لكنَّ اآلخر،

دائًما. كعادته ومرًحا، هادئًا جيمس، صوَت فكان ذلك بعد سمعتُه ما ا أمَّ
واتْبَعاني.» إذن فاستفيقا رحيلِنا، موعد حان لقد الجميَلني، ِحصانيَّ يا «تعاَليَا قال:

منِّي. اقرتب عندما عيلَّ يربُت وراح أوًال، إيلَّ أتى لذا الباب؛ إىل واقٍف أقرَب كنُت
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الخانق الدُّخان هذا من نَخرج سوف بُني، يا بلِجاِمَك أمسك دْعني بيوتي، يا «تعاَل
عىل برفٍق وربَطه رقبته عىل من الِوشاح خلع ثم باللِّجام، جيمس أمسك الفور عىل رسيًعا.»
يف أماٍن يف أصبَحنا أن وبعد ويُالِطفني. عيلَّ يربُت وهو اإلسطبل خارج إىل وقاَدني ، عينَيَّ
الحصان هذا خذوا هنا! إىل أحٌد «فليأِت وصاح: عيني، عىل من بُرسعة الوشاح نزع الِفناء،

األخرى.» إلحضار أعود ريثما
عائًدا جيمس وانطلق وأخذَني، األمام إىل القامة طويُل الكِتَفني عريُض رجٌل تقدَّم
هذا أن بعد فيما جينجر أخربَتْني ا. حادٍّ صهيًال أطلقُت يذهب رأيتُه وعندما اإلسطبل. إىل
جُرَؤْت ملا بالخارج تسَمْعني لم لو ألنها أجلها؛ من أفعَله أن يُمكن يشءٍ أفضَل كان الصهيل

ُمطلًقا. الخروج عىل
اإلسطبالت من الخيول يُخِرجون الناس كان الفوىض؛ من كبرٍي بقدٍر يموج الِفناء كان
خارج إىل العَجلتنَي ذات الخفيفَة والعرباِت العجالت ُرباعية العربات ويسَحبون األخرى،
نوافذ فكانت اآلخر الجانب يف أما أكثر. اللهب أْلِسنة تنترش أن خشية والحظائر؛ املقرَّات
باب عىل ُمثبَّتًة عينيَّ أبقيُت لكنَّني شتَّى؛ بكالٍم يصيحون الناس وكان ُمفتَّحة، الِفناء
أرى أن واستطعُت مىض، وقٍت أيِّ من أكثَف الخارج إىل الدُّخان اندفع حيث اإلسطبل،
صوتًا والضجيج االضطراب كلِّ بني من سمعُت ما وُرسعان أحمر، ضوءٍ من ومضاٍت

يقول: سيدي، صوت أنه عَرفُت واضًحا، َجهوريٍّا
صوَت سمعُت لكني أحٌد، يُجب لم هناك؟» أنت هل هاورد! جيمس هاورد! «جيمس
رأيُت حيث فِرًحا، عاليًا صهيًال صَهلُت التالية اللحظة ويف اإلسطبل. يف يسقط يشءٍ ارتطاِم
فكان هو أما ا، حادٍّ ُسعاًال تسعُل كانت معه؛ جينجر ويقوُد الدُّخاَن يشقُّ قادٌم وهو جيمس

الكالم. عن عاجًزا
أُصبت؟» هل الشجاع! «فتاَي كتِفه: عىل يَده يضع وهو سيدي، قال

بعد. الكالَم باستطاعته يكن لم إذ بالنَّفي؛ رأسه جيمس هزَّ
ريب.» غري من شجاع فتًى إنه «نعم، يُمسكني: كان الذي الضخم الرجل قال

املكان هذا من نَخرج سوف جيمس، يا أنفاسك تلتِقط عندما «واآلن، سيدي: قال
السوق ساحة جهة من سِمْعنا حينئٍذ املدخل، باتجاه وتحرَّكنا ممِكنة.» رسعٍة بأقىص

عاليًا. تُدوِّي عربٍة وعَجالِت يَْعدو فرٍس أقداِم صوَت
الطريق!» أفِسحوا تراَجعوا، اإلطفاء! عربة اإلطفاء! عَربة «إنها ثالثة: أو صوتان صاح
وخلفهما الحىص، فوق حوافرهما وقُع ويَُدوِّي يُقرِقعان ِحصانان الِفناء داخل إىل وانطلق
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مكان عن السؤال إىل بحاجٍة يكونوا ولم األرض، إىل اإلطفاء رجال قفز ضخمة. إطفاء عربة
السطح. من يتصاعد الهائُل لهيبها كان فقد النريان؛

النجوم كانت الهادئة، الواسعة السوق ساحة إىل رسعة من استطْعنا بأقىصما خَرجنا
كبرٍي ُفندٍق إىل سيدي قادنا هادئًا. يشءٍ كلُّ كان خْلَفنا، الذي الضجيج وباستثناء تلمع،
إىل اآلن أُرسع أن من بدَّ ال «جيمس، سيدي: قال السائس جاء وحاملا األخرى، الناحية يف
الكلمات هذه وبعد رضوريٍّا.» تراه ما فاطلب كليًة، ُعهدتك يف الحصانني أضع إنني سيدتك؛
الليلة. تلك بها مىش التي الرسعة بهذه يميش رجًال قطُّ أَر لم لكنَّني سيدي، يجِر لم غاَدر.
التي املسكينة الخيول تلك رصخات َمرابطنا؛ إىل ندخل أن قبَل رهيب صوٌت ة ثمَّ كان
وجينجر أنا جَعلني لقد للغاية! ُمخيًفا صوتًا كان اإلسطبل، يف املوِت حتى لتحِرتق تُِرَكت

جيًدا. بنا واعتُني اإلسطبل، إىل أُدِخلنا لكننا كبري. باستياءٍ نشُعر
الكثري؛ أسمع لم جيمس. مع ويتكلم حالنا د ليتفقَّ سيدي جاء التايل اليوم صباح يف
للغاية، سعيًدا يبدو كان جيمس أنَّ أرى أن استطعُت لكنَّني يُدلكني، كان السائس ألن
الرحلة أنَّ لدرجة الليل، أثناء للغاية فِزعًة سيِّدتي كانت به. فخوًرا كان سيدي أن واعتقدُت
فذهب الصباح، فرتة أثناء ف الترصُّ ُحرَّ جيمس كان وبهذا الظهر، بعد ما وقت إىل لْت أُجِّ
بشأن املزيد ليعِرف ذهب ذلك بعد ثم قيادتنا، وأطقم العربة أمر يف لينُظر النُّزل إىل أوًال
أن أحٌد يستطع لم األمر بداية يف عنه. السائس يُخرب وهو سِمعناه عاد عندما الحريق.
إىل يدُخل تاوَلر ِدك رأى إنه النهاية يف قال الناس من واحًدا لكنَّ الحريق، سبب ن يُخمِّ
الحصول أجل من الحانة إىل ذهب وإنه معه، يكن لم خرج وعندما غليون، فِمه ويف اإلسطبل
لكي لَّم السُّ عىل الصعوَد ِدك من طلب إنه التابع السائس قال ذلك بعد آخر. واحٍد عىل
يكون أن ِدك أنكر أوًال. جانبًا غليونه يضع أن منه طلب لكنه للحصان، التِّبن بعض يضع
وهي مانيل؛ جون سائسنا قاعدة أذكر إنَّني أحد. ْقه يُصدِّ لم لكن معه، الغليون أخذ قد
كل يف تعميمها ينبغي أنه واعتقدُت ُمطلًقا، اإلسطبل إىل الغليون بدخول السماح عَدم

مكان.
الجدران سوى قائًما يَبَق لم وإنه انهارا، قد واألرضية قف السَّ من كالٍّ إنَّ جيمس قال
والعوارض القرميد تحت فُدِفنا إخراُجهما يتَسنَّ لم اللَّذان امِلسكينان الحصانان أما السوداء،

امُلحِرتقة. الخشبية
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مانيل جون حديث (17)

سيدنا. صديق منزل إىل وصلنا بقليٍل الشمس غروب وبعد للغاية، سهلًة رحلتنا بقية كانت
كما للغاية، مرتاحني جعَلنا طيٌب ُحوذيٌّ ة ثمَّ وكان ودافئ، نظيٍف إسطبٍل إىل أُِخذْنا وهناك

الحريق. بأمر سمع عندما ا جدٍّ جيمس يُقدِّر بدأ أنه بدا
يُمكنها الذي َمن تعِرف خيولك إنَّ الشاب، أيُّها ا جدٍّ واضٌح أمٌر «ثمة الُحوذي: قال
حريق وقوع عند إسطبٍل من الخيول إخراَج اإلطالق عىل األشياء أصعب من إنَّ فيه؛ الوثوق
كلِّ بني من واحٍد بنسبة وال يفعلوا؛ لن لكنهم يخرجون، ال ملاذا أعِرف ال فيَضان. أو

عرشين.»
يف يُرام ما عىل يشءٍ كل جرى البيت. إىل ُعدنا ثم املكان، هذا يف ثالثًة أو يوَمني بقينا

لرؤيتنا. كذلك سعيًدا جون وكان ثانية، مرًة إسطبلنا إىل بعودتنا ُسعداء وكنَّا رحلتنا،
مكاني.» سيأُخذ من «أتساءل جيمس: قال ليلتنا، لنقَيض وجيمس هو يرتكنا أن قبل

الكوخ.» يف يُقيم الذي الصغري جرين «جو جون: قال
طفل!» إنه إلهي، يا الصغري! جرين «جو

العام.» ونصف عاًما عرش أربعة بلغ «لقد جون: قال
ا!» جدٍّ صغريٌ غالٌم «لكنَّه

إنه ثم كذلك، القلب طيب وهو للعمل، وُمستعدٌّ التعلُّم رسيع لكنه صغري، إنه «نعم،
يمنحه أن يُحب سيِّدي أن أعرف وأنا ذلك، يُريد ووالده هنا، إىل املجيء يف بشدَّة يرَغب
قلُت ولكني منه، أكربَ ولٍد عن فسيبحث يصلُح لن أنه ارتأيُت ما إذا إنني قال لقد الفرصة.

أسابيع.» ستة َة مدَّ تجِربته عىل للموافقة تماًما مستعدٌّ إنَّني
فائدٌة له تكون أن قبل أشهر ستُة تمرُّ سوف إلهي، يا أسابيع! «ستة جيمس: قال

جون.» يا العمل من كبريًا قدًرا هذا منك يتطلَّب سوف تُذَكر!
أَخف لم فأنا ا؛ جدٍّ جيدان صديقان والعمل أنا جون، يا الواقع «يف ضاحًكا: جون قال

اآلن.» إىل العمل من قطُّ
يوًما.» مثلك أكون أن أتمنَّى ا، جدٍّ طيٌب رجٌل «أنت جيمس: قال

العالم إىل ستُغادرنا ُدمَت ما لكْن نفيس، عن الحديث من أُكِثر ال «أنا جون: قال
يف كنُت لقد األشياء؛ هذه إىل أنظر كيف فقط فسأخربك نفسك عىل تعتمد لكي الخارجي
أحدهما وفاة بني يَفصل ولم ى، الُحمَّ بسبب ووالدتي والدي تُُويفِّ عندما تماًما جوزيف ُعمر
من الدنيا يف وحيَديْن نيليل اْلُمقَعدة وأختي أنا وتَركاني أيام، عَرشة سوى اآلخر ووفاة
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املزارعني، أحد عند أعمل صغريًا صبيٍّا كنُت لقد ليساعدنا. إليه نلجأ أن يُمكننا قريٍب دون
وكانْت االثنني، نحن يَكفينا يكن لم وبالطبع رمقي، يُسدَّ ألن يكفي ما أكسب كنُت وما
ا جدٍّ ًة ُمِحقَّ وهي َمالكها، نيليل (تدعوها سيدتي لْت تدخَّ أن لوال محالة ال امللجأ إىل ستذهب
الحياكة يف عمًال لها رْت وفَّ كما ماليت، العجوز األرملة عند غرفًة لها استأجرْت لقد هذا). يف
وكثريًا عشاء وجباِت لها أرسَلت مريضًة كانت وعندما عليه؛ قادرًة أصبحْت عندما والتطريز
تحت اإلسطبل يف للعمل سيِّدي أخذَني ثم كاألم. لها وكانت امُلريحة، اللطيفة األشياء من
يف طعامي عىل حصلُت لقد ِحينها. هنا يعمل كان الذي الُحوذي نورمان؛ العجوز إمرة
شلنات وثالثة املالبس من مجموعة عىل حصلُت كما الِعلية، يف فرايش عىل وحصلُت املنزل،
يكون أن بإمكانه كان فلقد نورمان؛ عن أما نيليل. مساعدة من أتمكَن لكي األسبوع؛ يف
الحقول يف يعمل كان الخربة عديم بفتًى كاهَله يُثِقل أن تلك ِسنِّه يف يستطيع لن أنه ه ردُّ
بضع بعد امُلسنُّ الرجل تُويفِّ وعندما معي. ُوسًعا ِخر يدَّ ولم يل، األب بمثابة كان لكنه مثيل،
دَّة الشِّ أليام أدَِّخر أن وأستطيع األجور، أعىل أتقاىضبالطبع واآلن مكانه، أنا أخذُت سنوات
ترى كما وهكذا الغريد. الطائر سعادَة سعيدٌة فهي نيليل أما تأتي. قد إذ الرخاء؛ أيام أو
صالًحا سيًدا يُناكد أو صغرٍي فتًى عىل ًا تكربُّ بأنفه يشمخ الذي بالرجل لسُت أنا جيمس، يا
وما بنجاح، الصعبة املرحلة هذه سنجتاز لكنَّنا جيمس، يا كثريًا أفتقدك سوف ال! ال، طيبًا.
أعمله.» أن أستطيع أنَّني سعيٌد وأنا طريقك، يف يُوضع عندما الخري عمَل يُعادل يشءٍ ِمن
وليُقدِّم بنفسه، واحٍد كل «ليعتِن القائل: امَلثل عىل تُوافق ال أنت «إذن، جيمس: قال

اآلخرين»؟» مصالح عىل مصلحته
كنُت مكاٍن أيِّ فإىل وإالَّ عليه. أوافق ال «بالتأكيد بقوة: مؤكًدا رأسه يهزُّ وهو جون قال
بمصلحتهم؟ سوى وا يهتمُّ لم نورمان والعجوز وسيِّدتي سيِّدي كان لو ونيليل أنا سأصري
وجينجر بيوتي بالك سيُصبح كان أين اللِّفت! أعزق وأنا امللجأ يف ستُصبح كانت إلهي، يا
ال! جيم، يا ال املوت! حتى سيشويان كانا إلهي، يا فقط؟ مصلحتك يف أنت فكرَت كنَت لو
أن سوى عليه ليس أنه يعتقد رجل وأيُّ يستخدمها؛ َمن كان أيٍّا هَمجية، أنانيٌة مقولٌة هذه
عينَيه يفتح أن قبل ما أحٌد يُغِرقه لم أنه املؤسف من فإن إلهي؛ يا فقط، بمصلحته يهتمَّ

أعتقده.» ما هو هذا الصغرية. القطَط أو الِجراءَ يُغِرقون ِمثلما نيا، الدُّ عىل
صديٍق أعزَّ كنَت «لقد ُمتهدِّج: بصوٍت بعدها قال لكنه القول، هذا من جيمس ضحك

تنساني.» أالَّ آُمل والدتي؛ باستثناء عندي
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أن أستطيع يشءٌ ما يوًما ة ثمَّ كان وإذا أنساك! لن الفتى، أيُّها أنساك، «لن جون: قال
كذلك.» تنساني أالَّ فآُمل لك أُقدِّمه

رحيل قبل تعلُُّمه يمكنه ما كلَّ يتعلَّم كي اإلسطبالت؛ إىل جو جاء التايل اليوم يف
الخيول، قيادة أطقم يُنظف وبدأ والتِّبن؛ القشِّ وإحضار اإلسطبل، كنَْس تعلَم جيمس.
يخصُّ فيما يشءٍ أيِّ فعل عىل ا جدٍّ قصريًا كان إنه وحيث العربات. غسيل يف ساعد كما
يتوىلَّ أن عليه كان إذ تعليمه؛ يف بمرييليجز جيمس استعان فقد وجينجر، أنا بي العناية
إىل يأتي كان ما ودائًما الذكاء، ُمتَِّقد لطيًفا صبيٍّا كان جون. إرشاف تحت كاملًة، رعايته

بفمه. ر يُصفِّ وهو عمله
ال صبيٍّ من خِشنة «معاملة بأنه: َوَصَفه ملا تعرُّضه من للغاية ُمستاءً مرييليجز كان
ينتهي سوف الصبي أنَّ يَظنُّ أنه الثاني األسبوع نهاية ُقرب إيلَّ أرسَّ لكنه شيئًا.» يعرف

جيًدا. يصري أن إىل األمر به
ذلك ومع دوًما، حاله كان كما بشوًشا كان جيمس؛ فيه فارَقنا الذي اليوم جاء أخريًا

اليوم. ذلك صباح يف جدٍّا حزينًا بدا
وسيدي وأنت، وبيتيس، أمي الكثري؛ ورائي وسأترك راحٌل أنا «أتعِرف! لجون: قال
يف أعِرفه مخلوٌق ثمَة يكون لن مرييليجز. العجوز وِحصاني الخيول هذه ثم وسيدتي،
ي أمِّ مساعدة عىل قادًرا وسأصبح أعىل، وظيفة عىل سأحصل أنني ولوال الجديد. املكان

جون.» يا حقيقيٌّ مأزٌق إنه أظن، فيما هذا عمل قررُت كنُت ملا أفضل، بصورٍة
تُغادر أن استطعَت كنَت لو ألُقدِّرك كنُت ما لكنني بني؛ يا كذلك إنه جيمس، يا «نعم
هناك، أصدقاء لك يكون فسوف عليك؛ ن هوِّ الشعور. بهذا تشُعر أن دون األُوىل للمرة بيتك
لوالدتك، بالنسبة رائًعا هذا فسيكون ستفعل، أنك واثٌق وأنا عملك، يف نجحَت ما وإذا

كتلك.» جيدة وظيفة إىل وصلَت أنك ا جدٍّ فخورًة وستكون
أما جيمس؛ ُفقدان عىل آِسًفا كان الجميع لكنَّ همومه، من جون ف خفَّ وهكذا
جون أخرجه لهذا تماًما؛ للطعام شهيته وفَقد عديدًة، أياًما عليه حزينًا فظلَّ مرييليجز،
الخبَُب رفَع وقد لرُييِّضني، يُخرجني كان عندما القيادة، أِعنَّة من بِعنان أياٍم عدَة معه

قصريٍة. مدٍة خالل وتعاىف أخرى، مرًة الحبيب رفيقي معنوياِت جواري إىل والعْدُو
يفهم كان ألنه املساعدة؛ من قليًال ويُقدِّم اإلسطبل، إىل يأتي جو والد كان ما كثريًا

ا. جدٍّ له متحمًسا جون وكان التعلُّم، أجل من كبريًا جهًدا جو بذل وقد العمل، طبيعة
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الطبيب إىل الذهاب (18)

التِّبن، من طعامي تناولُت قد كنُت جيمس، رحيل من قليلة أياٍم بعد الليايل، إحدى يف
اإلسطبل جرس صوت عىل فجأًة استيقظُت ولكنِّي رسيًعا، ونمُت القشِّ فوق واستلقيُت
يَجري وهو أقدامه وْقع وسمعُت ينفتح، جون منزل باب سمعُت ثم ا، جدٍّ عاليًا يدقُّ وهو
يُناديني: وهو ودَخل اإلسطبل، باب وفتح أخرى، مرًة عاد أن لِبث ما لكنه الفناء. َصوب
أستطيع أن قبل وحتى ُوسعك.» يف ما كأحسِن اآلن تعدَو أْن يِجب بيوتي! يا «استيِقظ
باحثًا حوله ت يتلفَّ أخذ هذا بعد رأيس. يف واللجاَم ظهري عىل الرسج وَضع قد كان التفكري
يِده ويف هناك واقًفا السكواير كان الفناء. باب إىل رسيًعا أخبُّ جعلني ثم معطفه، عن

مصباح.
لَدينا ليس سيِّدتك؛ حياة إلنقاذ أعني، … حياتك إلنقاذ ُقد جون، يا «واآلن سيدي: قال
الراحة من قسًطا حصانَك وامنح الرسالة؛ هذه وايت الطبيب أعِط نضيعها. واحدة دقيقة

ممكن.» وقٍت أرسع يف وُعد النُُّزل، يف
كان ظهري. ُممتطيًا كان واحدة لحظة ويف سيدي»، يا وطاعًة، «سمًعا جون: قال
وانطلقنا البوابة، بفتح فأرسع الجرس، ات دقَّ سِمع قد الكوخ يف يعيش الذي البستاني
رسوم تحصيل بوابة إىل وصْلنا حتى التلَّة، عىل نزوًال ثم القرية، عرب ثم العزبة، عرب بعيًدا
الفور عىل الرجل فخرج بقوَّة، الباب عىل يرضب وراح ا، جدٍّ عاٍل بصوٍت جون نادى املرور.

بقوة. البوابة وفتح
ثم املال.» هو ها الطبيب! أجل من مفتوحًة البوابة أبقيَت هالَّ «واآلن، جون: قال

ثانيًة. انطلق
«واآلن جون: يل فقال النهر، جانب عىل الطريق من مستٍو طويٌل جزءٌ أمامنا كان
مسافَة وعدوُت ِمهماز، وال لسوٍط أحتَْج لم فعلتُه؛ ما وهذا جهدك.» قصارى ابذل بيوتي، يا
فاز الذي األكرب جدي أن أعتقد ال األرض؛ عىل أقدامي أضع أن أمكنني ما بأرسِع ميَلني
إىل وَصْلنا عندما منِّي. أرسع يجرَي أن يمكن كان نيومارِكت مدينة مضمار يف بالسباق
القديم رفيقي يا بيوتي! يا «أحسنَت وقال: رقبتي. عىل وربَت قليًال جون أوَقَفني الجرس
أخرى مرًة فانطَلقُت عاليًة، كانت تي ِهمَّ لكنَّ ُرسعتي، بإبطاء يل سيسمح كان الطيب.»
ُمنريًا؛ القمُر وكان كالصقيع، بارًدا الهواءُ كان قبل. من بها أجري كنُت التي بالرسعة
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هبَطنا ثم تلًة، صعْدنا ثم ُمظلمٍة، غابٍة عرب ثم القرى، إحدى عرب مَرْرنا للغاية. رائًعا كان
ومنها الطُّرقات خالل نا فِرسْ الجري، من أمياٍل ثمانية بعد البلدة إىل وصْلنا حتى عنها،
كان إذ الحىص؛ فوق أقدامي طقطقِة ِمن إالَّ تماًما ساكنًة الساحة كانت السوق. ساحة إىل
وايت. الدكتور منزل باب أمام ْفنا توقَّ عندما الثالثَة الكنيسة ساعُة ْت دقَّ نائمني. الجميُع
مرصاعيها، عىل نافذٌة ُفِتحْت الرعد. مثل الباب يطُرق راح ثم مرَّتنَي، الجرَس جون قَرَع

تريد؟» «ماذا وقال: النوم، قَلنْسوة يرتدي وكان منها، رأسه وايت الدكتور وأخرج
يعتقد إنه الحال؛ يف تأتي أن يُريدك وهو سيدي، يا ا جدٍّ مريضٌة جوردن السيد «زوجة

منه.» رسالٌة هي ها هناك. إىل الوصول من تتمكَّن لم إذا ستَموت أنها
معك.» آتي سوف «انتِظر، الطبيب: قال

الباب. عند كان ما ورسيًعا النافذة، وأغلق
للغاية، ُمنَهٌك وهو اليوم طوال البيت خارج ظلَّ ِحصاني أن األمر يف ما أسوأ «إن وقال:
أن يمكنني هل العمل؟ ما اآلخر. الحصان وأخذ ما، أمٍر يف لتوِّه استُدِعَي قد ابني أن كما

حصانك؟» آخذ
من قسًطا سأمنحه وكنُت سيدي، يا تقريبًا الطريق طوال عْدًوا هنا إىل جاء «لقد

سيدي.» يا مناسبًا هذا ترى دمَت ما يُمانع، لن سيدي أن أعتقد لكْن هنا؛ الراحة
قليل.» بعد ا مستعدٍّ سأكون «حسٌن، الطبيب: قال

خرج ا. جدٍّ عاليًة جسمي حرارة كانت رقبتي؛ عىل يربُت وراح جواري إىل جون وقف
الركوب. سوط ومعه إلينا الطبيب

آخر حتى يَجري سوف بيوتي بالك فإن سيدي؛ يا هذا إىل تحتاج «لن جون: قال
مكروه.» أيُّ يُصيبه أن أُحبُّ ال فأنا أمكن؛ إن سيدي، يا به اعتِن لديه. نََفٍس

جون تَركنا قد كنا لحظة ويف هذا.» يَحدث أالَّ أرجو جون، يا ال «ال، الطبيب: قال
خلَفنا. بعيًدا

بالراكب يكن لم كما جون، من وزنًا أثقَل الطبيب كان عودتنا. رحلة عن أحكَي لن
ترك قد الرسوم جمع بوابة عامُل كان جهدي. قصارى بذلُت فقد هذا ورغم الرباعة؛ الشديد
الطيب، رفيقي يا «واآلن وقال: الطبيب. أوقَفني التلَّة إىل وصلنا وعندما مفتوحة. البوابة
لكنَّ تقريبًا، أُنِهَكت قد كانت ُقواي إن حيث هذا، فعل ألنه ا جدٍّ سعدُت أنفاسك.» اْلتَِقط
وصلنا قد كنا قصرٍي وقٍت وخالل رحلتي، استكمال عىل ساعَدتْني القصرية االسرتاحة هذه

56



األسود الجمال

الفناء؛ باب عند سيِّدي وكان الكوخ؛ بجوار التي البوابة عند واقًفا جو كان العزبة. إىل
إىل جو وقادني املنزل، إىل معه الطبيُب ودخل بكلمة؛ يَنبس لم قادمان. ونحن سِمَعنا ألنه
بُوسعي يكن ولم تحتي، من ترتِعش أرُجيل كانْت البيت؛ إىل بالعودة سعيًدا كنُت اإلسطبل.
أرجيل، عىل يَسيل املاء كان جافة، واحدٌة شعرٌة جسمي يف تكن لم واللَّهاث. الوقوف سوى
يقول. أن جو اعتاد مثلما النار، عىل موضوع إناء مثل بُخاًرا، يُصِدر منِّي جزء كلُّ وكان
القليل، أقلِّ سوى الوقت ذلك حتى يعرف يكن ولم والحجم، السنِّ صغريَ كان املسكنٌي! جو
لكنني املجاورة، القرية إىل أُرِسل قد كان — يساعده أن يمكن كان الذي — والده أنَّ كما
غطائي عيلَّ يضْع لم لكنه وصدري، أرُجيل َدلَّك يعرفه؛ كان ما أفضل فَعل أنه يقنٍي عىل
مليئًا دلًوا أعطاني ثم َله. أتحمَّ لن وأني ا جدٍّ عاليٌة جسمي حرارة أن ظنَّ إذ يُدِفئني؛ الذي
الذرة، وبعض التِّبن بعض أعطاني ثم كلَّه، فرشبتُه ا، جدٍّ وجيًدا بارًدا كان ألَرشبه؛ باملاء
وأرتِجف، أرتِعش بدأُت ما رسعان لكنَّني الصواب. فعل قد أنه يظنُّ وهو اإلسطبل، وغادَر
وصدري، خاِرصتاي وكذلك تؤلِمني أرُجيل بدأْت قاتلة؛ بُرودٍة إىل جسمي حرارة واستحالْت
واقٌف وأنا الدافئ السميك غطائي إىل أتُوق كنُت كم أوه! كله. جسمي يف بوجٍع وشعرُت
رقدُت لذا امليش؛ من أمياٍل ثمانية أمامه كان لكْن موجوًدا، جون يكون أن تمنَّيُت أرتِجف!
عند جون صوَت سمعُت طويلٍة مدٍة بعد أنام. أن وحاولُت القشِّ من املصنوع فرايش عىل
وجلس جانبي إىل كان الفور، وعىل شديد. ألٍم يف كنُت ألنني ضعيفًة؛ أنًَّة فأطلقُت الباب؛
فغطَّاني كلَّه؛ عَرفه أنه عليه بدا لكْن به، أشُعر كنُت بما إخباره أستِطع لم بجواري. ُمنحنيًا
بعًضا يل وصنع الساخن؛ بعضاملاء إلحضار املنزل إىل أرسع ثُم ثالثة، أو للتدفئة بغطاءَين

ذلك. بعد نمُت أني وأظنُّ فرشبتُه، الدافئ، الشعري حساء من
غبي! ولٌد غبي! «ولٌد ِمراًرا: لنفسه يقول وسمعتُه للغاية. ُمستاءً كان جون أن يبدو
الجدوى.» عديمو بْية الصِّ إن أيًضا؛ بارًدا كان املاء أن الظنِّ وأغلب غطاء، عليه يُوَضع لم

ذلك. كل رغم طيبًا ولًدا كان جو لكنَّ
س أتنفَّ أن أستطع ولم شديد، بالتهاٍب رئتاي أُصيبت إذ الوقت؛ ذلك يف ا جدٍّ مرضُت
أو مرَّتنَي الليل أثناء يستيِقظ فكان نهار؛ ليَل يرعاني جون ظلَّ باأللم. أشُعر أن دون من
املسكني، «بيوتي يوًما: يل قال لرياني. يأتي اآلخر هو سيِّدي كان ما وكثريًا إيلَّ. ليأتَي ثالثة
سعدُت حياتها.» أنقذَت لقد أجل، بيوتي؛ يا سيدتك حياَة أنقذَت لقد الطيب، حصاني يا
لكان قليًال رنا تأخَّ كنا لو إنَّنا قال قد كان الطبيب أن يبدو ألنه الكالم؛ هذا بسماع للغاية
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وإنه الرسعة. بهذه يجري حصانًا قطُّ حياته يف يَر لم إنه لسيِّدي جون قال فات. قد األوان
بهذا؛ يعلم يكن لم جون لكنَّ أعرف، كنُت بالطبع باألمر. يعِرف كان الحصان وكأنَّ له بدا
كان هذا وأن لَدينا، ُرسعة بأقىص ننطِلق أن وجون أنا عيلَّ كان أنه أعرف كنُت األقل عىل

سيدِتنا. أجل من

محضجهل (19)

يوٍم وذات يوم. كل يأتي الخيول، طبيُب بوند، السيد كان مَريض. فرتُة طالْت كم أدري ال
وظننُت شديد بُدواٍر بعَدها أُِصبت وقد الدم. أجل من دلًوا يُمِسُك جون كان َفْصًدا؛ يل أجرى

أيًضا. ذلك ظنُّوا جميًعا أنهم وأعتِقد سأموت، أني
جعلْت ى الُحمَّ ألن هادئًا؛ أبقى لكي اآلخر اإلسطبل إىل مرييليجز ومعها جينجر نُِقلْت
معرفة أستطيع وكنُت ا، جدٍّ عاليًا يل يبدو خافٍت صوٍت أيُّ فكان للغاية، ُمرَهفتنَي أُذنيَّ
ذات يجري. كان ما بكل واعيًا كنُت منه. خارٍج أو املنزل إىل داخٍل شخٍص كل أقدام وْقِع
وبعدما تناولتُه بعدما مُلساعدته. توماسجرين فأتى عالًجا، يَسقيَني أن جون عىل كان ليلٍة
قال العالج. تأثريَ لريى ساعة نصف سينتظر إنه قال راحتي أجل من أمكنه ما جون بذَل
مربط إىل به أُتي قد كان طويٍل مقعٍد عىل للجلوس ذهبا وهكذا معه، سيبقى إنه توماس

الضوء. من أنزعج ال حتى أقدامهما؛ عند الفانوس وَوضعا مرييليجز،
خافت: بصوٍت جرين توم قال ثم صاِمتنَْي، الرُجالن جلس للحظٍة

يستطيع ال إنه ا؛ جدٍّ القلب منفِطر الصبيَّ إنَّ لجو؛ طيبًة كلمًة تقول أن جون يا «أرجو
رغم هو، خطأَه كان كله األمر أنَّ يعلم إنه يقول يبتِسم. أن يستطيع وال طعامه، تناول
بعد أحد أيُّ يُكلِّمه فلن بيوتي مات إن إنه ويقول يعرف، كان ما أفضل فعل أنه متأكٌد أنه
ولًدا ليس إنه كلمة؛ بمجرَّد ولو خاطره تُطيِّب أن أرى قلبي. إىل كالُمه نَفذ لقد أبًدا. ذلك

سيئًا.»
أعرف توم. يا هكذا، عيلَّ القسوة يف تُبالغ «ال بطء: يف جون قال الصمت من قليٍل بعد
صبيٍّا ليس أنه أعرف وأنا يقصد، كان إنه ُمطلًقا أقل ولم أذًى، أيِّ إلحاق يَقصد لم أنه
عند للغاية أثريًا كونه عن ناهيك مفخرتي، الحصان فهذا باألىس؛ أشُعر ولكنَّني سيئًا.
أستطيع مما أكثر لُهو الطريقة بهذه تُْهَدر قد حياته أن يف التفكري وإن وسيِّدتي، سيِّدي
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بعبارة غًدا؛ خاطَره أُطيَِّب أن فسأحاول الصبي عىل قسوُت أني ترى كنَت إذا لكْن َله! تحمُّ
بيوتي.» ة صحَّ نَْت تحسَّ إذا أقصد أخرى،

ينبغي، ا ممَّ أكثَر تقُسَو أن يف ترغب تكن لم أنك أعرف كنُت لك. شكًرا جون، يا «حسٌن
جهل.» محَض كان األمر أن تَعي بأنك سعيٌد وأنا

قائًال: أجاب عندما أجفل يجعلني جون صوُت كاد
أسوأ أنه تعلم أال جهل؟! محض إنه تقول أن لك كيف جهل! محض جهل! «محض
إذا األذى. يف تسبُّبًا األكثر أيُّهما يعلم وحَده والربُّ الرش؟ ارتكاب بعد اإلطالق، عىل يشءٍ
يظنُّون فإنهم أذًى!» أيَّ أقصد أكن لم أعرف، أكن لم «أوه! يقولوا: أن الناس بمقدور كان
الرضيَع ذلك تقتُل أن تقصد تكن لم مولووش مارثا أن أعتقد يُرام. ما عىل يشءٍ كل أن
لكنها ئة؛ امُلهدِّ األِرشبة ومن األمعاء من للريح الطارد دالبي عقار من جرعًة أعَطتْه عندما

الخطأ.» القتل بتُهمة ُحوِكمْت وقد بالفعل، قتَلتْه
صغرٍي طفٍل عالِج عىل تُقِدم أالَّ للمرأة ينبغي كذلك. ه تستحقُّ ما نالت «وقد توم: قال

ه.» يَرضُّ وما يُفيده ما تعِرف أن دون ضعيٍف
من نَوبات يف أخيه إيقاَع يقصد يكن لم ستاركي، «بيل قائًال: كالمه جون واصل
ذلك أن والنتيجة فعل. لكنه القمر؛ ضوء يف يُطارده وأخذ شبَح، أنه تظاَهَر عندما الرُّعب
يكون أن يكاد أمٍّ أيَِّة فخر َمبعث يكون أن املمكن من كان الذي الوسيم، الذكي الفتى
أنَت عرشة. الثامنة سنَّ يُدرك حتى عاش ما إذا أبًدا، فخر أيِّ َمبَعث يكون ولن أحمَق،
دفيئِتك باَب الفتاتان هاتان ترَكْت عندما أسبوعني، منذ شديد كرٍب يف كنَت توم، يا نفسك
قتَلت إنها قلَت لقد داخلها؛ إىل بالهبوب الرشق رياح لصقيع وسمَحتا مفتوًحا، الزجاجية

نباتاِتك.» من كبريًا قدًرا
غرس يف البدءُ عيلَّ د. تتجمَّ لم واحدٌة صغريٌة شتلٌة تبَق لم إنه كبري! «قدٌر توم: قال
لكي أذهب أين إىل أعرُف ال أني األمر يف ما وأسوأ أخرى. مرًة كلِّه املكان يف جديدة شتالٍت

حدث.» ما ورأيُت دخلُت عندما عقيل أفقد كدُت لقد جديدة. بشتالٍت آتي
جهل.» محَض كان لقد هذا؛ تقصدا لم الفتاتنَي أن واثٌق فإنَّني هذا «ورغم جون: قال
الصباح ويف أنام، وجعلني ناجًعا كان الدواء ألنَّ الحوار؛ هذا من املزيد أسمع لم
معرفتي زادت كلما هذه، جون كلماِت يف أفكر كنُت ما كثريًا لكنني كبري؛ ٍن بتحسُّ شعرُت

بالعالم.
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جرين جو (20)

والوعي، االنتباه شديَد وكان برسعة، يتعلَّم كان ا؛ جدٍّ جيدٍة بصورٍة عمله يف جرين جو تقدَّم
صغريَ كان — قبل من قلُت كما — لكنه كثرية؛ أموٍر يف عليه يعتِمد بدأ جون أن لدرجة
األيام أحد صباح يف تَصادف لكْن جينجر؛ أو أنا برتيييض له يُسَمح كان ما ونادًرا السن،
رسالٍة إرسال سيدي وأراد جاستس، يجرُّها وكان الحقائب حْمل بعربة جون خرَج أْن
بأن لجو أوامره فأصدر منَّا، أمياٍل ثالثة حوايل بُْعد عىل السادة، أحد منزل إىل الفور عىل
يقوَدني أن رضورة إىل نبََّهه أن ذلك عىل وزاد الرجل، إىل الرسالة يأُخذ وأن جني، يُْرسِ

بثَبات.
الطوب. تصنيع بساحة مَررنا حتى هدوء، يف عائَدين ِرسنا ثم الرسالة، جو أوصل
الطني يف بقوٍة مغروزًة عجالتُها وكانت الطوب، من ثقيلٌة حمولٌة عليها عربًة رأينا وهناك
الِحصاننَي ويرضب يُرصخ العربة سائق وكان ما، نوًعا عميقة آثاًرا فيه أحدثَت الذي الكثيف
يَبذالن الحصانان كان ُمحزنًا. منظًرا كان السري. عن جو توقَّف رحمة. دون من وط بالسَّ
لم لكنهما الطني، خارج العربة ليسحبا قوٍة من أوتِيا ما بكلِّ ويُكافحان هائًال جهًدا
يرتفعان َجنْباهما وأخذ وخارصتَيهما، أرجلهما من ق يتدفَّ العَرق كان تحريكها؛ يستطيعا
يسحب الرجُل أخذ بينما َمبلَغه، عضالتهما من عضلٍة كل من الجهُد بلغ كما وينخفضان،
بوحشية بالسوط ويرضبهما الحصاننَي يسبُّ وراح بُعنٍف، رأسه من األمامي الحصان

باِلغة.
تُمكِّنهما ال بقوٍة مغروزٌة فالعجالُت هكذا؛ الخيول جْلَد تُواِصل ال ْف، «توقَّ جو: قال

العربة.» تحريك من
َجلِدهما. يف واستمرَّ بل جو، قاله ملا الرجل يَكِرتث لم

ال إنهما العربة؛ حمولة تخفيف عىل أُساعدك سوف ف! توقَّ أرجوك ف! «توقَّ جو: قال
الحال.» تلك عىل تحريكها يستطيعان

كان أمري!» أنا أتدبَُّر وسوف الوِقح، الصغري الوغد أيها يَعنيك ال فيما ْل تتدخَّ «ال
ويف رأيس، جو لوى أخرى. مرًة الخيول عىل بالسوط وأهوى للغاية، وغاضبًا ثِمًال الرجل
هل أدري ال الطوب. مصنع صاحب منزل باتجاه رسعٍة بأقىص نعدو كنَّا التالية اللحظة
كنَّا كما واحد، رأٍي عىل كنَّا وجو أنا لكنني ال، أم هذه انطالقنا رسعة لريىضعن جون كان

هذا. من أبطأ امليضَّ نستِطع لم إنَّنا حتى للغايِة غاِضبنَْي

60



األسود الجمال

هل «مرحبًا! قائًال: صاح ثم الباب، جو طَرَق الطريق؛ جانب من قريبًا املنزل كان
بنفسه. كالي السيد وخرج الباُب ُفِتح البيت؟» يف كالي السيد

هذا السكواير من طلبات أية ة ثمَّ هل أمرك؛ من عجلٍة يف تبدو الشاب! أيها «مرحبًا
الصباح؟»

حصاننَي يَجِلد بك ة الخاصَّ الطوب تصنيع ساحة يف رجًال ة ثمَّ لكنَّ كالي، سيد يا «ال
يف سأساِعُده إني له وقلُت يل؛ االنصياع رفض لكنه ف، يتوقَّ أن منه طلبُت ُمميتًا. جلًدا
اذهب سيدي، يا أرجوك أخربك. لكي أتيُت لهذا يوافق؛ لم لكنه العربة، حمولة تخفيف

االنفعال. من يتهدَّج جو صوُت كان إليه.»
الفتى.» أيُّها لك «شكًرا املنزل: داخل من ُقبَّعته إحضار إىل يُسارع وهو الرجل، قال
أحد أمام الرجل أحرضُت حال يف رأيتَه بما ستشهد «هل قال: الصمت من دقيقٍة بعد ثم

القضاة؟»
طريقنا يف ومضينا الرجل، ذهب أيًضا.» بهذا سعيًدا وسأكون أفعل، «سوف جو: قال

رسيًعا. خبَبًا نَخبُّ املنزل إىل
تبدو إنك جو؟ يا بك ماذا إلهي، «يا الرسج: عن بنفسه الفتى قذَف عندما جون قال

للغاية.» مغَضبًا
ما كل قصَّ ُمنفعلٍة، لٍة ُمتعجِّ بكلماٍت ثم، للغاية.» غاضب أنني املؤكد «من الفتى: قال
غاضبًا املرءُ يراه أن املدهش من فكان للغاية، رقيًقا هادئًا فتًى املعتاد يف جو كان حدث.

