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“ا�شتياقات قدمية، قفزة بداوة،
ا�شطراب على �شل�شلة العادة،

ومّرة اأخرى من نومته ال�شتائية
ي�شتيقظ ال�شلف الوح�ش”.
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اإىل البدائي

كانت  امل�شكلة  اأن  لكان عرف  واإال  ال�شحف،  يقراأ  )بك(  يكن  مل 
فرجينيا،  �رشقي  يف  كلب  لكّل  واإمنا  وحده،  له  بالن�شبة  ال  تختمر، 
قوي الع�شالت، ذي �شعر دافئ طويل، من )يوجيه �شاوند( وحتى 
)�شان دييغو(. فالأن رجااًل – يبحثون يف الظلمة القطبية – قد وجدوا 
تو�ّشع  كانت  النقل  و�رشكات  البخارية  ال�شفن  والأّن  اأ�شفر،  معدنًا 
االكت�شاف، فاإّن اآالف الرجال كانوا يندفعون نحو اأر�ش ال�شمال. 
ينبغي  يريدونها  التي  والكالب  كالبًا،  يريدون  الرجال  اأولئك  كان 
كانوا  كما  الكدح،  من  نها  متكِّ قوّية  ع�شالت  ذات  ثقيلة،  تكون  اأن 

يحتاجون اإىل �شرتات الفراء لتحميهم من ال�شقيع.
تقبله  الذي  كان )بك( يحيا يف بيت كبري يف )�شانتا كالرا فايل(، 
ال�شم�ش. كان يدعى بيت القا�شي ميلر. كان خلف الطريق، ن�شف 
خمفي بني االأ�شجار، التي كان ميكن اأن تلمح من بينها الفريانده الف�شيحة 
اإىل  البيت االأربعة. كان الو�شول  التي تلتف حول جوانب  الباردة 
تلتف عرب  باحل�شى،  مك�شوة  يتم عن طريق دروب عربات  البيت 
مروج مت�شعة حتت االأغ�شان املت�شابكة الأ�شجار �رشبني طويلة. ويف 
املوؤخرة كانت االأ�شياء على قيا�ش اأكرث ات�شاعًا منها يف املقدمة. كانت 
ثمة ا�شطبالت عظيمة، تنطوي على دزينة من ال�شيا�ش وال�شبيان. 
وت�شكيلة  الكروم.  باأغ�شان  املدثرة  الفالحني  اأكواخ  من  و�شفوف 
واملراعي  الطويلة.  العنب  الدفيئات. وخمائل  تنتهي من  منتظمة ال 
ثمة  كانت  ثم  بالتوت،  املزروعة  والف�شحات  والب�شاتني  اخل�رشاء 
معدات الفتح للبئر االرتوازية، واخلزان اال�شمنتي الكبري حيث كان 
يف  ويترّبدون  ال�شباحية  حماماتهم  ياأخذون  ميلر  القا�شي  �شبيان 

الع�شاري احلارة.
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على هذه املمتلكات العظيمة كان )بك( يحكم. هنا ولد، وهنا عا�ش 
�شني عمره االأربع. �شحيح اأنه كان ثمة كالب اأخرى، مل يكن ممكنًا 
ولكنها  ال�شعة،  تلك  على  مكان  يف  اأخرى  كالب  ثمة  تكون  اأن  اإال 
كانت غري ذات �شاأن. كانت تاأتي وتذهب، تقيم يف بيوتها احلا�شدة 
اليابانية  )توت�ش(،  طريقة  على  املنزل  جتاويف  يف  من�شية  تعي�ش  اأو 
اأو  املعقوف،  والذيل  املغ�شن  الوجه  ذات  ال�شعر  ق�شرية  ال�شغرية 
)ايزابيل(، عدمية ال�شعر املك�شيكية – وهما خملوقتان غريبتان نادرًا 
الدرب.  اإىل  قدمًا  اأو متدان  االأبواب  اأنفيهما خارج  تد�شان  كانتا  ما 
منها  ع�رشون  الثعالب:  �شيد  كالب  ثمة  كانت  اآخر،  جانب  ومن 
وايزابيل  لتوت�ش  خانقة  وعودًا  ت�رشخ  كانت  والتي  االأقل،  على 
البيت  النوافذ عليهما، حتميهما ف�شيلة من خوادم  وهما تطالن عرب 

امل�شلحات باملكان�ش واملما�شح.
االقليم  بيت وال كلب وجاق. كان كل  يكن كلب  )بك( مل  ولكن 
اأوالد  مع  لل�شيد  مي�شي  اأو  ال�شباحة  خزان  يف  يخو�ش  كان  ملكه. 
القا�شي. كان يرافق )مويل( و )األي�ش(، ابنتي القا�شي، يف �شياحات 
طويلة اأوقات الغ�شق اأو عند ال�شباحات املبكرة، ويف ليايل ال�شتاء كان 
يتمدد عند قدمي القا�شي اأمام نار املوقد املدوية، وكان يحمل اأحفاد 
الع�شب، ويحر�ش خطاهم  اأو يدحرجهم على  القا�شي على ظهره، 
�شاحة  الكائنة يف  النافورة  اأ�شفل، حتى  اإىل  الوح�شية  املغامرات  عرب 
تدريب  �شاحات  تقع  كانت  حيث  ذلك،  من  اأبعد  وحتى  اال�شطبل، 
اخليل والف�شحات املزروعة بالتوت. وبني كالب �شيد الثعالب كان 
الأنه  كلية،  يتجاهلهما  كان  وايزابل  مي�شي م�شعرًا بجالل، وتوت�ش 
كان ملكًا، ملكًا على كل االأ�شياء الزاحفة واملا�شية والطائرة يف بيت 

القا�شي ميلر، مبا فيها الب�رش.
برنار،  ال�شان  ف�شيلة  من  �شخم  كلب  وهو  )املو(،  اأبوه،  كان 
رفيق القا�شي الذي ال ينف�شل عنه، وقد بدا حمتماًل اأن يقتفي )بك( 
ليزيد عن  – فلم يكن وزنه  اإىل ذلك احلد  اأبيه. مل يكن �شخمًا  خطاأ 
ال�شيد  )�شيب(، كانت من كالب  اأمه،  – الأن  مائة واأربعني رطاًل 
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ال�شكوتلندية. ومع ذلك، فاإن مائة واأربعني رطاًل – م�شافًا اإليها املقام 
الناجت عن احلياة الطيبة واالحرتام ال�شامل – كانت متكنه من التبخرت 
يف طراز ملكي �شحيح. طيلة ال�شنوات االأربع منذ جراوته كان قد 
عا�ش حياة ار�شتقراطي مكتف، كان يح�ش فخرًا بديعًا بنف�شه، وكان 
ب�شبب  اأحيانًا،  الريف،  �شادة  ي�شري  كما  بذاته،  االهتمام  دائمًا زائد 
مراكزهم املنعزلة. ولكنه كان قد اأنقذ نف�شه باأنه مل ي�رش جمرد كلب 
اأبقته  قد  امل�شابهة،  البيت  ومباهج خارج  ال�شيد،  اإن  منزيل رخي. 
بالن�شبة لالأجنا�ش  – كما  له  ال�شحم و�شلبت ع�شالته. وبالن�شبة  قليل 
املاء قد �شار مقويًا وعامل حفاظ  – كان حب  امل�شتحمة يف الربودة 

على ال�شحة.
التي كان )بك( عليها يف خريف 1897،  الكلب  تلك كانت حال 
ال�شمال  اإىل  العامل  كل  من  )الكلوندايك( رجااًل  عندما جذبت �رشبة 
املتجمد. ولكن )بك( مل يكن يقراأ اجلرائد، ومل يعرف اأن )مانويل(، 
اأحد م�شاعدي الب�شتاين، كان من املعارف غري املرغوب فيهم. كانت 
ملانويل خطيئة ل�شيقة واحدة: كان يحب اأن يلعب اليان�شيب ال�شيني. 
وكذلك كانت له يف مغامراته نقطة �شعف حمرية واحدة – االإميان 
مبنظومة كاملة من اليان�شيب، وكان ذلك يجعل خرابه التام اأكيدًا. 
م�شاعد  اأجور  اأن  حني  يف  مااًل،  يتطلب  كاملة  منظومة  لعب  الأن 

ب�شتاين ال تزيد عن متطلبات زوجة وذرية متعددة.
االأوالد  الزبيب، وكان  اجتماع جلمعية منتجي  القا�شي يف  كان 
تن�شى خليانة  التي ال  الليلة  تلك  ناد ريا�شي، يف  تنظيم  م�شغولني يف 
مانويل. مل يره اأحد وهو يبتعد مع )بك( عرب الب�شتان يف ما ت�شوره 
)بك( جمرد نزهة على االأقدام. وبا�شتثناء رجل منفرد، مل يرهما اأحد 
وهما ي�شالن حمطة القطار ال�شغرية املعروفة با�شم )كولج بارك(. 

وقد حتدث هذا الرجل مع مانويل، وخ�شخ�ش املال بينهما.
الغريب  قال  ت�شلمها”،  اأن  قبل  الب�شاعة  تلف  اأن  “ميكنك   -
حتت  )بك(  عنق  حول  متني  حبل  قطعة  مانويل  فعق�ش  بفظاظة، 

الطوق. قال مانويل: 
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- “�شده، و�شتخنقه كثريًا”، فقرقر الغريب تاأكيدًا جاهزًا.
تقبل )بك( احلبل بوقار هادئ: من املوؤكد اأن ذلك كان عماًل غري 
واأن  يعرفهم،  الذين  بالرجال  يثق  اأن  تعلم  قد  كان  ولكنه  ماألوف، 
تتجاوز حكمته اخلا�شة. ولكن، عندما  باالأرجحية حلكمة  لهم  ي�شّلم 
فقط  اأعلن  لقد  بتهديد،  نبح  الغريب،  يدي  يف  احلبل  طرف  و�شع 
احلبل،  ولكن  االأمر.  يعني  االإعالن  اأن   – بفخر   – موؤمنًا  �شخطه، 
لده�شته، ا�شتد حول رقبته، كامتًا نف�شه. ويف غ�شب �رشيع قفز على 
وبلفتة  احلنجرة،  وثيقًا من  به  فاأم�شك  ملالقاته،  تقدم  الذي  الرجل، 
بارعة رماه، طارحًا اإياه على ظهره. ثم ا�شتد احلبل دون رحمة، 
وراح  فمه،  خارج  يتدىّل  ول�شانه  ب�شعار،  )بك(  نا�شل  حني  يف 
�شدره العظيم يلهث بعجز. مل ي�شبق له يف حياته كلها اأن عومل بتلك 
الطريقة املهينة، كما مل ي�شبق له طوال حياته اأن �شار على ذلك احلد 
من الغ�شب. ولكن قّوته تال�شت، وغ�شيت عيناه، ومل يعرف �شيئًا 

عندما مت اإيقاف القطار ورماه الرجالن يف عربة احلمل.
كان ثاين ما عرفه اأنه قد اأدرك ب�شكل غام�ش اأن ل�شانه كان يوؤمله 
واأنه كان يجري نقله – خم�شو�شًا – يف نوع من اأنواع الناقالت، وقد 
اأخربه الزعيق االأج�ش، لقاطرة ت�شفر اأثناء عبورها. مبوقعه. كان 
قد �شافر غالبًا مع القا�شي، بحيث كان ي�شريًا له اأن يعرف االح�شا�ش 
بركوب عربة حمل. فتح عينيه، واإليهما جاء الغ�شب الطليق ال�شافر 
مللك خمتطف. قفز الرجل حلماية حنجرته. ولكن )بك( كان �رشيعًا 
اليد، ومل يرتخيا حتى غابت عنه  فّكاه على  انطبق  له.  بالن�شبة  جدًا 

حوا�شه مرة اأخرى.
امل�شوهة عن  يده  يخفي  الرجل، وهو  قال  نوبات”،  له  “اي،   -
اإىل  اآخذه  “اإنني  ال�رشاع.  اأ�شوات  اجتذبته  الذي  احلمل،  م�شوؤول 
هناك  االأوىل  الدرجة  من  كالب  طبيب  ثمة  فر�شكو)1(.  يف  الرئي�ش 

يظن اأن مبقدوره اأن ي�شفيه«.

)1( يعني: سان فرانسسكو – المترجم.
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وفيما يتعلق ب�شفر تلك الليلة، حتدث الرجل باأكرث ما يكون طالقة 
عن نف�شه، يف ظليلة �شغرية خلف �شالون على بر�شان فران�ش�شكو، 

تذمر:
- »كل ما اأح�شل عليه، عنه، هو خم�شون. واإنني ما كنت الأفعل 

لقاء األف: نقدًا باردًا«.
كانت يده ملفوفة مبنديل دام، وكانت ال�شاق اليمنى من بنطلونه 

م�شقوقة من الركبة حتى الكاحل. �شاأله م�شوؤول ال�شالون:
- »كم يح�شل اجللف االآخر؟«. فكان جوابه:

وهكذا،  واح��دًا.  فل�شًا  ولو  اأقل  ياأخذ  اأن  ر�شي  ما  »مائة.   -
فلي�شاعدين الله«. فح�شب م�شوؤول ال�شالون:

- »ذلك ي�شري مائة وخم�شني، واأنه لي�شتحقها، واإال فاأنا غبي«.
فك اخلاطف اللفافات الدامية ونظر اإىل يده املمزقة:

- »اإن مل اأ�شب بالعجز عن ابتالع املاء...«، ف�شحك م�شوؤول 
ال�شالون: 

- »ذلك الأنك ولدت لت�شنق«، ثم اأ�شاف: »هيا، �شاعدين قبل اأن 
ت�شحب حملك«.