الحد. هذا إىل
القضاء أمام للُمثول الرجل استُدعي سواءٌ بُني، يا الصواب فعلَت لقد جو! يا «حسٌن
أقول لكني األمر. يف ل التدخُّ شأنهم من ليس إنه قائلني سيمرُّون الناس من كثريٌ كان ال. أم
يرى حينما ل يتدخَّ أن إنساٍن كل شأن من فإن والظلم الوحشية هذه وجود حال يف إنه

بني.» يا الصواَب فعلَت لقد ذلك؛
وراح فعله، ما أقرَّ جون ألنَّ بالفخر؛ يشُعر وكان للغاية، هدأ قد جو كان عندئٍذ

املعتاد. من ثباتًا أكثَر بيٍد جسمي ويُدلِّك أقدامي، يُنظِّف
إىل الخادم جاء حني غدائهما، لتناول البيت إىل الذهاب وْشك عىل وجو جون كان
رجٌل ة ثمَّ ألنه الحال؛ يف ة الخاصَّ ُحجرته إىل جو حضور يطلُب سيِّدي إن ليقول اإلسطبل
جبهته، حتى الفتى وجُه تورَّد األمر. يف مطلوبة جو وشهادُة الخيول، ُمعاملة بإساءة ُمتَّهٌم

عليها.» يحصلون «سوف وقال: عيناه، وملَعْت
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الحال. يف وخرج وُسرتتَه، ُعنِقه َربْطَة جو فشدَّ قليًال.» هندامك من «أصِلح جون: قال
لكي إليه بالقضايا يُؤتى كان ما فكثريًا اْلُمقاطعة، ُقضاة من واحًدا كان سيدي إن وحيث
من ملدٍة اإلسطبل يف ونحن املزيد نسَمع لم عملُه. ينبغي الذي ما ليقول أو فيها، يَفِصل
اإلسطبل إىل جو عاد عندما لكْن َغداءهم، الرجال تناول ساعَة هذه كانت حيث الوقت،
نرى «لن وقال: خفيفًة وديًَّة لطمًة لَطمني لقد عالية؛ كانت معنوياته أنَّ رأيُت أخرى مرًة
أنه ذلك بعد سِمْعنا العزيز؟ صديقي يا كذلك أليس اآلن. بعد تُماَرس األشياء هذه مثل
عىل وكان الشديد، اإلرهاق من حالٍة يف كانت الخيول وأن الوضوح، بُمنتهى بشهادته أدىل
امُلحتَمل من وأن املحاكمة، إىل أُحيل العربة سائق وأن الوحشية، املعاملة تلك آثاُر أجسامها

ثالثة.» أو شهَرين مدَة بالسجن عليه يُحكم أن
بوصة بمقدار زاد طوله إن وقال جون ضحك تغيري. من بجو حلَّ ما مقداُر رائًعا كان
من كان كما تماًما ورقيًقا طيبًا ظلَّ لقد بالفعل. ازداد طوله أنَّ أعتقد وأنا األسبوع! ذلك
مرحلة تخطَّى وكأنما يفعله؛ كان ما كلِّ يف واإلرصار العزم من املزيُد ة ثمَّ كان لكْن قبل،

الفور. عىل الرجولة إىل الطفولة

الرحيل (21)

امُلحزنة التغيريات لكن الحني، ذلك حتى أعوام ثالثَة البهيج املكان هذا يف عشُت قد كنُت
وكان مريضة. كانت سيِّدتنا أن واآلخر الحني بني نسمع كنا علينا. تطرأ أن وْشك عىل كانت
لها ينبغي أنه سِمْعنا ثم املالمح. جادَّ قِلًقا يبدو سيِّدي وكان كثريًا، املنزل إىل يأتي الطبيب
الخرب وْقُع كان ثالث. أو لسنتنَي الحرارة دافئ بلٍد إىل تذهب وأن الحال، يف بيتَها تُغاِدر أن
عىل بدأ سيِّدي لكنَّ باألىس؛ يشُعرون الجميع كان املوت. أجراس كقْرع املنزل أهل عىل
الكالم سماع عىل اعتَْدنا إنجلرتا. ومغادرة ُممتَلكاته تصفية أجل من ترتيباِته يتَِّخذ الفور

غريه. يشءٍ حول يدور الكالُم يكن لم الواقع، يف اإلسطبل؛ يف ونحن املوضوع هذا يف
ثمة كان يصفر. كان ما فنادًرا جو وأما وحزن، صمٍت يف عمَله يُمارس جون كان

الوقت. َطوال نعمل وجينجر أنا وكنُت واإلياب؛ والذهاب الحركة من الكثري
اآلنستان جاءت ُمربِّيتهما. برفقة غادر، َمن أوَل هما فلورا جييسواآلنسة اآلنسة كانت
بعد بالفعل. كذلك كان وقد القديم، الصديق ُمعانقَة املسكني مرييليجز وعانََقتا لتوديعنا،
إيرل القديم، لصديقه وجينجر أنا سيِّدي باَعني لقد لنا. أُعدَّ قد كان بما سمعنا ذلك
فأعطاه مرييليجز أما هناك. ُمناسٍب بمكاٍن سنحظى أنَّنا يعتقد كان ألنه و…، مقاطعة
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برشط كان هذا لكنَّ بلومفيلد، السيدة زوجته أجل من قَزًما حصانًا يُريد كان الذي للكاهن،
ويُدَفن. الرحمة رصاصة عليه تُطَلق العمل عىل قادًرا يعود ال عندما وأنه أبًدا، يُباع أالَّ

وهكذا املنزل، شئون يف وللمساعدة بمرييليجز للعناية جو بلومفيلد السيُد وظَّف
العديد يف العمُل عليه ُعرض فقد جون أما ُمْرٍض. وضٍع يف أصبح مرييليجز أن تصورُت

االحتماالت. ويدرس قليًال سينتِظر إنه قال لكنه الجيدة، األماكن من
خيوله عىل ولريبت التوجيهات، بعض ليُعطيَهما رحيلهما ليلَة اإلسطبل إىل سيدي جاء
الخيوَل نحن أننا أعتقد صوته. نربة من ذلك عَرفُت للغاية؛ حزينًا يبدو كان أخرية. تربيتًة

الناس. من كثريٌ معرفتَه يستطيع ا ممَّ أكثر الصوت نربة خالل من نعرف أن نستطيع
العروض.» تلك من أيٍّا تقبْل لم أنك أرى جون؟ يا ستفعل ماذا قررَت «هل سيدي: قال
أمهاٍر ُمروِِّض وظيفِة عىل الحصول من تمكنُت لو أنَّني قررُت لقد سيدي؛ يا «ال
الحيوانات من كثريًا ألن يل؛ املناسَب هو هذا فسيكون األوىل، الدرجة من خيوٍل ومدرب
إذا الحال عليه يكون أن يتعنيَّ ال ما وهو الخاطئة، املعاملة جرَّاء وتفسد ترتِعب الصغرية
مساعدة من تمكنُت ولو دائًما، جيدٌة بالخيول عالقتي وأنا أمَرها. املناسب الرجُل توىلَّ ما
ما الخري. أعمال من شيئًا أمارس كنُت وكأنني فسأشعر جيدٍة ببدايٍة تحظى أن يف بعضها

سيدي؟» يا هذا يف رأيك
وهي الخيول، تفهم فأنت منك؛ العمل لهذا أنسَب أحٍد أيَّ أعرف ال «أنا سيِّدي: قال
أن أظنُّ الخاص؛ عملك س تؤسِّ أن الوقت بمرور تستطيع وقد تفهمك، — ما بطريقٍة —
إيلَّ. فاكتُب طريقة، بأي مساعدتُك بُوسعي كان وإذا تعمله. أن تستطيع ما أفضل هو هذا

توصيتك.» شهادة معه وأترك لندن، يف وكييل أُكلِّم وسوف
هذا لكنَّ امُلخلصة، املديدة خدمته عىل شكَره ثم لجون، والعنوان االسَم سيدي أعَطى
لقد هذا؛ ُل تحمُّ يمكنني ال سيدي، يا تفعل ال «أرجوك، فقال: جون. عىل جدٍّا كثريًا كان
لن لكننا َحِييت. ما أُردَّه أن أستطيع ولن أجيل، من الكثريَ الغاليُة وسيدتي أنَت فعلَت
كما أخرى مرًة عادْت وقد ما يوًما سيدتي نرى أن الربَّ ونسأل سيدي، يا أبًدا ننساكما
يتكلَّم، لم ولكنه جون، سيدي صاَفَح سيدي.» يا الرجاء نقطع أالَّ ينبغي قبل؛ من كانت

مًعا. اإلسطبل وغاَدرا
السابق، اليوم يف الثقيلة السفر بحقائب غادر قد الخادم كان األخري؛ الحزين اليوم جاء
الِفناء باب إىل وجينجر أنا العربَة أحرضُت ووصيفتها. وسيِّدتي سيِّدي سوى يتبقَّ ولم
ا ُمَعدٍّ يشءٍ كلُّ صار وعندما أخرى؛ كثريًة وأشياءَ والبُُسط الوسائد الخدُم وأخرج مرة. آلِخر
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املنزل، إىل األقرب الناحية عىل (كنُت ذراعيه بني سيدتي حامًال َرج، الدَّ عىل سيدي نزل
خدُم وقف بينما العربة، داخل برفٍق وضعها ثم يجري)؛ كان ما كلَّ أرى أن واستطعُت

يبكون. حوله املنزل
وقال: العربة إىل دخل ثم منكم.» واحٍد أيَّ ننىس لن أخرى. مرًة «وداًعا، سيدي: قال

جون.» يا «انطِلْق
الناس كان حيث القرية عرب ثم العزبة عرب ببطءٍ نخبُّ وأخذْنا العربة، إىل جو قفَز
«ليُباركهم وليقولوا: وسيدتي سيِّدي عىل أخريًة نظرًة ِليُلقوا منازلهم أبواب عند واقفني

الرب.»
العربة من قدَميها عىل مَشت سيِّدتي أن أعتقد القطار، محطة إىل وصْلنا عندما
الرب.» ليُباركك جون. يا السالمة «مع العذب: بصوتها تقول سمعتُها االنتظار. حجرة إىل
األشياءَ جو أخرَج حاَلما الكالم. يستطع لم ربما يُِجب؛ لم جون لكنَّ الِعنان، ة بَشدَّ أحسسُت
لجو يا املحطة. رصيف إىل مىضهو بينما الخيول، جوار إىل للوقوف جون دعاه العربة من
جاء ا جدٍّ قصرٍي وقٍت خالل دموعه. يُخِفي كي رءوسنا؛ من َمقُربة عىل وقف لقد املسكني!
األبواُب، أُغِلقت ثالٍث أو دقيقتنَي بعد ثم ُمتقطًعا، دخانًا يُطِلق وهو املحطة إىل القطار
دخاٍن سحائِب سوى وراءه تارٍك غريَ ُمبتعًدا، قضبانه عىل القطار وانزلق الحارس، ر وَصفَّ

عليها. قبضتَه الحزُن أوثَق وقلوٍب أبيض،
جون. عاد تماًما األنظار عن غاب عندما

السائق، مقعد إىل صعد ثم الِعنان، وتناول أبًدا.» أبًدا، ذلك بعد نراها «لن وقال:
حينئٍذ. بيتَنا يُعد لم لكنه بطء؛ يف البيت إىل وجو هو وقاَدنا

إيرلشال (22)

املنخفضة الخفيفة العربة يف مرييليجز جو ربَط اإلفطار تناول وبعد التايل اليوم صباح يف
وأخذ أوًال، وودَّعنا جاء لكنه الكاهن، بيت إىل يأخذه لكي سيدتي تستعملها كانت التي
القيادة، لجاَم وألبَسني الرسَج جينجر جون ألبَس ذلك بعد الِفناء. من لنا يصهل مرييليجز
إيرل يعيش حيث إيرلشال، عزبة إىل تقريبًا ميًال عرش خمسة مسافَة الريف عرب وقادنا
عرب الساحة إىل دَخلنا اإلسطبالت، من وكثريٌ ا جدٍّ رائٌع منزٌل يُوَجد كان و… مقاطعة
يأتي. أن قبل الوقت بعُض مرَّ يورك. السيد مقابلة جون وطَلب الحجارة، من مبنيٍّ مدخٍل
كان فيُطاع. يَأُمر رجٌل بأنه الحال يف صوته نربُة وأنبأَتْني املظهر، حسَن كهًال رجًال كان
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إىل ليأُخذنا سائًسا نادى خاطفًة نظرًة علينا ألقى أن وبعد جون، مع للغاية ومهذَّبًا َودوًدا
امُلرطِّبات. بعض لتناول جون ودعا حظائرنا،

ُمجاِورتنَي حظريتنَي يف ووضَعنا التهوية، جيِد ُمرشٍق إسطبٍل إىل السائُس أخذَنا
والسيد جون جاء الساعة نصف حوايل بعد وأطَعمنا. أجسامنا دَلك حيث ِلبَعض، بعضهما

لرَيَيانا. اإلسطبل إىل — الجديد ُحوِذيَّنا سيَصري الذي — يورك
هذَين يف عيبًا أرى ال أنا مانيل، سيد يا «واآلن جيًدا: منَّا ُكلٍّ إىل نظر أن بعد وقال،
إىل تحتاج أحيانًا وأنها البرش، مثل به تتفرَّد ما للَخيل أنَّ نعِرف جميًعا لكنَّنا الِحصاننَي؛
تودُّ الِحصاننَي هذَين من أيٍّ خاصيف يشءٍ أيُّ َة ثمَّ كان إن أعرف أن أريد ُمختلفة. ُمعاَملة

تذُكره.» أن
هذَين من أفضَل الخيول من زوًجا البلدة يف أنَّ أعتقد ال الواقع، «يف جون: قال
األسود فالحصان ُمتشاِبَهني؛ ليسا لكنهما ِفراقهما، عىل ا جدٍّ لحزيٌن وإنَّني الحصاننَي،
قاسيًة، كلمًة قطُّ يسمع لم أنه وأعتقد اإلطالق، عىل حصاٍن يف رأيتُه طبع بأفضِل يتمتَّع
ما ذ يُنفِّ أن يف تَكُمن كلَّها ُمتعتَه أن ويبدو ُمهًرا، كان أن منذ قطُّ للرضب تعرَّض وال
وقد املعاملة؛ لسوء تعرََّضْت قد أظن، فيما أنها، من بدَّ فال هذه، الَكستَنائية ا أمَّ منه؛ تريده
كانت كما العضَّ تُكِثر كانت إلينا جاءت عندما باَعها. الذي التاِجر من كهذا كالًما سِمعنا
وعىل تدريجيٍّا. يُرام ما عىل يسري يشءٍ كلُّ بدأ منزلنا طبيعَة عَرفْت عندما لكنها منَّا، ُمرتابًة
فلن معاملتُها أُحِسنْت ما وإذا الطبع، ة ِحدَّ آثار من أثٍر أدنى منها أَر لم سنواٍت ثالث مدى
أرسُع بطبيعتها جسمها ِبنْيَة لكنَّ العمل. يف منها رغبًة أكثر وال أفضل حصاٌن هناك يكون
يَجعلها طقِمها يف خطأٍ وأيُّ يزعجه، ا ممَّ أكثَر يُزعجها فالذباُب األسود؛ الحصان من تهيًُّجا
املعاملة هذه تردَّ أن يَبعُد فال بُظلٍم أو بقسوٍة ُعوِمَلت وإن منه؛ أكربَ بدرجٍة تضطِرب

هذا.» تفعل ة الِهمَّ العاليِة الخيول ِمن كثريًا أن تعرف إنك بِمثلها.
إسطبالٍت يف السهل من ليس أنه تعِرف لكنك تماًما؛ هذا أفهم «بالطبع، يورك: قال
يف ما أبذل إنَّني تماًما؛ يكونوا أن لهم ينبغي ما عىل كلُّهم الخيل سائسو يكون أن كهذه

الفَرسة.» عن ُقلتَه ما أتذكَّر سوف بذلك. أكتفَي أن سوى أملك وال ُوسعي،
أُشري أن يل «ينبغي وقال: جون توقَّف حينما اإلسطبل، من للخروج طريقهما يف كانا
لنا وقال قط، واحًدا األسوُد الحصاُن يرتِد فلْم قط؛ منهما أيٍّ مع امِلرفَع نستخِدم لم أننا إىل

األخرى.» الفَرس طباع أفسَدت التي هي الِكَعام إنَّ التاجر

65



األسود الجمال

شخصيٍّا أنا امِلرفع. يرتَِديا أن من بدَّ فال هنا إىل جاءا داما ما الواقع، «يف يورك: قال
ا؛ جدٍّ معقولًة معاملًة الخيول اللورد فخامة يُعاِمل ما ودائًما ُمرًخى، ِعناٍن استخدام ل أُفضِّ
عربتِها خيول رءوُس تَُشدَّ لم وإذا املظهر، أناقة تَنُشد إنها آخر؛ شأن ذلك … سيِّدتي لكنَّ
هذا، أفعل وسأظلُّ الِكعام، عىل أعِرتض ما دائًما إنني إليهم. تَنُظَر فلن بإحكاٍم أعىل إىل

العربة!» سيدتي تَركب عندما شدُّها يُحَكم أن من بدَّ ال لكْن
فاتَني وإالَّ اآلن، أذهب أن يِجب ولكن للغاية، يؤسفني هذا، «يؤسفني جون: قال

القطار.»
الحزن. غاية يف صوته وبدا األخرية، للمرة ويكلِّمه عليه يربُت منَّا واحٍد كلِّ من وَدنا
انرصف، ذلك وبعد لتوديعه، قوله أستطيع ما كلَّ هذا كان منه؛ قريبًا وجهي رَفعُت

ُمطلًقا. الحني ذلك منذ أره ولم
هيئتنا. من مرسوًرا وبدا علينا، نظرًة ِليُلقَي و… مقاطعة لورد جاء التايل اليوم يف

التي الشهادة هو الثقة هذه ومصدر الحصاننَي، هذَين يف كبرية ثقًة لديَّ «إن قال:
ُمتطابَقني، غريُ لونَيْهما أن شكَّ ال التهما. مؤهِّ عن جوردن السيد صديقي إيَّاها أعطاني
قبل الريف. يف بقائنا فرتة طوال العربة جرِّ يف جدٍّا جيَدين سيكونان أنهما أعتقد لكنني
األسود الحصان أن أظنُّ بارون؛ للحصان نظرٍي إيجاَد أحاول أن يِجب لندن إىل نذهب أن

للركوب.» ممتاٌز
عنَّا. جون قاله بما يورك أخربه ذلك بعد

تُلِبسها عندما امِلرفع تُرِخَي وأن بانتباه، الفرسة تُراقب أن عليك «حسٌن. اللورد: قال
وسوف األمر. بداية يف امُلالَطفة من قليٍل مع ا جدٍّ حسنًا بالءً سيُبِليان أنهما واثٌق أنا إيَّاه؛

لسيدتك.» هذا أذكر
اإلسطبل ساعة ت دقَّ وعندما فيها، وربَطنا العربة جرِّ أطقَم السائُس ألبَسنا الظهر بعد
أو بثالث أكربَ وكان الفخامة، غاية يف كلُّه املكان كان املنزل. أمام إىل قاَدنا الثالثَة ُمعِلنًة
لحصاٍن كان إن هذا بهجته، نصِف يف يكن لم لكنَُّه بريتويك، يف القديم املنزل من مراٍت أربع
مع رماديَّتنَي، بزَّتنَي يرتَِديان وكانا بنَْي، ُمتأهِّ يِقفان الخَدم من اثناِن كان رأي. له يكون أن
سيِّدتي نزول لدى الحرير حفيف صوت سِمعنا قليٍل بعد بيضاء. وجوارَب قرمزية رساويَل
القامة طويلَة امرأًة كانت علينا؛ نظرًة ِلتُلقي سيِّدتي استدارت الحجرية. لَّم السُّ درجات عىل
تُقْل لم لكنها ما، يشءٍ عن راضيٍة غريَ كانت أنها عليها وبدا الغرور، مالمحها عىل يبدو
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عىل أنه لكم أؤكد لكنَّني ِمرفًعا، فيها أرتدي مرٍة أوَل هذه كانت العربة. إىل ودخلْت شيئًا،
فإنَّ واآلخر، الحني بني رأيس خفض عىل ُقدرتي عدُم ُمزعًجا بالتأكيد كان أنه من الرغم
بدْت لكنَّها جينجر، عىل بالقلق شَعرُت أرفعه. أن اعتَدُت ا ممَّ أعىل رأيس يَُشدَّ لم امِلرفع هذا

ومطمئنَّة. هادئًة
عىل الخادمان وكان أخرى، مرًة الباب عند كنَّا التايل اليوم ظهر بعد الثالثة الساعة يف
لَّم، السُّ درجات عىل سيدتي ونزَلت الحريريِّ الفستان حفيَف سِمعنا ثم السابقة، هيئتهما
ليسا إنهما هذا؛ من أعىل الحصاننَي هذَين رأَيسْ ترفع أن عليك «يورك، آِمرة: بنربٍة وقالت

هكذا.» يَُريا ألن أهًال
هذَين لكنَّ سيِّدتي، يا ُعذًرا «أستميحِك جم: بأدٍب وقال العربة، عن يورك نزل
أن األسلم من سيكون إنه سيدي قال وقد سنوات، ثالث منذ امِلرَفع يرتديا لم الِحصاننَي

قليًال.» أكثر أرفعهما أن فيُمكنني سيادتُِك تُحبِّني لو لكْن تدريجيٍّا، عليه نُعوَِّدهما
ذلك.» «افعل قالت:

ما عىل واحٍد ثقٍب مسافَة ه قرصَّ بنفسه؛ الِعنان طول وقرصَّ رأَسينا من يورك دنا
أن علينا كان اليوم ذلك ويف لألسوأ، أو لألحسن سواءٌ فرًقا، يُحِدُث صغرٍي قدٍر كلُّ أظن.
أن بالطبع أريد كنُت أسَمُعه. كنُت ما أفهم بدأُت ساعتها االنحدار. شديدَة تلًَّة نَصعد
عندئٍذ عيلَّ كان ال، لكْن تعوَّدنا؛ كما بعزم، األعىل إىل العربة وأسحب األمام، إىل رأيس أجعل
ظهري يف اإلرهاُق وظهر كلَّها، طاقتي هذا استنزف وقد ألعىل، مرفوٌع ورأيس أسحب أن
وإذا سيئًا، ليس هذا لكنَّ املرفع؛ هو ما عَرفَت «اآلَن جينجر: قالت وصْلنا عندما وأرُجيل.
لو لكْن هنا؛ ا جدٍّ جيدة بمعاملٍة نحظى ألنَّنا منه؛ أتشكَّى فلن بكثرٍي هذا من َ أسوأ يُصبح لم
أفعل.» ولن هذا، ل تحمُّ أستطيع ال فأنا فليَحذروا! عندئٍذ إلهي، يا ألعىل، رأيس شدَّ أحَكموا
التطلُّع من وبدًال وأكثر، أكثَر ان يُقرصَّ ِمرَفعانا كان ثقب، ِتلَو وثقبًا يوم، بعد يوًما
األُخرى هي جينجر بَدْت أرهبه. بدأُت — ُمتعوًِّدا كنُت كما — طقمي ارتداء إىل برسوٍر
ألنه انتهى؛ قد األسوأ الجزء أنَّ اعتقدُت وأخريًا القليل. أقلِّ سوى تُقل لم أنها مع ضجرًة،
ما بقدر معه أتكيَّف أن وقررُت الِعنان، تقصري من مزيٌد ة ثمَّ يكن لم أياٍم ِة عدَّ مدى عىل
بهجة؛ مصدَر ال دائم، ضيٍق مصدر الوقت ذلك يف صاَر أنه مع واجبي، أُؤدَِّي وأن أستطيع

بعد. أتى قد يكن لم األسوأ لكنَّ
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الحرية أجل من إرضاب (23)

أي من أعىل الحرير حفيف صوُت وكان املعتاد، عن النزول يف سيدتي تأخَرْت يوٍم ذات
مىض. وقٍت

ترفع «أَلن قصري: صمت بعد أردَفْت، ثم ب…» مقاطعة دوقة منزل إىل «انطِلق قالت:
عبارات ِمن املزيد تُسِمعني وال الحال يف ارفعهما يورك؟ يا أبًدا الحصاننَي هذَين رأَيسْ

تلك.» والهراء امُلسايرة
إىل بقوٍة رأيس سحَب ثم جينجر. رأِس عند السائُس وقف بينما أوًال، إيلَّ يورك جاء
كانت التي جينجر إىل ه توجَّ ثم أُطيقه؛ أَكد لم أنَّني لدرجة ا جدٍّ الِعناِن شدَّ وأحكَم الخلف،
التي وبالطريقة الشكيمة، لها تسمح ما بقْدر وألسفل ألعىل صٍرب بنَفاد برأسها تقِذف
فيها نزَع التي اللحظة ويف لها، سيحُدث ما جيًدا أدرَكت قد كانت مؤخًرا. عليها تعوََّدْت
أنَّ لدرجِة عاليًا فجأًة وشبَّْت الفرصَة انتهَزت ه يُقرصِّ لكي املعدنية حلقِتِه من الِعناَن يورك
عىل ينقلب فكاد السائس أما رأسه؛ عن قبعتُه وسقَطت أنفه يف عنيفًة رضبًة ى تلقَّ يورك
جسمها تُحرِّك وظلَّْت لهما، ا ندٍّ كانت لكنها الحال؛ يف رأسها إىل منهما كلٌّ أرسع ظهره.
شديدٍة باستماتٍة بأقدامها وترُكل الخلفيَّتنَي قائمتَيها عىل وتشبُّ وألسفل، ألعىل عنٍف يف
بعدما أرًضا، وسقَطْت مبارشًة ركلًة بيننا الفاصل العربة عريش ركَلْت وأخريًا للغاية.
من ستُسبِّبه كانْت ما يعلم أحد ال منها. القريب حاِفري جانب يف عنيفًة رضبًة رضبتْني
الوقت ويف مقاوَمتَها، ليمنََع رأسها عىل الحال يف يورك جلَس أْن لوال هذا من أكثَر األذى
وُفكُّوا الرافعة بإحضار أِرسعوا األسود! الحصان سيور «فكُّوا قائًال: يصيح أخذ نفسه
ِليُجبني تحلُّوه. أن تستطيعوا لم إذا هنا، من الجانبي الجرِّ َطوق اقطعوا العربة! عريش
قليٍل بعد املنزل. من بسكنٍي آخُر وجاء الرافعة، إحضار إىل الخَدم أحد أرسع ما!» أحٌد
إىل أدخلني إن وما حظريتي. إىل واقتادني العربة، ومن جينجر جوار من السائس حرََّرني
أنني ولو حدث، ما بسبب ا جدٍّ ُمنفعًال كنُت يورك. إىل بالرجوع أرسع حتى كنُت حيُث
الحني، ذلك يف شكٍّ دون من فعلتُها لكنُت يديَّ رفع عىل أو الرَّكل عىل ذلك قبل تعوَّدُت كنُت
رأيس وكان رجيل، يف بأَلم وأشُعر غاضبًا، هناك ووقفُت قط، ذلك قبل أفعلها لم لكنَّني
شديدٍة حالٍة يف كنُت خفِضه. عىل أقوى أكن ولم املعدنية، ج الرسَّ حلقة إىل مشدوًدا يزال ال

منِّي. يقِرتب شخٍص أول َرْكل إىل شديٍد بميٍل وشعرُت التعاسة، من
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اإلسطبل، إىل بجينجر الخيل ساِئيس من اثنان يأتي أن قبل طويٌل وقٌت يمِض لم لكن
جاء ثم أوامره، وأصدر معها يُورك جاء والرضوض. الجروح من كبرٍي بقدٍر ُمصابًة كانت

وأنزله. رأيس حرَّر الحال ويف عيلَّ. نظرًة ليُلقي
قريبًا. األذى من ليشءٍ نتعرَّض أن ع أتوقَّ املرافع! لهذه «تبٍّا نفسه: وبني بينه قال
السيطرة يستطيع ال امرأٍة َزوُج كان إذا مهًال، لكْن شديًدا. غضبًا سيدي يغَضب سوف
كانت وإذا األمر، هذا من يديَّ أغِسل فإنني لذا بالتأكيد؛ يَستطيع لن ِمثيل خادًما فإن عليها

أفعله.» ما بيدي فليس الدُّوقة حديقة حفل إىل الذَّهاب تستطيع ال
يف وجودهم. يف باحرتاٍم يتكلم كان ما فدائًما الرجال؛ أمام الكالم هذا يورك يُقل لم
فوق الركلة فيه يُت تلقَّ الذي املكان وجَد الفور وعىل كلَّه، جسمي يجسُّ أخذ اللحظة تلك
عليه وضع ثم دافئ، بماءٍ ُمبلَّلٍة بإسَفنْجة يُمَسح أن فأمر ويؤملني؛ ُمتورًِّما كان عرقوبي.

الطبي. الَغسول من قليٌل
لرغبة اإلذعان عىل يورك والم حَدث، بما عِلم عندما كثريًا و… مقاطعة لورد انزعج
لكْن فخامته، من إالَّ امُلستقبَل يف األوامر ى يتلقَّ أالَّ ل يُفضِّ بأنه يورك عليه ردَّ ما وهو سيِّدِته،
اعتقدُت تماًما. قبُل من عليه كانت ما عىل سارت األمور ألن شيئًا؛ أثمر هذا كالمه أنَّ أظنُّ ال
أن مقدوري يف ليس ربما لكن هذا، من أفضَل خيوله عن الدفاع يستطيع كان يورك أن

األمور. تلك عىل أحُكم
واحٌد قال كدماتها من تعافْت عندما لكن قط، ذلك بعد العربة يف جينجر تُربَط لم
صيٍد فرَسة ستكون أنها متأكًدا كان يأخذها؛ أن يُحبُّ إنه الصغار و… اللورد أبناء من
ماكس، يُدعى جديد رفيٍق عىل وحصلُت العربة، جرِّ عىل ُمجربًا ظللُت فقد أنا، أما جيدًة.

له. يتحمَّ أن له تَسنَّى كيف سألتُه: املشدود. الِعنان عىل دائًما ُمتعوًِّدا كان لكنه
وسوف ُعمري، يُقرصِّ لكنه له؛ أتحمَّ أن عيلَّ يِجب ألنه لُه أتحمَّ أنا الواقع، «يف قال:

بارتدائه.» تلتزم أن عليك كان إذا أيًضا أنَت ُعمرك يُقرصِّ
إلينا؟» بغيض هو كم يَعرفان سيَدينا أن تظنُّ «هل قلُت:

يف كنُت مرة ذات جيًدا. ذلك يَعرفون الخيول وأطباء ار التُّجَّ لكنَّ أعرف، «ال أجاب:
يرفع وكان ُمرتاِفَقني، نسري كي آخَر وحصانًا أنا يُدرِّبني كان الذي التجار، أحد إسطبل
هناك رجٌل يُوَجد كان يوم. بعد يوًما األعىل إىل قليٍل بمقداٍر — قوله حدِّ عىل — رأَسينا
مدينة أهل إن هذا. نفعل لم إذا يَشرتوها لن الناس «ألنَّ فقال: ذلك. يفعل ملاذا فسأله:
تخطو. وهي عاليًا أرُجلها ترفع وأن ألعىل، رءوَسها خيولُهم تَرفع أن يريدون ما دائًما لندن
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تُصاب أو تُنَهك، الخيول إن التجارة. أجل من جيٌد لكنه للخيول، ا جدٍّ سيئ هذا أن شكَّ ال
كالمه ماكس تابع منها».» جديَدين زوَجني لرشاء يأتون وهم قصري، وقٍت باألمراضخالل

بنفسك.» تحُكم أن وتستطيع ، بأُذُنيَّ منه سمعتُه ما «هذا قائًال:
يصُعب ا َلِممَّ سيدتي عربة يف ِطواٍل أشهٍر أربعة مدى عىل امِلرفع ذلك ِمن عانيتُه ما إنَّ
أو تي صحَّ فَقدُت لكنُت كثريًا هذا من أطول استمرَّ كان لو أنه تماًما متأكٌد لكنَّني وصُفه،
بسبب اآلن لكن الفم، من الرَّغوة خروج هو ما قطُّ ذلك قبل أعرف لم إنَّني جأيش. ِرباطة
رأيسوحلقي، فيه ُوِضع الذي امُلقيَّد الوضع وبسبب وفكِّي، لساني يف الحادَّة الشكيمة تأثري
ا، جدٍّ جيٌد يشءٌ هذا رؤيَة أن الناس بعُض يظنُّ فمي. يف تقريبًا دائًما ن يتكوَّ الزَّبَد كان
طبيعيٍّ غريُ الخيِل فم من الرغوة خروج لكنَّ نشيطة!» مخلوقاٍت من لها «يا ويقولون:
من نوٍع عىل مؤكِّدة عالمٌة إنه بسواء؛ سواءً طبيعي غريُ البرش فم من خروجها أنَّ ِمثلما
الذي األمر الهوائية، قَصبتي عىل ضغٌط ة ثمَّ كان هذا، إىل إضافًة له. االنتباُه ويِجب اإلرهاق،
َعَميل من أعود كنُت باملرة؛ مريٍح غريَ أمًرا عندي س التنفُّ عملية من يجعل كان ما كثريًا
ُمرهٌق أني أشعر كنُت كما متقرَِّحنْي، ولساني وفمي ُموَجَعنْي، ُمجَهَديْن وصدري ورقبَتي

ُمحبَط.
كنُت ما رغم هنا، لكن يل؛ صديقان وسيدي جون أن القديم منزيل يف دائًما أعرف كنُت
يعرف، يورك كان ربما صديق. يل يكن فلم كثرية، نَواٍح من جيدٍة معاملٍة من به أحظى
يراه كان أنه أظنُّ لكني يُضايقني، املرفع ذلك كان مًدى أيِّ إىل عَرف أنه ا جدٍّ ح امُلرجَّ ومن

أَلمي. من للتخفيف يشءٌ يُفَعل لم حال، كلِّ عىل منه. فكاك ال طبيعيٍّا أمًرا

الهاربة الفرسة أو آن، الليدي (24)

يورك وأخذوا لندن، إىل عائلته من جزءٍ مع و… مقاطعة لورد ه توجَّ الربيع فصل بداية يف
رئيُس وبقي الخدمة، أجل من املنزل يف األخرى الخيول وبعُض وجينجر أنا تُِركُت معهم.

علينا. اإلرشاف ليتوىلَّ الخيل سائيس
يف تخرج ولم أقعَدها، مرًضا ا جدٍّ مريضًة املنزل، يف بِقيَت التي هارييت، الليدي كانت
لقد ها. عمِّ أبناءِ أو أخيها مع الجواد َصْهوة امتطاءَ ل تُفضِّ فكانت آن الليدي أما قط. العربة
لتمتطَي أنا اختارتْني لقد جميلة. كانت ما بقدِر ورقيقًة مرحًة وكانت بارعة، فارسًة كانْت
النقيِّ الهواء يف هذه الركوب برحالت ا جدٍّ أستمِتع كنُت أوسرت». «بالك وأسَمتْني ظهري،
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فاتح، َكستَنائٌي لونُها فرسًة هذه ليزي كانت ليزي. مع وأحيانًا جينجر، مع أحيانًا البارد؛
أدائها بسبب وذلك الرجال؛ السادة عند ا جدٍّ أثريًة وكانت أصيلًة، فرسًة تكون أن وكادت
أخربتْني — منِّي أكثَر عنها تَعرف كانت التي — جينجر لكنَّ سة؛ امُلتحمِّ وروحها املمتاز

اليشء. بعض املزاج عصبيَّة كانت أنها
يمتطي ما دائًما كان بالنتاير؛ ويُدعى الرجال، السادة من القرصواحٌد يف يمكث كان
الركوب َرسج بوضع يوٍم ذات أمَرْت آن الليدي أنَّ لدرجة كثريًا يمدحها وكان ليزي، َصهوَة
الرجُل بدا الباب إىل وصْلنا عندما أنا، ظهري عىل اآلخر الرسج ووضِع ظهرها عىل الجانبيِّ

للغاية. قلًقا
أوسرت؟» بالك الطيَب حصانَك سئمِت هل هذا؟ «كيف وقال:

وسوف مرة، تمتطيه أتُركك لكي يكفي بما لطيفٌة لكنني ُمطلًقا. ال، «أوه، أجابت:
كثريًا أقرَب يجعالنها ومظهرها حجمها أن تعِرتف أن عليك ليزي. الجذَّابة فرستَك أُجرُب

سيِّدة.» تركبُها فرسًة تكون ألن ل امُلفضَّ حصاني من
انفعاًال أرسُع لكنها جميلٌة، مخلوقة إنها تركبيها. بأالَّ أنصحك أن يل «اسمحي قال:

َجني.» ْ الرسَّ تُبدِّيل أن أرجوِك تماًما؛ آمنًة ليست إنها لك، أؤكد سيدة. تركبها أْن ِمن
الطيَب الحِذَر رأَسك تُقلق ال أرجوك العزيز، ي عمِّ «ابَن تضحك: وهي آن السيدة قالت
مع ا، جدٍّ عديدًة مراٍت الصيِد كالَب الَحقُت وقد رضيعة، طفلًة كنُت ُمذ فارسٌة إنَّني بأمري.
وأنا الحقيقة، هي هذه تبقى لكْن الصيد؛ السيداُت تُمارس أن عىل توافق ال أنك أعرف أني
غايَة جميعكم بها ُموَلعون الرجال السادة معَرش أنتم التي هذه ليزي أُجرِّب أن عىل عازمٌة

مثلُك.» طيٌب صديٌق يفعل كما فضلك، من الركوب عىل ساِعدني لذا الوَلع؛
الشكيمة عىل نظرًة وألقى ج، الرسَّ عىل برفٍق فأجلَسها ليُقال، الكالم من مزيٌد يَبَق لم
إذا لالنطالق نستعدُّ وبينما ظهري. اعتىل ثم يِدها، يف بلُطٍف الِعناننَي ووضع والكابح،
«هل فيها: جاء هارييت. الليدي من ورسالٌة الورق من ُقصاصٌة ومعه يَخرج الخَدم بأحد
اإلجابة؟» ويُحِرضون عنها، نيابًة عيادته يف السؤاَل هذا أشيل الدكتور بسؤال يَسمحون

انطلْقنا فيها. منزٍل آِخَر الطبيب منزل وكان تقريبًا، ميٍل بُعد عىل تَقُع القرية كانت
أشجار بني املنزل إىل يؤدي قصريٌ درٌب َة ثمَّ كان بوابته. إىل وصْلنا حتى كبرية بسعادٍة

الُخرضة. دائمة طويلة
«سوف قالت: لكنها آن، الليدي أجل من سيفتحها وكان البوابة، عند بالنتاير نزل

البوابة.» عىل أوسرت ِعنان تُعلِّق أن وتستطيع هنا، أنتظرك
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دقائق.» خمس من أكثَر أغيب «لن وقال: برتدُّد إليها نظر
وليزي.» أنا منك أهُرب لن تستعجل؛ ال «أوه،

البوابة، أعىل يف التي الحديدية النتوءات من مسماٍر يف ِعناني بالنتاير السيد علَّق
خطواٍت بُعد عىل الطريق جانب إىل هدوءٍ يف تقف ليزي كانت األشجار. بني رسيًعا وتوارى
يَديها يف ُمرًخى والِعناُن اطمئناٍن يف جالسًة الشابة سيِّدتي كانت ناحيتي. وظهُرها قليلة،
ثم املنزل، إىل وصَلْت حتى فاريس أقداِم لوقِع أُصغي ظللُت قصرية. أغنيًة تُدنِدُن وهي
بوابتُه وكانت للطريق، امُلقابلة الجهة يف مَرج هناك كان الباب. عىل يطرق وهو سمعتُه
األمهار ِمن والعديُد العربات، جرِّ خيول بعُض منها خَرج تحديًدا اللحظة هذه يف مفتوحة؛
بسوٍط فرقعًة يُحِدث خلَفها صبيٌّ راح بينما ا، جدٍّ فوضوية بطريقٍة تخبُّ خرَجْت الصغرية،
يتخبَّط وراح الطريق، إىل منها واحٌد واندَفع مِرحًة، جامحًة األمهاُر كانت يِده. يف كبرٍي
أو األبَله، امُلهر ذلك هو السبب كان وسواءٌ الخلفيَّة، ليزي بأرجل اصطَدم حتى ِمشيته يف
وانطَلقْت عنيفًة، ركلًة برجلها رَكلْت فقد أعرف؛ ال مًعا، كالهما أو العالية، السوط َفرقعة
الرسج، عىل من تَقُع كادْت آن السيدة أن لدرجة ا، جدٍّ مفاجئًا ذلك كان طائًشا. عْدًوا تعدو
وظللُت للمساعدة؛ طلبًا ا حادٍّ عاليًا صهيًال أطلقُت وهنا الفور. عىل تواُزنَها استعادت لكنها
أفكَّ كي عاليًا برأيس وأقِذف هوادة، بال بحاِفَري األرض أرضب ورحُت وأصهل، أصهل
يف يُفتِّش وراح يعدو، البوابة إىل بالنتاير جاء حيث طويًال، لالنتظاِر أُضَطرَّ لم الِعنان.
يف اللحظة تلك يف صار والذي رسيًعا، امُلنطِلَق الجسم ملَح أْن يلبْث لم لكنه قلق، يف املكان
سوٍط إىل أحتَْج لم البرص. مْلح يف الرسج فوق بالنتاير قفز الطريق. عىل ا جدٍّ بعيٍد مكاٍن
إىل وانحنى الِعناَن، يل فأطلَق ذلك هو والحَظ راكبي، لهفة نفس يف كنُت إذ ِمهماز، إىل وال

خلفهما. وانطَلْقنا قليًال، األمام
وبعدها اليمني، جهَة انحنى ثم تقريبًا، ونصٍف ميٍل مسافة ُمستقيًما الطريُق ظلَّ
أيِّ إىل كبري. بوقٍت امُلنَعطف إىل نِصل أن قبل أعيُننا عن تواَرْت قد كانت طريَقني. إىل تفرَّع
بيِدها، عينَيها تُظلِّل وكانت حديقتها، بوابة عند واقفٌة امرأٌة ثَمَّ كانت انعطَفْت؟ الطريَقنْي
الطريَقني «أيَّ الِعنان: يسحب يكاد ال وهو بالنتاير، صاح الطريق. إىل ٍف بتلهُّ وتنظُر
الطريق يف فانطلْقنا بيدها، وأشارْت اليمني!» «إىل قائلة: صوتها املرأُة فرفَعت اتخذَْت؟»
واختَفْت ظهَر آخَر ُمنعطًفا لكنَّ للحظة؛ عليها أعينُنا وقَعت ثم اليمني، جهة يف الواقع
نَكْد ولم مرة. كلِّ يف أعيُنِنا عن تتواريان كانتا لكنهما عديدًة، مراٍت ملحناهما أخرى. مرًة
من عجوٌز عامٌل كان بهما. ِللَّحاق يَكفي بما املرات هذه من مرة أيَّة يف منهما نقِرتُب قطُّ
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وعندما يَديه. ورفع مجرَفتَه فأنزل الحجارة، من كومة جوار إىل يقُف الطريق إصالح ال ُعمَّ
الحديقة «باتجاه الرجل: فقال قليًال. الِعنان بالنتاير جذَب ثنا. يُحدِّ كي لنا أشار منه اقرتبنا
أعرف كنُت هناك.» إىل املؤدَي الطريق اتَّخذَِت لقد سيدي؛ يا العامة الحديقة باتجاه العامة،
بنباِت مغطَّاة للغاية، دة ُممهَّ غريَ أرًضا األغلب يف كانْت ا؛ جدٍّ جيًدا ة العامَّ الحديقة هذه
العتيقة الشائكة األشجار وبعض الداكن، األخرض اللون ذات الَجْولق وشجريات الَخَلنْج
وكانت الناعم، القصري الُعشب من مفتوحٌة مساحاٌت كذلك بها كان وهناك؛ هنا الخفيضة
كنت مكاٍن َ أسوأ هذا كان مكان؛ كل يف منتِرشًة الُخْلد لحيوان امُلنحِنية واألنفاق النَّمل كثباُن

بَطيْش. للَعْدو أعرفه
أمامنا ُمنطلًقا األخَرض الفارسة ِرداءَ ملحنا حتى العامة الحديقة أرض ندخل نَكد لم
ينساب الطويل البُنيُّ شعُرها وكان رأسها، عن سقَطْت قد سيدتي ُقبَّعة كانت أخرى. مرًة
ما بكل ليزي كبَح تُحاول كانت وكأنما الخلف، إىل مائَلنْي وجسمها رأسها كان خلفها.
وُُعورة أن الواضح من كان تقريبًا. نَِفدت قد تلك قواها كانت وكأنما قوة، من لَديها ى تبقَّ
من نتمكَّن ألن أمامنا فرصًة ة ثمَّ أنَّ بدا وعندئٍذ ليزي، رسعة من كثريًا أنقَصْت قد األرض

بها. اللَّحاق
املكان، هذا يف لكن الرئيسية؛ الطريق يف كنَّا عندما الِعنان يل أطلق قد بالنتاير كان
عالية، براعٍة عن تنمُّ بطريقٍة األرض فوق َسريي ه يُوجِّ أخذَ ُمتمرِّسة، وعنٍي رشيقٍة وبيٍَد

بالتأكيد. منهما نقرتب وكنَّا شيئًا، تنُقص تَكد لم ُرسعتي أنَّ لدرجة
خندًقا رأينا الخَلنْج نباُت يَكسوها التي األرض يف بنا ينتصف أن ريُ السَّ كاد عندما
كان اآلخر. الجانب عىل ُمكوًَّما الَحفر أعمال من الناتج الرتاب وكان مؤخًرا، ُحِفر واسًعا
يُذَكر، ٍد تردُّ دون فوقه من ليزي قفَزْت فقد ال؛ لكن شك! دون من يُوِقَفهما أن هذا شأن ِمن
أوسرت، يا «واآلن قائًال: بالنتاير َهْمهم وهنا وسقَطْت. الجاف الرتاب أكوام يف تعثَرْت لكنها
عازمٍة واحدٍة وبقفزٍة جيًدا، قواي استجمعُت ثابتًا. ِعناني وجعل لَديك!» ما أفضل ابذُل

األتربة! وُركاَم الخندَق تخطَّيُت
الرتاب. إىل ووجُهها الخلنج نباتات بني َحراٍك دون ترُقد املسكينة الشابَُّة سيدتي كانت
وجهها فأداَر صوت. أيُّ عنها يَصُدر لم لكْن باسمها، عليها ونادى ركبتَيه عىل بالنتاير جثا
عزيزتي «آني، فقال: ُمغَمضتنَي. وعيناها املوتى شحوب شاحبًا وجُهها كان بلُطف؛ ألعىل
ترتديها، كانت التي الخيل ركوب بذلة أزرار بالنتاير فكَّ تُِجب. لم لكنها تكلَّمي!» آني،
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جيًدا حوله ينُظر وأخذ واقًفا انتفض ثم ومعصمها، يَديها يجسُّ وأخذ ثوبها، ياقة وأرخى
مساعدة. عن بحثًا

عمَلهما، تركا قد كانا الُعشب، يقطعان رجالن َة ثمَّ كان ببعيدة ليسْت مسافٍة عىل
بها. ِليُمسكا راكٍب؛ دون جامحًة تجري ليزي رأَيا عندما

ُمنزعًجا منهما ُم امُلتقدِّ الرجل بدا الفور. عىل كنَّا حيُث إىل بالرجَلني بالنتاير نداءُ جاء
لنا. يُقدِّمه أن يمكن ا عمَّ وسأل رآه، ا ممَّ للغاية

الخيل؟» ركوب تستطيع «هل
بحياتي للمخاطرة مستعدٌّ لكنَّني الكلمة، بمعنى فارًسا لسُت أنا سيدي يا الواقع «يف

الشتاء.» فصل يف نادًرا معروًفا لزوجتي قدَّمْت فقد آن؛ الليدي أجل من
منزل إىل به وانطِلق — تماًما آمنًا ستكون — صديقي يا إذْن الحصاَن هذا «فلتمتِط
وقل تعرفه، ما بكلِّ وأخربهم املنزل، إىل اذهب ثم الفور، عىل يأتي أن منه واطلُب الطبيب

هنا.» أنتظر سوف وامُلساِعدة. آن الليدي ووصيفة العَربة يل يُرسلوا أن لهم
العزيزة الشابَّة السيدة تفتح أن الربَّ وأسأل بُوسعي، ما أبذل سوف سيدي، يا «حسٌن
بعض بإحضار أِرسع «جو، قائًال: ناداه اآلخَر الرجَل رأى ا َلمَّ ثم وقت.» أقرب يف عينَيها

يُمكنها.» ما بأرسع آن الليدي إىل تأتي لزوجتي وُقل املاء،
عىل ِرجَليه بِكلتا خفيفًة رضبًة وَرضبني ج، الرسَّ إىل تسلَّق ما، وبطريقٍة ذلك، بعد
يتجنَّبه. لكي الخندق حول خفيفًة استدارًة ُمستديًرا رحلته وبدأ «أِرسع.» قائًال: خاِرصتَيَّ
املشكلة، هذه عالَجْت أْن تلبْث لم ُرسعتي لكنَّ أَقلقه؛ هذا أنَّ ويبدو سوٌط، معه يكن لم
فعَله ما وهو رسعتي، من ف يُخفِّ وأن بالرسج يتشبَّث أن عملُه يُمكنه ما أفضل أن ووجد
قائًال: الوعرة األرض يف مرتنَي أو مرًة صاح لكنه استطاعتي، قدر أهزَّه أالَّ حاولُت بعزم.
الطبيب عند ته مهمَّ أدَّى وقد الرئيسية؛ الطريق عىل جيًدا ِرسنا لكننا ل!» تمهَّ ِقف! ل! «تمهَّ
شيئًا ليَرشَب للدخول دَعوه وعندما فيه. ُوِضعْت التي للثقة واستحقاٍق بأمانٍة، املنزل ويف
قبل هناك وسأكون الحقول، عرب ُمختَرصٍة طريٍق من ثانية إليهما أعود سوف ال، «ال قال:

العربة.»
حظريتي إىل فأُدِخلُت أنا أما الخرب. ُعِرف عندما واالنفعال االندفاع من كثريٌ وقَع

قماش. قطعُة عيلَّ وأُلقيَْت واللجام، الرسُج عنِّي ونُزع وحْسب؛
صوت سمعُت قليٍل بعد ثم جورج، اللورد إىل كبريٍة برسعٍة وأُرِسلْت جينجر أُِرسَجت

الِفناء. من تخُرج وهي العربة عجالت
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أخربتْني ذلك بعد بُمفردنا، نُرتَك أن وقبل جينجر، تعود أن قبل مرَّ طويًال وقتًا أن بدا
رأتْه. ما بكلِّ

هناك إىل ووَصلنا عْدًوا، تقريبًا كلها الطريق قَطعنا لقد الكثري، قوُل يُمكنني «ال قالت:
عىل جالسة امرأٌة ة ثمَّ كان حصانه. َصهوة عىل الطبيب فيها وصل التي اللحظة يف تماًما
سمعتُه ما كل لكنَّ فمها، يف ما شيئًا يصبُّ الطبيب راح ِحجرها. يف السيدة ورأُس األرض
وُعدنا العربة، إىل أُْدِخَلْت مدة وبعد قليًال. بعيٍد مكاٍن إىل ما رجٌل قاَدني ثم تُمت.» «لم هو:
يكون أالَّ يرجو إنه حالها عن ليستفِرس استوَقَفه لرجٍل يقول سيدي سمعُت مًعا. املنزل إىل

بعد.» تتكلَّم لم ولكنها انكرس، قد عظامها من أيٌّ
استنكار، يف رأسه يهزُّ يورك أخذ صيد، رحلة يف بجينجر جورج اللورد خرج عندما
الِعنان، عىل ثابتة يٍد ذا رجًال األول للموسم الحصاَن يُدرِّب من يكون أن ينبغي إنه وقال

جورج. كاللورد عشوائيٍّا راكبًا وليس
أرى أن بُوسعي كان عودتها عند أحيانًا لكْن كثريًا، الرحالت هذه تحبُّ جينجر كانت
كثريًا أكرب عْزُمها كان واآلخر. الحني بني قصريًة سعالٍت تسعل وكانْت للغاية، ُمرَهقة أنها

عليها. القلق من نفيس منَْع أستطيع كنُت ما لكنني تشتكي، أْن ِمن
اللورد وأخرب كثريًا؛ ويمدحني عيلَّ يربت وراح بالنتاير؛ زارني الحادثة من يومني بعد
هو كان ِمثلما آني له تعرَضْت الذي بالخطر يعلم كان الحصان أنَّ واثًقا كان أنه جورج
حصانًا تركب أالَّ لها ينبغي هذا، أردُت كنُت لو كبِحِه من سأتمكَّن كنُت «ما قال: يعلمه.
اآلن، الخطر عن بعيدًة أصبحْت الصغرية سيِّدتي أن ُمحادثِتهما من فهمُت أبًدا.» غريه
يل، جيًدا خربًا هذا كان قصرٍي. وقٍت خالل أخرى مرًة الركوب عىل قادرًة ستكون وأنها

سعيدة. لحياٍة بعده وتطلعُت

سميث روبن (25)

يورك ذهب عندما اإلسطبالت أمُر إليه ُوِكل الذي سميث، روبن عن قليًال أتكلم أن يجب اآلن
إخالًصا منه أكثُر هو َمن يُوَجد يكن ولم منه، أكثر بعمله فهًما أحٍد أيُّ يُِحط لم لندن. إىل
وكان الخيول، عىل إرشافه يف للغاية وماهًرا لطيًفا كان جيدٍة. حالٍة يف يكون عندما ونفًعا
. بيطريٍّ جرَّاٍح برفقِة حياته من قىضسنتنَي حيث تقريبًا، بيطريٍّ كطبيٍب عالَجها يُحسن
بها يقود التي بالسهولة الرباعية العربة قيادَة يستطيع كان األوىل؛ الدرجة من سائًقا كان
للغاية. حسنًا كان سلوكه أنَّ كما ماهًرا، وخبريًا وسيًما، رجًال كان الحصاننَي. ذات العربَة
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أنه هو الوحيد العجيب األمر بالتأكيد. الخيول فيهم بما يُحبُّونه؛ كانوا الجميع أن أعتقد
عيٌب فيه كان لكن يورك؛ ِمثل سائقني كبري َدوَر يتوىلَّ يكن ولم ثانوية، وظيفٍة يف كان
الرجال؛ بعض مثل الوقت َطوال فيه ُمنغِمًسا يكن لم الخمر. مُلعاقرة حبُّه وهو كبري؛ واحٌد
ويدخل َطوره عن فجأة يخرج ثم ُمتواِصلة، شهور أو أسابيع ة مدَّ معتدًال يظلُّ كان إنما
ذُعٍر مصدَر ويُصبح لنفسه، العاَر ويجلب يها، يُسمِّ يورك كان كما الرشب، من «نوبٍة» يف
أن لدرجة ا، جدٍّ كبريًا كان هذا رغم نفعه لكنَّ به. عالقة له َمن لكل إزعاٍج ومصدر لزوجته،
روبن عىل كان ليلة، ذات لكن اإليرل؛ علم عن وأخفاه ثالثًا أو مرَّتنَي األمر عىل َعتَّم يورك
ا جدٍّ مخموًرا وكان املنزل، إىل راقص حفٍل من عائدين األشخاص من مجموعًة ل يوصِّ أن
إىل يصعد أن املجموعة تلك من السادة أحُد واضُطرَّ باللجام، اإلمساك يستطع لم أنه لدرجة
األمر، هذا إخفاءُ بالطبع امُلمكن من يكن لم البيت. إىل السيدات ل يُوصِّ وأن الُحوذيِّ مقعد
الكوخ من للخروج الصغار وأطفاله املسكينة زوجتُه واضُطرَّْت الحال، يف روبن وُطِرد
أخربَني َمن هو ماكس أُولد كان سبيلهم. حال إىل والذهاب العزبة لبوابة امُلجاور الجميل
كان قصريٍة بُمدٍة وجينجر أنا آتي أن قبل لكن مضْت، طويلٍة فرتٍة منذ حدث ألنه هذا؛ بكلِّ
القلب طيُب رجٌل وهو اإليرل، عند يورك له ع تشفَّ لقد أخرى. مرًة العمل إىل أُعيَد قد سميث
وىفَّ هناك. بقائه طيلَة أبًدا واحدًة خمٍر قطرَة ق يتذوَّ لن أنه مخِلًصا الرجُل أقسم وقد ا، جدٍّ
يحلَّ كي به الوثوُق املمكن ِمن أنه االعتقاد إىل بيورك دفع مما ينبغي؛ كما بوعده سميث
هكذا ا جدٍّ ُمناسٌب غريَه أحَد أالَّ بدا بحيث للغاية وأمينًا ماهًرا كان وقد غيابه، أثناء محلَّه

باألمر. للقيام
شهر من وقٍت أيِّ يف األرسُة وصوُل ع يُتوقَّ وكان إبريل، شهر بداية يف الوقت ذلك يف كنا
كان بالنتاير الكولونيل إن وحيث جديد، من الخفيفة امُلغَلقة العربة تزينُي ينبغي كان مايو.
ُممتِطيًا يعود وأن املدينة، إىل بها سميث يُوِصله أن تقرَّر فقد كتيبته؛ إىل للعودة مضَطرٍّا
الرحلة. لهذه أنا عيلَّ االختياُر ووقع معه، الرسج أخذ الغرض ولهذا الجياد؛ أحد َصهوة
بسيدتك «اعتِن قائًال: وودَّعه سميث يد يف املال بعض الكولونيل وضع القطار محطة يف
يركبه؛ أن يَودُّ عابٍر صغرٍي ُمتأنٍِّق أيُّ أوسرت بالك يركب بأن تسمح وال روبن، يا الصغرية

سيدتك.» أجل من عليه حافظ
السائس وأمر ليون، وايت فندق إىل سميث بي وسار الصانع، ورشة يف العربة تَركنا
َحدوتَيَّ إحدى من مسماٌر انخلع الرابعة. الساعة يف له زني يُجهِّ وأن جيًدا، يُطِعَمني أن
ا أمَّ تقريبًا. الرابعَة الساعُة أصبحت أن إىل يُالِحظه لم السائس لكنَّ سريي، أثناء األماميتنَي
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قبل يغادر لن إنه قال وحينئٍذ الخامسة، الساعة صارت حتى الحظرية إىل يأِت فلم سميث
بشأن الحني ذلك يف الرجل أخربه القدامى. أصدقائه بعض قابل ألنه السادسة؛ الساعة

الَحدوة. يفحص أن منه يريد كان إن وسأله املسمار،
املنزل.» إىل نصَل حتى يُرام ما عىل يشءٍ كل يكون سوف «ال، سميث: قال

اإلطالق عىل طبيعته من ليس أنه بخَلدي ودار للغاية، وفظٍّ عاٍل بصوٍت يتكلم كان
املفكوكة باملسامري مدِهشة بطريقٍة العناية شديَد العموم يف كان ألنه الَحدوة؛ يفحص أالَّ
قد الساعة وكانت الثامنة، حتى وال السابعة وال السادسة، الساعة يف يأِت لم َحدواتنا. يف
بدا صاخب. فظٍّ بصوٍت ذلك كان وُمجدًدا إليه، إحضاري طلب عندما التاسعَة عىل شارَفت

ملاذا. أعرف لم لكني السائس، سبَّ أنه كما للغاية، سيئًا ِمزاُجه
بغضٍب ردَّ لكنه سميث!» سيد يا الحذر «توخَّ وقال: الباب عند الفندق مدير وقف
رضبًا بسوطه ذلك أثناء يرضبني وراح تقريبًا، البلدة يُغادر أن قبل يعدو وبدأ وشتَم؛
وكان بعد، بَزغ قد القمر يكن لم بأقىصُرسعتي. أنطلق كنُت أني مع مرة، من أكثر عنيًفا
وألنني حديثة؛ إصالحاٍت إثر عىل بالحجارة مغطَّاًة الطرُق كانت للغاية. شديًدا الظالُم
بوابة من اقرتبْنا وعندما قبل، ذي من أكثر َحدوتي انفكَّْت الرسعة بهذه فوقها أنطلق كنُت

تماًما. انخلَعْت الرسوم تحصيل
سريي، طريقِة يف ما خطأٍ وجود أدرك لكان الطبيعية العقلية حالته يف سميث كان لو

يالِحظ. أن من بكثرٍي أكرب كان ُسْكره لكنَّ
بأحجاٍر لتوِّها ُكسيْت قد وكانت طويلٌة، طريٌق الرسوم تحصيل بوابة وراء كان
دون فوَقها العْدَو يُرسع أن حصاٍن أليِّ يتسنَّى كان ما ضخمة، حادَّة أحجار جديدة؛
َحدواتي وإحدى الطريق، هذه فوق بأقىصُرسعتي العدو عىل أُرغمُت فقد أنا أما ُمخاطرة.
العدو عىل النابية بشتائمه ويحثُّني ذلك، أثناء بسوطه يجلدني ينفكُّ ال وراكبي مخلوعة،
الحافر انكرس لقد رهيبة؛ ُمعاناًة بالطبع الحدوة من الخالية قدمي عانْت أكرب! برسعة

األحجار. ِة حدَّ بسبب هائلًة جراًحا الداخيل الجزء وُجرح نفسه، اللحِم حتى وانفلق
ظروٍف يف تواُزنه حفظ يستطيع حصاٍن ِمن فما يستمر؛ أن لهذا امُلمكن من يكن لم
. ُركبتَيَّ عىل عنيًفا سقوًطا وسقطُت قَدماي، تعثَرْت لقد للغاية. كبريًا األلم كان لقد كهذه؛
بسبب ا جدٍّ عنيًفا سقوًطا سقط أنه من بدَّ وال سقطُت، عندما ظهري عن سميث طاح
وصلُت حتى أعُرج وأخذُت قدميَّ عىل نهضُت ما رسعان بها. أنطِلق كنُت التي الرسعة
السياج فوق لتوِّه سطع قد القمر كان هناك. للحجارة وجود ال حيث الطريق جانب إىل
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يارداٍت بضع بُعد عىل األرض عىل ًدا ُممدَّ سميث أرى أن نُوره يف واستطعُت الشجري،
عاليًا أنينًا أطلق ثم النهوض، أجل من ضعيفًة محاولًة حاوَل إنما ينهض؛ لم لكنه خلفي.
لكنَّ ، وُركبتَيَّ قَدِمي يف شديًدا أَلًما أعاني كنُت فقد أيًضا، أنا أئنَّ أن املمكن من كان عميًقا.
وأصغيُت هناك وقفُت وإنما صوت، أيَّ أُطلق لم صمت. يف أملها ل تحمُّ عىل متعوِّدٌة الخيول
نور تحت اللحظة تلك يف يرُقد كان أنه رغم لكْن آخر؛ عاليًا أنينًا سميث أطلق سمعي.
ُرحُت كْم أوه! لكْن، لنفيس، وال له يشءٍ فعل أستِطع لم حركة. أيََّة منه أَر فلم الكامل القمر
يرتاُدها بالتي الطريق تكن لم أقدام! وْقع أو عربٍة عجالِت أو حصاٍن لصوِت السمَع أُصغي
وقفُت املساعدة. تأتينا أن قبل الليل من الوقت هذا يف ساعاٍت ننتِظر وربما الناس، من كثريٌ
سوى أصواٌت ة ثمَّ يكن لم أبريل؛ شهر ليايل من جميلًة هادئًة ليلًة كانْت وأستِمع. أراقُب
البيضاء حب السُّ عدا يتحرَّك ما ة ثمَّ كان وما العندليب، لطائر خفيضٍة زقزقات من قليٍل
جعَلني الشجري. السياج فوق بجناَحيها تُرفرف راحْت اللون بُنيَّة وبومة القمر جوار إىل
يف والدتي بجوار أستلقي كنُت عندما بعيد، عهٍد منذ انقَضْت التي الصيف ليايلَ أتذكَّر هذا

جراي. املزارع بيت عند الرائع األخرض املْرج

األمر انتهى كيف (26)

قادًما الخيول أحد أقدام صوَت سمعُت عندما تقريبًا الليل منتصف يف كنا أننا من بدَّ ال
ثانية. مرًة وقربًا وضوًحا يزداد أخذ ثم أحيانًا، يتالىش الصوُت كان بعيدة. مسافة من
من قادًما الصوُت وكان اإليرل؛ يمِلكها َخميلٍة عرب يمتدُّ إيرلشال عزبة إىل الطريُق كان
وأكثر أكثر الصوِت اقرتاب مع عنَّا. للبحث قادًما ما شخٌص يكون أن وتمنَّيُت االتجاه، ذلك
استطعُت أكثر، اقرتب وعندما جينجر؛ ُخطا صوت تمييز أستطيع أنني متأكد ِشبَه أصبحُت
السعادُة وغمَرتني عاٍل، بصوٍت أصهل أخذُت الخفيفة. العربة تجرُّ كانت أنها ن أخمِّ أن
فوق ببطءٍ يسريون جاءوا رجال. وأصواَت صهييل، يُجيُب جينجر صهيل سمعُت عندما

األرض. عىل امُلمدَّد امُلعِتم الجسم عند وتوقفوا األحجار،
يتحرَّك!» ال وهو روبن، «إنه وقال: فوقه. وانحنى العربة، من الرجال أحد قفز

يديه.» برودة مدى إىل انظر مات، «لقد وقال: روبن فوق وانحنى اآلخُر، الرجُل تبعه
الدماء. يف غارًقا شعره وكان للحياة، أثٌر فيه يكن لم لكن األرض، عىل من رَفعاه
الفور. عىل املجروحتنَي ُركبتيَّ والحظا عيلَّ. نظرًة يُلقيان وجاءا ثانيًة، األرض عىل فوَضعاه
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الحصان يفعل أن يتخيَّل كان من ظهره! عن وألقاه الحصاُن سقط لقد إلهي، «يا
هنا راقًدا ظلَّ روبن أن من بدَّ ال يَسقط. أن يمكن أنه ليتخيَّل أحٌد كان ما هذا؟! األسود

املكان.» من يتحرَّك لم الحصان أن كذلك العجيب ومن لساعات!
مرًة أسقُط كدُت لكنِّي ُخطوًة، فخطوُت ُقُدًما. يقودني أن ذلك بعد روبرت حاول

أخرى.
امُلحتَمل من إربًا؛ ٌق ُممزَّ كلَّه حاِفره إن هنا؛ انُظر ركبتَيه. مثل ُمصابٌة قدمه إنَّ «انُظر!
مع يُرام ما عىل تكن لم األمور أنَّ أخىش نيد، يا أتعرف للمسكني! يا مريًضا، يسقط أن ا جدٍّ
أنه لو إلهي، يا َحدوة! دون الصخور هذه فوق الحصاَن ركوبه أمر يف فقط ل تأمَّ روبن.
القول يؤِسفني القمر. ضوء عىل ركوبه يُحاول أن ل لَفضَّ الطبيعية العقلية حالته يف كان
للغاية شاحبًة تبدو كانت لقد املسكينة! لسوزان يا أخرى. مرًة القديمة عادته إىل رجع إنه
البتَّة، قلقًة ليسْت بأنها تظاهرْت لكنها ال. أم عاد كان إذا ا عمَّ لتسأل منزيل إىل جاءْت عندما
أذهب أن رَجتْني هذا برغم لكنها تأخريه. سبَب هي تكون ربما كثرية أشياء تَذكر وأخذْت
يكون ولن املنزل، إىل والجثَّة الحصان إيصاَل علينا إنَّ نفعل؟ أن علينا ماذا لكن مُلالقاته.

«. الَهنيِّ باألمر هذا
كان إذ املنزل، إىل روبرت يقودني أن نهايته يف اتفقا حواٌر، ذلك بعد بينهما دار ثم
شاقة؛ مهمًة الخفيفة العربة إىل إدخاله ة مهمَّ كانت الجثمان. نيد يأخذ وأن السائس، هو
فوقفْت يجري، كان بما مثيل تعِرف كانْت لكنها بجينجر؛ يُمسك َمن هناك يكن لم ألنه
عىل تصرب تكن لم أنها فهو فيها، عيب ة ثمَّ كان إن ألنه هذا، الحظُت لقد كالصخرة. ثابتًة

ساكنًة. الوقوف
قدِمي عىل نظرًة وألقى روبرت وجاء شديد، بطءٍ يف البائسة بحمولته يتحرَّك نيد بدأ
أنىس لن البيت. إىل قادني وهكذا حوَلها، بحرٍص وربطه منديله تناول ثم أخرى، مرًة
شديد، ببطءٍ خلفه روبرت قاَدني أميال. ثالثة عىل يَزيد كان لقد أبًدا؛ الليلة هذه يف مشيي
أنا شديد. بألٍم ذلك طوال أشعر وكنت وأعُرج، أترنَّح وأنا استطاعتي قدر ُم أتقدَّ وأخذُت
يتكلَّم ظلَّ كما كثريًا، ويشجعني عيلَّ يربُت راح ألنه أجيل؛ من باألىس يشُعر كان أنه واثٌق

لطيف. بصوٍت إيلَّ
قماًشا روبرت لفَّ وبعدما الذُّرة؛ حبوب بعض وتناولُت حظريتي، إىل وصلُت أخريًا
منها الحرارة تمتصَّ لكي النُّخالة من بِكمادٍة قدِمي ربَط ُركبتيَّ حول باملاء ًال مخضَّ
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ونمُت القش، عىل أستلقَي أن واستطعُت الصباح، يف الخيول طبيُب يراها أن قبل وتُطهرها
األلم. من بي كان ما رغم

امِلفصل يكون أالَّ يرجو إنه قال جروحي البيطريُّ فحصالطبيب بعدما التايل اليوم يف
حاٍل أيَِّة وعىل العمل، إىل بدْفعي بي اإلرضار عَدم فينبغي هذا، حصل حال ويف تأذَّى. قد
لَديهم ما أفضل بذلوا أنهم أعتقد الجرح. عن الناتج التشوُّه من أبًدا أتعاىف لن فإني
كما — اللحمية التََّحبُّبات بدأت ومؤلًِما. طويًال عالًجا كان لكنه جيًدا، عالًجا ليُعالجوني
وَضعوا النهاية يف تعاَفْت وعندما كاوية، بمادٍة كَوْوها ثم ، ركبتيَّ عىل تظهر — أسَمْوها
ذلك فعلوا لقد شعر؛ من بهما ما كلَّ ليُزيلوا الركبتنَي؛ ِكلتا ُمقدِّمة عىل للجلد ُمبثًرا سائًال

يُرام. ما عىل كان األمر أن وأظنُّ ُمعيَّنة، لحكمٍة
أُجِري فقد أحد، وقوَعها يشهد ولم ا، جدٍّ ُمفاجئة بصورة وقَعْت سميث وفاة إن حيث
عديدون وأناٌس هناك يَعمل الذي والسائُس ليون، وايت ذا فندق مديُر شهد األمر. يف تحقيٌق
الرسوم تحصيل بوابة عىل القيُِّم قال الفندق. غادر عندما مخموًرا كان سميث أنَّ آخرون
كانت لهذا الحجارة؛ بني َحدوتي عىل عثروا وإنهم شديًدا، َعْدًوا البوابِة عرب يَْعدو انطلق إنه

تماًما. ساحتي وبُرِّئَت تماًما، لهم واضحًة القضية
إلهي! «يا وتَكراًرا: مراًرا تُردِّد وظلَّْت يَطيشعقلُها؛ كاد لقد سوزان. لحال الجميُع رثى
هذا يَبيعون ملاذا اللعني. الرشاب ذلك بسبب هذا كل للغاية! طيبًا كان ا؛ جدٍّ طيبًا كان لقد
ذلك، وبعد دفنه؛ من انتَهوا بعَدما هذا تُردِّد ظلَّْت روبن!» روبن، يا آٍه اللعني؟! الرشاب
أن الصغار الستة وأطفالُها هي اضُطرَّْت فقد أقرباء، وال منزٌل لَديها يكن لم إنه وحيث
ذلك إىل يذهبوا وأن أخرى، مرًة العالية نِْديان السِّ ألشجار امُلجاور الجميل البيت يُغادروا

الكئيب. الكبري امللجأ

وانحدار ي صحِّ تدهور (27)

أيُّ به يكن لم اثنني؛ أو شهٍر مدَة صغري مرٍج يف ُوِضعُت يكفي بما ُركبتاي تعاَفْت حاملا
تعوَّدُت قد كنُت فإنني اللذيذ، والُعشب الحريَّة من به أنَعُم كنُت ما ورغم آخر، مخلوق
وجينجر أنا كنُت ا. جدٍّ وحيٌد أنَّني أشُعر جعلني ا ممَّ اآلخرين ُصحبة عىل جدٍّا طويًال وقتًا
عندما أصهل ما كثريًا كنُت للغاية. رفقتها حينئٍذ افتقدُت وقد وفيَّنْي، صديَقنْي أصبحنا قد
ُفِتحت أن إىل أحد، يُجيبني كان ما نادًرا لكْن الطريق، عىل تمرُّ خيوٍل أقدام وْقع أسمع
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نزع منها. تدُخل جينجر األثرية بصديقتي أُفاجأ بي وإذا األيام، أحد صباح يف البوابة
رسور، يف أصهل وأنا باتجاهها أُخبُّ أخذُت هناك. وتَركها القيادة، طوَق عنها الرجُل
أجل من لُرتافقني بها يُؤَت لم أنه قصرٍي وقٍت خالل اكتشفُت لكنَّني باللقاء، كالنا وَسِعد
لألذى تعرََّضت أنها صها ُملخَّ لكنَّ أحكيَها، أن من كثريًا أطوَل قصتُها ستكون إسعادنا.
بها. الراحُة ستفعل ماذا ِلرَيوا العمل عن آنذاك أُبِعَدت وأنها امِتطائها، يف لإلفراط نتيجًة
يخرج وكان الخيل، امتطاء يف عنيًفا كان لقد حذًرا؛ يكن ولم شابٍّا جورج اللورد كان
اإلسطبل غادرُت بعدما ِحصانه. بحالة اهتماٍم أدنى دون الفرصة، له تُتاح وقتَما للصيد
السائس أن ومع فيه. يشرتك أن فقرَّر الحقول، عْرب للخيل سباٌق هناك كان قصري بوقٍت
يوم يف وراح كالمه، يُصدِّق لم فإنه للسباق، ٍة ُمستعدَّ غريُ وإنها قليًال، ُمرَهقٌة إنها له قال
نفسها تُجِهد فراحْت هي أما امُلقدِّمة. يف الذين امُلتسابقني ُمجاراة إىل جينجر يَدفع السباق
الثالثة الخيول بني وهي السباق انتهى حتى الكبري، نشاطها بسبب وذلك حد؛ ألقىص
قالت: كذلك. ظهُرها فأُجِهد عليها، ثقيًال كان وزنه أنَّ عىل عالوًة تأذَّى، سها تنفُّ لكنَّ األوىل،
ِسكِّري، يِد عىل أنَت وقوَّتنا، شبابنا أوج يف ونحن تُنا صحَّ رْت ُدمِّ قد أُوالء، نحن ها «وهكذا،
كان كما يُعد لم أنه نفسه يف ِمنَّا كلٌّ شعر القسوة.» غاية يف أمر إنه أحمق! يِد عىل وأنا
كما نْعُد لم البعض؛ بعضنا مرافقة يف سعادٍة من به شَعرنا ما يُفِسد لم هذا لكنَّ قبل. من
نِقف وكنا مًعا، األرض عىل ونَستلقي طعامنا نتناول كنَّا لكنَّنا قبل، من مرٍة ذات عَدْونا
وهكذا اآلَخر؛ من أحدهما قريبان ورأسانا الظليلة، الليمون أشجار إحدى تحت بالساعات

املدينة. من األُرسُة عادت حتى وقتنا قَضينا
وَقْفنا القادم َمن رأيْنا عندما رفقته. يف ويورك املْرج، إىل قادًما اإليرل رأيْنا يوٍم ذات
يفَحصاِننا فأخذا منَّا. يقرتبان وتركناهما تحتها، نقف كنَّا التي الليمون شجرة تحت ثاِبتنَْي

شديد. انزعاٍج عالماُت اإليرل عىل وبَدت بعناية.
أن هو يَشغلني ما أشدَّ لكنَّ ممِكن، نفٍع أيِّ دون جنيٍه ثالثمائة أُهِدرْت «لقد قال:
سيحَظيان أنهما يَعتقد كان الذي القديم، صديقي من أخذتُهما اللَّذَيْن الحصاننَي هذَين
وسنرى سنٍة، ُمدَة الحظرية يف الفرسُة تَظل سوف تُهما. صحَّ انهاَرْت قد عندي، جيدٍة بإقامٍة
شديد إىل يدعو يشءٌ إنه بيعه؛ من بدَّ فال األسود الحصان أما عليها؛ هذا تأثريُ سيكون ما
اإلصابات.» هذه ركبتاه أُصيبَْت بحصاٍن إسطبالتي يف أحتِفظ أن أستطيع ال لكنَّني األىس،
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للَمظهر يكون ال مكانًا له نجد أن امُلمكن من لكْن ال. بالطبع سيدي، يا «ال يورك: قال
يملك باث مدينة يف رجًال أعرف أنا جيدة. بمعاَملٍة فيه يَحظى ويظلُّ أهمية، كبريُ فيه
منخفض؛ بسعٍر جيًدا حصانًا يُريد ما عادًة وهو والعربات، الخيول تأجري بعضإسطبالت
سميث، موت مسئولية من الحصاِن ساحة التحقيُق برَّأ لقد جيًدا. بخيوله يَعتني أنه وأعرف

له.» كافيًة ضمانًة تزكيتي أو فخامتك تزكيُة وستكون
من أكثَر إليه سيَذهب الذي باملكان ُمهتمٌّ إنني يورك. يا إليه تكتُب أن بك «يجُدر

يل.» يجلبه قد الذي باملال اهتمامي
عنَّا. انرصفا ذلك بعد

وعىل أعرفه، الذي الوحيد الصديق وسأخَرس قريبًا، يأخذونك «سوف جينجر: قالت
قاٍس!» عاَلم إنه أبًدا. ثانيًة مرًة اآلخَر أحُدنا يرى لن األرجح

عىل فوضعه رَسن، ومعه الحقل إىل روبرت جاءَ املوقف هذا من تقريبًا أسبوٍع بعد
هي وراحْت رحييل، أثناء لآلَخر منَّا كلٌّ صهل إنما جينجر؛ أُودِّع لم خلفه. وقاَدني رأيس،
فيه تسمع ظلَّْت الذي الوقت طوال وتُناديني الشجري، السياج طول عىل اضطراٍب يف تخبُّ

أقدامي. وقع
ركوُب عيلَّ تَعنيَّ الخيول. تأجري إسطبالت صاحُب اشرتاني يورك تزكية عىل ِبناءً
لكْن مرة؛ َل أوَّ الشجاعة من كبريًا قْدًرا وتطلبَْت عيلَّ، جديدًة تجِربًة هذه وكانت القطار،
اهتزاَز يشء، كل وفوق وصفريَه، القطار، واندفاَع الدُّخان، انبعاث صوت أن وجدُت عندما
مع أتعامل ذلك عند بدأُت حقيقي، أذًى يف يل يتسبَّبوا لم فيها أِقف كنُت التي الخيول عربة

بهدوء. األمر
ى أتلقَّ نفيس وجدُت كما نسبيٍّا، ُمريٍح إسطبٍل يف نفيس وجدُت رحلتي انتَهت عندما
تلك مثل الراحة، وعدم التهوية نقص من تعاني اإلسطبالت هذه تكن لم جيدة. رعايًة
يف تكون أن من بدًال منحِدرة أرٍض عىل مصفوفًة املرابط كانت عليها. ُمعتاًدا كنُت التي
أن دائًما عيلَّ يتعنيَّ كان فقد امِلذَود، إىل مربوًطا أُبِقَي رأيس إن وحيث مستوية، وضعيٍة
باستطاعة أن بعُد يَعرفون ال البرش أن يبدو للغاية. ُمرِهًقا كان ما وهو املنحَدر، فوق أِقف
يف تستدير وأن مريحٍة وضعيٍة يف تِقف أن من تمكَّنَْت إذا العمل من باملزيد القياَم الخيول
أعتقد وإجماًال، جيًدا. تنظيًفا أُنظَّف وكنُت جيًدا، طعاًما أتناول كنُت حال، أية عىل أماكنها.
الخيول من العديُد لَديه كان يستطيع. كان ما أقىص بنا العناية يف يبذل كان سيدي أن
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أخرى، وأحيانًا أحيانًا، يقودونها رجاله كان لتأجريها. األنواع ُمختِلف من الجيدة والعربات
بأنفسهم. يقودون كانوا الذين السيدات أو للسادة يُرتَكان والعربة الحصان كان

وسائقوه عامٌل حصاٌن (28)

يف لكْن حصانًا؛ يقودون كيف األقل عىل يَعرفون رجال إالَّ يقودني ال اليوم هذا إىل ظللُت
نتعرَّض التي الِخربة وامُلنعِدمة السيئة القيادة أنواع جميع أُجرَِّب أن عيلَّ تعنيَّ املكان هذا
أرادوا ن ممَّ الناس أنواع لجميع ر أَُؤجَّ وكنُت عامًال»، «حصانًا كنُت ألنَّني الخيول؛ نحن لها
من ال للجهَّ ر أُؤجَّ كنُت أنني أعتقُد االنقياد سهَل الطبِع هادئَ كنُت وألنَّني استئجاري؛
الوقُت بي يطول قد عيلَّ. االعتماد يمكُن كان ألنه األخرى؛ الخيول بعض من أكثَر السائقني

بعضها. سأذكر ولكني بها، قادوني التي الطرق جميع عن أتكلم وأنا
يعتمد كلَّه األمر أنَّ يظنُّون كانوا أنهم يبدو رجاٌل وهم املشدود، الِعنان سائقو أوًال،
عىل حب السَّ قوَّة من ُمطلًقا فون يُخفِّ يكونوا لم يَستطيعون، ما بقْدر األِعنَّة شدِّ إحكام عىل
«إحكام عن يتحدَّثون ما دائًما إنهم الحركة. ُحرية من قدٍر أدنى يُعطونه أو الحصان، فم
لكي األصل يف يُخَلق لم الحصاَن وكأنَّ الحصان»، يف و«التحكُّم الحصان»، عىل السيطرة

نفسه. يف يتحكَّم
عىل وحساسيتَها تَها ِرقَّ أفواُهها فَقَدْت التي املسكينة، امُلنهكة الخيول بعَض تِجد ربما
يَستطيع لحصاٍن بالنسبة لكْن بعضاملساعدة؛ هذا يفعلونه فيما السائقني. هؤالء أمثال يِد
حماقة. إنها وحْسب، تعذيبًا ليس هذا فإنَّ املقاد، سهُل اٌس حسَّ فٌم وله أرُجله، عىل االعتماد
ظهورنا، فوق ِبُحريٍة ترتخي األعنَّة يَرتكون الذين اْلُمرخى، الِعنان ساِئقو هناك ثم
السيطرة يملكون ال السادة هؤالء مثل أن شكَّ ال ُرَكبهم. فوق َدعٍة يف ترتاح أيديَهم ويَدعون
بال فإنهم تعثَّر، أو نَفر، أو حصاٌن جفل ما فإذا فجأة. يشءٍ أيُّ حَدث إذا الحصان عىل
بالطبع، ر. َ الرضَّ يَقع أن إىل أنفسهم مساعدة وال الحصان، مساعدة يَستطيعون وال جدوى،
وإنما التعثُّر، وال الجفول عىل أعتَْد لم ألنني هذا؛ ِفعلهم عىل اعرتاٌض لديَّ يكن لم ِجهتي ِمن
منَّا الحصان فإن هذا، رغم والتشجيع. التوجيه أجل من فقط سائقي عىل أعتِمد أن تعوَّدُت
سائقه أن يَعرف أن ويُحب منحِدًرا، طريًقا نزوله عند قليًال الِعنان بوجود يشُعر أن يُِحبُّ

النوم. إىل يخلُد لم
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وتعوِّده سيئًة، عاداٍت الحصاَن تُكِسب بإهماٍل القيادة طريقة فإن ذلك، عىل عالوًة
بالسوط يَُرضب أن يتعنيَّ فإنه آخر إىل مالٍك من ينتقل وعندما األحيان، من كثرٍي يف الكسَل
كان السيئة. العادات تلك من ليتخلَّص وامُلعاناة؛ األلم من تكثُر أو تَقلُّ قد بدرجاٍت
بأفضِل ف نترصَّ وأن لَدينا، طريقٍة بأفضل نسري أن عىل دائًما يحِرص جوردن سكواير
يقلُّ ال سيئة عاداٍت باكتساب له والسماَح حصاٍن أيِّ إفساد إنَّ يقول وكان بُوسعنا. سلوٍك

بعد. فيما هذا جرَّاء من سيُعاني ِكَليهما وإن طفل، أيِّ إفساِد عن قسوًة
ينتِبهون وقد تماًما، ُمبالني غريَ يكونون ما غالبًا السائقني هؤالء فإنَّ ذلك، عن فضًال
واحٍد مع الفايتون مركبة يف مرٍة ذات خَرجُت لُخيولهم. انِتباههم من أكثر آخر يشءٍ أليِّ
بدأنا عندما بالِعنان وهناكعىلظهري هنا َرضبَني الخلف. يف وطفالن سيدٌة معه كان منهم،
برسعٍة أنطِلق كنُت أنَّني رغم لها، معنى ال عديدًة بالسوطرضباٍت رضبَني وبالطبع السري،
التي األماكن وحتى الوقت، ذلك يف قائٌم الطريق إصالحات من كبري قدٌر ثَمة كان ُمعتِدلة.
كان فيها. املبعثَرة الحجارة من الكثريُ ة ثمَّ كان فوقها الحجارة ببَْسط عهٍد قريبَة تَكن لم
لكنه ويساره، يَمينه عن الريف عن ويتحدَّث ويُمازحهما، والطفَلني السيدة يُضاِحك سائقي
ان يستحقَّ الطريق من تمهيًدا األكثر األماكن يف السريَ أو ِحصانه إىل االنتباَه أنَّ قطُّ ر يتصوَّ لم
األماميتنَي. قدَميَّ إحدى يف بسهولٍة األحجار من واحدٌة دخَلْت وهكذا الجهد؛ بذْل أو الوقت
كان جيٍد سائٍق أيَّ أن لو — الواقع يف — أو جون، أو جوردن السيد أن لو واآلن
الجوُّ كان لو وحتى خطوات. ثالث أتقدَّم أن قبل ما خطأٍ وجوَد الحَظ لكان هناك موجوًدا
امليش، طريقة يف ما خطأٍ بوجود الِعنان خالل من ستشُعر كانت امُلتمرِّس يَد فإن ُمظلًما
بينما والكالم، الضحك يف استمرَّ الرجل هذا لكنَّ الحَجر. ويُخِرج العربة من سيَنزل وكان
الحافر: (نرس حافري ونَْرس َحدوتي بني أكربَ برسوٍخ ينحُرش خطوٍة كلِّ يف الحَجر راح
جهة من وُمستديًرا الداخل جهة من الرأس ُمدبََّب الحَجر كان الحاِفِر). باِطِن يف َلْحَمٌة
بقَدم تُْمِسك أن يُمكن التي الحجارة أنواع أخطُر — الجميع يعلم كما — وهو الخارج،

والسقوط. للتعثُّر ُعرضًة يَجعله نفسه الوقت ويف قَدمه يجرح ألنه حصان؛
وذلك يقودني ظلَّ لكنه وحْسب، اإلهمال شديَد كان أم أعمَش الرجل أكان أعرف ال
بدأُت كنُت الحني ذلك يف يشء. أيَّ يرى أن قبل كامٍل ميل نصف مسافَة قدمي يف الَحجُر
ها «حسٌن، قائًال: فصاح لألمر، أخريًا ينتِبُه جعله ا ممَّ األلم؛ جراء من شديٍد بعَرٍج أسري

للعار!» يا أعرج! بحصاٍن نخرج جعلونا لقد إلهي، يا املتاعب! نُواِجه نحن
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يف «واآلن قائًال: الهواء يف بالسوط ورضب بالِعنان خفيفة رضبًة رضبني ذلك بعد
جدوى وال نُمضيها، رحلٌة أمامنا العجوز؛ الِحصان َدور تلعب أن جدوى ال الحالة، هذه

الكسل.» أو بالعَرج باإلصابة التظاُهر من
رفع اللون. بنيَّ القوائم قصريَ جواًدا ُممتطيًا املزارعني أحُد جاء تحديًدا الوقت هذا يف

الحصان. وأوقف ُقبَّعته املزارع
إن حصانك؛ أصابَْت ما مشكلًة َة ثمَّ أنَّ أظنُّ لكنَّني سيدي، يا عذًرا «أستميحك وقال:
سَمحَت إذا َحدوته. يف دخَل قد األحجار أحد بأن كبري بقدٍر تُوحي بها يسري التي الطريقة
بالنسبة َمقيتة خطريٌة أشياءُ لهي املبعثرة امُلتناِثرة األحجار هذه إنَّ قدمه؛ يف فسأنُظر يل

للخيول.»
أْن للغاية ُمخجٌل يشءٌ لكنَّه مشكلته، ما أعلم وال ُمستأَجر، حصاٌن «إنه سائقي: قال

كهذا.» أعَرَج حيوانًا يُخرجوا
قَدمي تناَول حتى ِذراعه عىل حصانه ِعنان أرخى إن وما حصانه، عن املزارُع ل ترجَّ

منه. القريبة
هذا!» ع أتوقَّ كنُت أعرج! حجًرا! قَدمه يف إنَّ إلهي، «يا

اآلن بإحكاٍم مغروًسا صار ألنه لكن بيده، الحجر ينِزع أن البداية يف الرجل حاول
يف رفعه ثم الحجر. استخرج العناء وببعض شديٍد وبحذٍَر جيبه، من ِمْعوًال أخرَج كالوتد،
يَسُقط لم أْن مُلعجزٌة إنها حصانك. قدم يف َعِلق الذي الحجر هو ذاك ل، «تفضَّ وقال: يده

كذلك!» ُركبتاه وتنكِرس
تَعلق األحجار أنَّ قطُّ ذلك قبل أعلْم لم غريب! يشءٌ هذا بالتأكيد! «نعم، سائقي: قال

الخيول.» بأقدام
هذا، له يحُدث وأفضلها تعلم، لكنها تعلم؟! تكن «ألْم االزدراء: من بيشءٍ املزارع قال
فعليك يعُرج أن لحصانك تريد ال كنَت وإذا الطرق. هذه مثل عىل أحيانًا منها مفرَّ وال
عىل قدمي يضع وهو قائًال، أردف ثم رسيًعا.» األحجار هذه تُخِرج وأن النظر تُِحدَّ أن
أن يل كان وإن الكدمات، من لكثرٍي القَدم هذه تعرَضْت «لقد عيلَّ: ويربُِّت برفٍق األرض
جريحٌة قدمه إنَّ الوقت؛ بعض برفٍق تقوده أن بك يَحُسُن فإنه سيدي، يا النصيحة أُقدِّم

رسيًعا.» منها العَرج يزول ولن ا، جدٍّ
وانَرصف. للسيدة تحيًة ُقبَّعته ورفع حصانه امتطى ذلك بعد
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ففهمُت بالسوط، طقمي ويرضب ويَرسة يَمنًة الِعنان يُحرِّك سائقي بدأ ذهَب بعدما
لكني عنِّي، الحَجر بذهاب سعيٌد وأنا بالتأكيد فعلتُه ما وهو السري، متابعَة عيلَّ أن فعله من

األلم. من كبرٍي بقدٍر أُحسُّ ظللُت
العاملة. الخيول نحن لها نخضع كنَّا ما غالبًا التي التجاِرب نوعية هي هذه

الَكْوكنيون (29)

الذين امُلدن أهل من غالبًا السائقون هؤالء كان القيادة؛ يف البخاري املحرك طريقة هناك ثُم
بالقطار. عادًة ويُسافرون قط، حصانًا يمتلكوا لم

باملحرِّك شبيٌه يشءٌ هو الحصاَن أن يَعتقدون أنهم ترصفاتهم من دائًما يبدو كان
يدفعون أنهم ملجرد — أنه يظنون حال، أية عىل وهم، وحسب. حجًما أصغر لكنَّه البخاري،
التي بالرسعة يَسري وأن تماًما، يريدون التي املسافة يَقطع أن الحصان عىل فإن — األجرة
جافًة أو وقذرًة، موِحلًة الطرق كانت وسواءٌ تماًما. يريدون التي وبالحمولة تماًما يُريدون
إىل سواء؛ كلُّه فاألمر منحدرًة، أو صاِعدًة دًة، ممهَّ أو باألحجار مليئًة كانت وسواءٌ وجيِّدة،
دون نفسها، بالرسعة األمام، إىل السري يواصل أن الحصان عىل األمام، إىل األمام، إىل األمام،

يشء. ألي اعتبار أو راحٍة
عند أقدامهم عىل ويَسريوا عرباتهم من يَخرجوا أن أبًدا القوم هؤالء ببال يخطر لم
عن وماذا يَركبون! ولسوف ِلرَيكبوا، دَفعوا لقد ال، أوه، االنحدار. شديد ُمنحَدٍر صعود
ُخِلقت تكن لم إذا الخيول ُخِلَقت يشءٍ فأليِّ وإال األمور! هذه عىل ُمعتاٌد إنه أوه، الحصان؟
بِجدٍّ السوط يُستعَمل وهكذا ا! حقٍّ جيدٌة دعابٌة هذه نميش! امُلنحدرات؟! أعىل إىل الناس لجرِّ
الحيوان أيُّها «تحرك، قائًال: ُمَوبٌِّخ عنيٌف صوٌت يَصيح كثريٍة أحوال ويف بالِعنان، ب ويُْرضَ
الوقت طوال بُوسِعنا ما أقىص نبذل نحن بينما بالسوط، أخرى رضبٌة تَتْلوه ثم الكسول!»
والقنوط. اإلرهاق من غالبًا نُعانيه ما ِة شدَّ رغم شاِكني، غريَ ُمذِعنني السري، نواصل لكي

إنَّني أُخرى. طريقٍة أيِة من أرسَع هذه البخاري اْلُمحرك بطريقة القيادة تُنهكنا
ومشاعرها الخيل حقوق يُراعي طيٍِّب سائٍق مع ميٍل عرشين مسافَة أسري أن كثريًا ل أُفضِّ

طاقتي. من الكثريَ يَستنزف لن هذا ألنَّ هؤالء؛ من واحٍد مع أمياٍل عرشة أسري أن عىل
املنحدر، ُة ِحدَّ بلَغْت مهما املكابح، يَستخدمون ما ا جدٍّ نادًرا أنهم وهو آخر، أمر ثمة
عند فصلها ينَسْون ما عادًة فإنهم استعملوها، إذا أو أحيانًا؛ سيئٌة حوادُث تقع وبهذا
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املسافة منتصف إىل العربة أسحب أن مرٍة من أكثَر اضُطِررُت وقد التل، سْفح إىل الوصول
االْلِتفاَت سائقي يُقرِّر أن قبل باملكابح، ُمكبَّلة عجالتها وإحدى التالية التلَّة عىل صعوًدا

حصان. أليِّ ا جدٍّ مرهٌق أمٌر وذلك إليها؛
معتدلٍة برسعٍة البدء من بدًال لندن)، من الرشقيِّ الطرف (أبناء الَكْوكنيني هؤالء إن ثُمَّ
نفِسه، اإلسطبل ِفناء من رسعٍة بأقىص يَنطلقون ما عادًة — نبيل سيٍِّد أيُّ يفعل كما —
جدٍّا مفاجئٍة بطريقٍة فون يتوقَّ ثم أوًال، بالسوط يَرضبوننا فإنهم ف التوقُّ يريدون وعندما
بالتوقُّف هذا ون يُسمُّ وهم الشكيمة؛ من أفواهنا وتنشقُّ أكفالنا عىل نسقط لنكاد حتى
للطريق ليس وكأنه بالغٍة ٍة بِحدَّ ذلك يفعلون فإنهم ُمنعطًفا يجتازون وعندما ؛ الحمايسِّ

ُمعاكس. وجانب صحيح جانٌب
خارج بقينا قد وروي أنا كنَّا حيث الربيع، فصل أيام من يوٍم مساءَ جيًدا أذكر
زوجان يُطَلب عندما غالبًا معي يخرج كان الذي الحصان هو (روي اليوم. طوال اإلسطبل
ولطيًفا لنا ُمراعيًا كان وألنه سائقنا، معنا كان مخلًصا.) طيبًا رفيًقا كان وقد الخيول، من
املنزل، إىل طريقنا يف جيًدا نشيًطا سريًا نسري كنا ا. جدٍّ لطيًفا يوًما قَضينا فقد دائًما؛ معنا
اليسار؛ جهَة ا حادٍّ انعطاًفا الطريُق بنا انعطف تقريبًا. الشفق انتشار ساعَة ذلك وكان
من فيه ري السَّ بنا يجُدر الذي الجانب ويف الشجري، السياج من قريِبني كنا إذ ولكن
اقرتابنا ومع سائقنا. يَكبحنا لم لهذا املرور، يريد ملن كبريٌة مساحٌة تُوَجد وكانت الطريق،
كان باتجاهنا. رسيًعا املنحدر عىل ينزلون عربٍة وعجلتَْي ِحصانًا سمعُت املنعطف من
ُمتواِجَهني كنَّا التالية اللحظة يف لكن يشء، رؤية من أتمكَّن فلم عاليًا، الشجريُّ السياج
يف روي كان الشجري. السياج من القريب الجانب يف كنُت حظي، لُحسن لآلَخر. أحدنا
الرجل كان لحمايته. جانبيٌّ عريٌش حتى لَديه يكن ولم العربة، عريش من األيرس الجانب
رؤيتنا نطاق يف أصبح وعندما املنعطف، إىل مبارشًة ُمتوجًها العربَة تلك يقود كان الذي
كلُّه االصطدام كان الطريق. من ه يخصُّ الذي الجانب يف عربته إليقاف وقٌت لَديه يكن لم
الخلف إىل يرتنَّح فجعله مبارشًة، بصدِره الجانبيُّ العربة عريُش اصطدم روي. نصيب من
عرييش أحُد وانكرس كَفَليه عىل اآلخر الحصان سقط أبًدا. أنساها لن رصخًة يُرصخ وهو
التي العالية العجالت ذات العربَة يجرُّ وكان إسطبالتنا، خيول أحَد كان أنه اتَّضح العربة.