والل�شان،  احلنجرة  من  يحتمل  ال  اأملًا  معانيًا  بالدوار،  م�شابًا 
واحلياة ن�شف املكتومة عنه، حاول )بك( اأن يواجه معذبيه. ولكنه 
كان يطاح به ويخنق تكرارًا، حتى جنحا يف ق�ش الطوق الربونزي 
الثقيل عن عنقه، باملربد. ثم خلع احلبل، واألقي به يف �شندوق م�شبك 

�شبيه بالقف�ش.
هناك متّدد ملا تبقى من تلك الليلة املتعبة، مداريًا غ�شبه وكرامته 
ماذا  يعنيه.  كله  ذلك  كان  ما  يفهم  اأن  مبقدوره  يكن  مل  اجلريحة. 
حمجوزًا  يبقيانه  ملاذا  الغريبان؟  الرجالن  هذان  به،  يريدان  كانا 
اال�شطهاد  اأح�ش  ولكنه  ملاذا،  يعرف  مل  ال�شيق؟  ال�شندوق  هذا  يف 
من ال�شعور الغام�ش بالعداء الو�شيك. وب�شع مرات اأثناء الليل قفز 
عندما كانت البوابة امل�شللة تقعقع منفتحة، متوقعًا اأن يرى القا�شي، 
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اأو االأوالد على االأقل. ولكن يف كل مرة كان الوجه املنفوخ مل�شوؤول 
ال�شالون هو الذي يحملق فيه على �شوء مري�ش ل�شمعة �شحمية. ويف 
كل مرة كان النباح املرح الذي يرتع�ش يف بلعوم )بك( ينق�شف اإىل 

هرير وح�شي.
دخل  ال�شباح  ويف  لوحده،  تركه  ال�شالون  م�شوؤول  ولكن 
اأنهم مزيد  اأربعة رجال ورفعوا ال�شندوق. ا�شتقر راأي )بك( على 
ثياب  ذات  النظرات،  �رشيرة  خملوقات  كانوا  الأنهم  املعذبني.  من 
خالل  من  عليهم  ويغ�شب  يع�شف  فكان  �شعثاء،  و�شعورهم  رثة 
الق�شبان، كانوا يكتفون بال�شحك ومدى الع�شي نحوه، تلك الع�شي 
التي كان يهاجمها فورًا باأ�شنانه حتى اأدرك اأن ذلك كان ما يريدون. 
وعندئذ متّدد منطويًا وترك ال�شندوق ُيرفع اإىل عربة. ثم بداأ، هو 
وال�شندوق الذي �شجن فيه، بالتنّقل عرب اأيد عديدة. حتمل م�شوؤوليته 
وحملته  اأخرى.  بعربة  نقله  ومت  ال�رشيع.  القطار  دائرة  يف  كتاب 
عجلة �شحن مع ت�شكيلة من العلب والرزم، على عّبارة بخارية، ومّت 
قطره من العّبارة اإىل خمزن عظيم لل�شكة احلديد، واأخريًا اأودع يف 

عربة نقل �رشيع.
طيلة يومني وليلتني جرى �شحب العربة ال�رشيعة تلك وراء قاطرة 
يف  �شيئًا.  ي�رشب  ومل  )بك(  ياأكل  مل  وليلتني  يومني  وطيلة  زاعقة، 
غ�شبه ا�شتقبل اخلطوات االأوىل ل�شعاة العربة ال�رشيعة هارًا، فردوا 
مرجتفًا  الق�شبان،  على  نف�شه  طّوح  وعندما  مياحكونه.  اأخذوا  باأن 
مثل  ونبحوا  هروا  االإهانات.  عليه  و�شبوا  منه  �شحكوا  ومزبدًا، 
يعرف  كان  ونعقوا.  باأذرعهم  ولّوحوا  وماوؤوا،  مكروهة،  كالب 
ا�شتفزازًا لكرامته،  اأكرث  اأن ذلك كله كان �شخيفًا، ولكنه كان لذلك 
فا�شتد غ�شبه وا�شتد، مل يبال اجلوع كثريًا، ولكن افتقاد املاء �شّبب له 
ال�شبب، واإذ  لذلك  اإىل درجة احلمى.  معاناة حادة وت�شاعد غ�شبه 
كان منفلت امل�شاعر بالغ احل�شا�شية، األقى به �شوء املعاملة يف حمى، 

كان يغذيها التهاب بلعومه ول�شانه املتيب�شني، املتورمني.
ذلك  كان  عنقه.  عن  احلبل  رفع  لقد  واح��د:  �شيء  ي�شعده  كان 
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انهم لن  يعطيهم تفوقًا غري عادل. ولكن االآن وقد رفع. �شرييهم. 
ي�شعوا حباًل اآخر حول عنقه. على ذلك عزم. طيلة يومني وليلتني 
تلك، جمع  وليلتيه  العذاب  يومي  ي�رشب قط، وخالل  ياأكل ومل  مل 
ثروة من الغ�شب كانت تلوح خميفة لكل من كان يتورط معه اأواًل. 
غا�شب،  �شيطان  اإىل  امن�شخ  وقد  الدم.  ت�شاعد  بفعل  عيناه  انغلقت 
كان قد تغري بحيث اأن القا�شي نف�شه ما كان ليميزه، وقد تنف�ش �شعاة 

العربة ال�رشيعة ال�شعداء عندما ح�رشوه خارج القطار يف �شياتل.
اإىل  العربة  من  امل�شبك  ال�شندوق  باعتناء،  رجال،  اأربعة  حمل 
�شاحة خلفية �شغرية عالية اجلدران. خرج رجل �شمني، يلب�ش بلوزة 
لل�شائق.  الدفرت  وقع  الرقبة،  حول  بارتخاء  متهدلة  كانت  حمراء 
كان ذلك الرجل، كما خمن )بك(، هو املعذب التايل، فطوى نف�شه 
بوح�شية على الق�شبان. ابت�شم الرجل ب�رشاوة وجلب بلطة وهراوة، 

�شاأل ال�شائق:
- »اإنك ال تنوي اأن تخرجه االآن؟«.

- »بالتاأكيد«، رد الرجل وهو يدفع البلطة اإىل ال�شندوق امل�شبك 
متوج�شًا.

حملوا  اأن  �شبق  الذين  االأربعة  للرجال  ف��وري  تبعرث  جرى 
ال�شندوق امل�شبك اإىل الداخل، وا�شتعدوا لرياقبوا العر�ش من م�شاند 

اأمينة يف اأعلى اجلدار.
اندفع )بك( نحو اخل�شب املتباعد، دافنًا اأ�شنانه فيه، تاركًا فم�شارعًا 
اإياه. كلما كانت البلطة تقع اإىل اخلارج، كان هو هناك يف الداخل: 
هارا زائرًا، متوثبًا باندفاع للخروج بقدر ما كان الرجل ذو البلوزة 

احلمراء هادئًا يف نيته على اإخراجه. وقال:
- »واالآن، اأنت يا وح�شًا اأحمر العينني« بعد اأن اأحدث فتحة كافية 
اإىل  الهراوة  ونقل  البلطة  اأ�شقط  الوقت  نف�ش  ويف  )بك(  ج�شد  ملرور 
يده اليمنى. ولقد كان )بك( حقًا وح�شًا اأحمر العينني، عندما �شد نف�شه 
اأعماهما  اللتني  عينيه  يف  الفم،  مزبد  ال�شعر،  ملتمع  للقفزة،  متجمعًا 
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الدم بريق جمنون.
االندفاع،  من  رطله  واأربعني  مائة  قذف  الرجل  نحو  م�شتقيمًا 
الف�شاء،  منت�شف  ويف  وليلتني.  ليومني  املكبوتة  بالعاطفة  املتاأججة 
تلقى  الرجل،  على  االنطباق  و�شك  على  فكاه  كان  عندما  بال�شبط 
منطرحًا،  تلوى  موؤملة،  اإطباقة  اأ�شنانه  وطبقت  ج�شده  قّيدت  �شعقة 
اأن �رشب بهراوة  له  ي�شبق  جاعاًل االأر�ش على ظهره وجنبه. مل 
يف حياته، فلم يفهم. بزئري كان �شيئًا من نباح وكثريًا من زعيق عاد 
اأخرى جاءت ال�شعقة فانطرح  للوقوف وانقذف يف الهواء. ومرة 
من�شحقًا على االأر�ش. هذه املرة اأدرك اأن ذلك كان بفعل الهراوة، 
العدد  وبنف�ش  مرات،  ع�رش  وهجم  حذرًا.  يعرف  مل  جنونه  ولكن 

ك�رشت الهراوة الهجوم وحطمته حتى طرحته.
داخ  وقد  قدميه،  على  زحف  خا�ش  ب�شكل  قا�شية  �رشبة  وبعد 
اأنفه  اأكرث مما ي�شمح له باالنطالق. تعرث بارتخاء، والدم ي�شيل من 
وفمه واأذنيه، وقد تر�ش�ش ك�شاءه اجلميل وتبقع بلعاب دام. ثم تقدم 
الرجل وقّدم له طوعًا �رشبة خميفة على االأنف. كان كل االأمل الذي 
وبزئري  االأمل،  لهذا  املتفرد  املربح  االأمل  مع  باملقارنة  �شيء  ال  حتّمله 
اأخرى نحو  مّرة  نف�شه  تقريبًا يف �رشاوته، طّوح  االأ�شد  ي�شبه زئري 
اأ�شابه  ي�شار،  اإىل  ميني  من  الهراوة  ناقاًل  الرجل،  ولكن  الرجل، 
وراء.  واإىل  اأ�شفل  اإىل  الوقت  بنف�ش  ملتفًا  االأ�شفل،  الفك  يف  بربود 
ر�شم )بك( دائرة كاملة يف الهواء، ون�شف دائرة اأخرى، ثم ان�شحق 

اإىل االأر�ش على راأ�شه و�شدره.
اأخرها  التي  القا�شية  ال�رشبة  الرجل  انطلق. ف�رشب  مرة  الآخر 
معدم  �شاقطًا  وانطرح،  )بك(  فانده�ش  الوقت،  هذا  طيلة  ق�شد  عن 

االح�شا�ش متامًا.
اأقول«،  - »اإنه لي�ش عاجزًا فيما يتعلق بتدجني الكالب، هذا ما 

�رشخ اأحد الرجال اجلال�شني على اجلدار، بحما�ش.
فكان جواب ال�شائق، فيما �شعد العربة وحرك احل�شانني:
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اأيام  ومرتني  يوم،  اأي  يف  الهندية  اجلياد  )دروث��ر(  »يدجن   -
االأحد«.

اإىل )بك( حوا�شه، ولكن مل تعد قوته. متّدد حيث �شقط،  عادت 
ومن هناك اأخذ يراقب الرجل ذا البلوزة احلمراء.