للغاية. بها موَلِعني بَّان الشُّ كان
ما حتى يعرفون ال الذين الجاهلني، املجهولني الرجال أولئك من واحًدا السائق كان
هناك املسكني روي رقد باًال. لذلك يُلقون ال فإنهم عَرفوا، إذا أو الطريق، من جانبهم هو
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كانت لو إنه الرجال قال األرض. عىل منه يسيل الدم كان ينزف، امُلمزَّق جسمه وراح
األفضل ِمن لكان حدث، ذلك أن ولو قتَلتْه؛ لكانْت الجانبني أحد إىل قليًال أقرَب اإلصابة

املسكني. لهذا
للعمل ِبيع ثم طويلة، مدة بعد إالَّ جرُحه يُشَف فلم الحال، عليه كانت ملا نظًرا لكْن
إال ٍة مشقَّ من الحادَّة امُلنحدرات تلك وهبوط صعود يف ما يَعلم وال الفحم؛ عربات جرِّ يف
عىل كان حيث اللحظة، هذه حتى تذكُُّره يُحزنني هناك املشاهد من رأيتُه ما بعض الخيل.
يتعذَّر عجلتنَي ذاَت الحمولة ثقيلة عربًة وراءه يجرُّ وهو امُلنحَدر عىل ينزل أن الحصان

فيها. مكاِبَح تركيُب
تِقف كانت بيجي، تُدعى فرسٍة مع غالبًا العربة أجرُّ كنُت العمل عن روي أُقِعد بعدما
داكنًا أشَهَب لونها كان القوام، ُمتناِسقة الِبنية قويَة فرسًة كانْت يل. املجاور املربط يف
يدلُّ ما فيها يكن لم قاتم. بنيٍّ لوٍن ذَوا وُعرٌف ذيٌل لها وكان جميل، بَرْقط َمشوبًا برَّاًقا،
للنظر، الفتة بصورة الطباع وحلوة ا جدٍّ جميلًة كانت لكنها راقية، ُساللٍة من كونها عىل
أنها خاللها من عَرفُت قِلقٌة نظرٌة عينها يف كان فقد ذلك، ورغم للعمل. ُمتحمسًة كانت كما
غريبة سريها طريقة أن مًعا وهي أنا خَرجُت مرة أول يف الحظُت ما. مشكلًة تُعاني كانت
لألمام. خفيفة وثبًة تَِثب ثم خطواٍت، أربع أو ثالث والتقريب الخبَب بني تَسري كانت ا؛ جدٍّ
عندما ا. جدٍّ عصبيٍّا جعَلني وقد يُرافقها، حصاٍن ألي جدٍّا لطيف غري أمًرا هذا كان

الغريبة. امُلربكة الطريقة بهذه تسري كانت ملاذا سألتُها: البيت إىل ُعدنا
أفعل؟ أن عساي ماذا لكن للغاية، سيِّئة مشيي طريقة أن أعلم «آه، باضطراب: قالت
لكنَّ تقريبًا، طولك مثل يف أنا ا. جدٍّ قصرية أرُجيل أن السبب إنما غلطتي؛ ليست ا حقٍّ إنها
تخطَو أن بالطبع وتستطيُع الركبة، فوق كامالٍت بوصاٍت بثالث أرجيل من أطوُل أرجلك
فعل أستطيع كنُت لو وأتمنَّى نفيس. أصنع لم أنا كثريًا. أرسع تسري وأن أوسَع خطواٍت
مصدُرها مشاكيل «كل يائسة: بنربٍة قالْت ثم طويلة.» أرجًال لنفيس جَعلُت لكنُت إذن ذلك،

القصرية.» أرجيل
للغاية؟» وُمتحمسة الطِّباع، وهادئة الِبنية، قوية وأنِت هذا كيف «لكن قلُت:

ُمجاراة أستطع لم وإذا ا، جدٍّ كبريٍة برسعٍة ينطلقون الرجال إن إلهي، «يا قالت:
أن عيلَّ كان لذا الوقت؛ طوال وط، السَّ وط، السَّ وط، السَّ سوى يشء فال األخرى الخيول
امُلضطِرب امليش من الحالة هذه يف دَخلُت ثمَّ ومن أستطيع، ما بقْدر اآلخر الحصان أُجارَي
جيًدا َخببًا أخبُّ دائًما كنُت األول سيدي مع كنُت فعندما دائًما؛ هكذا الحاُل تكن لم القبيح.
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وكان الريف، يف شابٍّا كاهنًا كان لقد هكذا. ًال ُمتعجِّ يكن لم الوقت ذلك يف لكنه ُمنتِظًما،
بالقليلة، ليست مسافًة األخرى عن إحداهما تَبعُد كنيستنَي يرعى كان طيبًا. كريًما سيًدا
أكرب. برسعة السري عدم عىل قطُّ يَجلدني ولم يُوبِّخني لم لكنه العمل، من الكثري لديه وكان
مدينة إىل والذَّهاب للُمغادرة مضطرٍّا كان لكنه اآلن؛ معه كنُت ليتني ا. جدٍّ يُحبني كان

املزارعني.» ألحد باعني ثمَّ ومن كبرية،
نوع من كان الرجل هذا أن أعتقد لكنني رائعون؛ سادٌة تَعرف، كما املزارعني، «بعض
ه يهمُّ كان إنما الجيدة؛ القيادة وال الجيدة، بالخيول مطلًقا يهتمُّ يكن لم الُوضعاء. الرجال
ودائًما يرضيه، يكن لم هذا لكنَّ يُمكنني، ما بأرسِع أجري كنُت برسعة. يَنطلق أن فقط
عىل أحافظ لكي الطريقة بهذه األمام إىل الوثب عىل تعوَّدُت لذا بالسوط؛ يجلدني كان ما
التي الليايل يف الحانة يف ا جدٍّ متأخٍر لوقٍت السهر عىل معتاًدا كان لقد يُريدها. التي الرسعة

املنزل.» إىل الرجوع عند أعدو يَجعلني كان ثم السوق، فيها يُقام
عجلة اصطدمت وفجأًة كعادته، عْدًوا البيت إىل عائًدا كان امُلظلمة الليايل إحدى «يف
طاح البرص. ملح يف عقب عىل رأًسا العربة وانقلبت الطريق، عىل ثقيٍل ضخٍم بيشءٍ العربة
كانت حال، أية عىل أعتقد. ما عىل أضالعه، وبعُض ذراعه، ت وُكِرسَ العربة خارج الرجل
مكاٍن، كل يف الحال نفس ستكون حايل لكنَّ فراقه. عىل أحزن ولم معه، إقامتي نهايُة هذه

أطول!» كانت أرجيل ليَْت كبرية. برسعٍة السري عىل الرجال أرصَّ إذا
أعرف كنُت ألنني عنها؛ التخفيف أستطع ولم كثريًا، لحالها رثَيُت املسكينة! لبيجي يا
كله فالَجلد منها! الرسيعة جوار إىل تُربَط أن الُخطى البطيئِة الخيول عىل شاقٌّ هو كم

نفسها. عن دفعه تستطيع ال وهي نصيبها، من يكون
كثريًا؛ يُحِببنها السيدات بعض وكان الفايتون، عربة لجرِّ غالبًا تُستخَدم بيجي كانت
لسيدتنَي ِبيعْت الحوار هذا عىل الوقت بعض مرور وبعد للغاية، القياد سهلَة كانت ألنها

ومأمونًا. جيًدا حصانًا تُريدان وكانتا بأنفِسهما، العربة تقودان
من بلَغْت وقد ثابتة، جيدة بخطواٍت تسري وهي القرية، طرقات يف عدًة مراٍت قابلتُها
رؤيتها عند كبرٍي برسوٍر أشعر كنُت يَبلغه. أن فرٍس ألي يمكن ما غايَة والرسور املرح

جيد. مكاٍن يف العيش تستحق كانت ألنها كذلك؛
بسبب سيئٌة ُسمعٌة له وكانت صغريًا، كان مكانَها. آخُر حصاٌن جاء ترَكتْنا بعَدما

إجفاله. وراء السبب عن سألتُه جيًدا. مكانًا بسببهما خَرس اللَّذَيْن ونفوره إجفاله
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للذُّعر وتعرَّضُت صغري، وأنا جبانًا كنُت لكنَّني أعرف، أكاد ال أنا الواقع، «يف فقال:
ألنَّنا — إليه وأنظر أستدير أن غريٍب يشءٍ أيَّ رأيُت ما إذا اعتدُت كما ا، جدٍّ عديدًة مراٍت
إذا إالَّ هو ما نفهم أن أو يشءٍ أيَّ نرى أن نستطيع ال الِغمامتني نرتدي عندما تعرف، كما
ولم بالتأكيد، أجُفل جعلني مما بالسوط، يرضبني دائًما سيدي كان ولهذا — حولنا نَظرنا
أنه وأعرف هدوء، يف األشياء إىل أنظر أن فقط يل ُسِمح كان لو أنه أعتقد خوًفا. أقلَّ يَجعلني
ذات األشياء. تلك عىل سأتعوَّد وكنُت يُرام، ما عىل أصبح األمر لكان يُؤذيني، ما ثمَة يكن لم
القماش أو األبيض الورق من كبريًة قطعًة الريُح وحمَلِت عجوز، رجٌل معه يركب كان يوٍم
جلًدا يَجِلدني كالعادة سيدي وراح األمام. إىل ووثبُت فأجفلُت مبارشًة. جنبَيَّ أحِد بجوار
حصانًا تجِلد أالَّ ينبغي ُمخطئ! أنت ُمخطئ! «أنت قائًال: صاح العجوز الرجل لكنَّ ُمؤلًِما،
لهذا سوءًا.» عادته وتَزيد أكثَر تُخيفه إنما وأنت خائف، ألنه أجفل لقد أبًدا؛ إجفاله عىل
اإلجفال أجل من أجفل أن أريد ال أنني متأكٌد أنا فعله. يفعلون الرجال جميع أن أظنُّ ال
إذا الخطرية غري من الخطرية األشياء يعرف أن منَّا للحصان يتسنَّى كيف لكن وحْسب؛
ُربِّيُت إنني وحيث أعرف. ا ممَّ أبًدا أخاف ال أنا يشء؟ أيِّ عىل بالتعوُّد ُمطلًقا له يُسَمْح لم
لكنها البقر، أو بالخرفان كَمعرفتي تماًما عَرفتُها أني شكَّ فال غزالن؛ فيها كان رحبٍة يف
يف تتسبَّب قد والتي منها، تخاف التي الحصيفة الخيول من كثريًا أعرف وأنا ُمنترشة، غريُ

غزالن.» فيه ُمسرتاًدا تَجتاز أن قبل حقيقي اضطراٍب
بأسياٍد صغرٍي حصاٍن كلُّ َحِظي لو أن وتمنيُت صحيح، رفيقي قاله ما أن أعرف كنُت

جوردن. وسكواير جراي كاملزارع طيِّبني
الخفيفة العربة يف ُرِبطُت أنَّني أذكر جيدة. بقيادٍة بعضاألحيان يف بالطبع هنا َحِظينا
أطولُهما اقرتب رجالن؛ منه خَرج سرتيت. بالتني شارع يف منزٍل إىل وأَِخذُت صباٍح، ذات
فقط، بيده برقبَتي امُلحيط الطوق حرَّك ثم واللجام، الشكيمة يفحص وراح رأيس، من

ال. أم تُريحني بطريقٍة ُوضع كان إن لريى
شكيمة؟» إىل يحتاج الحصان هذا أن «أتعتِقد للسائس: قال ثم

له إن دونها؛ من أفضل بطريقٍة السريَ بإمكانه أن أعتقد الواقع، «يف السائس: قال
عموًما الناس أن نجد لكنَّنا عيوب؛ بال فهو العايل نشاطه ورغم امُلعتاد، غري عىل جيًدا فًما

الشكيمة.» يُحبُّون
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إن رأسه. جانب عىل الِعنان وثبِّت بنزعها، معروًفا إيلَّ أْسِد أحبُّها. ال «أنا الرجل: قال
«أليس رقبتي: عىل يربُِّت وهو قال ثم طويلة.» رحلٍة يف رائٌع يشءٌ لهو املقاد سلَس حصانًا

العزيز؟» صديقي يا كذلك
أدارني كيف اآلن أتذكَّر أن يُمكنني العربة. إىل ِكالهما وصعد بالِعنان، أمسَك ذلك بعد
عىل برفٍق السوط وألقى خفيفة ملسًة الِعنان مَلس بعدما ذلك بعد انطلْقنا وكيف بهدوء،

ظهري.
كيف يعرف شخًصا خلفي أن ووجدُت عندي. بأقىصُرسعة وانطلقُت رقبتي قوَّسُت
هذا وجعلني أخرى، مرًة تعود الخوايلَ األيام وكأنَّ يل بدا يُقاد. أن جيٍد لحصاٍن ينبغي

غامرة. ببهجٍة أشُعر
إقناع يف نجَح مراٍت عدَة ج بالرسَّ قيادتي جرَّب أن وبعد كثريًا، السيُد هذا أحبَّني
من ومأمونًا جميًال حصانًا يريد هذا صديُقه كان حيث أصدقائه؛ من لواحٍد ببيعي سيِّدي

باري. للسيد الصيف فصل يف سيِّدي باَعني وهكذا الركوب. أجل

لص (30)

بالعمل. االنشغال كثريَ وكان باث، مدينة يف يعيش كان أعَزب. رجًال الجديد سيِّدي كان
عىل اإلسطبالت أحَد استأجَر اشرتاني. الغَرض ولهذا الخيل، ركوب بتمارين طبيبُه نَصحه
القليِل سوى يعلم سيِّدي يكن لم سائًسا. فيلترش يُدعى رجًال وعنيَّ منزله، من َمقُربٍة
لوال جيٍد مريٍح بمكاٍن عنده سأحظى وكنُت معاملتي، يُحِسُن كان لكنه الخيول، عن ا جدٍّ
كثرٍي مع التِّبن أنواع أفضل بإحضاِر أمَر يجهلها. كان التي الظروف بعض وجود عدُم
الشيلم، عشب أو البيقية، وعلف والنُّخالة، املطحونة، الفول وحبوب الشوفان، حبوب من
هناك سيكون أنه فَعلمُت األمر، يُعطي سيِّدي سمعُت رضوريٍّا. الرجل يَراه الذي بالقْدر

رفاهية. يف أصبحُت أني واعتقدُت الجيد، الطعام من الكثريُ
كان عمله. يَعي كان سائيس أنَّ وجدُت يرام. ما عىل كلها األمور سارت أياٍم لبضعة
دوًما يكن ولم بعناية، يُنظفني وكان جيدة، تهويًة وتهويته اإلسطبل نظافة عىل يحافظ
باث. بمدينة الكبرية الفنادق من واحٍد يف سائًسا ذلك قبل يعمل كان لقد بي. رفيًقا إالَّ
أما السوق، أجل من والفاكهة الخرضوات يجمع حينَذاك وأصبح العمل، ذلك ترك لكنه
حبوب أنَّ قصريٍة مدٍة بعد يل بدا لتبيعها. نها وتُسمِّ والدواجن األرانَب تُربي فكانت زوجته
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معها تُخَلط كانت النُّخالة لكنَّ املطحونة، الفول حبوب عندي كان كثريًا؛ نقَصْت الشوفان
بالتأكيد تزيد تكن لم للغاية؛ قليلة كمية إالَّ منها يُوَجد يكن لم التي الشوفان، حبوب بدَل
ينعكس هذا بدأ ثالثة أو أسبوعني بعد موجودة. تكون أن ينبغي كان التي الكمية ربع عىل
ما هو يكن لم لكنه ا، جدٍّ جيًدا كونه فمع الُعشبي، الطعام أما ونشاطي. قوَّتي عىل سلبًا
أستطيع أكن لم هذا ورغم الذرة. لحبوب االحتياج دون الصحيَّة حالتي عىل للحفاظ يصلح
أن وعجبُت تقريبًا، شهرين مدَة هكذا الوضع استمرَّ احتياجاتي. عن اإلفصاَح وال الشكوى
الظهر بعد ما فرتة يف ظهري ُممتطيًا خرج هذا برغم لكنه ُمشكلة. وجود يَلحظ لم سيِّدي
يعيش كان ُمزارٌع وهو أصدقائه؛ أحد لزيارة الريف طرقات يف بي وسار األيام، أحد من

ويلز. مدينة إىل ية املؤدِّ الطريق عىل يَقع منزل يف
إيلَّ بَرصه صوََّب بصديقه ب رحَّ فبعدما الخيول؛ يف ا جدٍّ ملَّاحة نظرٌة الرجل لهذا كان

وقال:
بداية يف اشرتيتَه عندما كان كما جيدٍة حاٍل يف يبدو ال ِحصانك أن باري يا «أرى

جيدة؟» ته صحَّ هل األمر؛
قال وقد قبل، من كان كما بالنشاط مفَعًما يَُعد لم لكنه ذلك. أظنُّ «نعم، سيدي: قال
ع أتوقَّ أن عيلَّ وإن الخريف، فصل يف وضعيفًة خاملًة تكون ما دائًما الخيول إنَّ سائيس يل

هذا.» حدوث
كان وما أغسطس؛ شهر يف نزال ما إنَّنا إلهي، يا ُهراء! هذا «الخريف، املزارع: قال
الطعام، جيِد من تُطِعمه ما ومع العمل من تُكلِّفه ما قلَّة مع هكذا حاله يتدهَور أن ينبغي

تُطِعمه؟» ماذا الخريف. يف كنَّا ولو حتى
جسمي. يجسُّ بدأ ثم ببطءٍ رأسه يهزُّ اآلخُر فأخذ سيدي. أخربَه

لكنني العزيز، صديقي يا اشرتيتَها التي الذرة حبوب يأكل َمن أعرف «ال وقال:
الجري؟» يف به ا جدٍّ تُرسع كنَت هل عليها. يحصل حصانك إن قلُت لو ا جدٍّ ُمخطئًا سأكون

بالغ.» برفٍق به أسري كنُت بل «ال،
جسمه إنَّ فحسب. هنا يدك ضْع «إذن وكِتفي: رقبتي فوق يَده يُمرِّر وهو املزارع قال
أنا قليًال. أكثَر إسطبلك أمر يف تتحرَّى أن أنصحك املرعى. من لتوِّه قادٌم وكأنه ورطٌب دافئٌ
الوثوق أستطيع ألنني ذلك؛ إىل يَدعوني ما لديَّ فليس للرب، وحمًدا الشك، إىل النزوع أكره
لكي يكفي بما ُخبثاء حقريون، أوغاٌد يُوَجد ولكن غيابي؛ أو حضوري يف سواءٌ رجايل، يف
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الذي عامله إىل يلتِفت وهو قال ثم األمر.» تتحرَّى أن عليك أعجم. حيواٍن طعام يَرسقوا
عليه.» تُقرتِّ وال املطحونة، الشوفان حبوب من جيًدا الحصان هذا «أطِعم ليأخذني: جاء

أخربُت لكنُت الكالم أستطيع كنُت لو لكنَّني هكذا؛ نحن نعم، عجماء!» «حيوانات
اإلسطبل إىل يأتَي أن سائيس اعتاد الشوفان. حبوب من اشرتاه ما ذهب مكاٍن أيِّ إيل سيدي
سلَّة دائًما الصبي مع وكانت صغري، صبيٌّ ومعه صباٍح كلَّ تقريبًا السادسة الساعة يف
وكنُت الحبوب، حفظ مكاُن حيث الرسوج، غرفة إىل أبيه مع يذهب أن الصبيُّ تعوَّد ُمغطَّاة.
الذي الصندوق من الشوفان بحبوب صغريًا كيًسا يَمآلن موارب، والباب رؤيتَهما، أستطيع

الصبي. به ينطلق ثم فيه، تُخزَّن كانت
ُفِتح مبارشة، اإلسطبل الصبي غادر أن وبعد هذا، عىل أياٍم ستة أو خمسة مرور بعد
الباب وأقفل آخر، رشطيٌّ تِبعه ثم بقوة؛ ذراعه من الصبيَّ ُممِسًكا رشطٌي منه ودَخل الباُب

أرانبه.» طعاَم أبوك يحفُظ أين «أِرني قائًال: الداخل، من
صندوق إىل فقاَدهما َمهرب، َة ثمَّ يكن لم لكْن يبكي؛ وراح ا جدٍّ مذعوًرا الصبيُّ بدا
مملوءًا وَجده الذي ذلك يُشِبه آخر فارًغا كيًسا الرشطيُّ وَجد وهناك الشوفان. خزن

الصبي. سلَّة يف بالشوفان
ظلَّ أنه ورغم الفور، عىل رأَياه لكنهما أقدامي، يُنظِّف الوقت ذلك يف فيلترش كان
الصبيَّ أن ذلك بعد سمعُت معه. وابنه «الحبس»، إىل ساقاه فقد كثريًا د ويتوعَّ بُعنٍف يتكلم

شهَرين. مدَّة بالسجن ُحكًما نال الرجل لكنَّ ُمذِنبًا، يُعتَرب لم

ُمخادع (31)

الجديد. ساِئيس جاء قليلٍة أيام بعد لكن الفور، عىل املناسب السائس عىل سيدي يعثر لم
سائس صورة يف يوًما د تجسَّ الِخداع أنَّ لو لكن ا؛ جدٍّ ووسيًما القامة طويل رجًال كان
يف قط؛ معاملتي يُِسئ ولم للغاية، معي لطيًفا كان السائس. ذلك هو سميث ألفريد لكان
دائًما وكان ذلك. يُِريَه أن أجل من سيِّده وجود يف كثريًا ويُالطفني عيلَّ يُربِّت كان الحقيقة،
يجَعلني لكي الباب، إىل يأُخذني أن قبل بالزيت حواِفري ويدهن باملاء وذَييل ُعريف ح يُرسِّ
كان فما بعناية، جسدي تنظيف أو َحدواتي، فحص أو أقدامي تنظيف عن أما أنيًقا؛ أبُدَو
ورسجي بالصدأ، ُمغطَّاًة شكيمتي يرتُك كان بقرة. كنُت لو ا ممَّ أكثَر اهتماًما ذلك يُعري

ُمتيبِّسة. وِمذيلتي رطبًا،
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العناية يف طويًال وقتًا يقيض وكان للغاية؛ وسيًما نفسه يَعترب سميث ألفريد كان
عندما دائًما َديدنه كان الرسوج. غرفة يف صغريٍة مرآٍة أماَم ُعنقه وربطِة وسوالفه بشعره
كل مع ُقبَّعته بطرف ُممِسًكا سيدي.» يا نعم سيدي، يا «نعم يقول: أن سيِّده يُخاطبه
باري السيد وأن ا، جدٍّ مؤدٌَّب شابٌّ أنه يَعتقدون الجميع وكان االحرتام، عىل داللًة كلمة؛
قابلُت فيَمن بذاته واختياًال كسًال األكثُر أنه أؤكد لكنَّني به. َحظي ألنه للغاية محظوًظا كان
أخرى ناحية من لكن رائًعا، أمًرا كان امُلعاملة لسوء التعرُّض عَدم أن شكَّ ال اإلطالق. عىل
من وكان سائبًا، فيها أُتَرك حظريٌة عندي كانت هذا. من أكثَر إىل يحتاج حصاٍن أيَّ فإن
القشَّ من يُفِرغها يكن لم تنظيفها. عن الشديد تكاُسلُه لوال ا جدٍّ ُمريحًة تكون أن املمكن
الرائحِة كريهَة األبِخرة أن حني يف للغاية؛ سيئًة تحته مما املنبِعثُة الرائحة وكانت قط، كلِّه
كانت كما الطعام إىل شهيَّتي تُعد ولم التهابهما، يف وتسببت ، عينيَّ آمَلت تتصاَعُد ظلَّْت التي

قبل. من
هالَّ اليشء؛ بعَض كريهٌة اإلسطبل رائحة إنَّ «ألفريد، وقال: سيُده جاء يوٍم ذات

املياه؟» من وفريًة كمية فيه وتسُكب جيًدا املربط هذا تُنظِّف
لكنَّ سيدي؛ يا أردَت إذا هذا سأفعل سيدي، يا «حسٌن قبعته: بطرف يُمسك وهو قال
لإلصابة القابلية شديدُة إنها سيدي؛ يا اليشءِ بعض خطريٌ الخيول حظرية يف املاء سكب
سيدي.» يا أردَت إذا ذلك سأفعل لكنني األذى، يف له أتسبَّب أن أُحبُّ ال أنا سيدي. يا بالربْد
اإلسطبل. هذا رائحة أُحبُّ ال لكنَّني بالربد؛ يُصاب أن أُحبُّ ال أنا «حسٌن، سيُِّده: قال

يُرام؟» ما عىل املياه مرصف أن أتعتِقد
الرائحة من يشءٌ منه ينبِعث املرصف أن أظنُّ بهذا، ذكَّرتَني لقد سيدي، يا الواقع «يف

سيدي.» يا ما ٌ خطأ يُوَجد ربما أحيانًا؛
منه.» ق وتحقَّ البنَّاء طَلب يف إذن «أرِسل سيُِّده: قال

أفعل.» سوف سيدي، يا «حسٌن
وضع ثم ومن يُرام؛ ما غري عىل شيئًا يِجد لم لكن الطوب، من كثريًا ونزع البنَّاء جاء
كما كريهًة حظريتي يف الرائحة وظلَّت شلنات، خمسة سيِّدي من وطلب الكلس، بعض
من كمية فوق وقويف بسبب وضعَفْت أقدامي اعتلَّْت حيث يشء؛ كلَّ يكن لم هذا لكنَّ كانت.

يقول: سيدي وكان الرطب. القشِّ
أخىش إنَّني ا. جدٍّ تتخبَّطان قَدماه صارت لقد الحصان؛ هذا أصاب ماذا أدري «ال

يكبو.» أن أحيانًا
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أُريِّضه.» كنُت عندما ذاتَه، اليشء نفيس أنا الحظُت لقد سيدي، يا «نعم ألفريد: قال
متواِصلًة أياًما أقُف كنُت ما وغالبًا أصًال، يُريُِّضني كان ما نادًرا أنه األمر حقيقة
ألفريد كان ذلك ومع أعماله، يف ُمنشِغًال سيدي يكون عندما اإلطالق عىل أتمىشَّ أن دون
باالعتالل، تي صحَّ يُصيب هذا كان ما وكثريًا شاق. بعمٍل أقوم كنُت لو كما كثريًا يُطِعمني
لم إنه بل النشاط. وَفْرط بالتملُمل أكثر وأحيانًا أحيانًا، والفتور بالبَالدة يُصيبني وكان
شأنها من كان والتي النخالة، َهريس أو الخرضاء األعشاب من واحدًة وجبًة قطُّ يُعِطني
أو الرتيُّض من بدًال ثَمَّ، ومن بنفسه؛ ُمختاًال كان ما بقْدر تماًما جاهًال كان ألنه تُهدئني؛ أن
تجعلني كانت ما عادًة التي الخيل؛ دواء وأرشبَة أقراًصا أتناَول أن عيلَّ تعنيَّ الطعام، تغيري

حلقي. يف َسكبها من الناتج اإلزعاج عن فضًال االرتياح، وعدم باملرض أشُعر
األحجار بعض فوق أُخبُّ كنُت أنَّني لدرجة ا، جدٍّ ضعيفًة أقدامي كانت األيام أحد يف
حتى للغاية، خطريتنَي كبوتنَي فكبَوُت صهوتي ُممتٍط وسيِّدي األرض عىل حديثًا املنثورة
منه وطلب البيطري، الطبيب عند ف توقَّ املدينة إىل النسداون ضاحية من جاء عندما إنه
وأخذ وقف ثم يفحصها؛ وراح األخرى تلو واحدًة أقدامي الرُجل رفع أصابني. ما يرى أن

وقال: عنهما، الغبار لينفض األخرى يف يَديه إحدى يرضب
للغاية، ضعيفٌة أقدامه إنَّ أيًضا؛ خطريٌة وإصابته «السعفة» بداء مصاٌب حصانك «إنَّ
نوع هو هذا قبل. من هذا يلَحظ لم سائسك أن مندِهٌش أنا يسُقط. لم أنه الحظِّ ُحسن من
مطلًقا. ينبغي كما امُلخلَّفات من ر تُطهَّ ال التي القِذرة، اإلسطبالت يف نِجدها التي اإلصابات
سأُعطيه الذي املرهم له يَضع كيف خاِدَمك وسأُعلِّم بالحافر، فسأعتني غًدا إيلَّ به بعثَت إذا

إياه.»
بَغسوٍل ُمَرشبة َكتَّان بنُسالة وَحشاها بعناية أقدامي الطبيب نظَّف التايل اليوم يف

بغيضة. عمليًة كانت وكم ُمركَّز، طبيٍّ
بهذا األرضية فظلَّت يوميٍّا، حظريتي من امُلخلَّفات جميع بإخراج البيطري الطبيب أمر
الخرضاء، األعشاب من وقليًال النُّخالة، َهريس أتناول ذلك بعد أصبحُت ثم النظافة. غاية يف
رسيًعا نشاطي استَعدُت أخرى. مرًة أقدامي تعاَفْت حتى الشوفان، من كثريٍة غريَ وكمية
لدرجِة مرَّتنَي خَدعاه سائَسيْه ألن ا؛ جدٍّ ُمشمئزٍّا كان باري السيد لكنَّ العالج؛ هذا بفضل
حتى أبقاني لهذا يحتاجها؛ عندما فقط يستأجرها وأن الخيول، تربية عن ف التوقُّ قرَّر أنه

أُخرى. مرًة باعني ثم تماًما، أقدامي تعاَفْت
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الخيول سوق (32)

به، إن إذ يَخرسونه؛ ما لديهم ليس الذين ألولئك ا جدٍّ ُمسلٍّ مكان الخيول سوق أن شكَّ ال
ُمشاهدته. يُمكن ا ممَّ الكثريَ حال، أية عىل

من وقطعاٌن امُلستنَقعات، من لتوِّها قادمة الصغرية، الريف خيول من طويلٌة أرساٌب
مرييليجز، ارتفاع عىل ارتفاعها يَزيد ال الشعر، َخشنة القامة قصرية الويلزية؛ الخيل أقزام
لبعٍض بعُضها الطِّوال الذيول ُجِدَلت وقد األنواع، جميع من العربات جرِّ خيول من ومئاٌت
لكنها األصل، نبيلة املظهر، حَسنة مثيل، كثريٌة وأعداٌد قرمزية، بأربطة وُرِبطت أعىل، إىل
األمراض بعض أو س، التنفُّ كاعتالل ما؛ علٍَّة أو حادثة بسبب الوسطى الفئة إىل انحدَرت
يشء؛ ألي صالحًة وكانت عمرها، َريْعان يف الرائعة الخيول بعض يُوَجد كان األخرى.
الناس، أنظار عىل تُعَرض وهي رفيع، بأسلوٍب َخْطوها وتستعرض أرُجَلها، تمدُّ كانت
عدٌد حولنا الخلفية يف يُوَجد كان أنه غري القيادة. بِعنان ُممِسًكا بجوارها يَجري والسائس
مقوَّسًة ُرَكبها كانت ُمؤِسف، نحٍو عىل الشاقُّ العمل أنهَكها التي البائسة املخلوقات من
يَكسو العجوزة الخيول من مجموعٌة هناك وكان خطوة، كل مع تتمايَل الخلفية وأرجلها
لم وكأنما ة، بشدَّ الوراء إىل ُمرتخية وآذانها ُمتدلِّية فىل السُّ شفاهها شديد، حزٌن مالمَحها
أن يُمكنك كان إنه حتى النُّحول شديَد بعضها وكان أمل، وال الحياة يف سعادٌة ة ثمَّ يَُعد
َمشاهد هذه كانت قديمة. قروٌح بعضها وأعجاز ظهور عىل كان كما أضالعها، جميع ترى

ذاتها. الحالة إىل يِصل ربما أنه يعلم إذ إليها؛ ينُظر أن حصاٍن أيَّ يُحزن
ح يُرصِّ أْن لحصاٍن أنَّ ولو وخفضها؛ األسعار رفع ومن امُلساومة، من الكثريُ ة ثمَّ كان
كان والخداع الكِذب من هذا الخيول سوق يف ما أنَّ أُؤكد فإنَّني يَفهم، ما بمقدار بأفكاره
أقوياء آَخِرين، ثالثٍة أو ِحصاننَي مع فُوِضعُت أنا أما أريب. رجٌل يرسده أن من بكثرٍي أكثَر
الرجال كان مُلشاهَدتنا. الناس من كبريٌ عدٌد فجاء قيمتهم، بارتفاع مظهُرهم يُوحي البنية
أقسَم معه كنُت الذي الرجل أن مع املكسورتنَي؛ ركبتيَّ يَرون عندما عنِّي يُعِرضون دائًما

املربط. يف وأنا له تعرَّضُت انزالًقا كْونَه يَْعدو يكن لم األمر أن لهم
يفحصون ذلك بعد وكانوا ، عينَيَّ إىل ينظروا ثم فمي، يفتحوا أن يفعلونه يشءٍ أول كان
ثم شديًدا، فحًصا وجسمي ِجلدي ويفحصون أسفلها، حتى بأيديهم كامًال فحًصا أرجيل
يبعث األمور بهذه القيام طريقة يف االختالف كان امليش. يف طريقتي يختربون ذلك بعد
ِسوى أكن لم وكأنَّني خشنة، عنيفٍة بطريقٍة بذلك يقومون الناس بعض كان العَجب؛ عىل
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بني عيلَّ ويُربِّتون جسمي، عىل برفٍق أيديَهم يُِمرُّون آخرون كان بينما الخشب؛ من قطعة
من كثريًا أُقيِّم كنُت وبالطبع إذنك.» «بعد قْوَل: نفسه بالقْدر ويردِّدون واآلخر، الحني

معي. تعاُملهم طريقة من امُلشرتين
فئة من يكن لم اشرتاني. أنه لو سعيًدا سأكون أنَّني اعتقدُت واحد، رجٌل ة ثمَّ كان
كان الثراء. ألنفسهم يدَّعون الذين امُلبهَرجني الصاِخبني أولئك من حتى وال األثرياء، السادة
من الفور عىل أدركُت حركاته. كل يف ورسيًعا الِبنْية، قويَّ كان لكنه ما، نوًعا الحجم صغري
ة، برقَّ يتكلم كان الخيول؛ مع التعاُمل عىل معتاًدا كان أنه معي بها تَعامل التي الطريقة
النقيَّة رائحته إنَّ أقول أن غريبًا يبدو قد مِرحة. لطيفًة اللوِن الرماديِة عينه نظرُة وكانت
الِجَعة رائحَة رائحته تكن لم الحقيقة؛ هي فتلك ذلك ومع إليه، أنجِذب جعَلتْني امُلنعشة
أحد من خارًجا كان وكأنه منعشًة رائحًة كانت لكنها أكرهها، كنُت التي التبغ، وال امُلعتَّقة
السعر، هذا رفض البائع لكن يل، ثمنًا جنيًها وعرشين ثالثة دفع عرض التِّبن. مخازن
صاخٍب وصوٍت حادَّة نظرٍة ذو رجٌل بعَده وجاء غادر، لكنه نظري، أتبعتُه فانرصف.
اثنان أو رجٌل جاء ثم انرصف. لكنه يشرتيني، أن من الَخوف غاية خائًفا كنُت للغاية.
أخرى مرًة الصارم الوجه ذو الرجل جاء ذلك بعد الرشاء. أجل من يأتيا لم لكنهما آخران،
البائع ألن تنعقد؛ أن عىل ا جدٍّ أوشكت قد الصفقة كانت جنيًها. وعرشين ثالثة وعرضدفع
اللحظة تلك يف لكن السعر؛ يخفض أن عليه وأنَّ يطلبه، كان ما كل يأخذ لن أنه يعتقد بدأ
هو أما نحَوه. رأيس مدِّ عن االمتناع أستطع لم الرماديَّتنَي. العيننَي ذو الرجل جاء تحديًدا

بلُطف. وجهي عىل يُربِّت فأخذ
وعرشين أربعًة فيه أدفع سوف اتفاق. إىل سنصل أننا أظنُّ عزيزي، يا «حسٌن وقال:

جنيًها.»
تأُخذه.» وسوف وعرشين خمسًة «قل:

أدفع ولن شلنات، وعرشة جنيًها وعرشون «أربعة ا: جدٍّ حاسمٍة بنربٍة صاحبي قال
ال؟» أم موافق آخر؛ شلن نصف

كنَت وإذا املميزات، من هائًال قدًرا الحصان هذا يف أنَّ وتأكَّْد «اتفْقنا، البائع: قال
رابحة.» صفقٌة فإنه أُجرة عربة عىل للعمل تريده

وَصلنا حتى السوق خارج وقادني بَرَسني، الجديد سيدي وأخذ الحال، يف املاُل ُدِفع
حبوب من جيًدا طعاًما يل قدَّم ثم جاهزان. ولجام ج َرسْ لَديه كان حيث الفنادق، أحد إىل
نصف بعد إيلَّ. ويتحدَّث نفسه إىل يتحدَّث هذا أثناء وكان أكلتُه، حتى وانتظَر الشوفان،
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إىل وصلنا أْن إىل جميلة، ريفيَّة وُطرٍق َمجازاٍت عرب لندن، إىل طريقنا نَميضيف كنَّا الساعة
العظيمة املدينة إىل وصلنا حتى هدوء، يف عليها فِرسنا لندن، إىل املؤدية الرئيسية الطريق
اليمني، عىل شوارُع ثمة كان بالفعل؛ أُضيئَت قد النفطية املصابيح كانت الشَفق. انتشار مع
حتى وأميال، أمياٍل امتداد عىل بعض، مع بعضها تتقاطع وشوارع اليسار، عىل وشوارع
تلك أحد عرب مرورنا وبعد النهاية، يف لكنَّنا أبًدا. نهايتها إىل نِصل لْن أنَّنا ظننُت إنني
«مساء قائًال: مرٍح بصوٍت راكبي فنادى طويل، أجرٍة عربات موقف إىل وصْلنا الشوارع،

املدير!» أيها الخري
جيد؟» حصاٍن عىل حصلَت هل «مرحبًا! األشخاص: أحد صاح

هذا.» «أعتقد مالكي: أجاب
معه.» طيبًا حظٍّا لك «أتمنى

الجانبية، الشوارع أحد إىل انعَطْفنا قليٍل بعد سريَه. واصل ثم املدير.» أيُّها لك «شكًرا
منازُل جانبَيه أحد عىل تقوم كانت للغاية، ضيٍق شارٍع إىل انعطفنا تقريبًا ُمنتَصِفه وعند

للعربات. وَمباٍن إسطبالت أنه بدا ما اآلَخر جانبه وعىل ما، نوًعا الهيئة ُمتواضعة
امرأٌة تجري منه وخرَجت الباب، فانفتح يصفر. وراح املنازل أحد أمام ماِلكي ف توقَّ
عندما ا جدٍّ حارٍّا ترحيبًا بالرجل والطفالن املرأة بَت رحَّ صغريان. وبنٌت ولٌد وتِبعها شابٌَّة،

ظهري. عن ل ترجَّ
الفانوس.» والدتُك لنا وستُحرض البوابة، افتح ، بُنيَّ يا هاري، «واآلن،

صغرية. إسطبل ساحة يف حويل ُوقوًفا جميًعا كانوا دقيقٍة بعد
أبي؟» يا وديٌع هو «هل

عليه.» وربِّتي تعايل الصغرية؛ قطتك وداعة يف ُدويل، يا «نعم
شعوًرا كان كم خوف. دونما كلِّه كتفي عىل تُربِّت الصغرية اليد راحت الفور عىل

ُممتًعا!
جسمه.» تمسح ريثما النُّخالة هريس من شيئًا له أُحِرض «دعني األم: قالت

حسنًا هريًسا لديِك أنَّ أعرف وأنا تماًما، يحتاجه ما هو هذا إن بويل، يا «فلتفعيل
يل.» جاهًزا

يضحكون. جميًعا فجعلهم التفاح!» ومقلوبة السجقِّ «فطرية قائًال: الصبيُّ صاح
بعدما — رقدُت ثم الجاف، بالقشِّ ميلءٍ الرائحة، طيب ُمريٍح مربٍط إىل ذلك بعد قادوني

سعيًدا. سأكون أنَّني يف أفكر وأنا — رائًعا َعشاءً تناولُت
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لندن يف األُجرة عربة حصان (33)

فسأفعل جريي، يدعونه كانوا الجميع إنَّ حيث لكْن باركر، جريَمايا الجديد سيِّدي اسُم كان
كانت رجل. أيُّ عليها يحُصل أن يمكن حياٍة رشيكِة أنسَب بويل زوجتُه كانت نفسه. اليشء
وعيناِن ناعم، أسوُد شعٌر لها وكان ُمهنَدمة، ة الصحَّ ُمعتِدلة الحجم صغرية ُممتلئة امرأًة
القامة طويل فتًى كان عمره، من عرشة الثانية يف الصبيُّ كان جميل. صغريٌ وفٌم َسوداوان،
يف وكانت تماًما، ها أُمَّ تُشِبُه يدعونها) كانوا كما (دويل دوروثي وكانت الُخلُق؛ طيَِّب صادًقا
قطُّ ذلك قبل أعرف لم مدِهًشا؛ حبٍّا بعًضا بعُضهم يحبُّ جميًعا كانوا عمرها. من الثامنة
لَديه وكان به، ٌة خاصَّ أجرٍة عربُة جريي لدى كان املَرح. وذلك السعادة هذه مثل يف أُرسًة
اللون أبيَض القوائم طويَل اآلخر حصانه كان بنفسه. ويرعاهما يقودهما حصانان كذلك
بدَّ ال لكْن الوقت، ذلك يف عجوًزا صار قد كان «الكابتن». يُدعى وكان ما، نوًعا العظام كبري
رأسه يرفع حيث بنفسه امُلعتزِّ بأسلوبه يحتِفظ يزال ال كان صغره؛ يف رائًعا كان أنه من
جليَل ف، الترصُّ حَسَن األصل، رشيَف عجوًزا حصانًا كان الواقع، يف رقبته؛ ويقوس ألعىل
حيث القَرم؛ َحرب إىل شبابه يف ذهب إنه يل قال قدِمه. حافِر حتى رأسه ة قمَّ من املظهر،
وسوف الكتيبة. مقدمة يف دائًما يخرج وكان الفرسان، سالح يف الضبَّاط أحُد يملكه كان

الحًقا. هذا عن املزيد أذكر
الحظرية إىل ودويل بويل جاءت جيًدا، تنظيًفا نُظِّفُت بعدما التايل، اليوم صباح يف
وهو يفَّ، رأيه أعلن ثم الباكر، الصباح منذ والده يُساعد هاري ظلَّ ولِتُصادقاني. ِلرتَياني
وأعطتني التفاح، من قطعًة بويل يل أحَرضت بالثقة». وجديٌر الطباع «جيد أنَّني له تبنيَّ أنه
الخوايل. األيام يف كان الذي بيوتي» «بالك وكأنَّني كبريًا اهتماًما وأوَلياني خبز، قطعة دويلِّ
فبذلُت أنا أما لطيف، بصوٍت إيلَّ يُتحدَّث وأن أُخرى، مرًة أُدلَّل أْن ُمتَعي عظيم من كان
للغاية، جميٌل أنني ترى بويل كانت َودوًدا. أكون أن أريد أنني تَريان أجعَلهما كي ُوسعي

املكسورتان. ُركبَتاي لوال األجرة، لعربة ا جدٍّ جيٌد وأنني
أعلم ال أنَّني وبما هذا. يف تسبَّب الذي من بالطبع يُخربنا َمن ثمَة «ليس جريي: قال
خْطًوا أبرَع وال أوثَق حصانًا قطُّ أمتِط لم ألنَّني شكِّي؛ رغم البائع قاله بما أُسلِّم فسوف

بويل؟» يا رأيُِك ما السابق؛ الحصان مثل «جاك» يه نُسمِّ سوف هذا. من
الجيدة.» األسماء عىل اإلبقاء أُحب فأنا «فلتفعل؛ قالت:
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أقبل املدرسة من هاري خرج وملَّا الصباح. فرتة طوال األجرة بعربة الكابتن خرج
فبذل جريي أما الظهر. بعد األجرة عربة يف ُرِبطُت أن َلِبثُت ما ثم واملاء، الطعام يل ليُقدِّم
مانيل جون هو وكأنما ُمريحة، بصورة يُناسباِنني واللجام الطوق أن ليتأكد ُوسِعه أقىص
ِمرفع، ة ثمَّ يكن لم تماًما. يل ُمالئمًة صارت اثننَي أو ثَقٍب بمقدار امِلذْيلُة َعت ُوسِّ وعندما آخر.
بها! حظيُت نعمٍة من لها يا بسيطة. َحْلقيٍة شكيمٍة سوى يشء ال مزدوجة، شكيمٌة وال

عنده قال الذي الكبري األجرة عربات موقف إىل وَصلنا الجانبي الشارع يف ِرسنا بعدما
تحتَها عاليٌة العريضمنازُل الشارع هذا جاِنبَي أحد عىل تقوم كانت الخري». «مساء جريي:
يُحيط وكان لها، مجاوٌر وِفناءٌ عتيقٌة كنيسٌة اآلخر جانبه وعىل رائعة، واجهاٍت ذاُت ٌت محالَّ
عربات من عدٌد يقف كان الحديدية القضبان هذه جوار وإىل حديدية. سياٍج أوتاُد بهما
مًعا الرجال بعض وقف التِّبن، من قليٌل ُفتاٌت األرض عىل وكان الركاب، انتظار يف األجرة
واحٌد راح بينما الصحف، يقرءون العربات من مقاعدهم يف بعضهم وجلس يتكلَّمون؛
عربة. آخِر خلف الصفِّ يف وقفنا املاء. ويَسقونها التِّبن، فتاَت خيولهم يُطِعمون اثنان أو

مالحظاتهم. ويُبدون إيلَّ ينظرون وراحوا ثالثة، أو رجالن منَّا اقرتب
الجنائز.» عربات لجرِّ ا جدٍّ «مناسٌب أحدهم: قال

ينبغي، مما أكثَر املظهر «حَسن للغاية: حصيفٍة بطريقٍة رأسه يهزُّ وهو آخُر، وقال
تُنادوني أن أستحقَّ فلن وإالَّ الرائعة، األيام هذه أحد صباح يف فيه مشكلًة تُكتَشف سوف

جونز.» باسم
هي تَكتشفني أن قبل اكتشفها ألن محتاًجا لسُت «أظنُّني مرحة: بنربٍة جريي قال
قليًال.» أطوَل ًة مدَّ ُمرتفعًة معنوياتي فسأُبقي هكذا، الحال كان وإذا كذلك؟ أليس أوًال.

رماديٍة شملٍة ذا كبريًا رماديٍّا معطًفا يرتدي الوجه، عريُض رجٌل منَّا اقرتب ذلك بعد
زرقاء كوفية ُعنقه حول ويلفُّ رماديًة، قبَّعًة كذلك يرتدي وكان كبرية، بيضاء وأزرار كبريٍة
حتى جاء إن وما ظريًفا، رجًال يبدو كان لكنه كذلك، اللون رماديَّ شعره كان فضفاضة،
سيشرتيني، كان وكأنما منِّي، جزءٍ كلَّ يفحص أخذ ثم الطريق. اآلخرون الرجال له أفسح
دفعَت كم ني يهمُّ ال جريي، يا لك امُلناسب النوع «إنه وقال: نخريًا، ُمصِدًرا ِوْقفته عدَّل ثم

شاهد. بشهادة الطيبة ُسمعتي ثبتَت وهكذا ه.» يستحقُّ أنه سيُثبت ألنه فيه؛
جرانت». «املدير أو الرمادي»، «جرانت ب ب يُلقَّ كان لكنه جرانت، الرجل هذا اسُم كان
عاتقه عىل وتوىلَّ هذا، األجرة عربات موقف يف الرجال هؤالء من أيٍّ من أقدم هو كان
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لو لكْن عاقًال؛ َودوًدا رجًال امُلجَمل يف كان لقد الخالفات. وإنهاء األمور يف البتِّ مسئوليَة
يف يرَغب ال أحًدا فإنَّ الرشاب، يف يُْفِرط عندما أحيانًا يحُدث كان كما قليًال، ِمزاجه تعكَّر
رضبًة منهم أليٍّ يُسدِّد أن امُلمكن من كان حيث يِده، قبضة بسبب الالزم؛ من أكثَر االقرتاب

ا. جدٍّ شديدًة
قبل أعتَْد لم فأنا ا؛ جدٍّ ُمرِهًقا أجرٍة عربة ِحصاَن فيه عملُت حياتي يف أسبوٍع أول كان
البضائع، وعربات الخيل، وُحشود والرسعة، الضوضاء، أنَّ كما لندن، مدينة عىل ُمطلًقا ذلك
واالضطراب، بالقلق أشُعر جعَلتْني بينها أسري أن عيلَّ يتعنيَّ كان التي الركاب وعربات
ثمَّ وِمن ُمطَلقة، ثقًة سائقي يف الوثوق بإمكاني أنَّ قصرٍي وقٍت خالل اكتشفُت لكنَّني

األمر. عىل أعتاد وبدأُت نفيس َطْمأنُت
فهو أيًضا ذلك من األفضل أما الخيل، سائقي من عَرفُت َمن أفضِل ِمن جريي كان
راغبًا كنُت أنَّني رسيًعا اكتشف لقد بنفسه. يَعتني كان ما بقْدِر بخيوله يَعتني كان أنه
عىل برفٍق طَرفه يسَحَب أن إالَّ قط، عيلَّ السوَط يَضع ولم ُوسعي، يف ما بذِل ويف العمل يف
الطريقة من ا جدٍّ جيًدا هذا أدركُت العموم عىل لكنَّني أتحرَّك، أن عيلَّ يتعنيَّ عندما ظهري
من بكثرٍي أكثَر جواره إىل ُمثبتًا يبقى كان َسوطه أن وأعتقد بالِعنان، بها يُمسك كان التي

يده. يف وجوده
وإنساٍن لحصاٍن يمكن ما كأحسِن بعًضا بعُضنا وسيدي أنا فهمنا قصريٍة مدٍة خالل
راحتنا. أجل من بُوسعه ما كلَّ يفعل كان كذلك، اإلسطبل، يف اآلَخر. منهما كلٌّ يَفهم أن
لوحان لديه كان لكْن للغاية، كبريٌ انحداٌر بها فكان العتيق، الطراز عىل َمبنيًَّة املرابط كانت
الراحة، إىل ونخلد املساء، يحلُّ عندما إنه بحيث مرابطنا، نهاية يف وُمثبَّتان للتحريك قابالن
بأيِة والوقوِف االستدارة من نتمكن بهذا فُكنَّا اللوَحني، ويَضع منَّا كلٍّ ِمْقوَد يحلُّ فقط كان

للغاية. مريٌح يشءٌ وهو نريدها، طريقٍة
بقدر الطعام من لنا يُقدِّمه فيما ع يُنوِّ وكان جيًدا، نظافتنا عىل يحافظ جريي كان
دائًما لنا يقدم كان وإنما فحسب، هذا وليس بوفرة؛ لنا يُقدِّمه كان ما ودائًما يستطيع، ما
والنهار الليل خالل جوارنا إىل بوجودها يسمح وكان النظيفة، العذبة املياه من وفريًة كميًة
الناس بعض عالية. أجسامنا وحرارة اإلسطبل ندُخل عندما طبًعا باستثناء السواء، عىل
لنا ُسِمح إذا أنه أعرف لكنَّني املاء، من يُريده ما كلَّ الحصاُن يَرشب أالَّ ينبغي إنه يقولون
ا ممَّ كثريًا أكثر يُفيدنا وهذا مرة، كلِّ يف قليًال مقداًرا إالَّ نَرشب ال فإنَّنا نريد عندما ب بالرشُّ
وبائسني. ِظماءً أصبْحنا حتى دونه من تُِرْكنا ألنَّنا واحدًة مرًة املاء من دلٍو نصف كَرْعنا لو
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الجافِّ ِتبْننا مع بالساعاِت ويرتكوننا ِجَعتهم لُرشب بيوتهم إىل يذهبون السائسني بعض
واحدًة مرًة منها الكثريَ نزدِرد عندئٍذ يُرطِّبها؛ معها شيئًا يرتكون وال الشوفان، وحبوب
هنا به َحظينا ما أفضل لكنَّ َمِعداِتنا. يُثبط وأحيانًا سنا، تنفُّ إفساد إىل يؤدي ا ممَّ بالطبع،
أعتقد كنُت أنَّني لدرجة األسبوع طوال جدٍّا العمل يف نكدُّ كنَّا فقد األحد؛ أياَم الراحة هو
حينئٍذ لَدينا كان هذا، إىل إضافًة اليوم. ذلك لوال العمل مواصلة من سنتمكن كنا ما أنَّنا

األيام. هذه يف رفاقي حكاية عىل تعرَّفُت ولقد لبعض. بعضنا بُصحبِة لالستمتاع وقٌت

عجوز حرٍب حصاُن (34)

سالح يف ضابًطا األول مالُكه فكان الجيش؛ خيول من واحًدا ليكون وُدرِّب الكابتن ُروِّض
جميع مع بالتدريب ا جدٍّ استمتع إنه الكابتن قال الَقرم. حرب إىل ذاهبًا وكان الفرسان
اليسار، إىل أو اليمني إىل مًعا ويستديرون مًعا، يَُخبُّون كانوا حيث األخرى، الخيول
أو البوق، صوت سماع عند رسعتهم بكامل ينطلقون أو األمر، سماع عند فون ويتوقَّ
يَرونه وكانوا برقط، َمشوبًا اللون داكَن رماديٍّا ِصَغره يف الكابتن كان الضابط. إشارة مع
يُحبُّه فكان — الشباب عمر يف بالحيوية، ُمفَعٌم نبيٌل، سيٌد وهو — سيده ا أمَّ ا. جدٍّ وسيًما
أنه الكابتن أخربَني اهتمام. أقىص ويوليه معاملٍة، ألطَف البداية منذ يُعامله وكان ا، جدٍّ
إىل األمر به وصل عندما لكنه الروعة، غاية يف حياٌة الجيش حصان حياة أن يظنُّ كان

رأيه. تغيري إىل يميل بدأ البحر، يف كبريٍة سفينٍة يف البالد خارَج إرساله
االنتقال نستطيع بالطبع نكن لم ُمروًِّعا! الرحلة من الجزء ذلك «كان الكابتن: قال
رَفعونا ثم أجسامنا، تحت قويٍة أحزمٍة وضع إىل اضُطرُّوا لذلك السفينة؛ إىل اليابسة من
ظهر عىل أنَزلونا حتى املاء، فوق الهواء يف نتأرَجح وظلْلنا مقاومتنا، رغم أرُجلنا من
السماء نرى ال طويًال وقتًا وبِقينا ُمغَلقة، صغريٍة مرابَط يف ُوِضعنا وهناك الضخم. املرِكب
فكنَّا العاتية، الرياح هبوب مع تتمايَل أحيانًا السفينُة كانت أرجلنا. مدَّ نستطيع وال البتَّة،

السوء.» من شديدة بحالة وشَعرنا املرابط، بجوانب أثرها عىل نصطِدم
أُخرى مرًة نتأرجح وُرحنا السفينة من وُرِفعنا أخريًا، الرحلة انتهت حال، أية «عىل
من ونَْصِهل نُحمِحم وُرحنا السعادة، غايَة بذلك َسِعدنا األرض. عىل أنَزلونا حتى الهواء يف

أقدامنا.» تحت الثابتة باألرض جديد من شَعرنا عندما الفرحة
ل تحمُّ علينا وأنَّ بلدنا، عن تماًما ُمختِلٌف إليه انتَقلنا الذي البلد أن رسيًعا «اكتَشْفنا
بخيولهم ا جدٍّ موَلعني كانوا الرجال من الكثريَ لكنَّ القتال، جانب إىل عاب الصِّ من الكثري
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األشياء وكلِّ والبَلل الثلج من بالرغم راحتها عىل للحفاظ بُوسعهم ما كلَّ بذَلوا بحيث
السيطرة.» عن الخارجة

آخر؟» يشءٍ أيِّ من َ أسوأ ذلك يكن ألم القتال؟ عن ماذا «لكن قلُت:
وأن البوق، صوت نسمع أن دوًما نُحبُّ كنَّا فقد هذا؛ أعرف أكاد ال الواقع، «يف قال:
أحيانًا علينا يتعنيَّ كان أنه رغم االنطالق، يف للبدء التَّوق شديدي وكنَّا للخدمة، نُستَدعى
سعادٍة يف األمام إىل ننطلق كنَّا األمُر يَصدر كان وعندما األمر؛ انتظار يف بالساعات نَِقف أن
أعتقد أسلحة. َرصاص وال بنادق ِحراُب وال ِمدفع قذائُف هناك يكن لم وكأنما وحماٍس،
واحًدا فإن باللجام، اإلمساك يف يده وثَبات الرسج، فوق راكبنا بثقِة نشُعر كنَّا ُدمنا ما أنَّنا
إىل ر وتتفجَّ الهواء، يف تنطِلق امُلروِّعة القذائُف كانت عندما حتى للخوف، يَستسلم لم منَّا

قطعٍة.» ألف
ورغم واحًدا؛ جرًحا نُجَرح أن دون مًعا كثريًة معاِرَك النبيُل وسيدي أنا ُخضُت «لقد
جراًحا وتُجَرح بالرماح، وتُطَعن بالرصاص، رصعى تَسقط وهي الخيول أرى كنُت أنني
تحتِرض وهي أو املعركة، ميدان يف ميِّتًة نرتُكها كنَّا أنَّنا ورغم الفرسان، بسيوف مخيفًة
صوُت جعلني نفيس. عىل أخىش كنُت أنَّني أظنُّ فال الدامية، ِجراحها آالم تُعاني وهي
فيه أِثق كنُت هو. وال أنا أُقتَل أن يُمكن ال وكأنما أشُعر رجاله، س يُحمِّ وهو البهيُج، سيِّدي
نفسها. املدفع فوهة إىل أِصل حتى أُهاِجم أن يَقودني وهو ا ُمستعدٍّ كنُت بحيث ًة تامَّ ثقًة
عن يَسقطون وكثريين جرحى، يَسقطون وهم الشجعان الرجال من كثريين رأيُت لقد
وعَدوُت وتأوُّهاتهم، امُلحتَرضين الت توسُّ سمعُت لقد ُمهِلكة. إصاباٍت أُصيبوا وقد رسوجهم
َمساري؛ عن االنحراف إىل اضُطِررُت ما وكثريًا يَكسوها، الذي الدَّم بسبب َزلِقٍة أرٍض فوق
البتََّة أشُعر ال ظَللُت لقد لكن، امُلصابة، الخيول أو الرجال فوق بأقدامي الوطء ألتفادى

حييت.» ما أنساُه لن يوٌم ع، ُمروِّ يوٌم جاء حتى بالخوف
ثم فانتظرته، عميًقا؛ نَفًسا واْلتَقط قليًال، الكالم عن العجوز الكابتن أمسك وهنا

قائًال: كالمه واصل
كان كامُلعتاد، بساعٍة الصبح انِبالج وقبل الخريف، فصل أيام أحد صباح يف «كنَّا
اليوم، ملهامِّ استعداًدا املزرَكشة باألغطية الرسوج وكَسوا ُفُرشهم، من نَهضوا قد ُفرساننا
ي لتلقِّ ُمستعدِّين خيولهم، جوار إىل ينتظرون الرجال وَقف ب. الرتقُّ أم القتال يف أكانت سواءٌ
يَكتمل أن وقبل الضباط، بني االنفعال بعَض َة ثمَّ أن بَدا ينترش الضوء بدأ عندما األوامر.

العدو.» أسلحة من النار إطالق صوَت سِمعنا النهار تجيلِّ
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البرص مْلح ويف ِجياِدهم، بامتطاء الرجال وأمر جواَده، الضبَّاط أحُد اْمتَطى ذلك «بعد
عقبَْي من ضغطًة أو الِعنان، ملسة ُمنتِظًرا حصاٍن كلُّ ووَقف حصانه، رسَج منهم كلٌّ اعتَىل
إنه بحيث ا، جدٍّ جيًدا ُمدرَّبني كنَّا ذلك برغم لكنَّنا والحماس؛ الحيوية غاية يف كنَّا فاِرسه،
— صربنا ِلنَفاد آلخر حنٍي من الهواء يف رءوَسنا وقذْفنا شكائمنا، َمْضغ صوت باستثناء —

أماِكِننا.» من تزحَزحنا إنَّنا القوُل يمكُن ال كان
أمَسك َحِذرين، ساِكنني الجميُع بقي وبينما القوات، مقدمة يف العزيز وسيِّدي أنا «كنُت
فأعادها الخطأ، الجانب إىل َلْت تحوَّ قد كانت ُعْريف ِمن شاردٍة صغريٍة شعٍر بخصلة هو
يوًما «سيكون رقبتي: عىل يُربُِّت وهو قال ثم بيِده، يها يُسوِّ راح ثم الصحيح، مكانها إىل
رقبتي عىل سيدي ربََّت قبل.» من فَعْلنا كما بواِجبنا سنقوم لكنَّنا بايارد، عزيزي يا عصيبًا
مرًة هدوءٍ يف هذا يُكرِّر ظلَّ إنه حتى مىض، وقٍت أي من أكثَر أظن، ما عىل الصباح، هذا يف
ورحُت رقبتي، عىل يِده َملمَس أُحبُّ كنُت آخر. يشءٍ يف شارًدا ِذهنُه كان وكأنما مرة، بعد
حاالته جميع أعرف كنُت ألنَّني للغاية؛ ثابتًا وقفُت لكنَّني وسعادة، اعتزاٍز يف ُعريف أُقوِّس

مِرًحا.» يَراني أن يُحبُّ كان ومتى هادئًا، أبقى أن يُحبُّني كان ومتى املزاجية،
الذي األخري الهجوم عن سأحكي لكنَّني اليوم، ذلك حَدث ما كلَّ أحكَي أن يُمكنني «ال
اعتَْدنا قد الوقت ذلك بحلول كنَّا مبارشًة. العدو ملدفع ُمواجٍه واٍد يف كان لقد مًعا؛ شنَنَّاه
بجوارنا؛ الطلقات وانطالق امَلْسكيت، بندقيَّات نريان وَدويِّ الثقيلة، األسلحة هدير عىل ا جدٍّ
أثناء له تعرَّضُت ما يُضاهي النار إطالق من لقْدٍر قطُّ ذلك قبل تعرَّضُت قد أُكن لم لكنَّني
ومن واليسار اليمني جهة من علينا تنهِمر والقذائف الطلقاُت كانت اليوم. ذلك يف َسرينا
راكبيها ُمْرِديًة الخيول، من كثريٌ سقط كما الشجعان، الرجال من كثريٌ سقط وقد األمام.
لكنَّها الصفوف، خارَج ٍر بتهوُّ تجري فارٍس دون من كثريٌة خيوٌل وأخذَْت األرض؛ عىل
ِرفاقها بني بنفسها ِلتَزج تَعود كانت تقودها، يٍد ُدون وحيدًة البقاء من ولِذُعرها ذلك، بعد

الهجوم.» إىل معهم تَعُدَو كي الُقدامى؛
أعداُد كانت أحد. الوراء إىل يرتدَّ ولم أحٌد، ف يتوقَّ لم املوقف، َهول من الرغم عىل «لكن
موتى، أو جرحى يَسقطون ِرفاقنا كان عندما لكن لحظة، كلَّ تتناَقص الُجند صفوف
أرسَع عْدُونا أصبَح يرتنَّح، أو َخطُونا يهتزَّ أن من وبدًال الصفوف، شمل ِلنَلمَّ نتَقارب كنا

املدفع.» من اقرتبنا عندما وأَرسَع
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تلك ويف رفاقه، ع ِليُشجِّ عاليًا اليُمنى ذراعه يَرفع فكان العزيز، سيدي سيدي؛ «أما
رأيس. من بالُقرب فائقٍة برسعٍة تنطلق كانت التي القذائف من واحدٌة صدَمتْه اللحظة
أن حاولُت واحدة؛ رصخًة يَُرصخ لم هذا برغم لكنه الصدمة، من يرتنَّح وهو به شعرُت
اليرسى، يده من الِعنان وارتخى اليمنى، يِده من سَقَط السيف لكنَّ ُرسعتي، من ف أُخفِّ
ُمِرسعني اآلخرون الفرساُن مرَّ األرض؛ عىل سقط حتى الوراء إىل الرسج عىل ِمن يميل وأخذ

اندفاعهم.» قوِة من مكاني من وانجَرفُت بجوارنا،
الخيول، ألرجل االندفاع ذلك تحت أتُركه وأالَّ جواره، إىل مكاني يف أبقى أن «أردُت
املجزرة هذه أرض يف صديق أو سيٍد دون من وحيًدا حينئٍذ وأصبحُت جدوى؛ دون لكن
أنا وحاولُت قط، قبل من أرتِعْد لم كما أرتِعُد ورحُت الَخوف، تملَّكني ثَمَّ ومن الكبرية؛
أعُدَو وأن الُجند، بصفوف ألحَق أْن — قبل من تفعل األُخرى الخيول رأيُت كما — اآلخر
كان ، جنديٌّ بلِجامي أمسك تحديًدا، اللحظة هذه يف أبعَدتني. الجنود سيوف لكنَّ معهم؛
الجديد؛ السيد هذا مع أُخرى مرًة األمام إىل فتقدْمُت َصهوتي، واْعتَىل تحته، ُقتل قد فَرُسه
القتال بعد الحياة قيد عىل بَُقوا الذين أولئك أما قاسية. هزيمًة ُهِزمْت الباسلَة يَّتنا َرسِ لكنَّ
الخيول بعض كانت نفسها. األرض فوق بخيولهم يْجُرون عادوا البنادق، أجل من العنيف
بسبب األنفس بِشقِّ إالَّ التحرُّك تستطيع تكن لم بحيث للغاية، بليغًة جراًحا ُجِرَحت قد
عىل األمام إىل أنفسها جرَّ تُحاول األخرى النبيلة الجياد بعُض وكانت الدماء، من نُِزف ما
الرصاص طلقات َمزَّقت بعدما األمامية أرجلها عىل للنهوض تُجاهد وأخرى أرجل، ثالث

منهم.» القتىل وُدفن الرجال، من بالجرحى ِجيءَ املعركة بعد الخلفية. أرُجَلها
لتموت؟» تُِركْت هل الجريحة؟ الخيول عن «وماذا قلُت:

النار وأطَلقوا بمسدَّساتهم، املعركة ميدان يف البيطريون الجيش أطباء سار بل «كال،
لكنَّ به، واعتُني طفيفٍة بجراٍح سوى يَُصب لم ا ممَّ بعُضها وأُعيَد منها، ُقوِّض ما كل عىل
يرِجع لم اليوم ذلك صباح يف خرَجت التي للقتال سة امُلتحمِّ النبيلة الجياد من األكرب الجزء

خيول.» أربعة كلِّ بني من تقريبًا واحٍد غريُ يرِجع لم إسطبالتنا ويف أبًدا!
مالٍك أيَّ أُِحبَّ لم َميِّتًا. الرسج عن سقط أنه أعتقد أبًدا. ذلك بعد العزيز سيدي أَر «لم
ولم واحدة، مرٍة غري أَُصب لم لكنَّني أُخرى، كثريًة اشتباكاٍت ُخضُت أحببتُه. كما قطُّ آخر
إنجلرتا، إىل أُخرى مرًة عدُت الحرب انتهت وعندما الخطورة؛ باِلغَة حينئٍذ إصابتي تكن

خرجت.» حني كحالتي وقويٍّا سليًما
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للغاية.» رائٌع يشءٌ وكأنها الحرب، عن يتحدَّثون الناس أسمع «كنُت قلُت:
عدو، هناك يكون ال عندما ا جدٍّ رائعٌة أنها شكَّ ال قط. يَروها لم أنهم أعتقد «آٍه! قال:
ستكون نعم، وَحْسب. ُصوري، وقتال واستعراضعسكري، تمرين عن عبارٌة تكون عندما
الخيول ومن الشجعان الصالحني الرجال من اآلالف يُقتَل عندما لكن حينئٍذ؛ ا جدٍّ رائعًة

تماًما.» مختِلٌف وجٌه عندئٍذ لها يكون حياتهم، لبقيَّة الحركة عن يُقَعدون أو كذلك،
يتحاربون؟» كانوا يشءٍ أيِّ عىل تعرف «هل قلت:

أن الصواب من كان إذا لكْن َفهمه، عىل ِمثيل حصاٍن قدرة يفوق هذا إنَّ «ال، قال:
أُناًسا كانوا أنهم من بدَّ فال األعداء، هؤالء قتْل أجل من البحر عرب املسافة هذه كلَّ نُسافر

للغاية.» أرشاًرا

باركر جريي (35)

مثل الحقِّ يف قويٍّا وكان وكريًما، طيبًا كان الجديد. سيِّدي من أفضَل رجًال قطُّ أعرف لم
كان أحد. معه يتشاجر أن يَنُدر بحيث للغاية؛ الُخلُق وطيَب لطيًفا كان أنه كما مانيل؛ جون
األناشيد تلك من نفسه. وبني بينه بها والتغنِّي صغرية، أناشيد بتأليف ا جدٍّ ُمغَرًما سيدي

األنشودة: هذه بها الوَلع شديَد كان التي

اه أمَّ يا كذاك وأنِت عمٍل إىل أبي هلمَّ
أختاه يا العوَن وُكوني تُعاونُنا أخي وأنت

أخاه فيه الفرُد يُعني عمًال كلُّنا لنبدأ

منه أكربُ ُهم َمن كمهارة اإلسطبل أعمال يف هاري َمهارة كانت يفعلون؛ كانوا وهكذا
كلَّ تأتيان ودويل بويل كانت كما ُوسعه. يف ما بذْل يف يرَغب ما دائًما وكان بية، الصِّ من بكثرٍي
الزجاج، عان وتَُلمِّ ضانها، وتُنَفِّ الوسائد تفرشان فكانتا العربة؛ أعمال يف للمساعدة صباٍح
ويتباَدلون يمرحون كانوا أطقَمنا. هاري ع ويَُلمِّ الفناء، يف أجسامنا جريي ينظف بينما
التوبيخ سِمعنا كنَّا لو ا ممَّ كثريًا أكثَر والكابتن أنا مزاجي ن يُحسِّ هذا وكان كثريًا، الضحك

يقول: كان جريي ألن الصباح؛ يف ُمبكًرا يستيقظون ما دائًما كانوا القاسية. والكلماِت

الِحساِن بهاتيك ْ تعبَأ ولْم الصباِح ساعاِت أهدرَت إذا
والثواني الدقائِق جْمِع عىل حتَّى — يومك خالَل — تقوى فلْن
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وتُعاني اضطرابَُك ويُضنيَك جهٍد بُكلِّ خلفهنَّ ستعدو
الزماِن. أبَد ضيَّعتَها فقد رفيقي يا جدوى ُدون ولكْن

إىل أقرَب يشءٌ كان وما للوقت؛ إهدار أيَّ أو ُمستهَرتٍ تسكٍُّع أي يُطيق جريي كان ما
األجرة عربة حصان إنهاك يريدون الذين دائًما، رين امُلتأخِّ أولئك يُصادف أن ِمن إغضابه

تكاُسلهم. عن يُعوِّض لكي جريًا،
ملوقف امُلجاورة الحانات إحدى من الطَّيش عليهما يبدو شابَّان خرج يوٍم ذات

جريي. وناَديا العربات،
يف ع تُْرسِ أن أيمكنك اليشء، بعض ران ُمتأخِّ نحن انتباهك، أِعْرنا السائق! أيها «تعال،
أُجرتك سنَزيد الواحدة؟ الساعة قطار موعد يف فيكتوريا قطار محطة إىل وتوِصَلنا سريك،

شلنًا.»
بمثل االنطالق عن تعوِّض ال فالشلنات السيدان؛ أيُّها العادية بالرسعة «سأوصلكما

الرسعة.» هذه
أيها تَنُشدان، َمن «أنا وقال: الباب ففتح عربتنا؛ جوار إىل تِقف الري عربة كانت
بالتأكيد.» املناسب الوقت يف هناك إىل حصاني يُوصلكما سوف عربتي، إىل ال تفضَّ السيدان!
أكربَ برسعٍة ري السَّ «إنَّ وقال: جريي باتِّجاه بعينِه غمَز العربة باب عليهما أقفَل وعندما
لَديه. بأقىصُرسعة وانطلق بقوة، امُلنهَك حصانَه رضب ثم وضمريَه.» يتَِّفق ال الهرولة من
كذلك أليس هذا. ِمثل عن الشلن يُعوِّض لن جاك، يا «ال يل: وقال رقبتي عىل جريي ربَّت

الفتى؟» أيها
امُلستهِرتين إرضاء أجل من الرسعة يف اإلفراط يُعارض كان جريي أن من الرغم عىل
ضدَّ يكن ولم مقبولة، جيدٍة برسعٍة دائًما يسري كان فقد قاطعة؛ ُمعارضًة الناس من

السبب. يَعرف أن فقط له أُتيَح إذا قوله، حدِّ عىل برسعٍة، االنطالق
عىل الحصول ننتظر العربات موقف يف كنَّا وبينما األيام، أحد صباح يف جيًدا أذكر
قرشِة عىل بقدمه َوِطئ ثقيلًة سفٍر حقيبَة يحمل كان شابٍّا أنَّ توصيلة، أيَِّة من أُجرتنا

عنيفة. األرضسقطًة عىل فسَقط الرصيف، عىل كانت برتقاٍل
وعندما ا، جدٍّ ذاهًال الشابُّ بدا األرض. عن ورَفعه إليه أرسع َمن أوَل جريي كان
إىل أخرى مرًة بالطبع جريي عاد كبريًا. أَلًما يُعاني كان وكأنما مىش ت املحالَّ أحد إىل قادوه
الرصيف. من َدنَْونَا لذا ت؛ املحالَّ أصحاب أحُد ناداه دقائق عرش حوايل بعد لكن املوقف،
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فهذه ريلواي؟ إيسرتن سوث قطار محطة إىل تُوصلني أن يمكنك «هل الشاب: قال
الثانية قطار أُفوِّت أالَّ ا جدٍّ الرضوري من لكن األسف؛ مع َرتْني، أخَّ قد املشئومة السقطة
وسأَزيد األوان، فوات قبل هناك إىل إيصايل من تمكنَت إذا ا جدٍّ لك ُممتنٍّا سأكون عرشة.

رسور.» بكلِّ أُجرتَك
نَْت تحسَّ قد حالتك أنَّ ترى كنَت إذا جهدي، قصارى «سأبذل حماسة: يف جريي قال

للغاية. وعليًال شاحبًا يبدو كان الشابَّ ألنَّ ذلك؛ جريي قال سيدي.» يا يكفي بما
نُضيِّع ال ودْعنا فضلك، من الباب افتح أذهب، أن من بدَّ «ال بحْسم: الشابُّ قال

الوقت.»
الِعناَن وشدَّ مرحٍة، سقسقٍة صوَت يل وأطلق الُحوذي؛ مقعد يف جريي كان لحظٍة بعد

جيًدا. معناها فهمُت شدًة
إذا نهبًا، األرض نهُب يُمكننا كيف سنُريهم فتاي، يا فلتُرسع جاك، يا «حسنًا وقال:

هذا.» نفعل أن علينا ِلَم فقط عَرفنا
تكون عندما النهار، منتصَف املدينة شوارع يف برسعة القيادُة دوًما الصعب من
سائٍق رغبُة تتالقى وعندما ِفعلُه؛ أمكننا ما فعْلنا لكنَّنا واملارَّة، بالعربات مليئًة الشوارع
كنُت رائًعا. سيكون فعلُه يُمكنهما ما فإنَّ اآلخر، منهما كلٌّ يَفهم جيٍد وحصاٍن جيٍد
ممتاٌز يشءٌ وهذا للِعنان، ملسٍة بأخفِّ قيادتي يُمكن كان أنه أعني للغاية، جيٍد بفٍم أتمتَّع
والشاحنات، البضائع، وعربات والحافالت، الركاب، عربات بني لندن مدينة يف تكون عندما
برسعِة جميُعها تتحرَّك التي الضخمة امُلقَفلة والعربات األجرة، وعربات النقل، وعربات
ببطءٍ، يسري وبعُضها آخر، اتجاٍه يف وبعضها اتجاٍه، يف يَسري وبعضها األقدام؛ عىل امليش
أحد لتُِقلَّ دقائق بضعة كلَّ قليًال ف تتوقَّ التي الركاب وحافالُت تتخطَّاها، أن تُريد وأخرى
أمامها؛ ويُصبح يتخطَّاها أن أو اآلخر، هو التوقُّف عىل خلفها اآلتَي الحصان فُرتِغم الركاب،
برسعٍة يندفع آخَر يشءٍ بأيِّ تحديًدا اللحظة تلك يف تُفاَجأ لكنك اجتيازها، تُحاوُل وربما
تعتقد قليٍل بعد لكْن أخرى؛ مرًة الحافلة خلف البقاء إىل فتُضَطر الضيقة، الفتحة عرب
العربات عجالت من ا جدٍّ قريبًا تمرُّ بعدما امُلقدمة، إىل االنتقال يف وتنجح فرصًة، ترى أنك
الْحتكَّت آخر بوصٍة نصف بمقدار أكثَر اقرتبَت لو إنك بحيث الجانبنَي ِكال عىل األخرى
يف قليٍل بعد نفسك تجد لكنك قليلة، ملدٍة تتقدَّم الواقع يف إنك ببعض. بعُضها العجالُت
برسعة تسري أن جميًعا عليها يتعنيَّ التي الركَّاب وعربات البضائع عربات من طويلٍة قافلٍة
إىل وتُضطرُّ تماًما، الحركة عن التوقُّف حدِّ إىل األمر بك يِصل وربما األقدام؛ عىل امليش
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الجانبية، الشوارع أحد إىل العربات إحدى تَخرج أن إىل ُمتواِصلة، دقائَق مكانك يف الوقوف
تندفع بأن فرصة؛ أيِة الغتنام ا ُمستعدٍّ تكون أن ينبغي الرشطة؛ رجال أحُد ل يتدخَّ أو
ما لرتى الفرئان؛ يصطاد كلٍب رسعة يف تكون وأن ُفرجة، ُوِجَدت حال يف األمام إىل برسعٍة
يصطدم أن أو تتحطَّم، أو عربتك عجالُت تَْعَلق أن خشيَة وذلك ووقت؛ مكاٌن َة ثمَّ كان إذا
إذا هذا. لكلِّ ا ُمستعدٍّ تكون أن ينبغي كتفك. أو صدرك يف األخرى العربات إحدى عريُش
امِلران. من قدًرا يتطلَّب هذا فإن النهار؛ منتصف يف لندن شوارع يف رسيًعا املرور تريد كنَت
إنجازه يف علينا ق التفوُّ يستطيع أحٌد كان وما األمر، عىل ُمعتاَدين وجريي أنا كنُت
دائًما؛ سائقي يف الوثوق أستطيع وكنُت وجريئًا، رسيًعا كنُت لقد عليه. عاِزَمني نكون عندما
وكان َجواده، يف الوثوق ويستطيع نفسه، الوقت يف وصبوًرا البديهة رسيَع جريي كان إذ
ومن صوته نربِة من أعرف كنُت السوط؛ يستخدم كان ما ا جدٍّ ونادًرا كذلك. رائًعا أمًرا هذا
أين إىل الِعنان من أعرف وكنُت برسعة، االنطالق يريد متى بفمه يُصِدرها التي التكتكة
أعود أن يل ينبغي لكن بالسوط؛ الرضب إىل حاجٌة هناك تكن لم لذا أذهب؛ أن عيلَّ يتعنيَّ

تي. قصَّ إىل
شارع نهاية حتى ا جدٍّ جيًدا تقدَّمنا لكنَّنا اليوم، ذلك ا جدٍّ مزدحمًة الشوارع كانت
العربة من رأسه الشابُّ فأخرج دقائق. أربع أو ثالث مدَة ري السَّ ف توقَّ حيث تشيبسايد،
الوقت يف ِوجهتي إىل أِصل فلن وامليش؛ العربة من النزول بي يجُدر أنه «أظنُّ قلق: يف وقال

هذا.» استمرَّ إذا املناسب
الوقت يف سنِصل أنَّنا أعتقد سيدي، يا فعلُه يُمكن ما كلَّ أفعل «سوف جريي: قال
التي السفر حقيبة أن كما ذلك، من أكثَر هذا السري ُف توقُّ يستمرَّ أن يمكن ال امُلناسب.

سيدي.» يا ا جدٍّ عليك ثقيلٌة معك
سنَحْت ثمَّ ومن تتحرَّك، أمامنا التي البضائع نقل عربة بدأت تحديًدا اللحظة تلك يف
من يُِرسع أن لحصاٍن يُمكن ما بقْدر العَربات، بني رسيًعا نتحرَّك أخذْنا جيدة. فرصٌة لنا
كان حيث العقبات، من خاليًا جيًدا، سريًا لندن جرس فوق نا ِرسْ أنَّنا العجيب ومن حركته،
نفسه َسرينا اتِّجاه يف جميعها تَسري الركاب وعربات األجرة عربات من كاملٌة قافلٌة هناك
ُمِرسعني انطَلْقنا حال، أيَِّة عىل القطار. ذلك بنفس اللَّحاق تُريد كانت وربما رسيًعا، سريًا
الثانية إىل الكبريِة الساعة عقارب أشارْت عندما تحديًدا وكثريون، نحن املحطَّة داخل إىل

دقائق. ثماني إالَّ عرشة
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أيًضا أنت لك وشكًرا املناسب، الوقت يف وَصْلنا لقد للرب! «شكًرا الشاب: قال
هذا الكراون ِنصف ُخذ بمال. يُقدَّر ال هذا َصنيعك إن الطيب. ولِحصانك صديقي، يا

أُجرتك.» عىل زيادًة
الوقت قبل بوصولنا للغاية سعيٌد إنَّني هذا؛ برغم لك شكًرا لكن كال، سيدي يا «كال
حقيبَة ُخذ ال! الحمَّ أيُّها يدق. الجْرس إنَّ سيدي، يا اآلن تِقف ال لكن سيدي، يا امُلحدَّد
جريي ينتِظر أن ودون هيا.» عرشة، الثانية الساعة قطار دوفر، مدينة خط السيد، هذا
اللحظة يف ُمِرسعًة أتت التي األخرى األجرة لعربات الطريق يُفِسح كي أدارني أخرى كلمًة

الزحام. انتهى حتى املحطَّة جوانب من جانٍب عىل أوقَفني ثم األخرية،
هذه يف جعله الذي ما تُرى امِلسكني! للفتى يا سعيد! أنا كم سعيد! أنا «كم وقال:

القلق!» من الحالة
عندما أسمَعه لكي يكفي بما عاٍل بصوٍت نفسه وبني بينه جريي يتحدَّث كان ما كثريًا

الحركة. عن َفني ُمتوقِّ نكون
ألنه وُممازحِته؛ عليه الضحك من رفاُقه أكثَر العربات موقف إىل جريي عاد عندما
حدِّ عىل ملبادئه، ٍة تامَّ مخالفٍة يف األُجرة، زيادة أجل من القطار محطة إىل القيادة يف أرسَع

ربح. ما مقدار يَعِرفوا أن وأرادوا قولهم،
أعطانيه ما إنَّ عادًة، عليه أحصل ا ممَّ بكثرٍي «أكثر بمكر: برأسه يُومئ وهو جريي قال

عديدة!» أياًما الرفاهية من حالة يف سيُبقيني
«ُهراء!» أحُدهم: قال

هو!» يفعله ثم اليشء برتك يَِعظنا ُمخادع، «إنه آخر: قال
أُجرتي، عىل زيادًة كراون نصف الرجُل يل قدَّم لقد الرفاق، أيُّها «اسمعوني جريي: قال
مُلكافأتي، ا جدٍّ كافيٍّا كان القطار بذلك بَلحاقه سعادته من رأيتُه ما إن آُخذه؛ لم لكنَّني
شأننا هذا فإنَّ أنفسنا، نُمتَِّع كي آلخر حنٍي من السري نُِرسع أن وجاك أنا أحببُت ما وإذا

شأنَكم.» وليس نحن،
أبًدا.» غنيٍّا تُصبَح لن لكنك «حسٌن، الري: قال

بسبب سعادًة أقلَّ سأكون أني أعتقد ال لكنَّني غنيٍّا، أُصبح لن األرجح «عىل جريي: قال
منها أيٍّا أنَّ قطُّ أُالحظ ولم ا، جدٍّ عديدًة مراٍت تُتىل العرش الوصايا إىل استمعُت لقد هذا.
األشياء من ا جدٍّ العديد يَذكر الجديد العهد كتاب أنَّ كما غنيٍّا.» تُصِبح أن «عليك يقول:
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بالغرابة أشعر تجَعلني أن شأنها ِمن أن أظنُّ والتي الناس أغنياء عن لالهتمام امُلثرية
منهم.» واحًدا كنُت أنَّني لو اليشء، بعض

األيام من يوٍم يف اغتنيَت أنك «لو وقال: جريي إىل عربته فوق من جراي املدير اْلتفَت
فستموُت الري، يا أنَت ا أمَّ ثروتك. البالءُ يرافَق ولن جريي، يا استحقاٍق عن ذلك فسيكون

ياط.» السِّ أحباِل عىل الكثريَ تُنفق إنك فقريًا؛
دونها؟» من يسري لن حصانه كان إذا املرء يفعل ماذا «حسٌن، الري: قال

دائًما إنك دونها؛ من سيَسري كان إن ا ممَّ التأكُّد عناءَ ُمطلًقا نفسك تُكلف ال «إنك
ال هذا كان وإذا فيتوس، القديس ُرقاص بمرض ُمصابٌة ذراعك وكأنَّ بالسوط ترضب ما
أيَّ تمنحها ال ألنك وملاذا؟ دوًما؛ خيولك تُغريِّ أنك تعلم أنت حصانك؛ يُرِهُق فإنه يُرِهقك

البتة.» تشجيٍع أو طمأنينٍة
يشء.» كلُّ هو هذا جيد. حظٌّ يُصادفني يكن لم الواقع، «يف الري: قال

من اختيار يف اليشء بعَض ق يُدقِّ الجيد الحظ إنَّ أبًدا؛ يُصادفك «ولن املدير: قال
عىل هذا الطيبة؛ والقلوب السليمة بالفطرة يتمتَّعون الذين أولئك ل يُفضِّ ما وغالبًا يُرافقهم،

ِخربتي.» واقع من أعرفه ما األقلِّ
عرباتهم. إىل اآلخرون الرجاُل ه وتوجَّ جريدته، إىل أخرى مرًة جراي املدير التفَت

األحد يوم عربة (36)

يربط هو وبينما العربة، عريَيش بني لتوِّه وضَعني قد جريي كان األيام، أحد صباح يف
سيدي.» يا خدمتك «يف جريي: قال الحظرية. إىل يدخل برجٍل إذا الجرِّ سرْيَِي

معك ق أُنسِّ أن رسوري دواعي ِمن سيكون باركر، سيد يا الخري «صباح الرجل: قال
إىل نذهب إنَّنا األحد. أيام صباح بانتظاٍم الكنيسة إىل بريجز السيدة زوجتي الصطحاب
تمشيه.» أن هي تستطيع ا ممَّ اليشء بعض أبعُد وهذا األيام، هذه تشريش» «نيو كنيسة

أيام لستَِّة إالَّ بالعمل رخصًة1 أستصِدر لم لكنِّي سيدي، يا لك «شكًرا جريي: قال
قانونيٍّا.» هذا يكون لن األحد؛ أيام من يوٍم أيِّ يف أجرٍة تقاَيض أستطيع ال لذا فقط؛

وأُلِغَي كبريًا، تخفيًضا األجرة عربات قيادة لُرخصة السنوية الرسوم ضت ُخفِّ قليلٍة سنواٍت ُميض بعد 1

األيام. السبعة وعربات األيام الستَّة عربات بني الفرق
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أن شكَّ ال لكْن األيام؛ الستَّة عربات من عربتك أن أعلم أكن لم «أوه! اآلخر: الرجل قال
الحقيقة هذا؛ بسبب تخَرس أالَّ عىل أحِرص سوف اليُرس. غاية يف سيكون ُرخصتك تعديل

بعربتك.» أنت لها تُوصِّ أن كثريًا ل تُفضِّ بريجز السيدة زوجتي أن هي
لسبعة بالقيادة رخصٍة عىل حصلُت لكنَّني سيدي، يا السيدة رغبة أُلبَِّي أن «يُسِعدني
عاٌم أيًضا. خيويل عىل جدٍّا ا شاقٍّ كان كما للغاية، عيلَّ ا شاقٍّ العمل وكان مرة، ذات أيام
أيام من يوٍم أيَّ ُمطلًقا أقَيض أن ودون الراحة، من واحٍد يوٍم دون ينقيض وعاٌم يجيءُ
العبادة، أماكن من مكاٍن أيِّ إىل الذهاب من قطُّ أتمكَّن لم كما وأوالدي؛ زوجتي مع اآلحاد
مدار فعىل لذا الُحوذي؛ ملقعد نفيس أُكرِّس أن قبل دوًما فعله عىل ُمعتاًدا كنُت ما وهو
األمر أن وأجد فقط، أياٍم لستِة سوى بالعمل رخصًة أستصِدر لم املاضية الخمس السنوات

النواحي.» كلِّ من أفضُل
عىل إنساٍن كلُّ يحصل أن ا جدٍّ املناسب من أن شكَّ ال «حسٌن، بريجز: السيد أجاب
يف ستُمانع أنَّك أظنُّ كنُت ما لكنَّني اآلحاد، أيام الكنيسة إىل الذهاب من يتمكَّن وأن راحة،
اليوم، يف واحدٍة مرٍة سوى ذلك يكون ولن القصرية، املسافة هذه مثل الحصان يقطع أن

تعِرف.» كما جيِّدون، زبائُن ونحن كلها، املساء وفرتة األصيل فرتُة لك ى وستتبقَّ
دواعي مِلن وإنه أفضالك؛ لجميع ُممتنٌّ صدًقا، وأنا، صحيح، هذا سيدي، يا «نعم
زوجتك، السيدة رغبة أو لرغبتك تلبيًة مقدوري؛ يف يشءٍ أيَّ أفعل أن واعتزازي رسوري
أنَّ قرأُت لقد أستطيع. ال ا حقٍّ سيِّدي، يا األحد أيام من نصيبي عن َ التخيلِّ أستطيع ال لكنَّني
جعل خلِقهم من فَرغ وحاَلما األخرى، الدوابِّ وجميع الخيل خَلق وأنه اإلنسان، خَلق الربَّ
أنه سيِّدي يا وأعتِقد أيام، سبعة كلِّ من يوٍم يف الجميع يسرتيح بأن وأمر للراحة، يوًما
أقوى أصبحُت لقد يل؛ خريٌ هذا أن ُمتأكِّد وأنا لهم، الخري هو ما يعلم كان الربَّ أنَّ من بدَّ ال
األخرى، هي قويٌة الخيول أن كما للراحة؛ بيوٍم أحظى ألنَّني تماًما؛ اآلن تي صحَّ نَْت وتحسَّ
ستَة يعملون الذين العربات سائقي كلُّ الكالم هذا بنفس يُحدِّثني إليها. اإلرهاُق يُِرسع وال
بشأن أما مىض؛ وقٍت أي يف فعلُت ا ممَّ أكثر أمواًال االدِّخار بنك يف وضعُت وقد فقط، أياٍم
إىل يعودوا أن يَقبلوا لن حياتهم! يف الربُّ فليبارك إلهي، يا سيِّدي، يا وأوالدي، زوجتي

العالم.» أموال كلِّ ُمقابل يف أياٍم سبعة أعمل فيه كنُت الذي الوضع
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أسأل سوف باركر، سيد يا هذا من أكثر عناءً نفسك تُكلِّف ال حسٌن. «أوه، الرجل: قال
انرصف. ثم آخر.» مكاٍن يف

نحظى أن من بدَّ ال جاك؛ عزيزي يا األمر يف حيلٌة لنا ليس «حسٌن، جريي: يل قال
اآلحاد.» أيام من بنصيبنا

تعاَيل.» بويل! «بويل! صاح: ثم
الحال. يف بويل جاءت
جريي؟» يا األمر «ما

كل صباح يف الكنيسة إىل زوجته أوصل أن عزيزتي، يا بريجز السيد يُريدني «عجبًا،
فقال: فقط. أياٍم لستة إالَّ قيادٍة رخصَة أملك ال أنِّي أخربتُه لكنَّني األحد. أيام من يوٍم
تعلمني وأنِت ُسًدى.» تعبُك يَضيع أالَّ لك أضَمن وأنا أيام، لسبعة بالعمل رخصًة «استصِدر
بالساعات، ق للتسوُّ بريجز السيد زوجة تخرج ما فغالبًا لنا. ا جدٍّ جيدون زبائُن أنهم بويل يا
كما الكريمات؛ السيداُت تفعل ِمثَلما واحرتام بنزاهٍة األجرَة تَدفع ثم صديقاتها، لزيارة أو
بعُض يفعل كما ونصًفا، ساعتنَي ساعاٍت ثالث تجعل وال تخفيضاألْجر، عىل تُساِوم ال أنها
أجل من الجري يف امُلفِرط كاإلرساع ليس الخيول؛ عىل سهل عمٌل أنه إىل باإلضافة الناس؛
أُلبِّ لم وإذا مواعيدهم؛ عن ساعة ربع مدَّة دائًما رون يتأخَّ الذين ألولئك بالقطارات اللَّحاق

زوجتي؟» يا رأيِك ما تماًما. نخَرسهم أن ا جدٍّ ح امُلرجَّ فمن األمر هذا يف رغبتها لها
األجرة عربة قيادة إىل برجوعك أرىض لن أنَّني جريي، يا «أرى، شديد: ببطءٍ قالت
ذهبيًة قطعًة لك ستَدفع بريجز السيد زوجة كانت لو حتى أخرى، مرة األسبوع طوال
نحظى أالَّ معنى قبُل من عَرْفنا لقد اآلحاد. أيام من يوٍم كلِّ صباح يف السوفرن فئة من
تَجني إنك للرب؛ شكًرا نحن. أياُمنا األيام هذه أن معنى اآلن ونعرف األحد، أيام بعطالِت
وإيجار الرخصة، ورسوم الشوفان، وحبوب التِّبن ثمن سداد أن رغم يكفينا، ما املال من
قريبًا، املال من شيئًا سيكسب هاري لكنَّ األحيان؛ بعض يف ة شاقَّ مهمًة يكون كذلك املكان
الرهيبة األوقات لتلك نعود أن عىل اآلن نفعله ا ممَّ أكربَ بجهٍد كفاحنا نواصل أن ل أُفضِّ وأنا
إىل الذهاب من خاللها قطُّ نتمكَّن ولم أوالدك، لرؤية واحدًة دقيقًة فيها تِجد تَكْد لم التي
األيام تلك إىل عودتنا يف الربُّ أِذَن ال هادئ. سعيٍد بيوٍم االستمتاع وال مًعا، عبادة دار أي

جريي.» يا رأيي هو هذا أبًدا!
به؛ ك التمسُّ أعتزم وما عزيزتي، يا بريجز للسيد قلتُه ما بالضبط «وهذا جريي: قال
جنَيُت ولو حتى الغابرة، األيام إىل أعود لن تبكي) بدأت قد كانت (ألنها بويل يا تقلقي ال لذا
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وسأميض نفًسا، فلتطيبي واآلن، زوجتي. يا األمر هذا ُحِسم لقد املال، من أجنيه ما ضعف
العربات.» موقف إىل

ومن بريجز؛ السيد زوجة من طلٍب أيُّ يأِت ولم امُلحاَدثة هذه عىل مرَّْت أسابيٍع ثالثة
كبريًا؛ تأثًُّرا حَدث بما جريي تأثَّر العربات. موقف من املهامِّ أخذ سوى متاًحا يُعد لم ثَمَّ
دائًما عنه ف تُخفِّ كانت بويل لكنَّ وعليه. الخيول عىل بالتأكيد ًة مشقَّ أكثَر أصبح العمل ألن

بأس.» ال األب، أيُّها بأس، «ال وتقول:

ُوسَعْك، أخي ابذُل
عقَلْك، أِرح لكْن
للُحسنى سيَئوُل
شغَلْك، الذي كلُّ
اآلماُل وتُعانُق

ليَلْك. أو ُضحاَك

َعِلموا كما زبائنه، أفضَل َخِرس جريي أن الجميع علم حتى الوقت من كثريٌ يمِض لْم
ه. صفِّ يف كانوا ثالثة أو اثنني لكنَّ أحمَق، كان إنه الرجال ُمعظم قال كذلك. َخِرسه ملاذا

وقٍت خالل ففي األحد، يوم إجازة يف هم بحقِّ اُل العمَّ ك يتمسَّ لم «إذا ترومان: قال
إن دابَّة. لكل حقٌّ أنه كما رجل، لكلِّ حقٌّ اليوم هذا إن يشء؛ أيُّ لهم ى يتبقَّ لن قصرٍي
أنه وأرى للراحة؛ يوًما لنا يكُفل إنجلرتا قانون وإن للراحة، يوًما لنا يكُفل اإللهي القانون
أجل من عليها نُحافظ وأن القوانني هذه إيَّاها تمنحنا التي بالحقوق ك نتمسَّ أن لنا ينبغي

أبنائنا.»
شلٍن كلَّ سأجني لكنَّني امُلتديِّنني، معَرش يا بهذا ثوا تتحدَّ أن بأس «ال الري: قال
عىل أفضليٍة أيََّة أمثالكم من للُمتديِّنني أرى ال ألنَّني بالدِّين؛ أؤمن ال أنا أجنيَه. أن أستطيع

الناس.» بقية
ُمتديِّنني. غريُ ألنهم فهذا غريهم، من أفضَل يكونوا لم «إذا قائًال: جريي قاطعه وهنا
ينتَِهكونها. الناس بعض أن بسبب جيدًة ليست دولتنا قوانني إن تقول أن فتستطيع وإالَّ
هو فما ديونه، يُسدِّد وال جريانه، مع الكالم ويُيسء ُخلُقه، ِة لِحدَّ يَستسلم ما رجًال أن ولو
فإن وُمخادعني، الني دجَّ الناس بعض كان إذا الكنيسة. إىل يذهب كم يَعنيني وال بُمتديِّن،
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اليشءُ وهو العالم، يف يشءٍ وأصدق أفضل هو الحقيقيَّ الدين إنَّ باطًال. يَن الدِّ يجعل ال هذا
الذي العاَلم يجعل أن أو حقيقية، سعادًة سعيًدا اإلنسان يجعل أن يمكن الذي الوحيد

عليه.» هو مما أفضَل فيه نعيش
اآلحاد؛ أيام يف نعمل يَجعلونا أن من ُمتديِّنيكم ملنَع نفٍع أيُّ للدِّين كان «لو جونز: قال
أن يعدو ال الدِّين أن أرى يجعلني ما هو وهذا ذلك، يفعلون — تعلم كما — منهم كثريًا فإنَّ
األحد أيام من يوٍم أيِّ يف لُخروجنا كان ملا املعبد وُمرتادو الكنيسة لوال عجبًا! ُخدعة؛ يكون
ع أتوقَّ االمتيازات. هذه مثل من محروٌم وأنا ونها، يُسمُّ كما امتيازاِتهم، لهم لكنَّ تُذَكر. فائدٌة
إلنقاذها.» فرصة عىل الحصوُل بمقدوري ليس دمُت ما ُروحي، عن املسئوليَة لوا يتحمَّ أن

جريي: قال أن إىل الكالم، لهذا منهم استحسانًا الرجال من كثريٌ ق صفَّ
هو يَعتني أن إنساٍن كل فعىل يكفي؛ لن الحقيقة يف لكنَّه صائبًا، هذا يبدو «ربما
َع وتتوقَّ — اللقيطُة تُوَضع كما — آخر رجٍل باب أمام تَضعها أن لك وليس روحه، بشأن
عىل الحصوَل منتظًرا العربة من مقعدك يف دائًما جلست إذا ترى، أال ثُمَّ بها؛ يَعتنَي أن منه
كما آخر، شخٍص أيُّ فسيأُخذه نحن نأُخذه لم «إذا سيقولون: الزبائن، أحد ركوب أُجرة
فسوف وإالَّ األمر، حقيقَة يتحرَّْون ال بالتأكيد إنهم اإلطالق.» عىل األحد يوُم يَعنيه ال أنه
فائدة؛ أيُة هناك لوقوفكم يكون فلن أُجرة عربة عن بحثًا قطُّ يَجيئوا لم إذا أنهم يُدركون
لكنكم هذا، فعُل املناسب من يكون ال قد األشياء. حقيقة تحرَِّي دائًما يُحبُّون ال الناس لكنَّ
فستَحصلون راحٍة يوم عىل الحصول أجل من جميًعا أَرضبْتم لو األحد يوم سائقي يا

عليه.»
وُعاظهم إىل الوصوَل يَستطيعوا لم إذا الصالحني الرجال كل سيفعل «وماذا الري: قال

لني؟» املفضَّ
يَكونوا لم إذا لكنهم لآلخرين، الُخطط أضع أن شأني من «ليس جريي: قال
إذا — يُمكنهم كما إليهم، األقَرب األماكن إىل الذَّهاَب بإمكانهم فإن بعيًدا امليش يستطيعون
إذا األسبوع. أيام من يوٍم أيِّ يف يفعلون كما املطر معاطف يرتدوا أن — السماءُ أمطَرت ما
ولن عنه، االستغناءُ املمكن فمن ً خطأ كان وإذا عَملُه، املمكن من فإنَّ صحيًحا ما يشءٌ كان
يصُدق ما بقدِر األجرة، عربات سائقي نحن علينا يَصُدق وهذا الوسائل. الصالحون يَعِدم

الكنيسة.» ُمرتادي عىل
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الذهبية القاعدة (37)

اليشء بعَض ٍر ُمتأخِّ وقٍت يف الحظرية إىل عائدان نحن وبينما ثالثة، أو بأسبوَعني هذا بعد
دائًما به إليه تأتي (كانت يِدها يف والفانوس الطريق فوق تَجري بويل جاءْت املساء، من

املطر). شديدَة السماء تكون ال عندما
خاِدمها بريجز السيد زوجة أرسَلت فقد جريي؛ يا الخري، إىل كلها األمور آَلت «لقد
«نعم، فقلُت: عرشة. الحادية الساعة يف غًدا بالعربة تُِقلَّها أن منك يطلُب اليوم ُظهر بعد

اآلن».» آخر شخًصا عيَّنَت أنها َّا ظنَن لكنَّنا هذا، عُت توقَّ لقد
يف املجيءَ باركر السيد رفض من تضايق سيِّدي أن الحقيقة «حسٌن، الخادم: «قال
عيٌب فيه منهم كالٍّ لكنَّ أخرى، أجرٍة عرباِت يُجرِّب املاضية الفرتة طوال وأخذ اآلحاد، أيام
ليس إنه قالْت سيدتي أن كما للغاية، بطيءٌ وبعضهم للغاية، برسعة يقود فبعضهم ما؛
السيد عربة غري يشءٌ يُالئمها لن وإنه ونظافته، تهذيبه يف زوجك يُضارع َمن بينهم من

أخرى».» مرًة باركر
سعادة. يف يضحك فأخذ جريي أما تتكلم، وهي بصعوبة أنفاسها تلتقط بويل كانت
تكونني ما عادًة وأنت عزيزتي؛ يا ُمحقًة ُكنِت شغَلْك»: الذي كلُّ للُحسنى ««سيئوُل
بالدفء يشُعر وأجعله طقَمه، جاك عن وسأنزع العشاء، وجهزي الداخل إىل أرسعي ُمحقٌة.