- »يجيب على ا�شم )بك(«. هكذا حتدث الرجل مع نف�شه، مقتب�شًا 
ال�شندوق  اإر�شالية  يبني  كان  الذي  ال�شالون،  م�شوؤول  دفرت  من 

وحمتوياته. ووا�شل ب�شوت دافئ:
ال�شغري،  �شجارنا  لنا  كان  قد  ها  فتاي،  يا  )بك(،  يا  »ح�شنًا   -
واأف�شل �شيء ميكننا فعله هو اأن نن�شى ما جرى. لقد تعلمت مكانك، 
واأنا اأعرف مكاين. كن كلبًا طيبًا و�شيجري كل �شيء ح�شنًا ويكون كل 
�شيء على ما يرام. كن كلبًا رديئًا و�شاأ�رشبك حتى اأخرج ح�شوتك 

منك. مفهوم؟«.
كان �رشبه  الذي  الراأ�ش  بال خوف على  يتكلم، ربت  كان  فيما 
اأنه  اإال  اليد،  للم�شة  طوعًا  قفَّ  )بك(  �شعر  اأن  ومع  رحمة،  بدون 
حتّملها بدون اعرتا�ش. وعندما جلب له الرجل املاء، �رشب بلهفة، 

وبلع فيما بعد وجبة كرمية من اللحم، قطعة قطعة، من يد الرجل.
ب )كان يعرف ذلك(، ولكنه مل يتحطم. لقد راأى، مرة  لقد �رشُ
واإىل االأبد، اأنه مل يكن يحظى بفر�شة �شد رجل يحمل هراوة. لقد 
تعّلم الدر�ش، وطيلة حياته الالحقة مل ين�شه قط. كانت الهراوة ك�شفًا. 
كانت مدخله اإىل �شلطان القانون البدائي، وقد قابل املدخل يف منت�شف 
الطريق. اتخذت حقائق احلياة منحى اأق�شى، وفيما واجه ذلك املنحى 
دون وجل، فقد قابله بكل الوقاحة الكامنة لطبيعته امل�شتثارة. وفيما 
مرت االأيام جاءت كالب اأخرى، يف �شناديق م�شبكة وعند نهايات 
حبال، بع�شها با�شتعداد للتعّلم، وبع�شها ي�شعر ويعوي عندما كانت 
جتيء، وقد كان يراقبها – مفردة وجميعًا – متر حتت �شلطة الرجل 
ذي البلوزة احلمراء. مرة بعد مرة، فيما كان ينظر اإىل كل عر�ش 
هو  هراوة  يحمل  رجاًل  اإن  الدر�ش:  ي�شتذكر  )بك(  كان  وح�شي، 
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ي�شريًا  ك�شبه  يتم  ال  اأنه  مع  يطاع،  اأن  يجب  �شيد  للقانون،  م�شدر 
اأنه راأى كالبًا  )بك( هذه اخلطيئة قط، مع  يرتكب  بال�رشورة. مل 
م�رشوبة كانت تتقرب اإىل الرجل، بهز ذيولها ولعق يده. وقد راأى 
اأي�شًا كلبًا، مل يكن ي�شرت�شي وال يطيع، ُيقتل اأخريًا يف ال�رشاع من 

اأجل ال�شيادة.
بتهيج،  يتكلمون  ياأتي رجال، غرباء، كانوا  مرة واأخرى كان 
احلمراء.  البلوزة  ذي  الرجل  مع  االأ�شاليب،  اأنواع  وبكل  بتملق، 
ويف االأوقات التي كان املال يتم تداوله بينهم، كان الغرباء ياأخذون 
كلبًا اأو اأكرث معهم. وكان )بك( يت�شاءل اأين يذهبون، الأنهم مل يكونوا 
قويًا،  عليه  ي�شيطر  كان  امل�شتقبل  من  اخلوف  ولكن  اأبدًا،  يعودون 

وكان �شعيدًا يف كل مرة عندما ال يتم اختياره.
ومع ذلك، فقد حان وقته، اأخريًا، يف �شكل رجل �شغري نحيف 
كالق�شبة كان يتكلم انكليزية مك�رشة ويقول العديد من تعابري التعجب 
الغريبة اجلافية التي مل يكن مبقدور )بك( اأن يفهمها. عندما اأ�شاءت 

عيناه ملراأى )بك(، �رشخ: 
- »اللعنة! ذلك الكلب – الثور الواحد امللعون! ايه؟ كم؟«.

ال�شعر«، ذلك كان اجلواب االآتي  - »ثالثمائة، وهو هدية بهذا 
من الرجل ذي البلوزة احلمراء:

على  يجربك  ما  هناك  فلي�ش  حكومة،  نقود  اأنها  راأى  »واإذ   -
املجيء، ايه يا )بريو(؟«.

ك�رش بريو. واإذ تاأمل اأن اأ�شعار الكالب قد قفزت اإىل عنان ال�شماء 
فاإن ذلك مل يكن مبلغًا غري من�شف حليوان على  ال�شاذ  الطلب  بفعل 
تلك البداعة. لن تكون احلكومة الكندية خا�رشة، ولن تتاأخر ر�شائلها 
اإىل )بك(  ال�شفر. كان بريو يعرف الكالب، وعندما كان ينظر  يف 

كان يعرف اأنه واحد من األف. كان يعلق ذهنيًا:
- »واحد من ع�رشة اآالف«.

اقتياده مع  تنتقل بينهما، ومل ينده�ش عندما مت  النقود  راأى )بك( 
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)كرييل(، وهي كلبة طيبة الطبع من ف�شيلة النيو فاوندالند، من قبل 
الرجل النحيف ال�شغري. كان ذلك اآخر ما راآه من الرجل ذي البلوزة 
احلمراء، وفيما تطلع هو وكرييل اإىل ان�شحاب )�شياتل( من ر�شيف 
ال� )ناروال(، كان ذلك اآخر ما راآه من اأر�ش اجلنوب الدافئة. اأخذ 
اأ�شود  اأ�شفل من قبل بريو ومت ت�شليمهما اإىل عمالق  اإىل  هو وكرييل 
اأ�شل فرن�شي، وداكنًا، ولكن  يدعى فران�شوا. كان بريو كنديًا من 
كانا  داكن،  و�شعف  هجني،  فرن�شي  اأ�شل  من  كنديًا  كان  فران�شوا 
نوعًا جديدًا من الرجال بالن�شبة اإىل )بك(، وكان من حظه اأن يرى 
اأنه، مع ذلك،  اإال  اأي حب لهما  الكثريين منهم، وفيما مل ين�شاأ لديه 
ازداد احرتامًا لهما باخال�ش. و�رشعان ما تعلم اأن بريو وفران�شوا 
العدل،  اإق��رار  يف  متحيزين  وغري  هادئني  عادلني،  رجلني  كانا 

وبالغي احلكمة فيما يتعلق بكيفية اإيذاء الكالب للكالب.
كلبني  اإىل  وكرييل  )بك(  ان�شم  الناروال،  اأر�شفة  بني  ما  يف 
اآخرين. كان اأحدهما كلبًا كبريًا اأبي�ش كالثلج من )�شبيتز بريغن( مت 
جلبه اإىل هناك على يد قبطان ي�شيد احليتان، ان�شم فيما بعد اإىل بعثة 

جيولوجية متجهة اإىل )البارنز(.
يتاأمل  بينما  الواحد  يبت�شم يف وجه  كان ودودًا، بطريقة خماتلة، 
– عندما �رشق من طعام )بك( عند  – مثاًل  حيلة خفية ما، كما فعل 
عرب  فران�شوا  �شوط  غنى  ليعاقبه،  )بك(  قفز  ففيما  االأوىل.  الوجبة 
الهواء، بالغًا املجرم اأواًل، ومل يبق اأمام )بك( غري اأن ي�شتعيد العظم. 
كان ذلك عداًل من فران�شوا، كما ا�شتقر راأيه، وبداأ الهجني �شعوده 

يف تقدير )بك(.
اأية  يتلق  اأنه مل  كما  للتقرب،  باأية حماوالت  االآخر  الكلب  يقم  مل 
حماوالت من هذا النوع، كما اأنه مل يحاول اأن ي�رشق من القادمني 
اجلدد. كان �شاحبًا حزينًا، جافيًا، ولقد اأظهر لكرييل بو�شوح اأن 
ياأكل  كان  )ديف(،  يدعى  كان  و�شاأنه.  يرتك  اأن  هو  يتمناه  ما  كل 
�شيء،  اأي  يف  رغبة  يظهر  وال  ذلك،  بني  فيما  ويتثاءب  وينام، 
وال حتى عندما تعرب الناروال )�شاوند( كوين �شارلوت( وتتدحرج 
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وكرييل  )بك(  كان  وعندما  م�ش.  به  �شيء  مثل  وتغلي  وتن�شمر 
يتهيجان، ن�شف متوح�شني من اخلوف، كا يرفع راأ�شه كما لو كان 
يح�ش قلقًا، ومين عليهما بنظرة غري ف�شولية، ويتثاءب ثم يعود للنوم 

ثانية.
الذي  الرفا�ش  �شوت  وقع  على  نهار  ليل  تنب�ش  الباخرة  كانت 
ل� )بك(  اأن اليوم كان ي�شبه االآخر، فقد كان وا�شحًا  ال يكّل، ومع 
الرّفا�ش،  هداأ  واأخريًا، ذات �شباح،  برودة.  يزداد  اأن اجلو كان 
الكالب  فعلت  كما  ذلك،  اأح�ش  االنفعال.  جو  الناروال  وتخّلل 
الكالب  فران�شوا  �شّد  و�شيك.  تغرّي  ثمة  كان  اأنه  وعرف  االأخرى، 
بحبل وجلبها اإىل ال�شطح. وعند اخلطوة االأوىل على ال�شطح البارد، 
قفز  الطني كثريًا.  ي�شبه  اأبي�ش عجيني  �شيء  اأقدام )بك( يف  غا�شت 
مرتاجعًا وهو ينخر. وكان املزيد من هذه املادة البي�شاء ي�شاقط من 
فوق. هّز نف�شه، ولكن املزيد منه ت�شاقط عليه. ت�شّممه بف�شول. ثم 
التالية  اللحظة  ويف  النار،  مثل  قر�شه  ل�شانه.  على  منه  بع�شًا  لعق 
ذهب. حرّيه هذا. وحاول مرة ثانية، فاأحرز نف�ش النتيجة. �شحك 
املتفّرجون ب�شخب، فاأح�ش خجاًل، ومل يعرف ملاذا، الأن ذلك كان 

جليده االأول.
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2- قانون الهراوة والناب

كانت  كابو�ش.  مثل  )ديا(  ال�  �شاحل  على  االأول  )بك(  يوم  كان 
قلب  من  فجاأة  �شحب  لقد  والده�شة.  بال�شعقة  مملوءة  �شاعة  كل 
املدنية واأطيح به يف قلب اأ�شياء اأزلية. مل تكن هذه حياة ك�شوال تقبلها 
ثمة  يكن  مل  هنا  وي�شاأم.  يك�شل  اأن  غري  �شيئًا  فيها  يفعل  ال  ال�شم�ش، 
�شالم وال راحة وال اأمن حلظة واحدة. كان كل ما هنالك االرتباك 
والعمل، ويف كل حلظة كانت اأع�شاء البدن واحلياة نف�شها تتعّر�ش 
للخطر، كانت ثمة حاجة موؤكدة الأن يكون الكلب يقظًا على الدوام، 
الأن هوؤالء الكالب والرجال مل يكونوا كالب املدينة ورجالها. كانوا 
متوح�شني، جميعهم، ال يعرفون قانونًا غري قانون الهراوة والناب.

املخلوقات  هذه  كانت  كما  تتعارك  كالبًا  راأى  اأن  له  ي�شبق  مل 
الذئبية تتعارك، وقد علمته جتربته االأوىل در�شًا ال ين�شى. �شحيح 
بها. وكانت  لينتفع  قد عا�ش  ملا كان  بالنيابة، واإال  اأنها كانت جتربة 
كرييل ال�شحية. كانوا قد خّيموا قرب خمزن اخل�شب، حيث اأخذت 
– تقوم بحركات تتقّرب بها اإىل كلب هو�شكي))(  الودية  – بطريقتها 
بحجم ذئب تام النمو، مع اأنه مل يكن ليبلغ ن�شف حجمها، مل يكن ثمة 
حتذير، بل جمرد قفزة كالومي�ش، وقعقعة معدنية الأ�شنان، وقفزة 
اإىل  العني  من  مفتوحًا  كرييل  وجه  متزق  قد  ها  اخلفة،  مبثل  ابتعاد 

الفك.
قفزًا،  االبتعاد  ثم  ال�رشب  العراك،  يف  الذئب  حال  تلك  كانت 
ولكن كان فيها �شيء اأكرث من ذلك. لقد رك�ش ثالثون اأو اأربعون 
هو�شكيًا اإىل املوقع وطوقوا املتعاركني بدائرة حمكمة و�شامتة. مل يفهم 

))( من كالب اال�شكيمو.
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فة التي كانت تعلق بها  )بك( ذلك االإحكام ال�شامت، وال الطريقة املتلهِّ
ثم  ثانية وقفز جانبًا.  الذي �رشب  �شفاهها. دفعت كريي خ�شمها، 
قابل اندفاعتها التالية ب�شدره، بطريقة غريبة قلبتها عن قوائمها. ومل 
ت�شتعد قوائمها قط. وكان ذلك ما كانت الكالب الهو�شكية تنتظره. 
حتلقت حولها، مك�رشة ونابحة، حتى اندفنت – وهي ت�رشخ يف اأمل 

مربح – حتت كتلة االأج�شاد املنت�شبة.
)بك(  اأن  بحيث  التوقع،  عدم  ومن  الفجاءة،  من  ذلك  وكان 
ي�شتعملها  كان  بطريقة  القرمزي  ل�شانه  مير  )�شبتز(  راأى  له.  ذهل 
داخل  يقفز   – بفاأ�ش  ملوحًا   – فران�شوا  وراأى  ي�شحك،  عندما 
ي�شاعدونه  الهراوات  يحملون  رجال  ثالثة  كان  الكالب.  فو�شى 
فبعد هبوط كرييل متداعية  ي�شتغرق ذلك طوياًل.  على بعرثتها. مل 
بدقيقتني، كان اآخر مهاجميها يطرد بالهراوات. ولكنها كانت تتمّدد 
هناك رخوة وعدمية احلركة يف الثلج الدامي املدا�ش باالأقدام، تكاد 
اللون يقف فوقها  اإىل نتف، حرفيًا، واخلال�شي داكن  تكون ممزقة 
ويلعن بفظاعة. غالبًا ما كان امل�شهد يعاود )بك( ليزعج منامه. اإذًا، 
فهكذا كانت الطريقة. لي�شت لعبة عادلة. ما اأن ت�شقط، حتى تكون 
تلك نهايتك. ح�شنًا، �شرياعي اأال يتداعى هاويًا قط، اأمّر �شبتز ل�شانه 
مرك�شًا اإياه و�شحك مرة اأخرى، ومنذ تلك اللحظة كرهه )بك( بحقد 