الحال.» يف والسعادة
قبل من تفعل كانت ما بقدر جريي عربَة تطلُب بريجز السيد زوجُة أصبحت هذا بعد
يف فيه َعِملنا يوٌم علينا أتى لكن اإلطالق؛ عىل اآلحاد أيام من يوٍم أي يف ليس ولكْن تماًما،
ونحن السبت يوم مساءَ البيت إىل رجعنا قد كنَّا هذا؛ حدث كيف لكم وسأروي األحد، يوم
لم لكْن للراحة، كله سيكون التايلَ اليوم أن لِعلمنا ُسعداءَ؛ كنا لكنَّنا للغاية، كلُّنا ُمرَهقون

كذلك. يكون أن له يُقدَّر
وكانت بويل، إليه فأقبَلْت الحظرية، يف ِجسمي ينظِّف جريي كان األحد يوم صباح يف

ما. بأمٍر للغاية مهمومًة تبدو
األمر؟» «ما جريي: قال

أن يُخربها خطابًا للتوِّ براون دينا املسكينة ت تلقَّ لقد عزيزي، يا الواقع، «يف قالت:
أن تريد كانت إذا الحال يف إليها تذهب أن عليها وأن خطري، مرض من تُعاني والدتها
يف أميال، عَرشة عىل يَزيد ما مسافَة ُهنا عن يَبُعد البيت إن الحياة. قيد عىل وهي تراها
أخرى أمياٍل أربعُة أمامها ى فسيتبقَّ القطار أخذت لو إنها تقول وهي البلدة، خارَج الريف
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فسيستحيل األسابيع، األربعة يُجاِوز لم رضيعها وكون للغاية، ضعيفًة وكونها لتمشيَها؛
هناك إىل أخذها عىل تُوافق كنَت إذا ما معرفة تريد وهي هذا؛ تفعل أن بالتأكيد عليها

املال.» عىل الحصول من تتمكَّن حاملا لك تدفع أن ُمخِلصًة د وتتعهَّ بعربتك،
يوم ضياع يف وإنما فيه، أُفكر ما املال فليس بعد. فيما املال أمر يف سننُظر ال! «ال!

املشكلة.» مصدُر هو هذا كذلك؛ متَعٌب وأنا ُمتَعبان، فالحصانان منَّا؛ األحد
إجازٍة نصف ستكون ألنها األمر؛ هذا بسبب جميًعا، نا تعمُّ املشكلة «إن بويل: قالت
به؛ يعاِملونا أن نُحبُّ بما اآلخرين نُعامل أن لنا ينبغي أنه تعلم لكنك دونك، من فقط
واثقة إنني ثم تُحتَرض؛ والدتي كانت حال يف يكون أن سأُحبُّ الذي ما تماًما أعرف وأنا
الحيوانات أحد إخراُج كان إذا ألنه األحد؛ يوم قدسية يَنتهك لن هذا أن جريي عزيزي يا
إيصال أن تماًما واثقٌة فأنا اليوم، قدسية يُفِسد ال ما حفرٍة من الحمري أحد أو املسكينة

قدسيَّته.» يُفِسد لن ها أُمِّ بيت إىل دينا املسكينة
صباح َموعظة إىل استمعُت أنَّني وبما لذا، بويل؛ يا براعًة، الِقسَّ تُضاهني إنِك «عجبًا،
الصطحابها ُمستعدٍّا سأكون أنِّي وتُخربيها ِدينا، إىل تذَهبي أن يُمكنك اليوم، هذا ُمبكًرا األحد
تحياتي، وأبلغيه برايدن الجزار منزل عىل فقط ُمرِّي انتظري، لكن العارشة، الساعة تمام يف
ُمطلًقا يستخِدمها ال أنه أعرف فأنا الخفيفة؛ عربتَه يُعريَني أن امُلمكن من كان إن واسأليه

الحصان.» مع هائًال فارًقا تُْحِدث أن شأنها ومن األحد، أيام يف
رسور. بكل العربة أْخذَ يستطيع أنه وأخربَتْه عادت قليٍل وبعد بويل، ذهبْت

وقٍت أقرب يف الظهر بعد وسأعود والُجبن، الُخبز من قليًال اآلن يل َضعي «حسٌن، قال:
ممكن.»

وقت تناولها من بدًال الشاي، مع مبكًرا لنتناولها اللحم فطرية سأُِعدُّ «وأنا بويل: قالت
الزوجة هي «بويل أغنية يُدندن وهو بتحضرياته يقوم هو راح بينما انرصَفْت، ثم الغداء.»

كثريًا. يُحبها كان التي ريب.» وال
خفيفٍة بعربٍة املسري بدأنا العارشة الساعة ويف الرحلة. أجل من عيلَّ االختياُر وقع
باٍل ذا شيئًا ورائي أجرُّ ال وكأنَّني بدا حتى باِلغة بسهولٍة تتحرَّك كانت عالية، عجالتها

العجالت. األربع ذات األجرة عربة عىل تعودُت بعدما
العليل، الهواء كان البلدة ِمن خَرْجنا وحاَلما مايو، شهر أيام من جميًال يوًما كان
األيام يف كحالها ُممِتعة جميُعها كانت الليِّنة، الريف وطرقات النَِّرض، الُعشب ورائحة

كبري. بنشاٍط الفور عىل أشُعر وبدأُت الخوايل،
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من بالقرب الُعشب، يكسوه َدرب أماَمه يمرُّ ريفي، منزل يف تعيش دينا أرسة كانت
من شابٌّ طلَب تأكالن. بقرتان املرج يف وكان رائعة، ظليلٍة أشجاٍر ِبضُع به أخرض مرج
يتمنَّى إنه وقال األبقار، حظرية يف يَرِبطني أن بُوسعه وأنَّ املرج، إىل عربته يُدخل أن جريي

فيها. يَضعني كي هذه؛ من أفضل حظريٌة عنده كان لو
يحظى أن ِمن حصاني إىل أحبَّ فليس تنزِعج، لن أبقاُرك كانت «إذا جريي: قال
له.» استثنائية ُمتعٍة بمثابة هذه وستكون هادئٌ، إنه الجميل؛ مرجك يف ساعتنَي أو بساعٍة
للمعروف أمرك؛ تحت لَدينا ما أفضل إن عة، والسَّ الرحب عىل ل، «تفضَّ الشاب: قال
ل تتفضَّ أن وأرجو ساعة، بعد الغداء عىل الطعام من شيئًا نتناول سوف ألختي؛ قدمتَه الذي

بالغم.» املنزل يف جميًعا أصابنا الشديَد ي أمِّ مرض أن رغم بالدخول،
إليه أحبَّ يشءَ فال لذا للغداء؛ الطعام بعَض معه إن قال لكن بلُطف، جريي شَكره

املرج. يف يتمىشَّ أن من
ظهري، عىل أتمرَّغ أم الُعشب، آكل أوًال؛ أفعل ماذا أعرف لم طقمي عنِّي نُزع عندما
ففَعلتُها الحرية؟ من ِنلُت بما الغامرة سعادتي من املْرج يف أعدو أم وأسرتيح، أرُقد أم
شجرٍة تحت ضفٍة إىل جلس فقد مثيل؛ ا جدٍّ سعيًدا جريي بدا األخرى. ِتْلو واحدًة جميَعها
الكتاب من عاٍل بصوٍت وقرأ بنفسه، هو يُغنِّي أخذ ثُمَّ األطيار، إىل يُصغي وراح ظليلة،
صغرٍي، غديٍر بُمحاذاِة ثم املرج، أنحاء يف يتجوَّل راح ثم كثريًا، يُحبُّه الذي الصغري البنِّي
ثم اللَّبْالب؛ نبات من طويلٍة بعساليَج وربطها الربي، الزُّعرور ونبات األزهار اْلتَقط حيث
أدخل لم فأنا للغاية؛ قصريًا بدا الوقَت لكنَّ معه؛ جَلبها التي الشوفان بحبوب جيًدا عَلفني

إيرلشال. يف املسكينَة جينجر فارقُت ُمذ مْرٍج أيَّ
اإلسطبل: إىل دَخلنا عندما جريي كلمات أُوىل وكانت وئيد، سرٍي يف البيت إىل ُعدنا
عىل بالرتانيم تَشدو األطيار كانت فقد األمر؛ نهاية يف األحد يوَم أُفوت لم بويل، يا «حسٌن

صغري.» كُمهٍر فكان جاك عن ا أمَّ صلواتها؛ يف رافقتُها وقد ُشجرية، كل
الفرحة. من وهناك هنا تتواثَب أخذَْت بويل يد يف الزهور جريي وضع عندما

حقيقي نبيٌل وسيٌد دويل (38)

مطٌر أو َجْمٌد أو ثلٌج ة ثمَّ كان والربد. املطر من الكثري ومعه مبكًرا، الشتاء فصل حلَّ
الرصرص الريح سوى منها أيٍّ محلَّ يحلُّ كان وما ألسابيع، تقريبًا يوٍم كل يتساقط
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يتعلق فعندما شديًدا؛ تأثًرا به كلها الخيول تأثَرت الُربودة. القارس الصقيع أو العاتية،
لكن أجسامنا، يف الدفء عىل سيُحافظان جيَدين كثيَفني ِبساَطني فإنَّ الجافِّ بالربد األمر
كان ناِفَعني. يَعودان ال ثم تماًما، باملاء يتَبلَّال أن يلبَثان ال فإنهما غامٌر مطٌر يكون عندما
رائًعا، شيئًا هذا وكان خيولهم، فوق يُلقونها للماء ُمضادٌة أغِطيٌة السائقني بعض لدى
وال أنفسهم حمايَة يستطيعون كانوا ما بحيث للغاية فقراء كانوا الرجال بعض لكنَّ
نعود اليوم نصَف َعِملنا إذا الخيوَل نحن كنَّا الشتاء. هذا يف منهم كثريٌ عانى وقد خيولهم،
أن هم عليهم كان بينما بالراحة، نَحظى أن عندها نستطيع وكنَّا الجافة، إسطبالتنا إىل
الثانية أو الواحدة إىل أحيانًا الخارج يف رون يتأخَّ وكانوا العربات، من مقاعدهم يف يَجلسوا

ما. جماعٍة انتظاُر عليهم يتعنيَّ عندما صباًحا
الثلج. أو الصقيع بسبب َزلِقًة الشوارع تكون أن الخيوَل نحن يواجهنا ما أسوأ كان
أقدامنا، رسوخ عدم ومع نَجرُّه ِحمٍل وجود يف الطريقة، بهذه السري من واحًدا ميًال إنَّ
عصٍب فكلُّ جيدة؛ طريٍق عىل السري من أمياٍل أربعُة تفعله ا ممَّ أكثر طاقتنا َليَستنزف
الخوف فإن هذا، عن وفضًال تواُزننا؛ عىل للمحافظة حدٍّ ألقىص تُجَهد أجسامنا يف وعضلٍة
فإن السوء شديدَة الطرُق كانت إذا آخر. يشءٍ أيِّ من لطاقتنا استنزاًفا أكثُر السقوط من

األمر. بداية يف بالتوتُّر يُصيبنا هذا لكنَّ أخشن، تصبح َحْدواتنا
وكانوا ا، جدٍّ سيئًا الجوُّ يكون عندما املجاورة الحانة يف يجلسون الرجال من كثريٌ كان
بهذه توصيلٌة تَفوتهم كانت ما كثريًا لكْن العربات، لهم لرُياقب األشخاص أحد يُحرضون
أن دون — جريي يقول كما — هناك الجلوس يستطيعون يَكونوا لم أنهم كما الطريقة،
قريب، مقًهى ة ثمَّ كان لكْن صن، رايزينج ذا حانة إىل قطُّ جريي يذهب لم ماًال. يُنِفقوا
العربات موقف إىل يأتي كان عجوٍز رجٍل من يشرتي أو واآلخر، الحني بني إليه يذهب فكان
أكثر املرء يجعالن والِجَعة الكحوليات أن يرى كان وفطائر. الساِخنة القهوة من بعلٍب
البيت، يف امُلطيعة والزوجة واالبتهاج، الجيد، والطعام الجافة، املالبس وأن بعد، فيما برودًة
يكون ال عندما يأكله بيشءٍ تُمدُّه دائًما بويل كانت العربة. سائق دفء عىل يحافظ ما أفضُل
النظر تَسرتق وهي الصغرية دويلِّ يرى األحيان بعض يف وكان البيت، إىل الذَّهاُب بُوسعه
بأقىص تنطِلق كانت رأَتْه حال ويف ال. أم املوقف يف والُدها كان إن لرتى الشارع ناصية من
الساخن الحساء بعض سلَّة، أو علبٍة يف الطعام بعض ومعها قليٍل بعد تعود ثم رسعة،
تلك مثُل تتمكن أن امُلدهش ِمن كان قبل. من أعدَّتها قد بويل كانت الحلوى من يشءٌ أو
لكنها والعربات، بالخيول يعجُّ ما غالبًا الذي الشارع، عبور من بأمان الصغرية املخلوقة
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اعتاد كما األول»، بابا «طبق تُحِرضَ أن كبريٌ رشٌف بأنه تشعر وكانت شجاعة، صبيًَّة كانت
الشارع عبورها من ويتأكد إال أحٌد كان وما يُحبُّونها، املوقف يف َمن جميُع كان يدعوه. أن

ذلك. فعل جريي يستطع لم حال يف بأمان،
الطعام بعض به وعاءً لجريي بويل أحَرضت الباردة العاصفة األيام من يوٍم يف
رجٌل جاء حتى طعامه يبدأ جريي يَكد لم يتناوله. كان بينما بجواره وقَفْت ثم الساخن،
جريي ملس العربة. ركوب يف رغبته إىل إشارًة ألعىل؛ ِمظلَّته ورفع باتجاهنا السري يحثُّ
عندما ردائي، عنِّي يرفع أن وْشك عىل وكان الوعاء، دويل وناول الرجل، ُمحيِّيًا قبَّعتَه بَدوره
لكنَّ الوقت، من متََّسٍع كبريُ لدي ليس صديقي؛ يا ِحساؤك إنِه ال، «ال، قائًال: الرجل بادره
قال الرصيف.» إىل آمنًة الصغرية ابنتك وتوصل طعامك من تنتهي ريثما االنتظاَر بإمكاني

دويل. إىل عاد ثم بلطٍف، جريي شكره اللحظة تلك يف العربة. يف جلس ثم هذا، الرجل
وقته من يبذل إنه دويل؛ يا بحقٍّ نبيٌل سيٌد هذا نبيل، رجٌل هذا دويل، يا «أترين وقال:

صغرية.» وبنٍت فقري أُجرة عربة سائق راحة أجل من واهتمامه
عربته بقيادة أوامره ى تلقَّ ثم الشارع، عبور يف طفلته وعاون حساءه، جريي أنهى
موَلًعا كان أنه أعتقد مرات. عدَة عربتنا نفُسه الرجُل ركب هذا بعد رايز. كالفام منطقة إىل
ثالثة أو كلبان يخرج كان منزله باب إىل نأخذه كنَّا مرٍة كل يف ألنَّنا والخيل؛ بالكالب ا جدٍّ
بأسلوبه ويقول عيلَّ، ويربُت منِّي يقرتب األحيان بعض يف وكان يتَواثبون. وهم الستقباله
كان كذلك.» سيُده يكون أن يستحقُّ وهو طيبًا، سيًدا الحصان لهذا «إن الجميل: الهادئ
كنُت لطيفة. معاملًة يخدمه كان الذي الحصان مع أحٍد أيُّ يتعامل أن ا جدٍّ النادر ِمن
رجٌل عيلَّ ربت قد كما النبيل، الرجل وذلك واآلخر، الحني بني هذا يفعلَن السيدات أن أعرف
مائة كل بني من وتسعني تسعًة لكنَّ الطيبة؛ الكلمات بعض وأسَمعاني آخران اثنان أو
يفعلوا أن عىل القطار يجرُّ الذي البخاري املحرِّك عىل الرتبيت سيُفضلون كانوا شخٍص

ذلك. معي
طوال كان وكأنما األمام، إىل ُمْحدودبتنَي كتفاه وكان الشباب، سنِّ يف الرجل يكن لم
كانتا لكنهما وُمْطبقتنَي، رقيقتنَي فكانتا شفتاه أما ما. يشءٍ عىل ينقضَّ أن وشك عىل الوقت
رأسه، وحركِة فكِّه يف يشءٌ ة ثمَّ وكان ثاقبة، عينه كانت اللُّطف؛ باِلغَة ابتسامًة تبتسمان
صوتُه كان عليه. يُْقِدم يشءٍ أيِّ عىل اإلرصار شديُد إنساٌن بأنه االعتقاد إىل يراه َمن يدفع
من نفسها الدرجة يف كان أنه مع فيه، لَوثق حصاٍن أيُّ سِمَعه لو بحيث وطيبًا؛ لطيًفا

فيه. آخَر يشءٍ كلَّ يُميِّز الذي الحسم
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وبينما سرتيت، ر… شارع يف محلٍّ أمام فا توقَّ عَربتَنا؛ آخر ورجٌل هو استقلَّ يوٍم ذات
ُمنا يتقدَّ كان الشارع من اآلخر الجانب عىل الباب. عند هو وقف املحل إىل صديقه دخل
واقفًة وكانت الجمال، شديدا ِحصانان فيها مربوًطا البضائع، نقل عربات من عربٌة قليًال
كانت الوقت من كم أدري وال الحصانني، مع السائق يكن ولم الخمر؛ أْقِبية بعض أمام
فبدآ الكفاية، فيه بما طويًال وقتًا هناك وَقفا أنهما إليهما ُخيِّل أنه يبدو لكْن وقوفهما، مدُة
غاضبًا بدا وأمسكهما. ُمرسًعا يجري السائق جاء كثريًا يبتعدا أن وقبل مكانهما. يُراِوحان
إنه حتى والِعنان، وط بالسَّ قاسيًا عقابًا يُعاقبهما وراح مكانهما، من تحركهما من للغاية
بنربٍة وقال الشارع، عْرب رسيًعا فاندفع يشء، كلَّ النبيُل السيد شاهد رأسيهما. عىل رضبهما

حاسمة:
ولسلوكك ِحصانَيك، ِلَرتِكك تعتقلك؛ الرشطة فسأجعل الحال، يف هذا تتوقفعن لم «إذا

العنيف.»
البذيء، الكالم ببعَض — الخمر يرشب كان أنه الواضح من الذي — الرجُل ظ تلفَّ
صاحبُنا أخرج ذلك غضون يف عربته؛ وركب اللِّجام وأخذ الِحصاننَي، توقفعنرضب لكنه
العربة، عىل املكتوبنَي والعنوان االسم إىل نَظر وبعدما مالحظات، دفرت هدوءٍ يف َجيبه من

ما. شيئًا دوَّن
وراء من تريده الذي «ما ويَميض: بسوطه يُفرقع وهو بفظاظٍة العربة سائق قال

عابسة. وابتسامٍة بإيماءٍة سوى يُِجبْه لم صاحبنا لكنَّ هذا؟»
رايت يا أظنُّ «كنُت ضاحًكا: قال الذي برفيقه، العربة إىل عودته لدى صاحبُنا اجتمع
بخيول االنشغال عناء نفسك تُكلِّف أن دون به، تَعتنَي ألن يكفي ما شأنك من لَديك أن

وخدمهم.» اآلخرين
تعلم «هل قليًال: الوراء إىل رأسه يُرِجع وهو قال ثم لحظًة، مكانه يف صاحبُنا ثبَت

السوء؟» من الحال بهذه العالُم هذا ملاذا
«ال.» اآلخر: قال

أنفسهم يَشَغلون وال فقط، الخاصة شئونهم يف يفكرون الناس ألن إذن؛ «سأخربك
ُمطلًقا هذا مثل رشيًرا عمًال أرى ال لكنني امُلعتِدين، أمر بفضح وال املظلومني، بنُرصة
علًما أَحطتُهم ألني الخيول؛ أصحاب من كثريٌ شَكرني وقد فعله، أستطيع ما وأفعل إالَّ

خيولهم.» بها تُعاَمل كانت التي بالطريقة
الحاجة أَمسِّ يف املدينة فهذه سيدي؛ يا أمثالك من املزيد يُوَجد أن «أتمنَّى جريي: قال

إليكم.»
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هو َمبدئي «إن يقول: صاحبنا كان العربة من خَرجا وعندما رحلتنا، تابْعنا هذا بعد
أنفسنا من نَجعل فإننا شيئًا، نفعْل ولم منعه، عىل القدرة نملك ُظلًما أو ُعنًفا رأينا إذا أنَّنا

الُجْرم.» يف ُرشكاءَ

املنَهك سام (39)

بالفعل؛ ممتاٍز وضٍع يف كنُت فقد أجرة؛ عربة كحصاِن بوضعي مقارنًة إنه القول بي يجُدر
حتى بالعمل، يُرهقني وأالَّ معاملتي يُحِسن أن مصلحته من وكان سائقي، ِملَك كنُت ألنني
التي الخيول من كثريٌ ة ثمَّ كان لكن الحقيقة. يف كان كما ا جدٍّ كريًما رجًال يكن لم لو
كبرٍي مبلٍغ مقابل يف لسائقيهم رونها يؤجِّ كانوا والذين العربات، مواقف ُمالك كباُر يملكها
الوحيد اليشء كان فقد الرجال؛ لهؤالء ِملًكا تكن لم الخيول وألنَّ الواحد. اليوم يف املال من
لينهضوا ثم للمالك، ليدفعوا أوًال، منها، أموالهم يستخرجون كيَف هو فيه يفكرون الذي
أفهم لم بالتأكيد ذلك. جرَّاء من عصيبًة أوقاتًا الخيول بعُض القت وقد معيشتهم، بأعباء
األحيان، من كثرٍي يف العربات موقف الناسيف حديث موضوَع كان لكنه القليل، إالَّ األمر من
جاء إذا برأيه أحيانًا يجهر كان للخيول، ُمحبٌّ القلب طيب رجٌل وهو املوقف، مدير أن كما

املعاملة. لسوء أو الشديد لإلنهاك تعرَّض وقد أحُدها
جاء امُلنَهك»، «سام بلقب معروًفا كان املنظر، بائُس الثياِب رثُّ سائٌق جاء يوٍم ذات

املدير: فقال ع، مروِّ رضٍب عالماُت وعليه بحصانه
املوقف.» بهذا منكما الرشطة بمركز أنسَب وحصانك أنت «تبدو

بصوٍت وقال املدير، نحَو كلِّه بجسمه واستدار الحصان، فوق البايلَ ِدثاره الرجُل ألقى
اليأس: فيه يظهر يكاد

الذين العمل أصحاب مع يكون أن فيِجب باملوضوع شأٍن أيُّ للرشطة كان «إذا
يدفع أن الرجل عىل كان إذا للغاية. منخفضٍة بقيمٍة امُلحدَّدة األَُجر مع أو بالكثري، يُكلِّفوننا
منَّا كثرٍي عىل ُمتعنٌي هو كما وحصاننَي، أجرٍة عربة من لينتِفع يوميٍّا شلنًا عرش ثمانية
بنًسا نكسب أن قبل املبلغ هذا عىل ل نتحصَّ أن أيًضا يَلزمنا كان وإذا املوسم، يف يفعل أن
يلزمك يوميٍّا شلناٍت تسعة شاق؛ عمٍل مجرَّد من أكثُر هذا أن أرى فإنَّني ألنفسنا؛ واحًدا
تعمل لم وإذا هذا، صحة تعلم أنت رزقك! َجنْي يف تبدأ أن قبل حصاٍن كل من استخراجها
أوالد، ستَة لديَّ إن قبل. من هذا وأوالدي أنا خَربُت وقد حتًما، جوًعا فسنتضوَّر الخيول
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أربع املوقف يف أقيض إنَّني فقط؛ واحٍد غري املال من يشءٍ أيَّ يَجني َمن بينهم من وليس
األسابيع مدار عىل األحد يوم بعطلة أْحَظ لم أنَّني كما يوميٍّا، ساعًة عرشة ستَّ أو عرشة
دام ما البتَّة واحًدا يوًما يمنح ال سكينر أن تعلم أنت املاضية. عرش االثني أو العرشة
ِمعَطٍف إىل أحتاج إنَّني يفعل! الذي َمن فأخِربْني العمل، يف أجتهد أكن لم وإذا ذلك، بُوسعه
يُمكنني كيف إطعامهم، عيلَّ يتعنيَّ ن ممَّ الكثري وجود يف لكن املطر، يَقيني وآخَر يُدفئني
أراها ولن لسكينر، أدفع كي أسبوٍع منذ ساعتي لرهن اضُطررُت لقد ذلك؟ عىل الحصول

أبًدا.» ثانيًة
إنه ويقولون برءوسهم يوِمئون فأَخذوا حولهما، يقفون اآلخرين السائقني بعض كان

قائًال: كالمه الرجل واصل حق. عىل
عمٍل أصحاب لحساب تقودونها أو ة، الخاصَّ وعرباتكم خيولكم تملكون َمن يا «أنتم
املطالبة نستطيع ال نحن فال. أنا أما الصواب؛ ولعمل أموركم لتدبُّر الفرصة لديكم طيبني،
يف عَيلَّ كان لقد أميال. أربعة نطاق يف األول، امليل بعد ميٍل لكلِّ بنساٍت ستَِّة من بأكثَر
شلنات. ثالثة سوى أتقاَض ولم كاملة أمياٍل ستة مسافَة أقطع أن تحديًدا اليوم هذا صباح
تلك كلها؛ الطريق مسافة أعود أن عيلَّ وكان للعودة، أُجرة عىل ل ألتحصَّ َزبونًا أجد ولم
ثالثة مسافَة زبونًا أوصلُت هذا بعد يل. شلناٍت وثالثة الحصان قطعها ميًال عرش اثنا
فئة من الُعمالت من الكثري لرُيبحني يكفي ما والصناديق الحقائب من معه وكان أميال،
ما كل كدََّس فقد الناس؛ يفعله ما تعرف لكنك العربة؛ خارج وضَعها كان لو البنسني
العربة. فوق ثقيلًة صناديَق ثالثة ووضع األمامي الكريس عىل العربة داخل تكديسه يمكن
يف آخر زبوٍن عىل حصلُت ثم بنسات؛ وستة شلنًا األجرُة وكانت بنسات، بستَّة هذا كان
ومن يل؛ شلناٍت وستة للحصان ميًال عرش ثمانية املجموع يُصبح هكذا شلنًا. دفع عودتي
تسعُة األصيل فرتة حصاِن وعىل ِليَجنيها أخرى شلنات ثالثة الحصان هذا عىل يبقى ثَمَّ
عىل السوء بهذا ليست الحال أن شكَّ ال واحًدا! بنًسا أنا أملس أن قبل اآلخر هو شلنات
يُطالَب أن للسخريَة يدعو مما أنَّه ألرى وإنني هكذا، تكون ما كثريًا أنها تعلم لكنك الدوام،
اإلنهاك درجات أقىص إىل الحيوان يصل عندما ألنه العمل؛ يف حصانه إنهاك بعَدم الرجُل
هذا. عن نفسك كبْح عن لتعجز وإنك وط، السَّ غريُ السري مواصلة إىل أرُجَله يدَفع فلن
عرباتهم يملكون َمن يهتمَّ أن من بدَّ ال الحصان! عىل وأوالدك زوجتك تقديم من لك بدَّ ال
حبٍّا حصاني معاملة أيسءُ ال أنا نفعل. أال بُوسعنا فليس نحن أما إنهاكها، بعدم وخيولهم
خطأ ثمَة حصاني. إىل اإلساءة أحبُّ إنني يقول أن يستطيع َمن منكم ليس إليه؛ اإلساءة يف
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إنَّني ُمطلًقا. واألوالد الزوجة مع هادئًة ساعَة ال البتَّة، للراحة يوم ال ما؛ موضٍع يف كامٌن
تعرفون إنكم واألربعني. الخامسة يجاوز لم سنِّي أن مع ُمِسن، رجٌل وكأنَّني أبدو ما كثريًا
يقفون إنهم إلهي! يا األجرة؛ يف ونَزيد نغشُّ بأنَّنا االشتباه إىل األعيان بعُض يُسارع كم
الني. النشَّ من وكأنَّنا إلينا وينظرون بنًسا بنًسا فيها ما يعدُّون أيديهم يف نقودهم بمحافظ
وجني اليوم يف ساعة عرشة ستَّ العربة من مقعدي يف للجلوس بعضهم يُضَطرَّ أن أتمنَّى
الطقس؛ أحوال كل يف هذا يفعلوا وأن أخرى، شلنًا عرش ثمانية إىل باإلضافة منها، رزقهم
وا يزجُّ أن عىل أو بنسات، ستَّة يَزيدونا أالَّ عىل الحرص شديدي يَكونوا فلن هذا فعلوا لو
بني ما نوًعا سخيًَّة إكرامياٍت لنا يدفع بعضهم أن شكَّ ال العربات. داخل كلها بحقائبهم

ذلك.» عىل االعتماد تستطيع ال لكنك نعيش؛ أن استطعنا ملا وإالَّ واآلخر، الحني
صعبة حال «إنها أحدهم: وقال كبريًا، تأييًدا الكالَم هذا حولهما الواقفون الرجاُل أيَّد
يُوبِّخه أن له يحقُّ الذي َمن ثم أحيانًا، الخطأ يف الرجال بعض وقع إْن عَجب وال للغاية،

األحيان؟» أكثر يف القليل أقل يتقاىضسوى ال كان إن
يف منه حزنًا أكثَر قطُّ ذلك قبل وجهه أر لم لكنني الحوار، هذا يف جريي يشارك لْم
ُقبَّعته تحت من منديله أخرج ثم جيوبه؛ يف يديه كلتا واضًعا يِقف املدير كان اللحظة. هذه

جبهته. يمسح وأخذ
أُهدِّدك ولن ذلك، بعد أوبِّخك ولن صحيح، قلتَه ما فكلُّ سام؛ يا غلبتَني «لقد وقال:
إن نفيس. يف أثََّرت التي هي الحصان ذلك عني يف التي النظرة لكن الرشطة؛ إىل األمر برفع
لكْن يُصلحه، أن عساه َمن أدري وال كذلك، الحيوان حظِّ سوء ومن املرء حظِّ سوء َلِمن هذا
تكون أحيانًا الطريقة. بهذه إنهاكه عىل املسكني للحيوان تعتِذر أن يمكنك حال أية عىل
ما املرءَ يُدهش وكم املسكينة، الحيوانات لتلك تقديمه نستطيع ما كل هي الطيبة الكلمة

تفهمه.» أن هي تستطيع
سام. بعربة املوقف إىل جديٌد رجٌل جاء الحوار هذا من قليلٍة أياٍم بعد

بخري؟» امُلنَهك سام هل هذا! «يا الرجال: أحد قال
كاد وما الحظرية، يف وهو أمس ليلة مرضفجأًة لقد الفراش، طريح «إنه الرجل: قال
والده أنَّ يُخربني الصباح هذا أبنائه أحد زوجتُه أرسَلْت وقد البيت. إىل الزحف من يتمكن

منه.» بدًال هنا فأنا لهذا الخروج؛ يستطع ولم ا جدٍّ محموٌم
أخرى. مرًة نفُسه الرجل جاء التايل اليوم صباح يف

سام؟» حال «كيف املدير: سأل
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رحل.» «لقد الرجل: قال
مات؟» أنه أتعني رحل؟ «ماذا،

قىض وقد اليوم؛ صباح من الرابعة يف مات ُسَويعات. منذ الرُّوح «أسلَم اآلخر: قال
«لم اآلحاد: أيام يف عطلًة أْخِذه عدم وعن سكينر، عن يَهذي كان الهذَيان، يف كلها البارحَة

األخرية.» كلماِته كانت تلك األحد.» يوم يف بالراحة قطُّ أْحَظ
لنا.» تحذيٌر هذا إن رفاق، يا «أتعرفون املدير: قال ثم الوقت، من لُربهٍة أحٌد ينطق لم

املسكينة جينجر (40)

الحدائق إحدى خارَج األخرى العربات من كثرٍي مع تنتظر عربتُنا كانت بينما يوٍم، ذاَت
فَرستُها كانت بالية. عتيقٌة أجرٍة عربُة بجوارنا مرَّْت املوسيقى، صوت منها ينطلق التي
بارزًة وعظامها سيئة حالة يف جسمها شعر وكان الُقوى، منَهكة اللون َكستَنائية عجوًزا
للغاية. ثابتة غريَ األمامية أرجلها وكانت مقوَّسًة، فكانت ُرَكبها أما تحته، من بوضوٍح
املخلوقُة فمدَّت باتجاهها، منه صغريًة ُحزمًة الرياُح ودحرَجت التِّبن، بعض أتناول كنُت
يف كان املزيد. عن تبحث وراحْت اْلتفتَْت ثم والتقَطتْها، الطويلَة الناحلة رقبتَها البائسة
أين أفكر رحُت وبينما هذا، بعد أُالحظها، أالَّ بُوسعي يكن لم يائسٌة نظرٌة الحزينِة عينها

أنت؟» أهذا بيوتي، «بالك وقالت: كلِّه بوجهها إيلَّ نظَرْت قبل، من الفرَسة هذه رأيُت
أْمَست الجميلُة الالمعُة الشكِل املقوَّسة الرقبُة تلك تغريَْت! كم لكن جينجر! كانت لقد
الرشيقُة الجذابة الثُّنُن وهذه االستقامة، الكاملُة األرجُل هذه ومتدلِّية! وهزيلًة ُمستقيمة اآلن
الذي الوجه وذلك الشاق؛ العمل أثر عىل قوتها املفاصُل فقَدت كما متورِّمة؛ اآلن صارت
انتفاخ من وعَرفُت بالشقاء، ا غاصٍّ اآلن أمىس مىض فيما والنشاط بالحيوية ُمفَعًما كان

س. التنفُّ عىل ُقدرتها أصاب الذي وء السُّ مقدار املتكرِّر وُسعالها جنبَيها
أو خطوًة بحذٍر نحوها مشيُت لذا بعضهما؛ من َمقربٍة عىل يِقفان سائقانا كان
تلك حزينًة قصًة كانت لقد وجيز. هادٍئ بحديٍث نحظى أن لنا يتسنَّى بحيث خطوتني،

عيلَّ. تْها قصَّ التي
مرًة للعمل صالحًة أصبَحت أنها سيُدها رأى إيرلشال عزبة يف سنٍة انقضاء بعد
الوقت، من قصريٍة لفرتٍة ا جدٍّ جيًدا عملها يف جينجر تقدَّمت الرجال. ألحد وباعها أخرى،
اسرتاحت وبعدما امُلعتاد، من أطوَل مسافًة عَدْت بعدما أخرى مرًة عاد القديم اإلجهاد لكنَّ
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كانت لكنها مرات، عدَة آلخر مالٍك من انتقلت الطريقة بهذه أُخرى. مرًة ِبيعْت وُعولِجْت
دائًما. اإلنهاك من ملزيٍد تتعرَّض

والخيول العربات من عدًدا يملك رجٌل اشرتاني املطاف، نهاية يف «وهكذا جينجر: قالت
كانت كيف أخربك أن يمكنني ال لكْن بهذا، سعيدٌة وأنا جيدة، حاٍل يف تبدو إنك ويؤجرها.
أجرَّ أن يِجب وإنه ُمقابيل، دَفعوه ما أستحقُّ ال إنَّني قالوا َضعفي اكتشفوا عندما حياتي.
رضٌب يفعلونه، ما هو هذا وحْسب؛ قواي تُستنَزف وأن امُلتهالكة، األجرة عربات إحدى
من بدَّ وال ثمني، دفعوا لقد أُعانيه، ملا باملرَّة مراعاٍة أدنى دون العمل، يف وإنهاٌك بالسوط
من قدًرا للمالك يدفع اآلن يستأجرني الذي الرجل إن يقولون! هكذا منِّي؛ يستخرجوه أن
األسبوع طوال الحال هو وهكذا اآلخر؛ هو منِّي عليه يحصل أن يريد فهو لذا يوم؛ كل املال

مطلًقا.» األحد أيام يف ُعطلة ودون نهاية، دون
معاملتك.» أحٌد أساء إذا نفسِك عن تُدافعني كنِت «لقد قلُت:

وإذا األقوى، هم فالرجال جدوى؛ ة ثمَّ ليس لكْن مرة، ذات هذا فعلُت لقد «آٍه! قالت:
ل؛ نتحمَّ أن سوى ِفعله نستطيع ما ة ثمَّ فليس مشاعر لَديهم وليس القلوب ري ُمتحجِّ كانوا
رأيُت لقد النهاية! تأتي أن أتمنَّى النهاية، تأتي لو أتمنَّى النهاية. حتى ذلك يف نستمرُّ
بي يُبَعث وأالَّ عميل، أثناء ميتًة أسقط أن أتمنَّى أَلًما؛ تُقايس ال أنها واثقٌة وأنا ميتًة، خيوًال

لحمها.» وبيع لذبحها الهزيلة الخيول يشرتون الذين الخيول تجار إىل
يشءٍ أي قول أستطع لم لكْن أنفها، جوار إىل أنفي ووضعُت للغاية، نفيس تكدََّرت
به حظيُت الذي الوحيد الصديق «أنت قالت: ألنها برؤيتي؛ سعَدْت أنها أظنُّ عنها. ف يُخفِّ

حياتي.» يف
ِمن وأخرجها الوراء إىل أرجعها حتى ٍة بشدَّ فَمها وسَحب سائقها، جاء تحديًدا عندئٍذ

الشديد. الحزن من حالة يف وراءهما فرتكاني بعيًدا، بها ومىض العربات، صفِّ
ميِّت. حصاٌن وعليها البضائع نقل عربات من عربٌة بموقفنا مرَّت قليلة ة بمدَّ هذا بعد
والدُم ببطءٍ فمه من يتدىلَّ للحياِة الفاقد لسانه وأخذ العربة، نهاية من متدليًا رأسه كان
ا. جدٍّ ُمخيًفا املنظر كان لقد وصفهما، عن عاجٌز لكنَّني الغائرتان! والعينان منه؛ يقطر
أعتقد جبهته. أسفل بيضاء مسحًة رأيُت ضاِمرة. طويلٍة رقبٍة ذا كستَنائيٍّا حصانًا كان
كان لو آه! حينئٍذ. انتهت ستكون مشاكلها ألنَّ هي؛ تكون أن رجوُت جينجر؛ كانت أنها

البؤس. من الحال هذه مِلثل نِصل أن قبل الرصاص علينا ألطَلقوا رحمًة أكثَر الناس
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الجزار (41)

منه الكثري اتقاءُ املمكن من وكان لندن، يف الخيول بني العناء من كبريًا قدًرا رأيُت لقد
نتلقى ُدمنا ما الشاقِّ العمل يف غضاضًة نجد ال الخيوَل نحن إنَّنا التمييز. ُحسن من بقليٍل
للغاية، فقراء رجاٌل يقودها التي الخيول من الكثريَ هناك أن واثٌق وأنا معقولة، معاملًة
مقاطعة كونتيسة عربة أجرُّ كنُت عندما ِعشتُها التي تلك من أسعد بحياٍة ينعمون لكنهم

الجيد. وطعامي ة بالفضَّ امُلوىشَّ طقمي رغم و…،
حيث الخيل؛ أقزام بها يُعاَمل التي الطريقة لرؤية الحزُن قلبي يُصيب كان ما كثريًا
صبيٍّ من شديدة رضباٍت وطأة تحت يرتنَّحون أو الثقيلة، األحمال بسحب يُنَهكون كانوا
يُشِبه وكان جميل، ورأٌس كثيٌف عرٌف له قَزًما حصانًا رأيُت مرة ذات قاٍس. وضيٍع
عليه. ُمناديًا لصهلُت العربة جرِّ طقم إىل مربوًطا أكن لم لو أنني لدرجة كثريًا مرييليجز
فظٌّ صبيٌّ راح بينما البضائع، نقل عربات من ثقيلٍة عربٍة جرِّ يف جهده قصارى يبذل كان
يكون أن يمكن هل بقسوة. الصغري فمه ويلطم بالسوط، بطِنه أسفل يَرضب البنية قويُّ
وال أبًدا، ليبيعه بلومفيلد السيد كان ما مهًال، ولكن، تماًما؛ يُشِبُهه كان لقد مرييليجز؟ هو
مكاٍن يف يُقيم كان وربما تماًما، مثله جيًدا الحصان هذا كان ربما لكن سيفعل؛ أنه أظنُّ

صغريًا. كان عندما مثله بهيٍج
أعلم لم لكنني الجزارين، خيول بها تنطلق التي الكبرية الرسعة أالحظ كنُت ما كثريًا
جونز سينت منطقة يف الوقت بعَض ننتِظر أن األيام أحد يف علينا تَعنيَّ حتى هذا يف السبب
مندفعًة جزاٍر عربُة جاءت واقفون نحن وبينما منَّا، بالُقرب جزار محلُّ ة ثمَّ كان ُوود.
لألسفل، رأسه مدلِّيًا كان للغاية؛ منهًكا وكان ساخنًا الحصان جسد كان كبرية. برسعٍة
بها. يُقاد كان التي الطريقة عنف مدى عن امُلرتجفُة وأرجلُه امُلنتِفخان جنباه كشف بينما
للغاية. مستاءً املحلِّ صاحب إليه فخرج السلة، إلحضار ه وتوجَّ العربة من الفتى قفز

ُمغضبًا. الفتى إىل اْلتفَت الحصان فحص وبعدما
األخري الحصان رَت دمَّ لقد الطريقة؟ بهذه القيادة عن أنهاَك أن عيلَّ مرًة «كم وقال:
لطَردتُك ابني تكن لم لو الطريقة. بنفس هذا ر تُدمِّ وسوف س، التنفُّ عىل قدرته وأفسدَت
تَقبض ُمعرَّضألن وإنك كهذه؛ حاٍل يف املحلِّ إىل حصاٌن يأتي أن الِخزي من إن الحال؛ يف
لك أدفع أن منِّي تنتظر فال عليك ُقبض وإذا هذه، القيادة طريقة أجل من الرشطة عليك

لنفسك.» تنتِبَه أن عليك يجب تعبت، حتى كلمتك ألنني الكفالة؛
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انتهى عندما لكْن وتصلُّب، عبوٌس وجهه وعىل ُمتأهبًا، الكالم هذا أثناء الصبي وقف
كان إنما اللوم؛ ل ليتحمَّ كان وما خطأه، ُ الخطأ يكن لم غاضبًا. الكالم يف هو انفجر والده

الوقت. طيلة األوامر ذ يُنفِّ
إىل أذهب وعندما النشاط!» بعض أظِهر «أرسع؛ دائًما: تقول «إنك قائًال: فأجاب
أعود أن مضَطرٍّا وأكون مبكِّر عشاءٍ أجل من الضأن لحم من ساًقا يطلُب َمن أجد املنازل
أن وأُضَطر البقر؛ لحم يطلُب أن نَِيسَ قد آخر طاهيًا وأجد الساعة؛ ربع غضون يف به إليه
أحد ُمدبِّرة تقول أو املنزل؛ سيدُة عنََّفتني وإالَّ البرص، ملح يف وأعود أُحرضه لكي أذهب
الحال؛ يف اللحم رشائح بعُض لها تُرَسل أن من بدَّ وال فجأًة ضيوٌف أتاهم إنه املنازل
يأتي عندما إال البتَّة عشاءها تطلُب ال كريسينت، ذا شارع يف ،٤ رقم املنزل يف والسيدُة
يريدون، فيما األعيان هؤالء يفكر لو الوقت. طوال أرسع، أِرسع، غري يشءَ وال الغداء، لحم
الغضب لثورة رضورٌة َة ثمَّ يكون فلن السابق اليوم يف اللحم من يحتاجونه ما ويطلبون

هذه!»
وسأتمكن اإلزعاج، من كبريًا قدًرا هذا فسيُجنِّبني يفعلوا، أن الربَّ «أسأل الجزار: قال
هذا من الكالم؛ فائدُة ما مهًال! لكن سلًفا؛ علمُت لو أفضل نحٍو عىل زبائني إرضاء من
جيًدا؛ به واعتِن الداخل إىل ُخذه إذن، واآلن، جزار! حصاِن أو جزاٍر راحة يف سيفكر الذي
بنفسك إليه فستَحمله آخر يشءٍ أليِّ أحٌد احتاج وإذا اليوم، ثانيًة مرًة يخرج أالَّ احرصعىل