مرير ال ميوت.
وقبل اأن يفيق من ال�شدمة التي �شّببها املوت الفاجع لكرييل، تلّقى 
واالأبازمي.  القيود  من  �شبكة  عليه  فران�شوا  ثبت  لقد  اأخرى،  �شدمة 
على  ي�شعونها  ال�شيا�ش  راأى  التي  تلك  مثل  �رشاجة،  مواد  كانت 
اإىل  �شوقه  مّت  فقد  تعمل،  خياًل  راأى  قد  كان  كما  موطنه.  يف  اخليل 
حتيط  كانت  التي  الغاية  اإىل  زحافة  على  فران�شوا  يجر  العمل، 
قد  كرامته  اأّن  ومع  الوقود.  خ�شب  من  بحمل  وعائدًا  بالوادي، 
اأوذيت مبرارة بجعله حيوان جر على هذه ال�شورة، فقد كان اأعقل 
اأن  ي�شتطيع، مع  ما  اأح�شن  باإرادة وفعل  لقد تطّوع  يتمّرد.  اأن  من 
الطاعة  يطلب  مت�شددًا،  فران�شو  كان  وغريبًا.  جديدًا  كان  كّله  ذلك 
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كان  حني  ويف  االآنية،  الطاعة  يتلّقى  كان  �شوطه  وبفاعلية  الدائمة، 
اخللفيتني  )بك(  قائمتي  يع�ش  خربة،  ذا  مراوغًا  كان  الذي  ديف، 
كلما كان يخطئ. كان �شبتز القائد، وهو ذو خربة كخربة رديف، 
وفيما مل يكن مبقدوره الو�شول دائمًا اإىل )بك(، فقد كان يزاأر بني 
االأعنة  – بني  – بتحر�ش  اأو يرمي وزنه  تعنيفًا حادًا،  االآخر  احلني 
لكي ي�شمر )بك( اإىل الطريق التي �شيم�شي عليها. وتعلم )بك( بي�رش، 
وحتت التعليم امل�شرتك لرفيقيه ولفران�شوا، حقق تقدمًا ملحوظًا، وما 
�شيحة  عند  يقف  لكي  يكفي  ما  يعرف  كان  حتى  ليخيموا  عادوا  اأن 
»هو«، واأن ينطلق عند �شماعه »ام�ش«، واأن يتحرك عري�شًا على 
الزحافة املحملة  العجلة عندما كانت  اأمام  يف�شح الطريق  العقد، واأن 

تنطلق نازلة التل يف اأعقابهم.
- »ثالث كلب جيد جدًا«، اأخرب فران�شوا بريو.

- »ذاك )بك(، هو ي�شحب مثل اجلحيم. اأنا اأعلمه �رشيعًا مثل اأي 
�شيء«.

وعند الع�رش عاد بريو – الذي كان يتعّجل اأن ي�شري على الطريق 
)بيلي( و )جو( كان يدعوهما،  اآخران،  – ومعه كلبان  مع ر�شائله 
اأم  ابن  كانا  اأنهما  ومع  كالهما.  حقيقيني  وهو�شكيني  اأخوين،  وكانا 
واحدة، اإال اأنهما كانا خمتلفني اختالف النهار عن الليل. كانت غلطة 
)بيلي( الوحيدة طبعه ذا الطيبة الزائدة، يف حني كان )جو( النقي�ش 
التام: فظًا ومنطويًا، وله نباح م�شتدمي وعنيف حقود. ا�شتقبلهما )بك( 
ي�رشب  �شبتز  �رشع  حني  يف  ديف،  وجتاهلهما  وّدي،  نحو  على 
االأول منهما اأواًل، ثم الثاين. هز بيلي ذيله مهدئًا، وا�شتدار لريك�ش 
عندما راأى اأن التهدئة كانت غري ذات جدوى، و�رشخ، )ما يزال 
�شبتز احلادة ك�شحه. ولكن حاملا دار  اأ�شنان  مهدئًا(، عندما جرحت 
�شبتز، فقد دوم جو على عقبيه كي يواجهه، وعرفه م�رشئب، واأذناه 
مطوحتان اإىل وراء، و�شفتاه تتلويان وتنعقدان، وفكاه يقرقعان معًا 
 – ب�شيطانية  ت�شعان  اأن يطبقهما، والعينان  باأ�رشع ما كان مبقدوره 
بحيث  ارتعاب  على  يدل  مظهره  كان  ولقد  املقاتل.  خلوف  جت�شيدًا 
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ا�شطر �شبتز اأن يتخلى عن حماولته، ولكن لكي يغطي ارتباكه الذاتي 
ا�شتدار نحو بيلي الال هجومي، والنادب، و�شاقه اإىل حدود املخيم.

ونحيفًا  طوياًل  كبريًا،  هو�شكيا  اآخر،  كلبًا  بريو  اأمن  امل�شاء  عند 
ومغ�شبًا، له وجه علمته املعارك وعني واحدة كانت توم�ش حتذيرًا 
اأي:  ليك�ش(،   – )�شول  يدعى  كان  االحرتام.  تفر�ش  �شجاعة  من 
وال  �شيئًا،  يعطي  وال  �شيئًا،  يطلب  يكن  مل  ديف،  مثل  الغا�شب. 
كان  و�شطهم،  اإىل  وتعمد  ببطء  يتم�شى  كان  وعندما  �شيئًا،  يتوقع 
من  )بك(  كان  واحدة  خا�شية  له  كانت  و�شاأنه.  يرتكه  �شبتز  حتى 
اأن يقرتب  اكت�شفها. مل يكن يحب  الذي  الطالع بحيث كان هو  �شوء 
الذنب من دون  هذا  )بك(  ارتكب  العمياء. ولقد  اأحد من جهته  اإليه 
ق�شد، وكانت اأول معرفة ح�شل عليها عن ال لياقته عندما دوم �شول 
ليك�ش نحوه و�شق كتفه حتى العظم بطول ثالثة اجنات اإىل اأعلى واإىل 
اأ�شفل. وحتى النهاية بعدئذ كان )بك( يتجنب جانبه االأعمى، وحتى 
النهاية من رفقتهما مل ي�شادف م�شاكل اأخرى. وكان طموحه الوحيد 
كما   – كليهما  اأن  مع  و�شاأنه،  اأن يرتك  ديف،  �شاأن  �شاأنه  الظاهر، 

عرف )بك( فيما بعد – كان له طموح اآخر، وحتى اأكرث حيوية.
تلك الليلة واجه )بك( م�شكلة النوم العظمى. كانت اخليمة – التي 
دخلها  وعندما  االأبي�ش،  ال�شهل  و�شط  بدفء  ت�شع   – �شمعة  ت�شيئها 
واأوعية  باللعنات  معًا  وفران�شوا  بريو  ق�شفه   – طبيعي  نحو  على   –
الطبخ، حتى اأفاق من ذعره امل�شل وهرب خجاًل اإىل برد اخلارج. 
كانت ريح باردة تهب فتخزه بحدة وتنه�ش بحقد خا�ش داخل كتفه 
اجلريح. ا�شتلقى على اجلليد وحاول اأن ينام، ولكن �رشعان ما �شاقه 
ال�شقيع مرتع�شًا للوقوف على قدميه. تعي�شًا وغري مرتاح، جتول يف 
اأن هذا املحل مبثل برودة  اإال ليجد  االأنحاء بني عدة خيم، ال ل�شيء 
ذاك. هنا وهناك كانت كالب متوح�شة تندفع نحوه، ولكنه كان يقف 
�شعر رقبته ويك�رش عن اأنيابه )الأنه كان يتعلم �رشيعًا(، فكانت ترتكه 

مي�شي لطيته دون ازعاج.
اأخريًا جاءته فكرة: اأن يعود فريى كيف كان زمالوؤه يف الفريق 
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يتدبرون �شاأنهم. ومما اأده�شه اأنهم اختفوا. مرة اأخرى راح يتجول 
يف  كانوا  هل  عاد.  اأخرى  ومرة  عنهم،  باحثًا  العظيم،  املخيم  عرب 
اخليمة؟ كال، ال ميكن اأن يكون ذلك، واإال ملا طرد هو خارجًا. اذن، 
فاأين ميكن اأن يكونوا؟ بذيل متهدل وج�شد مرتع�ش، وهو خمذول جدًا 
يف احلقيقة، ت�شكع دائرًا حول اخليمة. فجاأة هوى اجلليد حتت قائمتيه 
االأماميتني فهبط غائ�شًا. تلوى �شيء ما حتت قائمتيه، قفز مرتاجعًا، 
�رشخة  ولكن  معلوم.  والال  مرئي  الال  من  خائفًا  وعاويًا،  منت�شبًا 
ودية �شغرية طمنته، فرجع يتقدم كي يتحرى جلية االأمر. �شعدت 
ن�شمة من الهواء الدافئ اإىل منخريه، وهناك، منطويًا حتت اجلليد يف 
كرة مر�شو�شة، كان يتمدد بيلي. متلق م�شرت�شيًا، واطوى وتلوى 
اأجل  من  كر�شوة   – جازف  حتى  بل  ونواياه،  اإرادته  ح�شن  ليبني 

ال�شالم – اأن يلعق وجه )بك( بل�شانه الدافئ الرطب.
در�ش اآخر. اإذًا، فتلك طريقتهم لتدبر االأمر، اأيه؟ اختار )بك(، 
يحفر  انطلق  اجلهد،  وم�شيعة  ال�شخب  من  ومبزيد  نقطة.  واثقًا، 
ج�شده  من  املنبعثة  احل��رارة  مالأت  خاطفة  وب�رشعة  فجوة.  لنف�شه 
عميقة  نومة  فنام  وجمهدًا،  طوياًل  النهار  كان  فنام.  املحّدد  املجال 

مرتاحة، مع اأنه هر ونبح وت�شارع مع اأحالم رديئة.
البدء، مل  امل�شتيقظ. يف  املخيم  اأيقظته �شجة  يفتح عينيه حتى  ومل 
يعرف اأين كان. لقد هطل اجلليد طيلة الليلة فدفن متامًا. كانت جدران 
اجلليد ت�شغطه من كل جانب، فاكت�شحته موجة طاغية من اخلوف – 
اأنه كان ي�شرتجع،  الفخ. كان ذلك عالمة على  الوح�ش من  خوف 
اأ�شالفه، الأنه كان كلبًا متح�رشًا، كلبًا  عرب حياته اخلا�شة، حيوات 
اأي فخ،  الالزم، مل يعرف من جتربته اخلا�شة  اأكرث من  متح�رشًا 
وهكذا فلم يكن مبقدوره اأن يخ�شاه من ذاته. تقل�شت ع�شالت ج�شده 
قفز  �شار  وبعواء  وكتفيه،  عنقه  �شعر  قفَّ  وبغريزية،  بت�شنج  كّله 
با�شتقامة اإىل النهار املعمي، واجلليد يتطاير حوله يف غمامة براقة. ما 
اأن ا�شتقر على قدميه، حتى راأى املخيم االأبي�ش ممتدًا اأمامه فعرف 
اأين كان وتذكر كل ما مر منذ ذهب يتم�شى مع مانويل حتى احلفرة 

التي حفرها لنف�شه الليلة املا�شية.
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حيت �رشخة من فران�شوا:
- »ماذا اأنا اأقول؟«، هكذا �رشخ �شائق الكالب نحو بريو.

- »ذاك )بك( موؤكد يتعلم �رشيعًا مثل اأي �شيء«.
هز بريو راأ�شه من اأعلى اإىل اأ�شفل متاأماًل. اإنه، وهو حامل بريد 
احلكومة الكندية، الذي ينقل مرا�شالت هامة، كان يهتم بتاأمني خرية 

الكالب، وكان م�رشورًا ب�شكل خا�ش حل�شوله على )بك(.
اأ�شيفت ثالثة هو�شكيات اإىل الفريق خالل �شاعة، جاعلة اإياه موؤلفًا 
تتبخرت  اأ�رشجت وكانت  اأخرى  �شاعة  ت�شعة، وقبل مرور ربع  من 
بني االأعنة نحو وادي الديا. �رش )بك( الأنهم انطلقوا، ومع اأن العمل 
كان �شاقًا اإال اأنه وجد اأنه ال ميكنه اأن يكرهه. وقد ده�ش للهفة التي 
اأحيت الفريق كله، التي انتقلت اإليه، ولكن االأمر االأكرث اإثارة للده�شة 
كلبني جديدين،  كانا  ليك�ش.  و�شول  ديف  على  امل�شمم  التغيري  كان 
تغريا متامًا بفعل ال�رشاجة. �شقطت عن الكالب كل �شلبية والمباالة. 
كانت متيقظة ون�شيطة، متلهفة على اأن يجري العمل ح�شنًا، ومتهيجة 
– اأن يوؤخر  اأو االرباك  للتاأخري  – نتيجة  �شاأنه  ب�رشاوة لكل ما من 
العمل. وبداأ الكد على الطريق التعبري االأ�شمى عن وجودها وعن كل 

ما كانت تعي�ش من اأجله وال�شيء الوحيد الذي تبتهج له.
كان ديف »دوارًا«، اأو كلب زالجة، وكان )بك( يجر اأمامه، 
ثم ياأتي �شول ليك�ش، وكان باقي الفريق م�شدودًا اإىل اأمام، يف رتل 

منفرد، حتى القائد، ذلك املركز الذي كان ي�شغله �شبتز.
بحيث  ليك�ش  و�شول  ديف  بني  فيما  عمدًا  و�شع  قد  )بك(  كان 
كانا  التعلم،  �رشيع  تلميذًا  كان  ما  وبقدر  التدريب.  يتلّقى  اأن  ميكن 
تعليمهما  ويفر�شان  خطاأ،  يتخّلف  يرتكانه  ال  جيدين،  معلِّمني  هما 
باأ�شنانهما احلادة. كان ديف من�شفًا وعاقاًل جدًا. مل يع�ش )بك( قط 
من دون �شبب، كما اأنه مل يتخّلف عن ع�شه قط عندما كان ي�شتحق 
ت�شليح  اأن  )بك(  وجد  فقد  يع�شده،  فران�شوا  �شوط  كان  وملا  ذلك. 
اأثناء توقف ق�شري، عندما  الرد. وذات مرة،  اأرخ�ش من  اأ�شاليبه 
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ا�شتبكت رجله باالأعنة فاأخر البداية، طار ديف و�شول ليك�ش نحوه 
ولكن  اأ�شواأ،  ذلك  عن  الناجم  التعرث  كان  �شديدًا.  �رشبًا  له  ووجها 
)بك( اهتم كثريًا باإبقاء االأعنة خالية بعدئذ، وملا ان�رشم النهار كان قد 
ت�شّيد على عمله كثريًا بحيث كاد زمياله اأن يكّفا عن اكت�شاف اأخطائه. 
واأخذ �شوط فران�شوا يل�شع اأقل، بل اإن بريو كرم )بك( برفع قوائمه 

وفح�شها بعناية.+
كان جري يوم �شاقًا، �شعودًا يف الوادي، عرب )وادي اخلراف(، 
هابطة  ثلجية  كتل  مقابل  اخل�شب(،  )خط  و  )�شكيلز(  ال�  جت��اوزوا 
وم�شتقرة اأعمق مبئات االأقدام. وفوق ال� )�شيكلوت ديفايد( العظيم، 
احلزين  ال�شمال  ويحمي  العذب  واملاء  املالح  املاء  بني  ما  يقف  الذي 
التي  البحريات  �شل�شلة  اأ�شفل  وا�شتمتعوا  منيعًا.  يجعله  ب�شكل  املتفرد 
متالأ فتحات الرباكني اخلامدة، ويف وقت متاأخر من تلك الليلة اجتهوا 
اإىل املخيم ال�شخم عند راأ�ش بحرية )بينيت(، حيث كان االآالف من 
الربيع.  يف  الثلج  تك�رش  عند  الزوارق  يبنون  الذهب  عن  الباحثني 
�شنع )بك( حفرته يف اجلليد ونام نومة املت�شابق املتعب، ولكن جرى 

اإخراجه مبكرًا، يف الظالم. فاأ�رشج مع زمالئه اإىل الزالجة.
يف ذلك اليوم قطعوا اأربعني مياًل، اإذ كان الطريق حم�شوًا باجلليد، 
ولكن يف اليوم التايل، ويف اأيام اأخرى تالية، ك�رشوا طريقهم نف�شه 
يتقدم  اأقل. كقاعدة، كان بريو  اأكرب، وحققوا �رشعة  وعملوا بجهد 
لي�شهل االأمر  الفريق، جامعًا اجلليد بحذائني م�شبوبني،  على راأ�ش 
اأما فران�شوا، الذي كان يقود الزالجة عند طرف االإيعاز،  عليهم. 
فقد اكن يتبادل املوقع معه، ولكن لي�ش كثريًا. كان بريو م�شتعجاًل، 
ولقد افتخر بنف�شه ملعرفته باجلليد، تلك املعرفة التي مل يكن من غنى 
عنها، الأن جليد اخلريف كان رقيقًا جدًا، وحيث كان ثمة ماء دافق، 

مل يكن ثمة جليد على االإطالق.
يومًا بعد اآخر، طوال اأيام ال تنتهي، كان )بك( ي�شقى يف االأعنة. 
رمادي  خط  اأول  ويف  الظالم،  يف  املخيم  يفككون  كانوا  دائمًا 
مطوية  جديدة  باأميال  الطريق  ي�رشبون  يجدهم  الفجر  خيوط  من 
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ح�شتهم  اآكلني  الظالم،  بعد  املخيم  ين�شبون  دائمًا  وكانوا  وراءهم. 
من ال�شمك، وزاحفني ليناموا يف اجلليد. كان )بك( يت�شور جوعًا!. 
 – بال�شم�ش  املجفف  ال�شاملون  �شمك  من  الرطل  ون�شف  الرطل  كان 
والذي كان ح�شته اليومية – يبدو وكاأنه ال يذهب اإىل مكان معني. 
مل يكن يتناول كفايته قط، وكان يعاين من نوبات جوع م�شتدمية. 
ومع ذلك، فاإن الكالب االأخرى – الأنها كانت تزن اأقل والأنها كانت 
خملوقة لتلك احلياة – كانت تت�شلم رطاًل واحدًا فقط من ال�شمك، ومع 

ذلك كانت تدبر اأمرها فتبقى بو�شع جيد.
لقد فقد، ب�رشعة، القرف الذي مّيز حياته املا�شية. واإذ كان اأكواًل 
 – اأواًل  طعامهم  من  ينتهون  كانوا  اإذ   – زمالءه  اأن  وجد  فقد  منتقيًا 
ي�رشقون منه ح�شته غري املاأكولة. مل يكن الدفاع عنها واردًا. فبينما 
ال�شمك يختفي يف حناجر  ليطردها، كان  اأو ثالثة  كان يجاهد كلبني 
االآخرين. وليعالج ذلك، فقد كان ياأكل مبثل �رشعتها، كما اأنه – اإذا 
كان  يخ�شه.  ال  ما  ياأخذ  يكن  مل   – ا�شطرارًا  ي�شطره  اجلوع  كان 
 – – وهو اأحد الكالب اجلديدة  يراقب ويتعلم. وعندما راأى )بايك( 
اخلنزير عندما  قطعة من حلم  بخفة  ي�رشق  متمار�شًا ول�شًا،  وكان 
مبتعدًا  التايل،  اليوم  العملية يف  )بك(  كّرر  يدير ظهره،  بريو  كان 
يكن مو�شع  مل  هو  والأنه  ارتفع �شخب عظيم،  القطعة.  كل  ومعه 
كان  اأخرق  االأخطاء  كثري  وهو   – )دوب(  عوقب  حني  يف  �شك، 

يكت�شف دائمًا – ب�شبب �شلوك )بك( الرديء.
لقد ميزت هذه ال�رشقة االأوىل )بك( بو�شفه قادرًا على البقاء يف 
بيئة ال�شمال املعادية. ميزت قدرته على التكيف، مقدرته على تكييف 
يعني  لها  االفتقار  كان  التي  املقدرة  تلك  املتغرية،  للظروف  نف�شه 
ته�شم طبيعته  اأو  تف�شخ  اأي�شًا،  الرهيب. كما ميزت،  البطيء  املوت 
القا�شي  ال�رشاع  فيه، وعائق يف  �شيء ال جدوى  االأخالقية، وهي 
اجلنوب، يف ظل  اأر�ش  يكفي يف  كان جيدًا مبا  الوجود.  اأجل  من 
قانون احلب والزمالة، احرتام امللكية اخلا�شة وامل�شاعر ال�شخ�شية. 
ولكن يف اأر�ش ال�شمال، حتت قانون الهراوة والناب، فاإن من ياأخذ 
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بها  يلتزم  اأحمق، وبقدر ما كان  االأمور يف احل�شبان كان  مثل هذه 
كان يف�شل يف اأن يعي�ش برفاهية.

مل يحدث اأن فكر )بك( يف االأمر. كان قادرًا على التكّيف، هذا 
كل ما هنالك، ولقد كيف نف�شه دون وعي لنمط احلياة اجلديد. طيلة 
اأيامه، ب�رشف النظر عن املزايا التي يف �شاحله، مل ي�شبق له قط اأن 
البلوزة احلمراء قد عّززت  فّر من قتال. ولكن هراوة الرجل ذي 
متح�رشًا،  كان  حني  وبدائية.  جذرية  اأكرث  قانونًا  بال�رشب،  فيه، 
اأجل  من  لنقل:  اأخالقي،  اعتبار  اأجل  من  ميوت  اأن  مبقدوره  كان 
احل�شارة  من  جتّرده  اكتمال  ولكن  ميلر،  القا�شي  ركوب  �شوط 
اأي  عن  الدفاع  من  الهروب  على  بقدرته  االآن  عليه  التدليل  مّت  قد 
ال�رشقة،  اأجل متعة  ينقذ جلده. مل ي�رشق من  اأخالقي وهكذا  اعتبار 
ولكن ب�شبب �رشاخ معدته امل�شتمر. مل ي�رشق على املك�شوف. ولكنه 
�رشق ب�رشية وحذق، احرتامًا للهراوة واالأنياب. وباخت�شار، فاإن 
االأفعال التي فعلها اإمنا فعلها الأن القيام بها كان اأ�شهل من عدم القيام 

بها.
ع�شالته  ت�شّلبت  �رشيعًا،  ملا�شيه(  رجوعه  )اأو  تطّوره  كان 
كاحلديد، و�شار ع�شيًا على كل اأمل اعتيادي. لقد حّقق اقت�شادًا داخليًا 
بقدر اخلارجي. متّكن اأن ياأكل كّل �شيء، ال يهم كم كان كريهًا اأو 
– فاإن ع�شائر معدته كانت  يوؤكل  اأن  – ما  ثم  اله�شم،  ع�شيًا على 
ت�شتخل�ش اآخر جزيئة اأخرية من املغذي، وكان دمه يحملها اإىل اأبعد 
مديات ج�شده، بانيًا اإياها ليجعلها اأقوى واأمنت االأن�شجة. اأ�شبح النظر 
اأنه  وال�شّم حاّدين ب�شكل ملحوظ، فيما طور �شمعه حدة بالغة بحيث 
كان ي�شمع يف نومه اأخبى االأ�شوات ويعرف اإن كانت تنبئ بال�شالم 
اأو باخلطر. تعّلم اأن يع�ش الثلج مبعدًا اإياه باأ�شنانه عندما كان يتجّمع 
بني اأ�شابع رجليه، وعندما كان يعط�ش ويكون ثمة طبقة من الثلج 
بقائمتيه  بالرتاجع وي�رشبها  يك�رشها  املائية كان  احلفرة  �شميكة فوق 
قدرته  لالنتباه  اإثارة  االأكرث  خا�شيته  وكانت  املت�شّلبتني.  اخللفيتني 
على �شم الريح والتنبوؤ ب�شاأنها قبل ليلة. فمهما كان الهواء عدمي احلركة 
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عندما كان يحفر ع�شه عند �شجرة اأو جرف، فاإن الريح التي كانت 
تهب بعدئذ كانت جتده حتمًا خارج مهب الريح، حمميًا ومدثرًا.