بالحصان. الصبيُّ ومىض الكالم، هذا بعد املحلِّ إىل الجزار دخل السلة.» يف
أو القَزم حصانهم يُحبُّون َمن منهم رأيُت لقد الفؤاد. ري ُمتحجِّ األوالد كلُّ ليس لكْن
سائقيها خدمة يف تتفانى الصغريُة املخلوقاُت وكانت األثري، كلبهم كان لو كما حمارهم،
لكنَّ أحيانًا، ا شاقٍّ العمل يكون ربما جريي. أجل من أعمل كما ورسور، بحماسٍة الصغار

سهًال. يجعالنه صوته من عة مشجِّ وكلمة الصديق يِد من تربيتًة
والبطاطس؛ بالخرضوات شارعنا إىل يأتي صغري متجول خرضيٌّ صبيٌّ ثمة كان
من اإلطالق عىل رأيُت ما أشجع لكنه الجمال، شديد يكن لم عجوز، قزٌم حصاٌن عنده وكان
بعضهما االثنان هذان يُحبُّ كم أرى أن يُسعدني وكان مرًحا، وأكثرها الصغريِة املخلوقات
يتحرَّك العربة إىل ُربط إذا وكان صاحبه، الكلب يتبع كما سيَِّده يتبع الحصان كان البعض.
عليه باديٌة والسعادُة قعقعًة ُمحدثًا الشارع يف رسيًعا ينطلق ثم كلمة، وال سوٍط دونما
تشاريل» «األمري يدعوه: وكان الصبي، يحبُّ جريي كان امللكة. إسطبالت من قادٌم وكأنه

ما. يوًما للسائقني ملًكا ج يتوَّ سوف إنه يقول كان ألنه
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قبعة يَرتدي كان صغرية؛ فحم بعَربة شارعنا إىل يأتي عجوٌز رجٌل أيًضا، يُوَجد، كان
العجوز وحصانه هو يميش كان والثياب. البدن ومتَِّسخ قاسيًا يبدو وكان الفحم، ال حمَّ
ِمن يِقف الحصاُن كان اآلخر؛ أحدهما يفهم جيَدين رشيَكني مثل الشارع يف ثقيلٍة بُخًطى
أُذنَيه إحدى يُبقي دائًما وكان الفحم؛ منه يأخذون الذين أولئك أبواب أمام نفسه تلقاء
كبرية. بمدٍة يقِرتب أن قبل الشارع يف يُسَمع العجوز الرجل نداءُ كان سيِّده. باتجاه مائلًة
كان نداءه ألن العجوز»؛ هوو «بااار يَْدعونه: كانوا األطفال لكن يقول، كان ما قطُّ أفهم لم
للغاية، معه لطيفًة وكانت منه، الفحم من تحتاجه ما تبتاع بويل كانت الصوت. ذلك يُشِبه
حصاٌن به يشُعر أن يمكن ما مدى يف يفكِّر عندما بالسلوى يشُعر إنه يقول جريي وكان

الفقري. املكان هذا يف وهو السعادة من عجوٌز

االنتخابات (42)

السيد كان «جريي! وقالت: بويل خرَجت األيام أحد ظهر بعد الحظرية إىل وَصلنا عندما
يعود سوف لالنتخابات؛ عربتك ر يؤجِّ أن يريد وهو االنتخابي، صوتك عن يسأل هنا ب…

ردَّك.» ليعرف
أُحبُّ ال آخر. بأمٍر مشغولًة ستكون عربتي إن له تقويل أن يمكن بويل، يا «حسٌن
إىل وهناك هنا يَجريان والكابتن جاك جعل عن ا أمَّ العظيمة، إعالناتهم عليها يُلصقوا أن
للِحصاننَي. إهانًة سيكون هذا أن أظنُّ إلهي، يا مخمورين، ِشبه ناخبني إلحضار الحانات

أفعلها.» لن ال،
السياسية.» آلرائك مؤيٌد إنه قال لقد أليسكذلك؟ الرجل. لصالح ستُصوُِّت أنك «أعتقد
يُتاجر؟» فيم أتعلمني بويل؛ يا صوتي أُعطيه لن لكنَّني األمور، بعض يف كذلك «إنه

«نعم.»
لكنه النواحي، بعض من ُمرضيًا يكون ربما التجارة تلك من يُثري رجًال إن «حسٌن،
إىل بإيصاله يل يسمح ال ضمريي وإن العمال؛ يحتاجه ما إدراَك يخصُّ فيما تماًما غافل
األفضل أنه يعتقد ما يفعل أن رجٍل كل عىل لكن سيغضبون، أنهم واثٌق أنا القوانني. ُصنع

لبلده.»
حينما العربة، عريَيش بني يضعني جريي كان االنتخابات، يسبق الذي اليوم صباح يف
البيضاء ومريلتها الصغري األزرق فستانها وكان باكية، منتحبًة الحظريِة إىل دويل أقبَلْت

بالطني. مكاٍن كل يف ملطََّخني
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األمر؟» ما دويل، للهول! «يا
ونعتوني مالبيس، كلِّ عىل بالَوْحل ألَقْوا األشقياء، الصبيان «أولئك تنشج: وهي قالْت

صُع…» بالصُع…
بالصعلوكة نَعتوها «لقد شديد: غضٌب وجهه وعىل يجري جاء وقد هاري، قال
رضبتهم لقد أخرى. مرًة شقيقتي يُهينوا ولن عاقبتُهم، لكنني أبي، يا «الزرقاء» الصغرية

األنذال.» الجبناء «الربتقاليون» األوغاد هؤالء ينَسوه؛ لن ُمربًحا رضبًا
أرى أنَّني وأخربيها حبيبتي، يا ك أُمِّ إىل بالدخول «أرسعي وقال: الطفلَة جريي قبَّل

وتُساعديها.» البيت يف اليوم تبَقي أن األفضل من أن
وقال: ًة جادَّ بمالمح هاري إىل اْلتفت ثم

ُمربًِّحا؛ رضبًا يُهينها أحٍد أيَّ ترضب وأن دائًما، أختك عن تدافع أن بُني يا «أرجو
بيتي. يف باالنتخابات متعلقة شتائم أيَِّة سماع أريد ال انتبه، لكن األمر؛ يكون أن يِجُب هكذا
عن منها والكثري الربتقاليني، عن يُوَجد ما بقْدر الزُّرق األوغاد عن الشتائم من الكثري يُوَجد
أفراد من أليٍّ أسمح ولن آخر، لوٍن أي أصحاب أو األرجوانيني، عن يُوَجد ما بقْدر الِبيض
األلوان، أحد أجل من جار للشِّ ُمستعدُّون واألطفال النساء حتى هذا. يف يتورَّط أن أرستي

يَعنيه.» ما يعرف منهم عرشٍة كل من واحٌد يُوَجد وال
للحرية.» يرُمز األزرق أظنُّ كنُت لقد أبي، يا «عجبًا،

تستطيع ما وكل التحزُّب، تُْظِهر إنما إنها األلوان، من تأتي ال الحرية إنَّ بني، «يا
الذَّهاب وحرية اآلخرين، حساب عىل كر السُّ ُحرية هو منهم الحرية من عليه تحصل أن
يُبحَّ وأن لونك، يلبُس ال أحٍد أيِّ إىل اإلساءة وحرية قِذرة، قديمٍة أجرة عَربة يف االقرتاع إىل

حريَّتُك!» هي هذه كامًال؛ َفهًما تَفهمه لم ما أجل من الرصاخ من صوتُك
تهزل.» إنك أبي، يا «أوه،

بدَّ ال الذين الرجال ف يترصَّ كيف أرى عندما بالخجل وأشُعر جاد، إنني هاري، يا «ال
وينبغي كذلك، يكون أن ينبغي األقل عىل أو ا؛ جدٍّ هامٌّ يشءٌ االنتخاب إنَّ منِّي. أعلُم أنهم من
نفَسه.» اليشء يفعلون جريانه يدَع وأن يُريضضمريه، ما بحسب يُصوِّت أن رجٍل لكلِّ

يق الضِّ عند الصديق (43)

بَديٌن رجٌل جاء البداية يف العمل. يف قلًة وجريي أنا أُعاِن لم أخريًا؛ االنتخابات يوم جاء
محطة إىل الذَّهاب يريد كان البُُسط؛ قماش من مصنوعة سفٍر حقيبة يحمُل الِبنْية ضخُم
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هذا بعد بارك؛ ريجينتس حديقة إىل الذهاب تريد مجموعٌة نادتْنا ثم بيشوبسجيت؛ قطار
الجانبية الشوارع أحد يف تِقف كانت الفؤاد مخلوعة قلقٌة عجوٌز امرأٌة معنا الركوب أرادت
حتى أنزلناها إن وما أخرى، مرًة نُعيَدها كي انتظْرنا وهناك البنك؛ إىل يُِقلُّها َمن تنتظر
يتمكن أن وقبل الهثًا، يجري جاء األوراق، من حفنة يِده يف يحِمل الوجه ُمتورُِّد رجٌل جاء
رشطة «مركز وقال: العربة، داخل نفسه وأقحم الباب، فتح قد هو كان النزول من جريي
لم أُخَرينَي جولتنَي أو جولٍة بعد ُعدنا وعندما به، انطلْقنا وهكذا برسعة!» سرتيت، باو
من بدَّ «ال يقول: كما ألنه الطعام؛ ِمْخالة جريي ألبسني املوقف. يف أخرى عربٌة ة ثمَّ يكن
جاك، يا إذن بطعامك فاستمِتع بهذه؛ الشبيهة األيام يف األكل لنا يتسنَّى وقتما نأكل أن

الفتى.» أيها استطاعتك قْدر وقتك من واستفد
النُّخالة؛ من بقليٍل املرطَّبة املطحونة الشوفان حبوب من جيًدا طعاًما لديَّ أن وجدُت
وُمراعيًا طيبًا جريي كان حينئٍذ. ا جدٍّ منِعًشا كان لكنه يوم، أي يف للُمتعة مصدًرا هذا كان
كهذا؟ سيٍد أجل من ُوسعه يف ما أفضِل بذل عن يمتنع الذي ذلك حصاٍن أيُّ ا؛ جدٍّ لآلَخرين
يأكلها. وراح جواري إىل ووقف بويل، تْها أعدَّ التي اللَّحم فطائر من واحدًة أخرج هذا بعد
بني تندفع حني امُلرشَّ ألوان تحمل التي األجرِة عرباُت وكانت للغاية، مكتظًَّة الشوارع كانت
يُصَدمان شخَصني رأينا لقد قيمة؛ أيُة أبدانهم الناسوسالمِة لحياة تكن لم وكأنما الحشود
للمخلوقات يا االنتخابات، هذه بسبب تُعاني الخيوُل كانت امرأة. أحدهما اليوم، ذلك يف
ِشبَه منهم كثريٌ كان إذ هذا؛ من أيٌّ بالهم يَشغل لم العربات داخل الناخبني لكنَّ املسكينة!
أحزابهم. عات بتجمُّ مرُّوا كلَّما العربات نوافذ من تشجيٍع هتافات يهتفون وكانوا مخمور،
اآلن األوضاع أن سمعُت أني مع آخر، أشهد أن أريد وال أشهده، انتخاٍب أوَل هذا كان

أفضل.
امرأٌة الشارع إىل جاءت حتى الطعام لَُقيمات من الكثري نتناول وجريي أنا أكد لم
ة ُمتحريِّ وبَدْت ويَرسًة، يَمنًة ت تتلفَّ كانت الوزن. ثقيل طفًال يَديها بني تحِمل فقريٌة شابٌة
إىل الطريق عىل يدلَّها أن بإمكانه كان إن وسألتْه جريي إىل َهْت توجَّ قليٍل بعد للغاية.
يف الريف من جاءْت إنها املرأُة قالت عنهم. تبُعد كم يُخربها وأن توماس، سينت مستشفى
وتشُعر االنتخابات، بشأن تعلم تكن لم وإنها السوق، عربات إحدى يف اليوم ذلك صباح
يبكي الطفل كان املستشفى. إىل الصغري ابنها بإحالة أمٌر معها كان لندن. يف شديدٍة بغربٍة

بُحرقة. واهنًا بكاءً
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تُجاوز وال عمره من الرابعة يف إنه كبريًا؛ أَلًما يُعاني إنه الصغري! «املسكني قالت:
إىل إدخاله من تمكنُت لو إنَّني قال الطبيب لكنَّ رضيع؛ طفٍل قدرَة امليش عىل ُقدرتُه
وِمن هنا؛ عن املستشفى يبعد كم سيدي، يا أرجوك ن؛ يتحسَّ أن امُلحتَمل فمن املستشفى

إليه؟» أذهب أين
وسط مشيِت إذا سيدتي يا هناك إىل الوصول تستطيعني ال إنِك إلهي، «يا جريي: قال

ثقيل.» وزنُه الطفل وهذا هنا، عن أمياٍل ثالثَة يبُعد إنه الحشود! هذه مثل
أنني وأظنُّ ذلك، عىل الربَّ أشكر قويٌة، لكنني بالفعل؛ كذلك إنه ، الربُّ باركه «نعم،

أرجوك.» الطريق عىل ُدلَّني ما؛ بطريقٍة الوصول من فسأتمكن الطريق عَرفُت إذا
اآلن الصبي. يُدَهس وربما عربة تصدمك فربما هذا، فعل يمكنِك «ال جريي: قال
املستشفى. إىل بأماٍن وسأوصلِك العربة، هذه تركبي أن سوى عليِك ليس جيًدا، اسمعيني

ستُمطر؟» أنها تَرين أال
بالكاد يكفيني املال من لَديَّ ما إن لك، شكًرا هذا، فعل يُمكنني ال ال؛ سيدي، يا «ال

الطريق.» عىل ُدلَّني أرجوك به. ألعود
وأنا أُحبُّهم، وأوالًدا زوجًة البيت يف لديَّ إنَّ سيدتي، يا جيًدا «اسمعيني جريي: قال
سوف ُمقابل. دون هناك إىل وسأوصلِك العربة، هذه إىل اآلن فاصعدي األب؛ مشاعر أعرف

كهذه.» ُمخاَطرًة يخوضان مريًضا وطفًال امرأًة تَركُت إذا نفيس من أخجُل
البكاء. يف انفجرت ثم الرب!» «باركك املرأُة: قالت

إىل أُدخلِك َدعيني تعاَيل، الحال؛ يف هناك إىل سأوصلِك عزيزتي، يا عليِك «هوِّني
العربة.»

وُعَرى قبعتَيهما ويف يجريان رُجالن إليه أقبل حتى الباب ليفتح جريي نزل إن ما
أجرة!» «عربَة قائَلني: وناَديا األحزاب، ألوان مالبسهما

أمامها، وتقدَّم طريقه من املرأَة أزاح الرجلني أحد لكنَّ رة.» «مؤجَّ قائًال: جريي صاح
رة مؤجَّ العربُة «هذه وقال: رشطٍي، مثل صارًما جريي بدا اآلخر. تِبَعه ثم العربة، إىل وقفز

السيدة.» لهذه محجوزٌة السيدان، أيُّها بالفعل
ثم للغاية، مهمٌّ الخاصَّ شأننا إنَّ تنتظر؛ أن يمكنها أوه! «سيدة! الرجلني: أحد قال

العربة.» هذه نربَح ولن نا، حقُّ هذا أوًال، العربَة دَخلنا إننا
السيدان، أيها «حسٌن، عليهما. الباب يغلق وهو مضحكٌة ابتسامٌة جريي وجه يف َرسْت
قسًطا تأخذان ريثما أنتظر أن يُمكنني تُحبَّان؛ ما بقْدر الداخل يف تبقيا أن أرجو
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قال منِّي. بالُقرب تقف كانت التي الشابَّة إىل ه وتوجَّ إليهما ظهره أدار ثم الراحة.» من
عزيزتي.» يا تقلقي ال قريبًا، يرحالن «سوف ضاحًكا: جريي

ينعتانه وأخذا العربة، من خَرجا جريي حيلَة فهما عندما ألنهما غادرا؛ ما ورسعان
أمام للُمثول سيُستَدعى وبأنه عربته رقم عن باإلبالغ دانه ويتوعَّ الشتائم أنواع بجميع
املستشفى، إىل طريقنا يف الفور عىل انطلقنا ف التوقُّ من القصرية املدة هذه بعد القضاء.
عىل املرأَة وساعد الكبري الجرس جريي دقَّ نستطيع. ما بقْدر الفرعية الشوارع نسلك وكنا

العربة. من الخروج
أبًدا.» بُمفردي هنا إىل املجيء ألستطيع كنُت ما مرة، ألف لك «شكًرا قالت:

قريبًا.» الغايل الصبيُّ ن يتحسَّ أن وأرجو عة، والسَّ الرْحب «عىل
ِبأََحِد َفَعْلتُُموُه أَنَُّكْم «ِبَما بلُطف: لنفسه وقال الباب، من تدُخل وهي جريي إليها نظر
عندما دائًما دأبُه هذا كان وقد رقبتي، عىل ربَت ثم َفَعْلتُْم.» َفِبي األََصاِغِر، هُؤالءِ إِْخَوتِي

يشء. أيُّ يُسِعده
الباب انفتح حتى املستشفى نُغادر ِكْدنا وما بغزارة، يَنهِمر اللحظة تلك يف املطر بدأ
درجات عىل السيدات إحدى ونزَلْت ْفنا، فتوقَّ أجرة!» «عربَة قائًال: البواُب وصاح ثانيًة، مرًة
«باركر! وقالت: الوراء، إىل ِوشاحها السيدُة أعادت الحال؛ يف عَرفها جريي أن بدا لَّم. السُّ
أريُده الذي الصديق أنت هنا؛ وجدتك ألنني ا جدٍّ سعيدٌة أنا أنت؟ أهذا باركر، جريَمايا

األيام.» هذه لندن من الجزء هذا يف أجرٍة عربة إيجاُد ا جدٍّ الصعب من ألنه تماًما،
أين إىل هنا. أكون أن تصاَدف ألنه ا جدٍّ سعيٌد أنا سيدتي؛ يا أخدمِك أن فني «يُرشِّ

سيدتي؟» يا أُوصلِك
فأريدك نفعل، أن ع أتوقَّ كما مبكًرا، وصلنا إذا ثم ستيشن، بادينجتن قطار محطة «إىل

واألوالد.» ماري عن يشءٍ كلَّ تُخربني أن
تتكلَّم وراحت املطر من تحميها ُظلَّة تحت السيدة ووقَفت مبكًرا، املحطة إىل وَصلنا
من الكثري سأَلِت وبعدما بويل، ُمعلمَة كانْت أنها اكتشفُت الوقت. من طويلًة مدًة جريي مع

قالت: عنها األسئلة
كانت ماري أن أعلم الشتاء؟ فصل يف األجرة عربة عىل العمل يُناِسبك مًدى أي «إىل

املايض.» العام يف اليشء بعَض عليك قلقًة
أيام حتى الزمني شديٍد بُسعاٍل أُِصبُت لقد عيلَّ؛ قلقًة كانت لقد سيدتي، يا «نعم
سيدتي، يا تعرفني ا. جدٍّ عيلَّ تقلُق كانت البيت خارَج أسهر كنُت وعندما الدافئ، الطقس
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لكنني الرجل؛ ة صحَّ ليُنِهك هذا وإن الطقس، حاالت كل ويف األوقات كل يف يستمرُّ العمل إن
لقد بها. أعتني خيوٌل عندي يكن لم إذا كبرٍي بيأٍس وسأشُعر ا، جدٍّ جيًدا الوضع مع أتعاَمل

غريه.» يشءٍ أيَّ أُحِسن ال أنَّني وأخىش العمل، هذا يف نشأُت
تك صحَّ تعريض يف تُْفِرط أن ا جدٍّ املؤسف من سيكون باركر، يا الواقع «يف قالت:
هناك الصغار؛ واألطفال ماري أجل من بل أنت، أجلك من فقط ليس العمل، هذا يف للخطر
ترتُك أْن يوًما ارتأيَت وإذا جيِّدين، سائسني أو سائقني إىل تحتاج التي األماكن من الكثري

فأخربني.» هذا األجرة عربة عمل
وقالت: يِده، يف ما شيئًا ووضعْت ماري إىل ليُوِصلها الطيبة الكلمات بعض لتْه حمَّ ثم

ترصفها.» كيف ماري وستعِرف الوَلَدين؛ من واحٍد لكلِّ شلناٍت خمسُة هي «ها
البيت، إىل أخريًا وصْلنا املحطة من خرجنا بعَدما ثم ا، جدٍّ سعيًدا وبدا جريي شَكرها

اإلرهاق. األقل، عىل أنا أصابَني، وقد

وخليفته العجوز الكابتن (44)

يخطر لم للغاية. كريًما ورفيًقا نبيًال، صاحبًا كان حميَمني. صديَقني والكابتن أنا كنُت
قد دوره كان ولكْن فشيئًا؛ شيئًا صحته تسوء وأن بيته ُمغادرة إىل سيُضطرُّ أنه قطُّ ببايل

يشء. بكل سمعُت لكنني حاًرضا، أكن لم هذا. حدث كيف عليكم وسأقصُّ حان،
جرس فوق ومروا الكربى، القطار محطة إىل ما مجموعة إليصال وجريي هو خرج
نقل عربة جريي رأى التذكاري، الجرسوالنصب بني ما مكاٍن يف عودتهما، طريق ويف لندن،
عربة سائُق كان نحَوه. قادمًة رآها قويَّان، حصانان يجرُّها ِجَعة، بمخمر ة خاصَّ خاليًة
فقد جنونية؛ برسعٍة فانطلقا خفيفًة، العربة وكانت الشديد؛ بسوطه ِحصانَيه يرضُب النقل

والعربات. بالناس ا غاصٍّ الشارع وكان الحصاننَي، عىل السيطرَة الرجل
لحظٍة وبعد بعجالتها، ودهَستها األرض عىل فأسقطتها صغريًة فتاًة العربُة صَدمت
عىل الكابتن ُسِحل جريي. عربة وانقلبت وانخلعتا العَجلتان انكَرست بعربتنا؛ اصطدَمت
لكنه أرًضا، اآلخر هو جريي سقط جنبه. يف أحدهما ودخل العربة، عريشا وانشقَّ األرض،
كانت نجاته إن يقول ما دائًما وكان نجا؛ كيف أحٌد يَعرف لم بكدماٍت؛ سوى يَُصب لم
والصدمات، الجروح من بكثرٍي مصابًا وجَده املسكني الكابتَن أنهضجريي عندما معجزة!
من ويَقطُر األبيَض جسمه شعَر يغمر وهو ُمحزنًا الدم منظُر كان برفق. املنزل إىل فقاده
واضطرَّ غرامة، عليه فُفِرَضت ا، جدٍّ مخموًرا كان النقل عربة سائق أن ثبَت وكِتفه. جنبه
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املسكني للكابتن أحٌد يَدفْع لم لكْن ملالكنا؛ الخسائر عن تعويضاٍت يدفع أن الِجعة صانع
لها. تعرَّض التي األرضار عن تعويًضا

وإراحته. آالمه تخفيف أجل من بُوسعهما ما أقىص البيطري والطبيب جريي بذل

املال. من شيئًا جريي يجِن ولم أيام، عدَة للعمل أخرج فلم إصالح، إىل تحتاج العربة كانت

الكابتن. عىل ليطمنئ املوقف مديُر جاء الحادثة بعد العربات موقف إىل خرجنا مرٍة أول ويف

معي. العمل إىل العودة عىل يَقِدر لن األقل عىل أبًدا، أصابه ا ممَّ يتعاىف «لن جريي: قال
وهذا البضائع عربات لجرِّ يصلح ربما إنه قال الصباح. هذا البيطري الطبيب قال هكذا
إليه تئول ما رأيُت لقد ا! حقٍّ البضائع، عربات جرُّ كثريًا. هذا أزعجني لقد العمل. من النوع
مستشفى يف السكارى كلُّ يوضع لو فقط أتمنَّى إنَّني لندن. حول العمل هذا بسبب الخيول
كَرسوا أنهم لو الناس. من الثِملني لَغري املشاكل يف بالتسبُّب لهم السماح من بدًال للمجانني
شأنهم، هذا فسيكون الحركة، عن هم خيولهم وأقَعدوا هم، عَرباتهم وحطَّموا هم، ِعظامهم
عن يحدثك من تجد ثم يُعانون، ما دائًما األبرياء أن يل يبدو لكن وشأنهم، ندعهم وربما
فضًال الضائع، والوقت واإلزعاج، املتاعب، هذه كل فلَديك التعويض؛ يمكنك ال التعويض!
وإن التعويض! عن الحديَث خف السُّ من إن قديم؛ كصديٍق كان جيٍد حصاٍن فقدان عن

الخمر.» شيطان فهو غريه، من أكثر الجحيم قْعر يف أراه أن أرجو شيطاٌن ة ثمَّ كان
لسُت — تعلم كما — إنني بقوة؛ تُصيبني سهامك أن جريي يا «أرى املدير: قال

صالحك.» مثل يف كنُت ليتَني لخزيي؛ يا مثلك، صالًحا
عبًدا تكون أن ِمن بكثري أفضل إنك املدير؟ أيُّها عنها تُقِلع ال ملاذا «حسٌن، جريي: قال

هذا.» مثل ليشء
كنُت أنَّني وظننُت يوَمني، ملدِة مرٍة ذات حاولُت لكنني جريي، يا كبريٌ أحمُق «إنني

أنت؟» فعلَت ماذا سأموت؛
أصل لم تعلم كما إنَّني أسابيع؛ عدة مدى عىل عنها لإلقالع كبريًا مجهوًدا بذَلُت «لقد
أقول: أن ا جدٍّ عيلَّ يشقُّ كان وأنه نفيس، سيَد أكن لم أني وجدُت لكنني قط، كر السُّ حدِّ إىل
إما أحُدنا؛ ينهزم أن ِمن مفرَّ أالَّ وجدُت لكنني الخمر. اشتهاء نوباُت تُعاودني عندما «ال»
يل، الربِّ بعون باركر، جريي يكون أالَّ ينبغي إنه وقلُت باركر. جريي أو الخمر، شيطان
لم ألنَّني املساعدة؛ من عليه الحصول يُمكنني ما كل إىل أحتاج وكنُت نضاًال، كان لكنه
أن عىل املحافظة يف كثريًا جهدْت بويل لكنَّ كَرسها؛ حاولُت عندما إالَّ العادة قوة مدى أعلم
من فنجانًا أرشب كنُت الخمر رشب يف الرغبُة تُعاودني كانت وعندما جيًدا، طعاًما أتناول
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يُعينني؛ هذا وكان كتابي، يف قليًال أقرأ أو النُّعناع، أقراصحلوى بعض أتناول أو القهوة،
أقلع روحك! اخرس أو الخمر عن «أقِلع نفيس: وبني بيني أكرر أن أحيانًا عيلَّ ُ يتعنيَّ كان
لقد الحبيبة، ولزوجتي للرب، الشكر لكن بويل!» قلب انفطار يف السبب كن أو الخمر عن

مطلًقا.» لها أتُوق وال سنني، عرش منذ نقطًة ق أتذوَّ لم اآلن وأنا أغاليل، انكَرست
أالَّ لألىس يدعو يشءٌ ألنه عنها؛ اإلقالع محاولة إىل شديد بميٍل «أشُعر جرانت: قال

نفسه.» سيَد اإلنساُن يكون
ستُقدِّمه عوٍن من له ويا أبًدا، ذلك عىل تنَدم ولن فلتفعلها، املدير، أيها «فلتفَعْلها
أن أعلم خمر. دوِن من حياتَك تعيش وأنت يَرْونك عندما املوقف يف املساكني ِرفاقنا لبعض

الحانة.» هذه عن االبتعاَد بإمكانهم أن لو يَودُّون ثالثًة أو اثننَي َة ثمَّ
عمل يف يُبِقه ولم ا، جدٍّ ُمسنٍّا ِحصانًا كان لكنه جيدة، حالٍة يف األمر بداية يف الكابتن بدا
كثريًا. اآلن انهاَر لكنه جريي؛ ورعايُة الرائعُة جسمه ِبنْيُة إالَّ الطويلة املدَة هذه األجرة عربة
معدودة، جنيهاٍت مقابل لبيعه يكفي بما ُن تتحسَّ ربما صحته إن البيطري الطبيب قال
للعمل وإسالِمه مخِلٍص خادٍم بيع من يَجنيها جنيهاٍت بضعة إن وقال ال! قال: جريي لكن
لذلك فعله يستطيع يشءٍ أرحم أن يَعتقد وإنه كله، ماله بقيَّة تُفِسد سوف وامُلعاناة الشاقِّ
يُعانَي لن وبهذا هدَفها، تُخطئ ال رصاصًة رأسه يف يضع أن هو الرائع العجوز الصديق

حياته. أيام من ى تبقَّ فيما يُكرمه طيبًا سيًِّدا يجد أين يَدري ال ألنه أبًدا؛ ذلك بعد
الحدوات بعض يل ليصنع الحداد دكان إىل هاري أخذني القرار لهذا التايل اليوم يف
كبريًا. تأثًرا برحيله كلها واألرسُة أنا تأثرُت رَحل. قد الكابتن كان ُعدُت وعندما الجديدة؛
أحد أخربه قصريٍة مدٍة وبعد آخر، حصاٍن عن يبحث أن ذلك بعد جريي عىل تعنيَّ
يافًعا حصانًا كان حصان. بوجود النبالء، أحد إسطبالِت يف سائس مساعَد وكان معارفه،
خارج اللورد فخامة وقذَف أخرى، بعربٍة فاصطدم مرٍة، ذات أفلَت قد كان لكنه قيًِّما،
بإسطبالت يليق يَُعد لم بحيث والتشوُّهات الجروح من الكثري يف لنفسه تسبَّب كما عربته،
بأفضل يبيعه وأن يشرتيه، ن عمَّ بالبحث أوامَر الُحوذيُّ ى تلقَّ وقد النُّبالء، السادة من واحٍد

استطاعته. يف سعٍر
ذا أو رشًسا الحصاُن يكن لم ما العالية، الحيوية مع التعاُمل «يُمكنني جريي: قال

والِعنان.» للشكيمة يستجيب ال فٍم
ما هو هذا أن وأظنُّ للغاية، اس حسَّ وفُمه عيب، أدنى طباعه يف «ليس الرجل: قال
قد يكن ولم سيئًا، الطقس وكان لتوِّه، ُقصَّ قد جسمه شعر كان إذ الحادثة؛ يف تسبَّب
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أن يُريد بالون مثل بالنشاط ُمفَعًما كان خرج وعندما الرتيُّض، من كفايته عىل حصل
استطاع، ما بقدر وشدَّه طقمه ربَْط أحَكم الُحوذي) (أعني ُمديرنا أن كما الهواء. يف يحلِّق
الشكيمة من فىل السُّ الحلقة يف الِعنان ووضع ا، جدٍّ حادًة وشكيمًة وامِلرفع، اللَّبََب، مستخِدًما
ومفعًما اس، حسَّ فٍم ذا كان إذ صوابه، الحصاَن أفقد األمر أن أعتقد الحلقات. امُلتعدِّدة

بالنشاط.»
ألراه.» آتي سوف ا؛ جدٍّ ُمحتَمل «هذا جريي: قال

بُنيَّ جميًال حصانًا كان البيت؛ إىل — اسمه هو هذا — هوتسبري جاء التايل اليوم يف
جميًال رأسه وكان الكابتن، طول ِمثل يف كان بيضاء، واحدٌة شعرٌة فيه تكن لم اللون،
لكن الرفقة، إحسان قبيل من َودودًة تحيًة حيَّيتُه سنوات. خمَس سنُّه تُجاوز ولم للغاية،
ظلَّ األرض عىل االستلقاء من فبدًال األوىل. الليلة يف ا جدٍّ ُمتملِمًال كان أسئلة. أيَة أسأله لم
بِمذَود الخشبية البكرة ويرضب الحلقة، خالل من واألسفل األعىل إىل ِمقَوده حبل يقِذف
العمل من ساعاٍت ستِّ أو خمس وبعد التايل، اليوم يف لكنه النوم. عنِّي ذهب حتى الطعام
مدٍة وخالل كثريًا، وكلمه عليه جريي ربت ورزينًا. هادئًا الحظرية إىل دخل العربة، عىل
العمل من وكثرٍي مريحٍة شكيمٍة مع إنه جريي وقال اآلخر، منهما كلٌّ فهم ا جدٍّ قصريٍة
قد اللورد فخامة كان إذا ألنه فوائُد؛ قوٍم عند قوٍم مصائب وإن الُحمالن؛ َوداعة يف سيصبح
قوته. بكامل ُمتمتٍع جيٍد بحصاٍن ظِفر قد العربة سائق فإن جنيه، بمائة أثريًا فرًسا خرس
من يشمئزُّ وكان أجرة، عربِة حصاَن أَصبح أْن كبريًا سقوًطا يراه هوتسبري كان
إراحِة ِمن هنا به َحِظي ما أنَّ األسبوع نهاية يف يل اعرتف لكنه العربات، موقف يف الوقوف
من يبلُغ لم املطاف، نهاية يف العمل، وأنَّ الكثري، عن عوَّضه الحركة حريَة رأسه ومنِْح فمه
مع تكيَّف لقد الحقيقة، يف الرسج. البعضيف بعضهما إىل وذيله رأسه ربُط بَلغه ما اإلهانة

كثريًا. جريي وأَحبَّه جيًدا، املكان

الجديد جريي عام (45)

لسائقي ُعطلة يوَم ليس لكنَّه الناس؛ لبعض ا جدٍّ بهيجان وقتان السنة ورأس امليالد عيد
السمر، حفالت من ا جدٍّ الكثري ة ثمَّ حصاد. موِسَم يكون ربما لكن وخيولهم، األجرة عربات
وكثريًا ا، شاقٍّ يُصبح العمل إن بحيث للجميع، امُلتاحة التسلية وأماكن الراقصة، والحفالت
بالساعات االنتظار إىل والحصان السائق يُضَطر أحيانًا الليل. من رة متأخِّ ألوقاٍت يستمرُّ ما
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بالداخل الطِربون الناس يرقص بينما الربد، من يرتجفان ن ويََظالَّ الصقيع، أو املطر تحت
امُلجَهد السائق يف طريقٍة بأيَّة الجميالت السيدات تفكر هل تُرى املوسيقى. أنغام عىل
الربد. من أرُجلُه تتيبَّس حتى يِقف الذي الصابر ِحصانه ويف العربة، من مقعده يف امُلنتِظر
كما الوقوف، عىل جيًدا معتاًدا كنُت ألنَّني املساء؛ عمل بُمعظم الوقت هذا يف أقوم كنُت
رٍة ُمتأخِّ أوقاٍت يف كثريًا عملنا بالربد. يُصاب أن هوتسبري عىل أكثر يخىش كان جريي أن
كانت رنا، تأخَّ مهما لكنَّنا ا؛ حادٍّ ُسعاًال يسعل جريي وكان امليالد، عيد أسبوع يف الليل من
القلق عالمات وجهها وعىل قنديل، يِدها ويف الستقباله تخُرج وكانت أجله، من تسَهر بويل

واالضطراب.
منطقة ميادين من واحٍد يف منزٍل إىل رُجَلني ل نُوصِّ أن علينا كان السنة رأس ليلة يف
مرًة إليهما نعود أن منَّا وطَلبا التاسعة، الساعة يف العربة من الرجالن نزل إند. ويست
ببطاقات الضيوف أحد لتكريم حفٌل ألنه «لكْن، أحدهما: قال عرشة. الحادية يف أخرى

ر.» تتأخَّ ال لكْن قليًال، االنتظار إىل تُضَطر فربما التهنئة،
يف دائًما دقيًقا كان جريي ألن الباب؛ أمام كنَّا عرشة الحاديَة الساعُة ت دقَّ عندما
ت دقَّ ثم والثالثة، مرتنَي، مرة، ساعة، ربع كلَّ ذلك بعد الساعة ت دقَّ املواعيد. عىل الحفاظ

يُفتَح. لم الباب لكنَّ عرشة، الثانية
اآلن، اشتدَّت لكنَّها اليوم، أثناء ماطرة ِهبَّات ة ثمَّ وكان التقلُّب، شديدَة الرياح كانت
ا، جدٍّ بارًدا الجوُّ كان اتجاه؛ كلِّ من قادمٌة أنها بدا التي الَجْمد، حبَّاِت معها تَحِمل وكانت
أغطيتي أحد وسحب منِّي واقرتب مقعده من جريي نزل فيه. نَحتمي مكاٌن َة ثمَّ يكن ولم
قَدَميه يخبط وأخذ مرَّتنَي، أو مرًة والخلف األمام إىل قليًال ل يتجوَّ راح ثم قليًال، ُعنقي فوق
العربة باب فتح لذا يسَعل؛ جعله هذا لكنَّ ذراَعيه، عىل يرضب بدأ ثم بُعنف، األرض عىل
تدقُّ الساعة ظلَّت قليًال. بذلك نفسه فحمى الرصيف، عىل قدَميه ووضع قعِرها يف وجلس
وسأل الباب جرس جريي دقَّ والنصف عرشة الثانية ويف أحد. يخرج ولم ساعٍة، ربع كل

الليلة. تلك أحٌد إليه سيحتاج كان إذا ا عمَّ الخادم
الحفلة تنتهي سوف تذهب، أن إيَّاك ا، جدٍّ إليك سيَحتاجون نعم، «أوه، الرجل: قال

أسمعه. أَكد لم بحيث ا جدٍّ خفيًضا كان صوته لكنَّ أخرى، مرًة جريي فجلس قريبًا.»
بكلمة ينطقا أن دون العربة ركبا ثم الرجالن؛ وخرج الباب انفتح والربع الواحدة يف
من أرجيل تخدَرت تقريبًا. ميَلني املسافة كانت بِوجهتهما، جريي أخَربا أن سوى واحدٍة
جَعالنا أن ُمطلًقا يعتذرا لم العربة من الرجالن نزل عندما سأتعثَّر. أني وظننُت الربد،
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جريي يأُخذ لم مثلما هذا، مع توصليهما؛ تكلفة من غِضبا وإنما الطويلة، ة املدَّ هذه ننتظر
عليهما وكان البتَّة. يستحقُّ ا ممَّ أقلَّ كذلك يأخذ لم فإنه األجر، من يستحقُّ مما أكثَر قطُّ
األنفس. بِشقِّ جريي جناه ماًال كان لكنَّه والربع؛ الساعتنَي َة مدَّ انتظاِرنا ُمقابل يدفعا أن
رهيبًا. سعاله وكان الكالم، يَستطيع بالكاد جريي كان البيت؛ إىل وصْلنا النهاية يف

الفانوس. له وأمسَكت الباب فتَحت وإنما أسئلة، أيََّة بويل تسأله لم
ما؟» يشءٍ فعل يُمكنني «هل وقالت:

الثريد.» بعض يل ني سخِّ ثم دافئًا، شيئًا لجاك أحرضي «نعم؛
لكنه بصعوبة، إالَّ نَفسه يلتِقط أن يستطيع كان فما خفيض؛ بهمٍس ذلك جريي قال
أجل من إضافية قشٍّ ُحزمَة ليُحِرض التِّبن مخزن إىل صعد إنه حتى كعادته، جسمي دلَّك

الباب. أغلقا ثم أراحني، دافئًا هريًسا بويل يل أحَرضت نومي. مكان
حينئٍذ يكن ولم التايل، اليوم صباح من ُمتأخٍر وقٍت يف إالَّ ذلك بعد أحٍد أي يأِت لْم
مرًة مكانه إىل القشَّ أعاد ثم املرابط، وكنس وأطَعَمنا، أجساَمنا هاري نظَّف هاري. سوى
منتصف ويف . يُغنِّ ولم يصِفر لم ا، جدٍّ هادئًا كان األحد. يوم عطلة يف كنَّا وكأنَّنا أخرى
تبكي، كانت املرة؛ هذه معه دويل جاءت واملاء؛ الطعام لنا م وقدَّ أخرى مرًة جاء النهار
قال الطبيب وأن خطرية، مَرضية حالٍة يف كان جريي أن قااله ا ممَّ أستجمع أن واستطعُت
نرى نكن لم البيت. أبواب خلف عظيم كرٌب ة ثمَّ وكان يومان، مرَّ وهكذا سيئة. حالته إن
مع دائًما كانت بويل ألنَّ الرفقة؛ أجل من تأتي كانت أنها أعتِقد ُدويل. وأحيانًا هاري، سوى

ا. جدٍّ هادئًا يبقى أن يَلزم وكان جريي،
بعدها ودَخل الباب، عىل ًة دقَّ سِمْعنا اإلسطبل، يف هاري كان وبينما الثالث، اليوم يف

اإلسطبل. إىل جرانت املدير
والدك.» حالِة عىل أطمنئَّ أن أريد لكنَّني بني، يا املنزل أدخل «لن وقال:

مصاٌب إنه ذلك؛ من كثريًا أسوأ تُصبح أن يمكن وال السوء، باِلغُة حالته «إن هاري: قال
أو بطريقٍة الليلَة ل ستتحوَّ حالته أن يعتقد والطبيب َعبي»؛ الشُّ «االلتهاب يُدعى بمرٍض

بأخرى.»
بسبب ماتا رجَلني أعرف للغاية؛ سيئٌ سيئ، هذا «إن رأسه: يهزُّ وهو جرانت قال
فثمَّ حياٌة َة ثمَّ دام ما لكْن الحال؛ يف ُروَحيهما حصَد لقد املايض؛ األسبوع يف املرض ذلك

مرتفعة.» معنوياتك تُبقي أن يِجب لذا أَمل؛
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ُمعظم من أفضل الشفاء يف أبي فرصة إنَّ الطبيب قال وقد «نعم، بقوله: هاري أرسع
لدرجة للغاية، شديدًة كانت ى الُحمَّ إن باألمس قال لقد الخمر. يَرشب يكن لم ألنه الرجال؛
أعتقد لكنني الورق؛ ُقصاصة تُحَرق كما أحَرَقتْه لكانت الخمر عىل ُمدمنًا أبي كان لو أنه

جرانت؟» سيد يا سيتعاىف أنه تظنُّ أال منها؛ سيَتعاىف أبي أن يظنُّ أنه
االرتباك. عالماُت املدير وجه عىل بَدْت

فأنا األشياء، هذه مثل ِمن الصالحني تعايف حتمية تُقرِّر قاعدة أية ة ثمَّ أنَّ «لو وقال:
غًدا.» باكًرا عليكم أمرُّ سوف الرجال. من أعرف َمن أفضل إنه بُني؛ يا سيتعاىف أنه واثٌق

اإلسطبل. إىل املدير ذهب التايل اليوم صباح من مبكٍر وقٍت يف
الحال؟» «كيف قال:

مرضه.» من يتعاىف أن أمي وتأُمل قبل، ذي من أفضل أبي أصبح «لقد هاري: قال
بعيًدا وأبقوه الدفء، من جوٍّ يف تُبقوه أن يِجب واآلن للرب! «حمًدا املدير: قال
يرام ما خري عىل سيكون جاك إنَّ تعرف الخيول؛ إىل أتطرَّق يجعلني وهذا التوتُّر، عن
يف للتجوُّل تأُخذَه أن بسهولة ويُمكنك دافئ؛ إسطبٍل يف اثننَي أو أسبوٍع َة مدَّ باسرتاحته
سيُصبح ما فرسعان يعمل، لم إذا الصغري، هذا لكن أرجله، د ِليُمدِّ وإيابًا ذَهابًا الشارع
يخرج وعندما معه؛ تتعامل أن ِمن أصعَب ما نوًعا وسيُصبُح القول، جاز إذا دوًما، منتصبًا

حادثة.» فستَقع للعمل
مفَعٌم لكنه الذرة، من حصته قلَّلُت لقد اآلن، تقوله بما شبيهة حاَله «إن هاري: قال

معه.» أفعل ماذا أدري وال بالحيوية ا جدٍّ
إليه فسآتي وافَقْت إذا أنها والدتك أخِرب جيًدا، إيلَّ أصِغ واآلن «بالضبط، جرانت: قال
يَجنيه املال من مبلٍغ وأيُّما بها، بأس ال فرتًة يعمل وسأجعله جديد، يجدَّ حتى يوٍم كلَّ
جمعية يف مشرتٌك أباك إنَّ الحصاننَي. إطعام نفقة يف ذلك وسيساعد ِنصَفه، فسأُحرضألمك
املدَّة هذه طوال وسيأكالن الحصاننَي، بحاجات يَفَي لن هذا لكنَّ ذلك، أعرف جيدة، تأمنٍي
هاري من شكٍر كلمَة ينتظر أن ودون رأيها.» وأعرف الظهرية يف سآتي ثمنهما؛ يُساوي ما

املكان. غادَر
وألبسا اإلسطبل، إىل وهاري هو جاء ألنه الظهرية؛ فرتة يف بويل مُلقابلة ذهب أنه أعتقد

به. خَرجا ثم طقَمه، هوتسبري
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هاري شكره ما وإذا هوتسبري، أجل من يأتي أكثر أو أسبوٍع مدى عىل جرانت ظلَّ
صالحه؛ يف كله األمر إن ويقول بضحكته األمر من يُهوِّن كان طيبته عن يشءٍ أيَّ قال أو

أخرى. بطريقٍة عليها لتحُصل كانت وما الراحة، من قليٍل إىل تحتاج كانت خيوله ألن
عربة عمل إىل يعود أالَّ يِجب إنه قال الطبيب لكنَّ باطِّراد، ن تتحسَّ جريي ة صحَّ كانت
فيما يتشاوران الطفالن وراح ُمسنٍّا. يُصبح حتى يعيش أن يريد كان إذا ُمطلًقا األجرة

املال. جني يف للمساعدة عمله يُمكنهما ا وعمَّ والداهما، يفعله قد ا عمَّ كثريًا بينهما
للغاية. وُمتَّسًخا ُمبلًَّال اإلسطبل إىل بهوتسبري ِجيء األيام أحد ُظهر بعد

جيًدا جسمك املجهوُد يُدفئ سوف الناعم، الطني إالَّ الشوارع يف «ليس املدير: قال
فه.» وتُجفِّ تُنظفه ريثما بُني يا

درَّبني َمن هو والدي إنَّ كذلك؛ يُصبح حتى أتركه لن املدير، أيُّها «حسٌن هاري: قال
تعلم.» كما

تدريبك.» مثل تدرَّبوا كلَّهم الصبيان أن لو «أتمنَّى املدير: قال
اإلسطبل، إىل دويل دخلْت هوتسبري وأرجل بَدن عىل من الطني ينظف هاري كان بينما

ما. بأمٍر للغاية ُمتأثرًة تبدو كانت
منزل من خطابًا ي أُمِّ ْت تلقَّ لقد هاري؟ يا فريستو منزل يف يسكن «من وقالت:

العلوي.» الطابق يف أبي إىل به وأرسَعْت كبريٌ، رسوٌر عليها بدا لقد فريستو؛
إنها أتعلمني، القديمة، نا أمِّ ُمعلِّمة فاولر؛ السيدة منزل اسم إنه إلهي، يا تعلمني؟ «أال
منَّا.» واحٍد لكل شلنات خمسة أرسلْت التي املايض، يف الصَّ يف أبي قابلها التي السيدة

ألمي؟» تكتُب يشءٍ أيِّ عن تُرى يشء. كلَّ عنها أعرف بالتأكيد، فاولر. السيدة «أوه!
من طلبَْت أنها تعلمني املايض، األسبوع يف خطابًا ي أمِّ لها أرسَلت «لقد هاري: قال
الخطاب؛ هذا يف تقول ماذا ترى يوًما. األجرة عربة عىل العمل تَرك ما إذا يُْعِلمها أن أبي

دويل.» يا األمر واستطِلعي املنزل إىل أرسعي
عجوز. سائس كأيِّ بالفرشاة مميًزا صوتًا ُمحِدثًا هوتسبري جسم يفرك هاري راح

تتواثَب. اإلسطبل إىل دويل جاءْت معدودة دقائق وبعد
إننا تقول فاولر السيدة إن هاري؛ يا هذا من أجمُل هو ما قطُّ يحُدث لم «أوه!
وبجواره تماًما، يُناسبنا وسوف اآلن، خاٍل كوٌخ ة ثمَّ بجوارها. للعيش جميًعا سنذهب
الربيع، فصل يف مسافٌر ُحوذيَّها أن كما يشء! وكل اح، تفَّ وأشجار للدَّجاج، وحظريٌة حديقٌة
يف عمٍل عىل الحصوُل يُمكنك حيث حولنا، طيبٌة عائالٌت وهناك مكانه؛ أبي وستحتاج
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ي وأُمِّ يل؛ جيدة َمدرسة وهناك الفرسان؛ ألحد وصيًفا العمُل أو اإلسطبل، أو الحديقة
للغاية!» سعيًدا يبدو وأبي والبكاء، الضحك بني تُناوب

تماًما؛ إليه نحتاج ما — رأيي يف — وهي للغاية، ُمفرحة أخبار «تلك هاري: قال
ضيقًة مالبَس أرتدي وصيًفا أكون أن أنوي ال لكنني وأمي؛ أبي هذا يُناسب فسوف

بستانيٍّا.» أو سائًسا سأكون وإنما األزرار. من بصفوٍف
العربة تُباع وأن جريي، حالة ن تتحسَّ حاملا الريف إىل ينتقلوا أن عىل رسيًعا استقرُّوا

ممكن. وقٍت أقرب يف والخيول
كنُت وما الوقت، ذلك يف بعُد صغريًا أعد لم ألنَّني نفيس؛ عىل ثقيًال الخرب وقع كان
بمثل قطُّ أشعر لم بريتويك عزبة فارقُت ُمذ أنني صحيٌح حالتي. يف ٍن تحسُّ أيِّ إىل ألتطلَّع
من سنواٍت ثالث لكنَّ جريي؛ العزيز سيدي مع بها شعرُت التي الغامرة السعادة هذه
عىل بالسلب تؤثِّر سوف — الظروف أحسن يف كانْت وإن حتى — األجرة عربة عىل العمل

قبل. من ُكنتُه الذي الحصاَن أعد لم أنَّني شعرُت لذا منَّا؛ الحصان قوة
كانوا العربات موقف يف رجاٌل وهناك هوتسبري، سيأُخذ إنه الحال يف جرانت قال
مرًة األجرة عربة عىل العمل إىل أعود أالَّ ينبغي إنني قال جريي لكنَّ رشائي؛ يف سريغبون

مريًحا. مكانًا يل يِجد أن املدير ووَعده والسالم، شخٍص أيِّ مع أخرى
عشية بعد مطلًقا أره ولم بعد، بالخروج لجريي ُسِمح قد يكن لم الرحيل. يوم حان
املسكني! العجوز «جاك بويل: قالت ليُودِّعوني. واألوالد بويل جاءت تلك. السنة رأس يوِم
وقرَّبَْت ُعريف عىل يَدها وضَعْت ثم معنا.» نأُخذك أن نستطيع ليتنا العجوز! جاك عزيزي
يربُت فراح هاري أما األخرى. هي وقبََّلتني تبكي دويل كانت وقبَّلتْني. رقبتي من وجهها
مكاني إىل جرانت اقتادني وهكذا شديٌد، حزٌن عليه بدا وإنما شيئًا، يَُقل لم لكنه كثريًا، عيلَّ

الجديد.