وهو مل يتعّلم عن طريق التجربة فقط، لكن انبعثت فيه غرائز كانت 
ميتة منذ اأمد بعيد. �شقطت عنه االأجيال املدجنة. بطرق غام�شة تذكر 
�شبا �شاللته، حتى الوقت الذي كانت فيه الكالب املتوح�شة جتو�ش يف 
ح�شود الغابة البدائية وتقتل طرائدها فيما هي تلتهمها. مل تكن مهمته 
اأن يتعلم القتال باجلرح والطعن ونه�شة الذئب ال�رشيعة. بهذه احلالة 
احليل  واأن  داخله،  العتيقة  احلياة  عجلت  لقد  من�شية.  اأ�شالف  قاتلت 
ال�شاللة كانت حيله. جاءته من دون  اإرث  التي انختمت يف  القدمية 
جهد اأو اكت�شاف، كما لو كانت عنده على الدوام. عندما كان ي�شوب 
اأنفه – يف الليايل التي ما تزال باردة – نحو جنمة ما ويعوي طوياًل 
الذين  هم   – ترابا  وم�شتحيلني  موتى   – اأ�شالفه  كان  الذئاب،  ومثل 
ي�شّوبون االأنوف للنجوم ويعوون نزواًل عرب القرون اإليه. وكانت 
ات�شاقاته ات�شاقاتهم، االت�شاقات التي تع�شد حزنهم وما كان بالن�شبة له 

معنى لل�شكون والربد والظالم.
االأغنية  لعبة، ت�شاعدت  وهكذا، كعالمة على مدى كون احلياة 
العتيقة فيه فعاد اإىل ذاته االأ�شلية مرة اأخرى، وقد عاد الأن رجااًل 
قد وجدوا معدنا اأ�شفر اإىل ال�شمال، والأن مانويل كان م�شاعد ب�شتاين 
ن�شخًا �شغرية من  يعدد  احتياجات زوجته وكان  اأجوره  تتجاوز  ال 

نف�شه.
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3- الوح�ش امل�سيطر الأزيل

الظروف  وحتت  )بك(،  يف  قويًا  االأزيل  امل�شيطر  الوح�ش  كان 
لقد  فقد كان منوًا �رشيًا.  الطريق منا ومنا. ومع ذلك  القا�شية حلياة 
اأعطته مهارته حديثة الوالدة توازنًا و�شيطرة. كان م�شغواًل جدًا يف 
تكييف نف�شه للحياة اجلديدة بحيث ما كان مبقدوره اأن يح�ش راحة، 
يتجنبها.  كان  اإنه  بل  املنازعات،  عن  يبحث  مل  باأن  يكتف  مل  وهو 
وقد ميز حذر معني موقفه. مل يكن عر�شة لالندفاع والعمل املفاجئ 
ال�رشيع، ويف الكراهية املريرة بينه وبني �شبتز مل يك�شف عن اأي نفاذ 

�شرب، قد جتنب كل عمل هجومي با�شتمرار وعناية بالغني.
ومن اجلهة االأخرى، رمبا الأنه عرف يف )بك( خ�شمًا خطريًا، 
فاإن �شبتز مل ي�شيع فر�شة قط الإظهار اأنيابه. بل اإنه حتى خرج عن 
ما  �شجارًا  يبداأ  الدوام كي  )بك(، جماهدًا على  ي�شتدرج  لكي  طوره 

كان ميكن اأن ينتهي اإال مبوت اأحدهما.
يف وقت مبكر من الرحلة كان ميكن لهذا اأن يقع لوال حدث غري 
ماألوف. ففي نهاية هذا اليوم اأعّدوا وليمة �شمك واأقاموا خميمًا تع�شًا 
التي  والريح  املهطال،  الثلج  كان  بارج(.  )يل  بحرية  �شاطئ  على 
اأجربهم  قد  والظالم،  االبي�شا�ش،  حتى  حمماة  �شكني  مثل  تق�ش 
على اأن يبحثوا ب�شعوبة عن مكان الإقامة املخيم. بالكاد كان ميكن اأن 
يلقوا اأ�شواأ. وعند ظهورهم كان يرتفع جدار قائم من ال�شخر، وقد 
اإ�شعال نارهما ون�رش حبال نومهما على  اإىل  ا�شطر بريو وفران�شوا 
ثلج البحرية ذاته. كانا قد اطرحا اخليمة يف الديا لكي ي�شافرا خفيفني. 
اأعواد، من اخل�شب الذي جرفته املياه، نارًا  وقد وفرت لهم ب�شعة 

كانت تذوب يف الثلج فترتكهم يتناولون ع�شاءهم يف الظالم.
حمميًا  كان  ع�شه.  )بك(  اأقام  احلامية  ال�شخرة  حتت  الداخل  اإىل 
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اأن يرتكه عندما راح  اأنه كان يكره  من الطق�ش ودافئًا للغاية بحيث 
فران�شوا يوزع ال�شمك الذي �شبق له اأن اأذابه على النار. ولكن عندما 
اأنهى )بك( ح�شته وعاد، وجد ع�شه حمتاًل. واأخربه هرير حتذيري 
امل�شاكل مع  اأن املتجاوز كان �شبتز. حتى االآن كان )بك( قد جتّنب 
عدوه، ولكن هذا كان كثريًا جدًا. زاأر الوح�ش داخله. قفز على �شبتز 
ب�شعار اأده�شهما كليهما، و�شبتز ب�شكل خا�ش، الأن جممل جتربته مع 
)بك( قد عّلمته اأن خ�شمه كان كلبًا حياديًا ب�شكل غري اعتيادي، يتدبر 

اأن مي�شك نف�شه ب�شبب وزنه وحجمه العظيمني.
وده�ش فران�شوا، هو االآخر، عندما انطلقا يف ا�شتباك من الع�ش 

املنفجر، فتكّهن �شبب امل�شكلة. �رشخ ب� )بك(:
- »اآ ه! اأعط له اإياها بحق الله! اإعط له اإياها، الل�ش القذر!«.

وكان �شبتز راغبًا بنف�ش القدر. كان ي�رشخ بجنون ولهفة خال�شة 
فيما كان يدور اإىل وراء واإىل اأمام بحثًا عن فر�شة الوثوب الداخل. 
االآخر  هو  راح  فيما  حذرًا  اأقل  يكن  مل  كما  لهفة،  اأقل  )بك(  يكن  مل 
يرجع ويتقدم اإىل الوراء واإىل االأمام متحينًا الفر�شة املنا�شبة. ولكن 
يف ذلك الوقت وقع الالمتوقع، وقع ما دفع �رشاعهما من اأجل الت�شيد 
بعيدًا يف امل�شتقبل، عرب العديد من االأميال املتعبة من الطريق والكد.

اأعلن َق�َشٌم من بريو، والواقع الرنان لهراوة فوق ج�شد متعظم، 
اأن  فجاأة  واكت�شف  اجلحيم.  اندالع  جميعًا  اأعلنت  حادة،  اأمل  ونبحة 
مت�شورة  اأ�شكيمو  كالب  متل�ش�شة،  فرائية  باأ�شكال  حيًا  كان  املخيم 
اأو مائة منها، كانت قد �شمت رائحة املخيم من قرية  جوعًا، ثمانني 
هندية. كانت قد زحفت داخلة فيما كان )بك( و�شبتز يتقاتالن، وعندما 
قفز الرجالن بينهما حاملني هراوتني غليظتني، ك�شفت عن اأنيابها، 
وقاتلت دفاعًا. وجد بريو اأحدها وراأ�شه مدفون يف �شندوق الطعام. 
فانقلب �شندوق  الهزيل،  الكلب  بثقل على �شلوع  ا�شتقرت هراوته 
يعانون  كان ع�رشون وح�شًا ممن  التو  على  االأر�ش.  الطعام على 
املجاعة يتقاتلون من اأجل اخلبز وحلم اخلنزير. ت�شاقطت الهراوات 
ال�رشبات، ولكنها  نبحت وهَرت حتت مطر  فوقها من كل حدب. 
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بقيت مع ذلك ت�شارع يف جنون حتى مّت التهام اآخر ك�رشة.
من  انطلقت  قد  املدهو�شة  الفريق  كالب  كانت  االأثناء  هذه  يف 
ي�شبق  مل  ال�شواري.  املجتاحني  على  لتتفرج  اإال  ل�شيء  ال  اأع�شا�شها 
اأن راأى )بك( قط كالبًا كتلك. كان يبدو كما لو اأن عظامها �شت�شق 
جلودها. كانت جمرد هياكل عظمية م�شدلة عليها، بارتخاء، جلود 
مت�شخة، عيونها تربق واأنيابها ت�شيل لعابًا. ولكن جنون اجلوع كان 
يجعلها مرعبة، ال تقاوم. ما كانت هناك مقاومة لها. اكت�شحت كالب 
الفريق واأرجعتهم حتى اجلدار ال�شخري منذ الهجوم االأول. طوقت 
ممزقة  وكتفاه  راأ�شه  كان  عني  رم�شة  ويف  )بك(،  هو�شكيات  ثالث 
وفاغرة. كان ال�شجيج خميفًا. كان بيلي يبكي كاملعتاد. وكان ديف 
يقاتالن  اجلروح  ع�رشات  من  الدم  ينزفان  اللذان  ليك�ش   – و�شول 
اأن  ما  كال�شيطان.  فجاأة  ينه�ش  جو  وكان  جنب.  اإىل  جنبًا  ب�شجاعة 
كانت اأنيابه تنطبق على القائمة االأمامية لهو�شكي ما حتى كان يق�شم 
عرب العظم. وقفز بايك، املتمار�ش، على احليوان امل�شاب بالعجز، 
كا�رشًا عنقه بتعرية اأنياب �رشيعة ونرتة راأ�ش. واأم�شك )بك( بخ�شم 
مزبد من احلنجرة، وقد ر�شه الدم عندما غا�شت اأ�شنانه يف �رشيان 
نف�شه  اأعظم. طوح  اإىل �رشاوة  الدافئ يف فمه  املذاق  العنق. حفزه 
على اآخر واأح�ش بنف�ش الوقت اأنيابًا تغو�ش يف حنجرته ذاتها، كان 

�شبتز يهاجمه، بخيانة، من جانب.
اأ�رشعا الإنقاذ  اأن نظف بريو وفران�شوا ح�شتهما من املخيم،  بعد 
كالب زحافتهما. انطوت املوجة ال�شارية من الوحو�ش التي جّننتها 
املجاعة اأمامهما، ونف�ش )بك( نف�شه فحّررها. ولكن ذلك مل يدم غري 
حلظة. فقد ا�شطر الرجالن للجري عائدين كي ينقذا الطعام، الذي 
بيلي،  قفز  عليها.  الفريق  هجوم  على  ردًا  اإليه  الهو�شكيات  عادت 
الذي نفخ فيه الرعب �شجاعة، عرب الدائرة املتوح�شة وفّر هاربًا فوق 
الثلج. تبع بايك ودوب خطاه، وبقية الفريق اإىل اخللف منهما. وفيما 
جتمع )بك( كي يقفز وراء اجلميع، راأى من طرف عينه �شبتز ينطلق 
نحوه وا�شح النية يف االطاحة به. وما اأن يتداعى على قدميه وي�شتقر 
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حتت كتلة الهو�شكيات حتى ال يعود اأمامه اأي اأمل. ولكنه ت�شلب اأمام 
�شعقة هجوم �شبتز، ثم ان�شم اإىل الفرار خارجًا على البحرية.

الت�شعة معًا وبحثوا عن ماأوى يف  الفريق  فيما بعد، جتمع كالب 
الغابة. ومع اأنهم مل يكونوا مطاردين، فقد كانوا يف حال تبعث على 
االأ�شف. فكل واحد منهم جمروح يف اأربعة موا�شع اأو خم�شة، يف 
ب�شكل  ب�شكل موجع. كان دوب م�شابًا  بع�شهم جمروحًا  حني كان 
موؤمل يف قائمة خلفية، وح�شلت )دويل( – وهي اآخر هو�شكية اأ�شيفت 
جو  وفقد  متزق،  �رش  ممزقة  حنجرة  على   – الديا  يف  الفريق  اإىل 
عينًا، يف حني كان بيلي – طيب الطبع – الذي خرج باأُذن معلوكه 
الليل. وعند طلوع  يبكي ويعول طوال  يتبق منها غري �رشائط،  مل 
النهار �شاروا، يعرجون، عائدين بحذر اإىل املخيم، ليجدوا الغزاة قد 
ذهبوا والرجالن يف مزاج رديء. كان ن�شف جتهيزهم من الطعام 
اجلنفا�ش.  الزالجة واالأغطية  الهو�شكية حبال  لقد م�شغ  قد ذهب. 
بعدت  ومهما  كان،  ما  كائنا  �شيء  خميمهم  من  ينج  مل  احلقيقة،  يف 
امل�شنوعني من  اأكلوا زوج �شنادل بريو  لقد  االأكل،  �شالحيته عن 
نهاية  من  قدمني  وحتى  اجللدية،  االأعنة  من  و�رشيحة  الوعل،  جلد 
�شوط فران�شوا الذي انف�شم عن تاأمالته االآ�شية كي يتطلع اإىل كالبه 

اجلريحة، قال بنعومة:
- »اآه، يا اأ�شدقائي، قد جتعلكم م�شعورة، هذه الع�شات الكثرية، 
رمبا هي جميعها م�شعورة. اللعنة! ماذا تظن اأنت، يا بريو، ايه؟«.

اأربعمائة  هنالك  تزال  كانت ال  فاإذا  متوج�شًا.  راأ�شه  املرا�شل  هز 
اأن يتحّمل  بينه وبني داو�شون، فما كان مبقدوره  ميل من الطريق 
واالجهاد  ال�شباب  من  �شاعتان  اأعادت  كالبه.  بني  ال�شعار  انفجار 
املت�شلب  املجروح  الفريق  و�شار  الطبيعي،  و�شعها  اإىل  ال�رشوج 
الذي  الطريق  من  جزء  اأ�شعب  على  باأمل  جماهدًا  الطريق،  على 
بينهم  االأ�شعب  اجلزء  ال�شبب  لذلك  كان  والذي  االآن،  حلد  واجهه 

وبني داو�شون.
كان نهر ال� )ثرتي مايل( مفتوحًا. كان ماوؤه املتوح�ش قد حتدى 
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الراكدة  االأماكن  املنزوية ويف  االأماكن  الثلج يف  كان  ال�شقيع، وقد 
هذه  لتغطية  املرهف  اجلهد  اأيام من  �شتة  االأمر  تطلب  يتما�شك.  فقط 
االأميال الثالثني املرعبة. ومرعبة كانت، الأّن كل قدم منها كان يتم 
تخطيه جمازفة بحياة كلب اأو اإن�شان. ع�رش مرات خرق بريو – وهو 
اإال  الثلج، ومل يكن ينقذه  – ج�شور  يكاد ينكب على الطريق مت�شممًا 
العمود الطويل الذي كان يحمله، والذي كان يحمله بطريقة جتعله 
ي�شقط دائمًا عرب احلفرة التي كان ي�شنعها ج�شده، ولكن موجة باردة 
مرة  كل  ويف  ال�شفر،  حتت  خم�شني  ي�شجل  واملحرار  تهب،  كانت 
كان ي�شق طريقه كان ي�شطر، من اأجل احلياة ذاتها، اأن ي�شعل نارًا 

واأن يجّفف مالب�شه.
مل يكن يخيفه �شيء. والأنه مل يكن يخيفه �شيء فقد اختري مرا�شاًل 
حكوميًا. اتخذ كل هيئة املغامرة، غارزًا بعزم وجهه اجلاف ال�شغري 
يف ال�شقيع ومكافحًا من الفجر املعتم حتى ظالم الليل. طاف ال�شطاآن 
متهم�شًا  ويخ�شخ�ش  يتقو�ش  كان  الذي  الدائري  اجلليد  على  ال�شامتة 
ذات  فوقه.  التوقف  على  ليجروؤوا  يكونوا  مل  والذي  قدميه،  حتت 
مرة، �شقطت الزالجة يف فجوة، وهي حتمل ديف و)بك(، حتى كادا 
اإىل فوق. وكانت  �شحبهما  يغرقا عندما جرى  اأن  يتجمدان واأو�شكا 
�شميك  مبعطف  تغلفا  قد  كانا  الإنقاذهما.  �رشورية  االعتيادية  النار 
ين�شحان  وهما  النار،  عند  يتحركان  الرجالن  واأبقاهما  الثلج،  من 
عرقًا ويذوبان، قريبني اأحدهما من االآخر بحيث كان اللهيب يحرق 

�شعرهما.
لغاية  كله  الفريق  �شاحبًا وراءه  �شبتز،  �شقط  اأخرى  منا�شبة  ويف 
)بك(، الذي راح ي�شد متخلفًا بكل قوته، وخمالبه االأمامية على احلافة 
وراءه  ولكن  مكان.  كل  من  حوله  ويتحطم  يهتز  الثلج  فيما  الزلقة 
كان ديف، ي�شد مثله اإىل وراء، ووراء الزالجة كان فران�شوا ي�شحب 

حتى متزقت األياف ع�شالته.
ومرة اأخرى، انهار جليد االإطار من اأمام ومن وراء، ومل يعد 
ثمة من مفرد عدا اللجوء اإىل ما فوق اجلدار ال�شخري. رفعه بريو 



34

بالذات،  املعجزة  تلك  اأجل  من  ي�شلي  فران�شوا  كان  فيما  مبعجزة، 
وبكل �رشيط جلدي وقطعة حبل زالجة، وباآخر قطعة من ال�رشاجة 
حتى  االآخر،  بعد  واحدًا  الكالب،  رفعت  طويل،  حبل  يف  متخللة 
بعد  االآخ��ر،  يف  فران�شوا  �شعد  ال�شخري.  للجدار  االأعلى  النتوء 
الهبوط  ذلك  للهبوط،  مكان  البحث عن  جاء  ثم  الزالجة واحلمل. 
الذي مت اأخريًا مبعونة احلبل، ووجدهم الليل مرة اأخرى على النهر 

وقد قطعوا امل�شافة اإال ربع ميل اأثناء النهار.
يف الوقت الذي اجتازوا عنده ال� )هوتالنكوا( والثلج اجليد، كان 
ولكن  م�شابهة،  حال  يف  الكالب  بقية  كانت  طاقته.  نفدت  قد  )بك( 
– كان يدفعها متاأخرًا ومبكرًا.  – لكي يعو�ش الوقت ال�شائع  بريو 
�شاملون(،  ال� )بيغ  اليوم االأول قطعوا خم�شة وثالثني مياًل حتى  يف 
ويف اليوم التايل خم�شة وثالثني مياًل اأخرى حتى ال� )لتل �شاملون(، 
ال� )فايف  اأربعني مياًل جعلتهم يقرتبون كثريًا من  الثالث  اليوم  ويف 

منغرز(.
لقد  الهو�شكي.  قوائم  مثل  و�شلبة  متما�شكة  )بك(  قوائم  تكن  مل 
تدجني  فيه  مت  الذي  اليوم  منذ  العديدة  االأجيال  خالل  قدماه  نعمت 
اآخر اأ�شالفه املتوح�شني على يد �شاكن كهوف اأو رجل نهري. طيلة 
النهار كان يعرج يف اأمل مربح، وما اأن يقام املخيم حتى يتمدد مثل 
كلب ميت. ورغم كونه جائعًاً، فاإّنه ما كان ليتحرك كي يح�شل على 
اإليه. وكذلك،  ح�شته من ال�شمك، فكان فران�شوا ي�شطر اإىل حملها 
بعد  ليلة  �شاعة كل  ن�شف  ملدة  )بك(  قوائم  يفرك  الكالب  �شائق  كان 
اأربعة �شنادل ل�  الع�شاء، وي�شحي بنهايات �شنادله اخلا�شة لي�شنع 
)بك(. وكان هذا عالجًا عظيمًا، وقد جعل )بك( حتى الوجه اجلاف 
لبريو يلتوي يف تك�شرية ذات �شباح، عندما ن�شي فران�شوا ال�شنادل 
فتمدد )بك( على ظهره، وقوائمه االأربع تلوح متو�شلة يف الهواء، 
بالن�شبة  رجله  ت�شّلبت  واأخ��ريًا  دونها.  من  يتزحزح  اأن  ورف�ش 

للطريق، فاأطيح بجهاز االأرجل املهرتئ بعيدًا.
عند ال� )بيلي( ذات �شباح، فيما كانوا ي�رشجون، جنت )دويل( – 
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التي مل ي�شبق اأن جلبت حولها ال�شك يف اأي �شيء – فجاأة، وقد اأعلنت 
يتخ�شب  كلب  القلب جعلت كل  يحطم  ذئبي طويل  بعواء  حالتها  عن 
اأن راأى كلبًا  خوفًا. ثم قفزت با�شتقامة تريد )بك(. مل ي�شبق له قط 
ين�شعر، كما اأنه مل يكن لديه �شبب قط ليخ�شى ال�شعار، ومع ذلك فقد 
راح  م�شتقيمًا  مفزوعًا.  منه  فهرب  هنا،  رعبًا  ثمة  اأن  يعرف  كان 
يت�شابق، ودويل – الالهثة املزبدة – وراءه بخطوة واحدة، ولي�ش 
اأن  يكن مبقدوره  فكان رعبه عظيمًا، ومل  به،  تلحق  اأن  مبقدورها 
ال�شدر  عرب  )بك(  غا�ش  عظيمًا.  �شعارها  فكان  به،  تلحق  يرتكها 
امل�شجر للجزيرة، وطار هابطًا اإىل النهاية الدنيا، وعرب قنااًل مملوءًا 
بالثلج اخل�شن اإىل جزيرة اأخرى، وبلغ جزيرة ثالثة ثم انحنى عائدًا 
اإىل النهر الرئي�شي، ويف ياأ�ش راح يعربه. وطوال الوقت، ومع اأنه 
بنطة واحدة  اإىل م�شامعه هريرها وراءه  مل ينظر خلفه، كان ي�شل 
ال غري. ناداه فران�شوا على بعد ربع ميل فانطوى عائدًا، ما يزال 
متقدمًا بنطة واحدة فقط، الهثًا باأمل من اأجل الهواء ووا�شعًا كل ثقته 
يف  من�شوبة  الفاأ�ش  الكالب  �شائق  اأم�شك  �شيخّل�شه.  فران�شوا  اأن  يف 
يده، وما اأن انطلق )بك( عابرًا اإياه حتى ان�شحقت الفاأ�ش هابطة فوق 

راأ�ش دويل املجنون.
ترنح )بك( على الزالجة، مرهقًا، منتحبًا كي يلتقط نف�شًا، يائ�شًا. 
كانت هذه فر�شة �شبتز. قفز على )بك(، ومرتني غا�شت اأنيابه يف 
خ�شمه الالمقاوم، ونه�شت ومزقت اللحم حتى العظم. ثم هبط �شوط 
فران�شوا، وح�شل )بك( على الر�شا لروؤية �شبتز ينال اأ�شواأ جلد تلّقاه 

اأي من اأفراد الفريق حتى ذلك احلني. وعّلق بريو:
- »�شيطان، هذا ال�شبتز. ذات يوم لعني �شوف يقتل بك ذاك«. 

فكان تعقيب فران�شوا:
البك  ذلك  اأراقب  اأنا  الوقت  طول  �شيطانان.  )بك(  ال�  »ذلك   -

اأعرف ذلك موؤكدًا.
ا�شمع: يف يوم بديع لعني �شي�شاب بال�شعار وحينذاك �شوف يعلك 
ذلك ال�شبتز كله ثم يب�شقه الفظًا اإياه على اجلليد. موؤكد. اأنا اأعرف«. 
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منذ ذلك الوقت، كانت حرب بينهما. كان �شبتز، بو�شفه الكلب 
كلب  قبل  من  مهددًا  تفوقه  يح�ش  للفريق،  به  املعرتف  وال�شيد  القائد 
بني  من  الأنه  له،  بالن�شبة  غريبًا  )بك(  وكان  هذا.  الغريب  اجلنوب 
كالب اجلنوب العديدة التي �شبق اأن عرفها، مل يبد اأي واحد منها اأية 
جدارة، �شواء يف املخيم اأو على الطريق. كانت جميعها ناعمة جدًا، 
اال�شتثناء،  هو  )بك(  وكان  اجلوع.  اأو  ال�شقيع  اأو  الكد  من  متوت 
وحده حتمل ومنا، موازيًا الهو�شكي قوة وتوح�شًا وحذقًا. ثم اأنه كان 
كلبًا �شيدًا، وما جعله خطرًا هو حقيقة اأن هراوة الرجل ذي البلوزة 
يف  الرغبة  واندفاع  العمياء  ال�شجاعة  كل  منه  طردت  قد  احلمراء 
الت�شّيد. كان حذقًا فائقًا، وكان مبقدوره اأن ينتظر حلول وقته ب�شرب 

مل يكن ليقل ب�شيء عن البدائية.
كان حتميًا اأن ياأتي النزاع من اأجل القيادة، كان )بك( يريدها. 
الفخر  بذلك  �شديدًا  ت�شبث  قد  كان  الأنه  طبيعته،  كانت  الأنها  اأرادها 
الذي ال يفهم، الذي ال ا�شم له، فخر الطريق والعنان – ذلك الفخر 
اللهثة االأخرية، الكد الذي يجعلها  الذي يتمّلك الكالب يف الكد حتى 
متوت مبتهجة يف اأعنتها وحتطم قلوبها اإن هي فّكت �رشوجها. كان 
هذا هو فخر ديف بو�شفه كلبًا دوارًا، فخر �شول ليك�ش فيما كان يجر 
اإياهم من  املخيم، حمّواًل  تفكيك  عند  الذي متّلكهم  الفخر  قوته،  بكل 
فة، طموح  وحو�ش غا�شبة وجافية اإىل خملوقات كادة كادحة، متلهِّ
الفخر الذي كان ينخ�شهم طوال النهار وي�شقطهم يف حفرة املخيم لياًل، 
تاركًا اإياهم ي�شقطون متداعني يف ال راحة وال ر�شا كئيبني. كان هذا 
التي  الزالجة  كالب  متامًا  يهزم  وجعله  �شبتز  دعم  الذي  الفخر  هو 
ال�رشاجة  وقت  تختفي  كانت  اأو  االأعنة،  من  وتتمّل�ش  حترن  كانت 
�شباحًا. وكذلك كان هذا هو الفخر الذي جعله يخ�شى )بك( بو�شفه 

كلب قيادة حمتماًل. وكان هذا هو فخر )بك(، اأي�شًا.
املتهربني  وبني  بينه  وقف  االآخر.  قيادة  يهّدد  ب�رشاحة،  كان، 
كان  ليلة،  ذات  عمدًا.  ذلك  فعل  وقد  يعاقبهم.  اأن  عليه  كان  الذين 
كان  املتمار�ش.  بايك،  يظهر  مل  ال�شباح  ويف  ثقياًل،  ي�شقط  الثلج 
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خمتفيًا ب�شكل اأمني يف ع�شه حتت قدم من اجلليد. ناداه فران�شوا وبحث 
عنه من دون جدوى. وجن �شبتز غ�شبًا، انفلت عرب املخيم، مت�شممًا 
وحافرًا يف كل مكان حمتمل، هارًا ب�شكل خميف للغاية بحيث اأن بايك 