والسيدة جيكس (46)

سأحظى أني وظنَّ يعرفه، جريي كان مخبز، ولديه الذرة يف يتاجر لرجٍل جريي باعني
ل سأُحمَّ كنُت أني أظنُّ وال تماًما، ا ُمحقٍّ كان البداية يف معتِدل. وعمٍل جيٍد بطعاٍم عنده
يستعجل عماٍل مراقُب ة ثمَّ كان لكْن املكان، يف دائًما موجوًدا ظلَّ سيدي أنَّ لو طاقتي فوق
أن رغم املزيَد بتحمييل يأمر كان ما وكثريًا دائًما، املفِرط العمل عىل ويُجربهم الجميع
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فكان جيكس، ويدعى أجرُّها، التي البضائع عربة سائق أما تماًما. مكتِملة تكون حمولتي
يَفرض كان اآلخر الرجل لكنَّ أَُجرَّه، أن ينبغي مما أكثُر هذا إنَّ األحيان من كثرٍي يف يقول
تكفي، واحدًة مرًة أن حني يف مرَّتنَي الذَّهاب من جدوى ال إنه يقول وكان دائًما، عليه رأيه

العمل. يف تقدُّم إحراز ل يُفضِّ وإنه
عربات سائقي بقيَّة شأن ذلك يف شأنه باملرفع، عاليًا رأيس يشدُّ دائًما جيكس كان
أو ثالثَة هناك أكملُت وعندما بسهولة، العربة جرِّ من يمنعني كان الذي األمر البضائع،

كبريًا. سلبيٍّا تأثريًا قوَّتي عىل يؤثر العمل أن وجدُت أشهر أربعة
مرتَفع عن عبارًة الطريق من جزءٌ وكان امُلعتاد، من أكثَر أحمل كنُت األيام أحد يف
باستمرار. ف التوقُّ إىل واضُطررُت أُفلح، لم لكنَّني كلها، قوَّتي استخدمُت االنحدار. شديد
الكسول، أيها «تقدَّم وقال: شديًدا. رضبًا بسوِطه فَرضبني سائقي، يُعجب لم هذا لكنَّ

تتقدَّم.» أنا فسأجعلك وإالَّ
معدودة؛ يارداٍت مسافَة األمام إىل للتقدُّم وجاهدت أخرى، مرًة الثقيلة الحمولة سحبُت
ألُم كان األمام. إىل للتقدُّم جديٍد من فجاهدُت جديد، من ظهري عىل انهال السوط لكنَّ
البائَسني جنبَيَّ آالِم بقْدر تتألَّم كانت نفيس لكنَّ شديًدا، هذا الضخِم البضائع عربة سوِط
عيلَّ ا جدٍّ شديدًة بُوسعي أقىصما أبذل بينما معاملتي وإساءة عقوبتي كانت بسواء. سواءً
امرأٌة إليه فأتْت الثالثة، للمرة عنيًفا رضبًا وط بالسَّ يرضبني كان حماستي. أذهبَْت بدرجٍة

جاد: عذٍب بصوٍت وقالْت مرسعًة،
يستطيع، ما كل يفعل أنه واثقٌة أنا هذا؛ من أكثر الطيب حصانك تجلد ال أرجوك «أوه!

ُوسعه.» غاية يبذل أنه واثقة أنا االنحدار؛ شديدة الطريق أن كما
ما يبذل أن من بدَّ فال الحمولة هذه ينقل لن وسعه غايَة بذلُه كان «إذا جيكس: قال

سيدتي!» يا أعرفه ما كل هو هذا وسعه؛ غاية من أكثر هو
ثقيلة؟» حمولًة أليسْت «لكْن، قالت:

يف ال العمَّ مراقب جاء لقد غلطتي؛ ليسْت هذه لكنَّ للغاية، ثقيلٌة بىل، «بىل، قال:
نفسه ليُجنِّب إضافية رطٍل ثالثمائة وضع وأراد تماًما، فيها سنغادر كنا التي اللحظة

يمكنني.» ما بأحسِن أواصل أن وعيلَّ املتاعب،
قالت: السيدَة لكنَّ ثانيًة، السوط سريفع كان

بذلك.» يل سمحَت إذا مساعدتَك بإمكاني أن أعتقد ف؛ توقَّ «أرجوك،
يضحك. الرجل أخذ وهنا
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قوته كامل استخداَم يستطيع ال إنه عادلة؛ فرصًة تمنحه ال إنك «أتعرف، فقالت:
فأنا عنه نَزعتَه «إذا ُمْقنعة: بنربٍة تقول أردَفْت ثم املرفع.» بهذا الخلف إىل مشدوٌد ورأُسه

هذا.» فعلَت إذا كثريًا سأسعُد جرِّب، هذا؛ من أفضل سيؤدي أنه واثقٌة
يُريض يشءٍ أيَّ سأفعُل حسٌن، «حسٌن، قصرية: ضحكًة يضحك وهو جيكس قال

سيدتي؟» يا أُنزله أن ترغبني مًدى أيِّ إىل بالطبع. سيدًة
تماًما.» رأسه حرِّر تماًما، األسفل «إىل

ثم مريًحا! هذا كان كم . ُركبتَيَّ حتى رأيس أنزلُت الحال ويف املرفع، جيكس خلع
رقبتي. عن املؤلم التيبُّس ألزيل مراٍت عدَة واألسفل األعىل إىل به أقذف أخذُت

كنَت ما هذا املسكني! «أيها الرقيقة: بيدها وتُالطفني عيلَّ تربُت وهي السيدُة قالت
عىل قادًرا سيكون أنه أعتقد فإنني وُقدتَه برفٍق كلمتَه إذا «واآلن لجيكس: قالت ثم تريده.»

أفضل.» بعمل يقوم أن
إىل كله بوزني ودفعُت رأيس، فخفضُت بالكي.» يا «هيا وقال: الِعنان. جيكس تناول
املنحَدر، أعىل إىل بثباٍت وسحبتُها الحمولة، تحرَكت قوَّتي؛ من أيٍّا ِخر أدَّ لم الرقبة؛ طوق

أنفايس. أللتقط توقفُت ثم
وراحت الطريق. إىل اللحظة هذه يف نزَلت لكنها الرصيف، بُمحاذاة تسري السيدة كانت

فيها. أحٌد عيلَّ يربت لم طويلة مدٌة مرَّت قد وكانت عليها، وتربت رقبتي تالطف
هادئ حصاٌن أنه متأكدٌة أنا الفرصة؛ منحتَه عندما للغاية س تحمَّ لقد ترى، «كما
أليس ثانيًة. املرفع هذا له تَضع لن إنك مىض. فيما حاًال أفضَل كان أنه وأزعم الطبع،

قبل. من كان كما ثانيًة تثبيته وشك عىل كان ألنه كذلك؟»
أتذكَّر وسوف املنحَدر، صعود يف أعانه رقبته تحرير أن أُنكر ال سيدتي، يا «حسٌن
أُضحوكَة فسأكون مرفٍع دون من سار إذا لكنه سيدتي؛ يا وأشكرِك القادمة، املرات يف هذا

تعلمني.» كما املوضة، إنه كلهم؛ العربات سائقي
ا جدٍّ كبريًا عدًدا إن سيئة؟! موضٍة اتِّباِع من أفضَل جيدٍة موضٍة ابتداءُ «أليس قالت:
منذ تَلبسها لم عربتنا خيول وإن األيام؛ هذه املرافع يَستخدمون ال األفاضل السادة من
تلك له تتعرَّض ا ممَّ بكثرٍي أقلُّ العمل يف اإلرهاق من له تتعرَّض وما عاًما، عرش خمسة
أيٍّ إيالم يف نتسبَّب أن لنا يحقُّ ال إنه «ثُمَّ ا: جدٍّ جادٍة بنربٍة أضافْت ثم املرافع.» ترتدي التي
كذلك وهي عجماوات، حيوانات ندعوها إننا تماًما؛ مقبوٍل ُمربٍر دون الربِّ مخلوقات من
أقل. معاناتها أنَّ يعني ال كالمها عدُم لكْن به، تشُعر بما إخبارنا تستطيع ال ألنها بالفعل؛
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أنك واثقٌة وأنا الطيب، حصانك مع طريقتي جرَّبَت ألنك أشكرك اآلن؛ أُؤخرك أالَّ عيلَّ لكْن
رقيقًة تربيتًة رقبتي عىل ربتت وبعدما السالمة.» مع السوط. من بكثرٍي أفضَل ستجدها

أخرى. مرة ذلك بعد أرها ولم الطريق، عرب بخفٍة خَطْت أخرى
من تماًما واثٌق أنا ا، حقٍّ نبيلًة سيدًة هذه كانت «لقد نفسه: وبني بينه جيكس قال
صعود عند طريقتها وسأجرِّب األفاضل، السادة أحُد وكأنني بأدٍب معي تكلَمْت لقد هذا.
ثقوب، عدة بمقدار املرفع يل ع وسَّ إنه بالقول أُنِصفه أن ويجب حال.» أية عىل امُلنحَدرات
األحمال لكنَّ املنحدرات، أحَد نصعد كنَّا عندما ذلك، بعد كلَّه رأيس يل يُحرِّر كان ما ودائًما
يف منَّا الحصان قوة عىل سيُحافظان املعقولة والراحة الجيد الطعام إنَّ استمرَّت. الثقيلة
طاقته، فوق تحميله أمام الصمود يستطيع حصاٌن ثَم ليس لكْن امُلكتظ، العمل جدول ظلِّ
ِليَحلَّ منِّي أصغر حصانًا اشرتَوا أنهم لدرجة هذا، بسبب كليٍّا تضُعف تي صحَّ وبدأْت
سمعُت لقد آخر. يشءٍ بسبب الوقت ذلك يف عانيتُه ما هنا أذكر أن بي يجُدر ربما مكاني.
اإلسطبل كان لقد قط؛ ذلك بنفيسقبل أجرِّبرضَره لم لكنَّني عنه، تتحدَّث قبل من الخيول
طَرفه يف جدٍّا صغرية واحدٍة نافذة غريُ به يُوَجد يكن لم اإلضاءة؛ سيئَ فيه أعيش الذي

تقريبًا. ُمظِلمة كانت املرابط أنَّ هي والنتيجة األقىص،
يُؤلم وكان للغاية، برصي أضَعف فقد نفيس؛ يف كآبٍة من هذا أثاره ما إىل باإلضافة
فوق عديدًة مراٍت تعثَّرُت وقد النهار. ضوء وَهج إىل الظالم من فجأًة أُخَرج أن ا جدٍّ عينيَّ

طريقي. أرى أن أستطيع بالكاد وكنُت الباب، عتبة
ا، جدٍّ طويلًة مدًة هناك مكثُت كنُت أنَّني لو جزئيٍّ بعًمى سأصاب كنُت أنَّني أعتِقد
حصاٍن قيادة إنَّ يقولون الرجال بعض سمعُت ألنني عظيمة؛ محنًة ستَصري هذه كانت
شديدَة الخيول تلك يجعل عادًة هذا ألنَّ البرص؛ ضعيف حصاٍن قيادة من أأمن تماًما أعًمى
األُجرة عربات ك ُمالَّ ألحد وباعوني برصي، يف دائمٍة إصابٍة أيِة دون نَجوُت لكنَّني د. الرتدُّ

الكبار.

عصيبة أوقاٌت (47)

مليئًا فُمه وكان معقوًفا، وأنُفه َسوداَوين عيناه كانت أبًدا؛ أنساه لن رجٌل الجديد سيدي
فوق البضائع عربة عجالت رصير قسوِة يف فكان صوته أما البولدوج، كلب كفم باألسنان
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املسكني كان الذي الرجل ذلك هو أنه وأعتقد نيكوالسسكينر، يُدعى كان الطريق. َحصباء
لحسابه. يقود املنَهك سام

إن أقول لكنَّني بالعيان، إالَّ تصديق ال إنه يقولون قبل من الرجال بعَض سمعُت لقد
قاسيُت أكن لم فإنَّني قبل، من رأيُت ما فبقْدِر تصديقه؛ إىل تدعو التي هي اليشء تَجِربة

األجرة. عربة حصان حياة تُسود التي امُلطِبقَة التعاسَة تلك اللحظِة هذه حتى
كان السائقني؛ من يٌة ُمرتدِّ ومجموعٌة العربات من يٌة ُمرتدِّ مجموعٌة سكينر لدى كان
أيام يف براحٍة املكان هذا يف نحَظ لم الخيول. عىل ُقساًة الرجال وكان الرجال، عىل قاسيًا

الصيف. فصل َقيِظ يف هذا وكان األحد،
ر وتؤجِّ األحد أيام من يوٍم صباح يف أحيانًا تأتي الجاِمحني الرجال من مجموعة كانت
وكان السائق، جوار إىل وواحٌد الداخل يف يَركبون منهم أربعٌة كان اليوم؛ طوال العربة
ما ثانيًة؛ بهم أعوَد ثم الريف، إىل ميًال عَرش خمسة أو عرشة مسافَة بهم أخرج أن عيلَّ
وذلك امُلنحَدرات، أحد أصعد عندما ليتمىشَّ العربة عن يَنزل اإلطالق عىل منهم أيٌّ كان
من — الحاالت تلك باستثناء الجو؛ حرارة ُة شدَّ بلَغْت ومهما انحداره، شدُة بلَغْت مهما
ى ُحمَّ أُعاني أحيانًا وكنُت صعوده، أستطيع أالَّ فيها السائق يخىش كان التي — شكٍّ دون
األيام تلك يف اشتقُت كم طعامي. أمسَّ أن معها أستطيع أكاد ال لدرجٍة شديَدين وإرهاًقا
ليايل يف لنا يُقدِّمه أن جريي اعتاد والذي فيه، الذي النرتات وملح اللَّذيذ النُّخالة هريس إىل
بعد نحظى كنَّا إنَّنا ثم للغاية! ويُريحنا يُهدئنا كان والذي حارٍّا، الجوُّ يكون عندما السبت
نشاِط يف اإلثنني يوم صباح يف نغدو وكنَّا امُلتواِصلة، الراحة من كامٍل ويوٍم بليَلتنَي ذلك
تماًما. سيِّده مثل قاسيًا سائقي وكان راحة، ة ثمَّ يكن لم ُهنا لكْن أخرى؛ مرًة الخيل ِصغار
أحيانًا، الدم يستنزف كان أنه لدرجِة للغاية، حادٌّ يشءٌ طَرفه يف وكان قاٍس سوٌط معه كان
هذه مثُل أذهبَْت لقد رأيس. عند به ويرضب بطني، أسفَل بالسوط يَرضبني هذا فوق وكان
عن أُْحِجم ولم وسعي غاية أبذُل هذا برغم ظللُت لكنَّني كبرية، بصورٍة حماستي اإلهانات
فالرجاُل فائدة؛ ذلك ِمن تكن لم — تقول املسكينة جينجر كانت كما — ألنه قط؛ العمل

األقوى. هم
تمنَّْت كما تمنيُت، أنَّني لدرجة تماًما تعيسًة أصبَحْت قد اآلونة تلك يف حياتي كانت
أُمنيتي كادت يوٍم وذات شقائي، من وأتخلَّص عميل أثناء ميتًا أسقط أن قبل، من جينجر

ق. تتحقَّ أن
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العمل، من به بأس ال بقدٍر قمُت وبعَدما صباًحا، الثامنة يف العربات موقف إىل ذهبُت
قطاٍر وصوَل بون يرتقَّ الناس كان القطار. محطة إىل املسافرين أحد إيصاُل علينا تعنيَّ
تسنَح كيما بالخارج؛ الواقفة األجرة عربات بعض خلف سائقي توقَّف لذا قريبًا؛ طويٍل
بالناس آخره عن ًال ُمحمَّ القطار كان عودتنا. طريق يف زبوٍن عىل الحصول يف الفرصُة له
من مجموعة كانوا الزبائن. بعض طَلبَنا الحال يف استُئجرْت كلَّها العرباِت وألنَّ والبضائع،
كبريٌ وعدٌد صغرية، وبنٌت يافع، وولٌد سيدٌة، ومعه الثرثرة، كثري اٌب صخَّ رجٌل أفراد: أربعة
بتحميل يأمر الرجل أخذَ وبينما العربة، داخل إىل والولد السيدة صعَدت السفر. حقائب من

إيلَّ. تنُظر وراحْت منِّي البنت اقرتبَت الحقائب
وحقائبَنا نحن يحملنا أن يستطيع ال املسكني الحصان هذا أن متأكدٌة أنا «بابا، وقالت:

إليه.» انُظر للغاية. وضعيٌف ُمتَعٌب إنه طويلة، مسافًة كلها
الكفاية.» فيه بما قويٌّ إنه آنستي، يا جيدٍة ٍة بصحَّ إنه «أوه! سائقي: قال

عربًة يأخذ أن الرجل عىل الثقيلة، الصناديق بعض يجرُّ كان الذي ال، الحمَّ اقرتَح
ا. جدٍّ كثريٌة حقائُب َة ثمَّ كان حيث عربتنا، مع ثانيًة

يستطيع؟» ال أم إيصالنا، حصانك «أيستطيع الثرثار: الرجل قال
يستطيع إنه ال؛ الحمَّ أيها الصناديق ارفع سيدي؛ يا يِجب كما فعلها يستطيع إنه «أوه!
بنوابضالعربات ثقله من شعرُت للغاية ثقيٍل صندوٍق رفع يف وساعَده هذا.» من أكثر حمل

األسفل. إىل تنضغط وهي
واثقٌة أنا إضافية. عربًة استأِجر بابا، «بابا، قائلًة: أبيها إىل الصغريُة البنت توسَلت

القسوة.» غاية يف هذا أن متأكدٌة أنا ُمخطئون، أننا
ُخف للسُّ يا الضجة؛ هذه كلَّ تُحِدثي وال حاًال، العربة إىل اصعدي جريس، يا هراء «هذا
قبل عربٍة حصان يفحصكلَّ أن حاجٍة صاحب كل عىل ب توجَّ إذا الحال عليه سيكون الذي
لسانك!» وأمِسكي العربة إىل ادُخيل هيَّا، بالتأكيد؛ عمله يعرف الرجل إن يستأجرها؛ أن

اآلخر تلَو صندوًقا يسحب ال الحمَّ وراح والدها، تُطيع أن الرقيقِة صديقتي عىل كان
جاهًزا، يشءٍ كلُّ أصبح النهاية يف السائق. جوار إىل يضعه أو العربة ظهر عىل ويرفعه

املحطة. خارج إىل قاَدني عادته، عىل بالسوط ورضبَني الِعنان السائق هزَّ وبعدما
منذ الراحة من قسًطا أخذُت وال طعاًما تناولُت أكن ولم للغاية، ثقيلًة الحمولُة كانت

والظلم. القسوة برغم دائًما، أفعل كنُت كما ُوسعي، غاية بذلُت لكنني الصباح؛
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الثقيل الحمل لكنَّ هيل؛ لودجيت ُمنحَدر إىل وصْلنا حتى مقبوٍل نحٍو عىل تقدمُت
مواصلة أجل من أُكافح كنُت أُطيق. ا ممَّ أكثَر أصبحا قد كانا به أشُعر كنُت الذي واإلرهاق
ويف السوط، ورضباُت ُمستمرٍة بصورٍة عيلَّ الِعنان رْمُي ذلك عىل يستحثُّني وكان السري،
األرضسقوًطا عىل بجنبي وسقطُت تحتي، من أقدامي انزلَقْت — كيف أعرف ال — لحظٍة
عىل استلقيُت جسمي. يف للحياِة أثٍر كلِّ عىل قَضيا السقوط ومفاجأة قوَة أنَّ بدا عنيًفا؛
سأموت. أنَّني اللحظة هذه يف وظننُت الحركة، عىل أَقَو لم الواقع، يف تام؛ ُهموٍد يف األرض
السفر، حقائب إنزال وصوُت غاضبة، عاليٌة أصواٌت حويل، االضطراب من شيئًا سمعُت
«أوه! يقول: الَعطوف العذَب الصوت ذلك سمعُت أني أظنُّ الحلم. يُشِبه يشءٍ كل كان لكْن
الجلديَّ اللجام رشيَط وحلَّ ما شخٌص اقرتَب نحن.» غلطتنا إنها املسكني! الحصان ذلك
أحُدهم: قال رقبتي. عىل الطَّوق إغالَق تُحِكم كانت التي السالسل وفكَّ بُعنقي، امُلحيط
يُعطي رشطيٍّ صوت أسمع أن بوسعي كان ذلك بعد أبًدا.» ثانيًة مرًة يقوم لن مات! «لقد
الحني بني الهٍث نََفٍس اجتذاب عىل سوى قادًرا كنُت ما حتى؛ عينَيَّ أفتح لم لكنَّني األوامر،
وبُسَط امُلنبِّه، الرشاب من بعٌض فمي يف وُصبَّ رأيس، عىل البارد املاء ببعض أُلقى واآلخر.
تدبُّ الحياة وجدُت لكنني هناك، راقًدا ظللُت الوقت من كم أدري ال جسمي. عىل ما يشءٌ
النهوض. عىل ويشجعني عيلَّ يربُت لطيٍف صوٍت ذا رجًال ووجدُت أخرى، مرًة أوصايل يف
عىل ُمرتنًِّحا وقفُت منِّي، اثنتنَي أو محاولٍة وبعد امُلنبِّه، الرشاب من مزيًدا سَقوني بعدما
يف ُوِضعُت وهناك قريبًة. كانت التي اإلسطبالت بعض إىل برفٍق أحدهم وقاَدني أقدامي،

ُممتنٍّا. شاكًرا بتُها فَرشِ الدافئة، العصيدة من ببعٍض وأُتيُت جيد، ِمهاٍد ذي مربٍط
بذَلوا حيث سكينر، إسطبالت إىل أعود كي الكفاية فيه بما تعاَفيُت قد كنُت املساء يف
لرياني. بيطريٍّ بطبيٍب سكينر جاء الصباح يف أعتقد. فيما أجيل من يَستطيعون ما أقىص

قال: ثم ا جدٍّ دقيًقا فحًصا الطبيُب فحَصني
عن تُبعده أن أمكنَك وإذا مَرضية، حالة كونها ِمن أكثَر العمل يف إفراٍط حالُة «هذه
ذرٌة فيه يتبقَّ فلْم اآلن ا أمَّ أخرى. مرًة العمل عىل قادًرا فسيُصبح أشهٍر ستَّة مدَة العمل

قوة.» من
أُداوي مروٌج لديَّ فليس وحْسب؛ للكالب طعاًما يُصِبح أن إذن «ينبغي سكينر: قال
عميل. يُناسب ال يشءٌ وهذا ن، تتحسَّ ال وربما ته صحَّ ن تتحسَّ ربما املريضة؛ الخيول فيها
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تُقدَّر ثمٍن بأيِّ أبيعها ثم العمل، عىل قادرًة دامت ما الخيول هذه ل أُشغِّ أن هي غايتي إن
آخر.» أحد أليِّ أو اب للقصَّ سواءٌ به،

من تقتله أن بك يَجُدر لكان س التنفُّ عىل مقدرته فقَد كان «لو البيطري: الطبيب قال
أيام؛ عرشة حوايل بعد يُعَقد سوف للخيول علنيٌّ مزاٌد َة ثمَّ يفقدها؛ لم لكنه مناقشة، دون
ِجلده، قيمِة من أكثَر بيعه من تجني وربما ن، يتحسَّ فربما جيًدا وأطعمتَه أَرْحتَه ما وإذا

حال.» أيِة عىل
— أعتقد فيما منه، ُكرٍه بعِض عىل — أوامره سكينر أعطى النصيحة، هذه عىل بناءً
أفضل بعزٍم األوامَر السائُس ذَ نفَّ حظي ولُحسن جيدة، ورعايٍة جيٍد طعاٍم عىل أحصل بأن
الشوفان حبوب من وكثريٌ ة، التامَّ الراحة من أياٍم عرشُة يُصِدرها. وهو سيِّده عزم من بكثرٍي
يف كلُّها ساهمْت معها، واملمزوجة املغليَّة الَكتَّان بُذور مع النخالة، وهريس والتِّبن، الجيدة،
هذا الَكتَّان بذور هريُس كان يفعل؛ أن آخر يشءٍ أليِّ يُمكن كان ا ممَّ أكثَر حالتي تحسني
طعاًما أُصِبح أن من يل أفضَل الحياُة تكون ربما أنه األمر، نهاية يف أُفكِّر، وبدأُت شهيٍّا،
بُعد عىل وكان العلني، املزاد إىل أُِخذُت الحادثة، بعد عرش الثاني اليوُم جاء عندما للكالب.
تغيريًا يكون أن من بدَّ ال الحايلِّ مكاني عن تغيري أيِّ أن شعرُت لندن. خارج أميال بضعة

األفضل. حدوث ورجوُت عاليًا، رأيس رفعُت لذا األفضل؛ نحَو

ِوييل وحفيده ثوروجود املزارع (48)

كان الشيخوخة، أوهنَتْها التي اْلُمِسنَّة الخيول بُرفقة بالطبع نفيس وَجدُت املزاد هذا يف
مجموعٌة بينها ِمن وكان ُمسنٍّا، وبعضها يس، التنفُّ جهازه يف مصابًا وبعضها أعرَج، بعُضها

الرصاص. عليها يُطَلق أن الرحمة من كان أنه واثٌق أنا
املسكينة الحيوانات من حاًال أفضَل منهم، كثريٌ أو كذلك، والبائعون املشرتون يَبُد لم
أو فرٍس عىل الحصول يحاولون فقراء، مسنُّون رجاٌل ة ثمَّ كان عليها. يتَساومون كانوا التي
الفحم. أو الخشب تحمل صغريًة عربًة لهم يجرَّ كي معدودة، جنيهاٍت مقابل قَزٍم حصاٍن
ثالثة، أو جنيَهني مقابل يف امُلنَهكة الحيوانات أحد بيع يحاولون فقراءُ رجاٌل ة ثمَّ وكان
العصيبة واألوقات الفقر وكأن يبدو بعضهم كان بقتله. فداحًة أكثَر خسارٍة تكبُّد من بدًال
كانوا قوة؛ من يفَّ ما بآِخِر لخدمتهم ا ُمستعدٍّ كنُت آخرون ة ثمَّ كان لكْن فيه؛ يشء كلَّ ْت قسَّ
ة ثمَّ كان فيها. الوثوق أستطيع أصواٌت ولهم ورءوفني، طيبني لكْن الثياب، باليي فقراء
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لم لكنه كذلك، به معجبًا وكنُت للغاية، بي معَجبًا وكان مرتنِّحة ِمشية يميش مسنٌّ رجٌل
مكاٍن أفضل من قادًما رجًال أبرصُت ذلك بعد ُمقِلقة! لحظًة كانت يكفي؛ بما قويٍّا يَِجدني
عريًضا الرجل ظْهر كان صغري؛ صبيٌّ جواره وإىل فاضًال، ُمزاِرًعا يبدو كان السوق، يف
كبرية. حاَفٌة لها ُقبعًة يَعتِمر وكان املالمح، طيِّب ُمتورٌِّد وجٌه له وكان ُمستديرتنَي، وكِتفاه
رأيُت الشفقة. ِملؤها نظرًة إلينا ينظر وراح مكانه يف ثبَت ورفاقي أنا منِّي اقرتب عندما
أما اليشء. بعض مظهري من ن حسَّ مما جيَِّدين، يَزاالن ال وذييل ُعريف كان عيلَّ؛ تُثبَُّت عينه

إليه. أنظر ورحُت أذنيَّ فنصبُت أنا
مىض.» فيما حاًال أفضَل كان حصاٌن، ِوييل، يا هو، «ها

خيول ِمن كان أْن له سبق أنه جدِّي يا أتظنُّ املسكني! للعجوز «يا الصبي: قال
قبل؟» من العربات

يشءٍ أيَّ كان ربما بُني! يا نعم «أوه، أكثر: منِّي يقِرتب وهو املزرعة صاحب قال
هناك وكِتفه؛ رقبته شكل إىل وانُظر أذنَيه، وإىل أنفه فتحتَْي إىل انُظر صغريًا؛ كان عندما
له فمددُت َعطوًفا. تربيتًا رقبتي عىل وربَت يَده مدَّ ثم الحصان.» هذا يف األصالة من قدٌر

وجهي. عىل يربُت الصبيُّ وراح لطيبته؛ استجابًة أنفي
وتُعيده تشِرتيَه أال الطيِّبة. امُلعاملة َفْهم يُجيد كيف جدِّي يا انُظر املسكني! للعجوز «يا

بريد؟» ليدي مع فعلَت كما أخرى مرًة صغريًا
فإن هذا، فوق شبابها؛ إىل العجوزة الخيول كلَّ أُعيد أن يُمكنني ال العزيز، ولدي «يا
املعاملة.» لسوء تعرَضْت ما وبقدر منَهكًة، كانت ما بقدر ا جدٍّ عجوًزا تكن لم بريد ليدي
أن أرجو وذيله. عرفه إىل انُظر عجوز؛ الحصان هذا أن أعتقد ال جدِّي، يا «حسٌن
ليستا عينَيه فإن الشديد نُحوله من الرغم عىل إنه هذا؛ وستكتشف فمه، داخل نظرًة تُلقي

اْلُمسنَّة.» الخيول كبعض غاِئرتنَي
جدِّك مثل بالخيول خبريٌ إنك الفتى! أيها «بوركَت وقال: العجوز، الرجل ضحك

امُلِسن.»
يف صغريًا سيعود أنه متأكٌد أنا ثمنه؛ عن واسأل جدي، يا فِمه داخل انُظر «لكن

مروجنا.»
عنده. ما يقول املزاد إىل بي أتى الذي الرجل بدأ اللحظة هذه يف

صحتُه ضعَفْت إنما الحصان هذا أن الحقيقُة سيدي. يا بحقٍّ فطٌن الصغري السيد «إن
البيطري الطبيب سمعُت وقد ُمسنٍّا، ليس إنه األجرة؛ عربات يف العمل يف اإلجهاد بسبب
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لم س التنفُّ عىل ُقدرته ألن تماًما؛ ن يتحسَّ تجعله سوف الراحة من أشهٍر ستَّة إن يقول
قطُّ ذلك قبل حياتي يف أَر ولم املاضية العَرشة األيام هذه يف به أعتني كنُت لقد بعد. تتلف
سيِّدي فيه يَدفع أن يستحقُّ وسوف بالجميل، ِعرفانًا منه أكثر وال منه ألطف هو ِحصانًا
الربيع يف جنيًها عرشين ستبلغ قيمته أنَّ واثٌق أنا فرصًة. ولتمنَْحه جنيهات، بخمسة ورقًة

القادم.»
وقال: لهفٍة يف فنظر الصغري الولد أما يضحك، امُلسنُّ الرجل أخذ

تخرس لن ع؟ تتوقَّ كنَت مما أكثر جنيهاٍت بخمسة ِبيع اْلُمهر إن جدِّي يا تُقل ألم «أوه،
الحصان.» هذا اشرتيَت إذا شيئًا

إىل نظر ثم للغاية؛ وُمجَهدًة ُمتورِّمًة وكانت أرجيل، عىل ببطءٍ يَده يُِمرُّ املزارع أخذ
يميش تجعله أن تسمح هل عاًما؛ عرش أربعة أو عرش ثالثة سنَّه أنَّ من بدَّ «ال وقال: فمي،

علينا؟» ِلتَعرضه خبَبًا
ما بقْدر أرجيل ومددُت قليًال، ألعىل ذَييل ورفعُت الهزيلة، الضامرَة رقبتي قوَّسُت

للغاية. متيبِّسة كانت فقد أستطيع؛
له؟» ثمنًا ستَقبلها قيمٍة أقلُّ «ما املزرعة: صاحب قال عدُت عندما

سيدي.» حدَّده سعٍر أقل هذا سيدي؛ يا جنيهاٍت «خمسُة
الوقت يف أخرَج ذلك ومع مجازفة.» هذه «إن رأسه: يهزُّ وهو العجوز السيُد قال
حقيقية! «مجازفٌة يده: يف التي الذهبية الُعمالت يَعدُّ وهو وقال ببطءٍ نقوده محفظة نفسه

هنا؟» آخر شأن أي لديك هل
أحببت.» إذا النُّزل إىل لك أوِصله أن يُمكنني سيدي، يا «ال

اآلن.» هناك إىل ذاهٌب أنا ذلك، «افعْل
عىل السيطرة يَستطيع يكاد ال الصبيُّ كان وراءهم. السائس وقاَدني أمامي، ساروا
امتطى ثم النُزل، يف جيًدا طعاًما تناولُت برسوره. ُمستمِتًعا العجوُز السيُد وبدا بهجته،
به واِسع مرٍج إىل وأوصَلني منزله، إىل برفٍق وقادني الجديد، سيِّدي خَدم أحُد صهوتي

أركانه. أحد يف َعِريٌش
أن أمَر — إيلَّ أحسن الذي الرجل ذلك اسم هو هذا كان إذ — ثوروجود السيد أمَر
النهار، أثناء املْرج يل يُتاح وأن يوم، كلِّ وصباح مساء يف الشوفان وحبوب التِّبن أتناول

مسئوليتك.» تحت أضُعه إنَّني عليه؛ اإلرشاَف تتوىلَّ أن عليك ِوييل، يا «أنت، وقال:
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دون يوٌم يمرَّ لم ية. جدِّ بكلِّ وبارشها إليه، أُسِندْت التي ة باملهمَّ فخوًرا الصبيُّ كان
الجَزر، من قطعًة ويُعطيني األخرى الخيول بني من يَصطفيني أحيانًا وكان يزورني، أن
حبوب من طعامي أتناول بينما جواري إىل يِقف أخرى أحياٍن يف كان أو جيًدا، شيئًا أو
ازداد وبالطبع يزورني، عندما ويُالِطُفني طيبًة كلماٍت يل يقول ما دائًما كان الشوفان.
إليه آتي كنُت ألنني العجوز»؛ الحميم) الصديق (أي: «كروني يدعوني كان كثريًا. له ُحبِّي
ق يُدقِّ دائًما جدُّه وكان معه، جدَّه يُحرض أحيانًا كان وهناك. هنا خلفه وأسري املرج يف

قوائمي. يف النظر
يجعلني مما باطِّراد، ُن يتحسَّ لكنه ِوييل، يا اهتمامنا نقطة هي «هذه يقول: جده كان

الربيع.» فصل يف لألفضل تغريًا سنرى أنَّنا أعتقد
املعتدل والتمرين الناعم املرج وُعشب الجيد والطعام ة التامَّ الراحة أثر ظَهر ما رسعان
أتعرَّض لم أنَّني كما أُمي، عن جيًدا بدنيٍّا بنيانًا ورثُت لقد والنفسية. الصحيَّة حالتي عىل
بها ُزجَّ التي الخيول من كثرٍي فرصِة من أفضَل فرصتي كانت لذا صغري؛ وأنا لإلجهاد قطُّ
أنني لدرجِة الشتاء فصل أثناء كبريًا نًا تحسُّ أرجيل تحسنَْت قوَّتها. اكتمال قبل العمل إىل
مارس شهر أيام أحد ويف الربيع، فصل حلَّ جديد. من كلَّه شبابي أستعيد بأني أشعر بدأُت
هو وقادني كبرٍي، برسوٍر شعرُت الفايتون. عربة جرِّ يف يُجرِّبني أن ثوروجود السيد قرَّر

ة. تامَّ بسهولٍة العمل وأديُت اآلن، ُمتيبِّسًة أرجيل تُعد لم قليلة. أمياٍل مسافَة وِوييل
وبحلول اآلن، الخفيف العمل من قليًال نمنحه أن يجب ِوييل؛ يا شبابه يستعيد «إنه
وُخًطى جميًال فًما له إنَّ بريد. ليدي مثل جيدًة حالته ستُصبح الصيف فصل منتصف

ع.» أتوقَّ كنت مما أفضل إنهما جيدة؛
َجدي!» يا اشرتيتَه أنك سعيٌد أنا كم «أوه،

نبحث أن يِجب يل؛ امتنانه من أكثَر لك ممتنٍّا يكون أن عليه لكنَّ بُني؛ يا كذلك «وأنا
يُقدِّره.» من فيه يجد جميٍل هادٍئ مكاٍن عن اآلن له

األخري بيتي (49)

ا، جدٍّ فائقٍة بعنايٍة ويكسوني يُنظفني السائُس أخذ هذا الصيف فصل أيام من يوٍم يف
وثُنََن أرجيل شعَر هذَّب فقد يحُدث؛ أن يوِشك جديًدا تغيريًا َة ثمَّ أن شعرُت أنَّني لدرجٍة
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يف زاد أنه أعتقد ناصيتي. شعر فَرق إنه بل حوافري، عىل القار فرشاة ومرَر أقدامي،
ه. جدِّ مع الخفيفة العربة يركب وهو والَجذْالن الَقِلِق بني ِوييل بدا طقمي. تلميع

إالَّ يَسعنا ال اآلَخر. منهم كلٌّ فسيُناسب به، السيداُت أُعجبت «لو العجوز: السيد قال
نحاول.» أن

ُمنخفض، جميٍل منزٍل إىل وصْلنا القرية عن بعيًدا اثنني أو ميٍل مسافَة قَطْعنا بعدما
دقَّ الباب. إىل ِة العامَّ الطريق من ممتدٌة خاصٌة وطريٌق شجريات ومجموعُة مْرج أمامه
كانتا املنزل. يف موجودتنَي إلني اآلنسة أو بلومفيلد اآلنسة كانت إذا ا عمَّ وسأل الجرس، ِوييل
عرشدقائق حوايل وبعد املنزل. إىل ثاراجوود السيد ودخل معي، ِوييل مكث لذا، موجوَدتنَي؛
عىل تلفُّ وكانت اللون، شاحبَة القامة طويلَة إحداهنَّ كانت سيِّدات؛ ثالُث إثره ويف عاد
أما الوجه. بهيجة العيننَي سوداء منها أصغَر أخرى سيدٍة عىل أبيضوتستند شاًال جسمها
وأخذن منِّي كلُّهن اقرتَبن بلومفيلد. اآلنسة فكانت للغاية، َمهيبًة هيئتها بَدْت وقد الثالثة،
وقالْت إلني؛ اآلنسُة وهي كثريًا، غرى الصُّ السيدُة بي أُعِجبَْت األسئلة. ويطرحن إيلَّ ينُظرن
الوجه ذات القامة الطويلة السيدة أما ا. جدٍّ جميٌل وجهي وإنَّ ستُحبُّني، أنها واثقٌة إنها
من للسقوط تعرَّض حصاٍن خلف الركوب من دائًما خائفًة ستظلُّ إنها فقالت الشاحب

أبًدا. الفزع من تتعاىف لن فإنها سقطُت ما وإذا أخرى، مرًة أسقط ربما ألنَّني قبل؛
ُرَكبُها انكَرسْت قد السيدات، أيَّتها امُلمتازة، الخيول من كثريًا «إن ثوروجود: السيد قال
من رأيُت ما خالل ومن ذلك، يف ذنٍب أدنى لها يكون أن دون ومن سائقيها إلهمال نتيجًة
يمكنكن عليكن. أؤثِّر أن أريد ال بالطبع لكنَّني هكذا؛ حالته إنَّ أقول فإنني الحصان ذلك

فيه.» رأيه ُحوذيُّكن سيُبدي وعندها أردتُن، إذا تُجرِّبْنه أن
فسيكون لذا خيولنا؛ بشأن دائًما النُّصح لنا تُخِلص كنَت «لقد املهيبة: السيدُة قالت
شاِكرين.» نُجرِّبه بأن عرضك فسنَقبل مانٌع الفينيا أختي عند يكن لم وإذا يل، كافيًا اقرتاحك

التايل. اليوم يف إليهنَّ أُرَسل أن تَقرَّر ثَمَّ ومن
الرسور؛ عالمات عليه بدْت األمر بداية يف ليأخذني. الهيئة أنيق شابٌّ جاء الصباح يف

الرجاء: خيبة عن تنمُّ بنربٍة قال ، ُركبتيَّ رأى بعدما لكنَّه،
هذا!» مثل ُمشوًَّها حصانًا السيدات عىل ستقِرتح أنك سيدي يا أظنُّ كنُت «ما
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ستأخذه إنما إنك املناظر.» جمال ال األفعال، جمال «الَجمال يُقال: «كما سيدي: قال
حصاٍن كأيِّ آمنًا يكن لم إذا الشاب. أيُّها بنزاهٍة معه ستتعامل أنك واثٌق وأنا للتجربة،

إيلَّ.» فأِعْده قبل من امتطيتَه
تركني ثم وأطعمني، مريح، إسطبٍل يف ووضعني الجديد، بيتي إىل الشابُّ قاَدني

وجهي: ينظف وهو السائس قال التايل، اليوم يف وشأني.
وارتفاعه تماًما؛ بيوتي» «بالك جبني يف كانت التي البيضاء الُغرة تُشِبُه هذه «إن

اآلن؟» هو أين تُرى أيًضا. كثريًا ُمتشاِبٌه
فيه وبقَي رقبتي يف فيه ُجِرحُت الذي املكان إىل وصَل قليًال وجهي عن ابتعد بعدما
يكلم وهو جيًدا ُصني يتفحَّ وبدأ مكانه، من يثَب أن السائُس كاد الجلد. عىل صغريٌ نتوءٌ

نفسه.
ذاك يف الصغري النُّتوء وهذا الخارج، جهة من بيضاءُ قدٌم جبينه، يف بيضاء «غرٌة
الرقعة تلك ذي هي ها «ولعمري، وقال: ظهري منتصف إىل نظر ثم تحديًدا.» املكان
أنه بدَّ ال الثالثة». بيوتي «بنسات يَْدعَوها أن جون اعتاد التي األبيض عر الشَّ من الصغريُة
أن كاد الذي الصغري جرين جو إنني أتعرفني؟ بيوتي! بيوتي! إلهي، يا بيوتي»! «بالك

تغمره.» السعادُة كانت وكأنما أخرى بعد مرًة عيلَّ يربت وراح أتذُكر؟» يَقتلك،
له وأصبح حينئذ، النموِّ كامَل شابٍّا أصبح قد كان ألنه تذكرتُه؛ إنني القول يمكنني ال
سعيًدا وكنُت جرين، جو هو وأنه عَرفني، أنه واثًقا كنُت لكنَّني رجل، وصوُت أسوُد شارٌب
قطُّ ذلك قبَل حياتي يف أَر لم أصدقاء. كنَّا إنَّنا أقول أن وحاولُت منه، أنفي قرَّبُت للغاية.

السعادة. هذه مثل يف رجًال
ركبتَيك كَرسَ الذي املؤذي ذلك َمن ترى ا! حقٍّ ذلك أعتقد عادلة! تجربًة «نُجربك
تَقِض لم إن حسٌن، حسٌن، ما؛ مكاٍن يف سيئة معاملة ُعوِملَت أنك بدَّ ال بيوتي! عزيزي يا
هنا كان مانيل جون ليت منِّي. تقصرٍي بسبب أبًدا يكون فلن فصاعًدا، اآلن من طيبة أوقاتًا

يراك.» حتى
كانت الباب. إىل وأُحِرضُت الحديقة عربات من منخفضة عربٍة يف الظهر بعد ُرِبطُت
وبدا الركوب، تجيُد أنها قليٍل بعد أدركُت معها. جرين وذهب تُجرِّبني، أن تريد إلني اآلنسة
أنني متأكٌد إنه لها ويقول عنِّي، ثها يُحدِّ جو سمعُت خطوي. رسعة من مرسورًة كانت أنها

القديم. جوردن سكواير حصان بيوتي» «بالك
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بما إلني اآلنسُة فأخربَتْهما أبَليت. كيف ِلتَعرفا األخريان األختان خَرَجت عدنا وعندما
وقالْت: لتوِّها، سمَعتْه

أصبح ل املفضَّ حصانها أن وأُخربها جوردن، السيد زوجة إىل رسالًة أرسل أن بدَّ «ال
بهذا!» ستسعد كم عندنا.

لهنَّ ظهر وعندما األسبوع، يُقارب ما أو أسبوع طيلة يوم كل يَُقْدنني ظللَن هذا بعد
بعد ُمغلقة. صغريٍة عربٍة يف معي الخروج عىل أخريًا الفينيا اآلنسُة تجرأَت تماًما آِمٌن أنني

بيوتي». «بالك القديم باسمي ينني يُسمِّ وأن بي، يحتفظن بأن قرارهنَّ حَسمَن ذلك
وأطيب أفضُل هو جو إن كاملًة. سنًة البهيج املكان ذلك يف اآلن حتى قضيُت لقد
من تعودان النفسية وحالتي قوَّتي أن وأشُعر ورائع، سهٌل هنا عميل اإلطالق. عىل سائٍس

لجو: ثوروجود السيد قال قليلٍة أياٍم منذ جديد.
عمره، من العرشين يبلغ حتى هذا فيه أنت الذي املكان يف بيوتي بالك يعيش «سوف

أكثر.» وربما
كما امُلفضل. صديقه معاملَة ويُعاملني هذا، أمكنه كلما دائًما إيلَّ يتحدُث ِوييل إنَّ
قصتي. تنتهي وهنا أخشاه؛ ما َة ثمَّ فليس لذا أبًدا؛ يَبعنني بأالَّ ْدَن تعهَّ قد سيداتي أن
من تماًما أستفيق أن قبل — أتخيَّل ما وكثريًا بيتي؛ يف اآلن وأنا كلها، مشاكيل انتَهْت لقد
أشجار تحت الُقدامى أصدقائي مع واقٌف بريتويك، يف البستان يف زلُت ما أنني — نومي

اح. التفَّ
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