�شمعه فراح يرجتف يف خمبئه.
�شبتز نحوه كي  اأخريًا، طار  االأر�ش  ولكن، عندما ك�شفت عنه 
يعاقبه، طار )بك(، يف غ�شب مماثل، ليقف بينهما. وكان ذلك ال 
اندفع  �شبتز  اأن  بحيث  جدًا،  �رشيرة  ب�شورة  وجرى  جدًا،  متوقعًا 
يرجتف  كان  الذي  بايك،  ف��وؤاد  انخلع  التوازن.  خمتل  مرتاجعًا 
املخلوع.  هاجمًا على زعيمه  فقفز  املك�شوف،  التمّرد  لهذا  بو�شاعة 
وقفز )بك( – الذي �شار اللعب النزيه قانونًا من�شيًا بالن�شبة له – هاجمًا 
لهذه  نف�شه  مع  الذي �شحك  فران�شوا،  ولكن  �شبتز.  االآخر على  هو 
بكل  )بك(  على  �شوطه  واأنزل  العدل،  فر�ش  يف  يتوان  مل  احلادثة 
قوته. ف�شل هذا يف اإبعاد )بك( عن خ�شمه امللت�شق باالأر�ش خنوعًا، 
فاأدخل طرف ال�شوط لي�شارك يف اللعبة. ن�شف مذهول من ال�رشبة، 
تطوح )بك( اإىل وراء و�شقط ال�شوط فوقه مرة اأخرى واأخرى، يف 

حني عاقب �شبتز بايك الذي جتاوز عدة مرات.
)بك( ال  فيما كانت داو�شون تقرتب، كان  تلت،  التي  االأيام  يف 
يزال يتدخل بني �شبتز ومن يتعر�شون للعقاب، ولكنه كان يفعل ذلك 
بحذق، حني مل يكن فران�شوا هناك. ب�شوت )بك( اخلفي، قفز وتزايد 
الال خ�شوع العام. مل يتاأثر ديف و�شول ليك�ش، ولكن بقية الفريق 
انحدر من �شيء اإىل اأ�شواأ. مل تعد االأمور جتري على نحو �شحيح. 
كان ثمة ت�شارع وت�شاجر دائمني. كانت امل�شاكل دائمًا و�شيكة، ويف 
�شائق  الأن  م�شغواًل،  فران�شوا  يبقي  كان  )بك(.  يوجد  كان  اأ�شا�شها 
الكالب كان يف خوف دائم من �رشاع احلياة واملوت بني االثنني، 
وكان يعرف اأنه ال بد واقع اإن عاجاًل واإن اآجاًل. ويف اأكرث من ليلة 
كانت اأ�شوات ال�شجار وال�رشاع بني الكالب االأخرى ت�شطره اإىل 

خلع روب منامه، خل�شيته من اأن يكون )بك( و�شبتز وراء ذلك.
اإىل داو�شون ذات ع�رش كئيب  فان�شاقوا  تتح،  الفر�شة مل  ولكن 
والنزاع العظيم ملا يقع، هنا كان رجال كرث، وكالب ال تعد، وقد 
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لالأ�شياء  املعني  النظام  اأن  يبدو  كان  جميعًا.  يعملون  )بك(  وجدهم 
هو اأن تعمل الكالب. طوال النهار كانت تتمخطر �شاعدة ال�شارع 
اأجرا�شها  كانت  الليل  ويف  طويلة،  فرق  يف  اإياه  وهابطة  الرئي�ش 
وخ�شب  االأك��واخ  ج��ذوع  جتر  كانت  ت�شوت.  ت��زال  ال  القارعة 
الوقود، تنقل االأحمال اإىل املناجم، وتقوم بكل اأنواع االأعمال التي 
)بك(  �شانتا كالرا. وهنا وهناك كان  توؤديها يف وادي  كانت اخليل 
الهو�شكي  �شاللة  من  كانت  العموم  على  ولكنها  جنوبية  كالبًا  يلتقي 
التا�شعة، ويف  ال�شاعة  الذئبية املتوح�شة. ويف كل ليلة، بانتظام، يف 
اأ�شباح  �شجو  ليلية،  اأغنية  ترفع  كانت  الثالثة.  ويف  ع�رشة،  الثانية 

غريبًا وخميفًا، كان ي�رش )بك( اأن ي�شارك فيه.
باإطاللة الفجر ال�شمايل امللتهبة بربود فوق الروؤو�ش، اأو بالنجوم 
املتقافزة يف رق�شة ال�شقيع، واالأر�ش خدرة ومتجمدة حتت معطفها 
�شت�شري حتدي  الهو�شكيات هذه  اأغنية  ال�شميك، رمبا كانت  اجلليدي 
بانتخابات  اأ�شغر،  مبفتاح  تنطلق  كانت  اأنها  هنالك  ما  كل  احلياة، 
ممطوطة طوياًل. كانت تتو�شل احلياة، الكد الناطق للوجود. كانت 
اأغنية قدمية قدم ال�شاللة نف�شها – اإحدى اأوائل االأغنيات للعامل الفتي، 
معاناة  �شدى  ترجع  كانت  حزينة.  االأغنيات  فيه  �شارت  يوم  يف 
ب�شكل  )بك(  ا�شتثري  بها  التي  ال�شكوى  هذه  تعد،  ال  التي  االأجيال 
غريب. وعندما كان ي�شكو وينتحب، كان يقوم بذلك عرب اأمل العي�ش 
الربد  املتوح�شني، وخوف وغمو�ش  اآبائه  اأمل  القدمي  منذ  الذي كان 
قد  يكون  واأن  وغمو�شًا.  خوفًا  االآباء  الأولئك  كانا  اللذين  والظلمة 
ا�شتثري بها فذلك ما كان اإ�شارة اإىل االكتمال الذي به عاد عرب ع�شور 

النار والذرى اإىل �شف بدايات احلياة يف ع�شور العواء.
بعد �شبعة اأيام من دخولهم داو�شن هبطوا ال�شفة املنحدرة مبحاذاة 
ال� )باراك�ش( اإىل ال� )يوكون تريل(، واجتهوا نحو الديار و )�شولت 
ووتر(. كان بريو ياأخذ منها ر�شائل ال تقل اأهمية عن تلك التي يجلبها 
العام  ب�شفرة  يقوم  اأن  فنوى  ال�شفر  فخر  متّلكه  فقد  وكذلك،  اإليها، 
القيا�شية. كانت ل�شاحله يف هذا ال�شاأن عدة اأ�شياء. كان اأ�شبوع الراحة 
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قد اأعاد للكالب �شحتها وو�شعها يف نظام �شامل. وكان الطريق الذي 
�شقوه اإىل داخل البالد قد ت�شّلب بفعل ال�شفرات الالحقة. واإ�شافة اإىل 
مواقع  ثالثة،  اأو  مكانني  يف  اأعدوا،  قد  ال�رشطة  رجال  كان  ذلك، 

لطعام الكالب والرجال، فكان ال�شفر خفيفًا.
مياًل،  �شتني  وثبة  عن  عبارة  هي  التي  مايل(،  )�شك�شتي  بلغوا 
عرب  �رشاعًا  يخّفون  وهم  الثاين  اليوم  ووجدهم  االأول،  اليوم  يف 
ال�)يوكون( ب�شكل جيد يف طريقهم اإىل )بيلي(. ولكن مثل هذا اجلر�ش 
الرائع مل يتحّقق من دون كبري اإزعاج واإقالق لفران�شوا. كان التمّرد 
اخلفي الذي يقوده )بك( قد حّطم ت�شامن الفريق. مل يعد وكاأنه كلب 
واحد ينط يف االأعنة. كان الت�شجيع الذي اأواله )بك( للمتمردين قد 
يخ�شى  قائدًا  �شبتز  يعد  مل  ال�شغرية.  اجلنح  اأنواع  كل  اإىل  بهم  اأّدى 
كثريًا، لقد ذهبت املهابة القدمية، وت�شاووا جميعًا يف حتدي �شلطته. 
�رشق منه بايك، ذات ليلة، ن�شف �شمكة وابتلعها حتت حماية )بك(. 
ويف ليلة اأخرى قاتل دوب وجو �شبتز وجعاله يتغا�شى عن العقاب 
اأقل طيبة،  الذي ي�شتحقانه. وحتى بيلي، ذي الطبع الطيب، �شار 
اخلوايل.  االأيام  يف  يئن  كان  ما  هدوء  ن�شف  من  باأقل  يئن  و�شار 
مهّددًا.  ج�شمه  وي�شد  يهر  اأن  بدون  قط  �شبتز  من  )بك(  يقرتب  ومل 
ويف احلقيقة، كان �شلوكه يقارب �شلوك قاتل ماأجور، وقد اعتاد اأن 

يتبخرت �شاعدًا نازاًل اأمام اأنف �شبتز ذاته.
الكالب  عالقة  على  ال�شكل،  بنف�ش  االن�شباط،  انهيار  اأّثر  وقد 
ال�شابق  من  اأكرث  ويتنازعون  يت�شاجرون  �شاروا  باالآخر،  اأحدهم 
جمانني  دار  االأحيان  بع�ش  يف  ي�شري  املخّيم  كان  حتى  بينهم،  فيما 
كانا  اأنهما  مع  ليك�ش وحدهما،  يتغري ديف و�شول  نابحة عاوية. مل 
بربرية  اأميانًا  فران�شوا  واأق�شم  ينتهي.  ال  الذي  بالعراك  ي�شتثاران 
اإياه يف �شعار خائب، ومّزق �شعره.  غريبة، ورف�ش اجلليد هار�شًا 
كان كرباجه يغني دومًا بني الكالب، ولكنه كان قليل اجلدوى. ما 
اإن كان يدير ظهره حتى كانوا يعودون مل�شاك�شاتهم ثانية. وقد �شاند 
�شبتز ب�شوطه، يف حني �شاند )بك( بقية الفريق. كان فران�شوا يعرف 
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اأنه يعرف، ولكن )بك(  اأنه وراء كل امل�شاكل، وكان )بك( يعرف 
كان اأذكى كثريًا جدًا من اأن يقب�ش عليه متلب�شًا. كان يعمل باإخال�ش 
وكّد، الأن الكد كان قد �شار بهجة له، ومع ذلك فقد كانت بهجة اأ�شد 

خفاء من اأن تعجل بقتال بني زمالئه وت�شابك لالأعنة.
عند مدخل ال� )تاهكينا(، ذات ليلة بعد الع�شاء، طارد دوب اأرنبًا 
متزجلًا، على نحو اأخرق، فاأخطاأه. خالل ثانية واحدة �شار الفريق 
يقوم خميم �رشطة  ياردة كان  بعد مائة  كله يف �رشاخ كامل. على 
ال�شمال الغربي، ولديهم خم�شون كلبًا، جميعها من ف�شيلة الهو�شكي. 
وا�شتدار  النهر،  نازاًل  االأرنب  اأ�رشع  للمطاردة.  جميعًا  ان�شمت 
كانت حتوطه  الذي  املتجمد  �شاقية �شغرية، �شاعدًا احلو�ش  ليدخل 
بانتظام. رك�ش بخفة فوق ال�شطح اجلليدي، يف حني راحت الكالب 
حترثه بفعل القوة الرئي�شة. وقاد )بك( القطيع، املكون من �شتني كلبًا 
امتد  اللحاق.  من  يتمكن  مل  ولكن  منحنى،  بعد  منحنى  حول  قويًا، 
خفيفًا لل�شباق، مهمهمًا بلهفة، وج�شده الرائع يوم�ش اإىل اأمام، قفزة 
�شبح  مثل  قفزة،  وقفزة  ال�شاحب،  االأبي�ش  القمر  �شوء  يف  قفزة، 

�شبابي �شاحب ما، كان االأرنب املتزلج يوم�ش متقدمًا.
كل هيجان الغرائز القدمية ذاك، الذي يبعد الرجال – يف فرتات 
االأ�شياء  ليقتلوا  وال�شهل،  الغاب  اإىل  ال�شاخبة،  املدن  عن   – حمددة 
كل  القتل،  متعة  الدم،  �شهوة  كيماويًا،  نفثها  يتم  ر�شا�شية  بكرات 
ذلك كان ملك )بك(، كل ما هنالك اأن ذلك كان اأكرث حميمية مبا ال 
يقا�ش. كان يحتل مكان ال�شدارة اأمام القطيع، راك�شًا لينزل ال�شيء 
الوح�شي اإىل اأ�شفل، اللحم احلي، ليقتل باأ�شنانه هو ويغ�شل بوزه حتى 

العينني بدم دافئ.
ثمة �شبق يوؤ�رش اإىل قيمة احلياة، ووراءه ال ميكن اأن تقوم حياة. 
اأكرث  املرء  يكون  ال�شبق عندما  هذا  العي�ش. ويجيء  نقي�ش  هكذا هو 
الفنان،  اإىل  العي�ش هذا، يجيء  ن�شيان  ال�شبق،  يكون حياة. هذا  ما 
املم�شوك من نف�شه وخارجها بحبل من لهب، ويجيء اإىل اجلندي، 
العدو  عفو  يرف�ش  والذي  م�رشوب  حقل  على  باحلرب  املجنون 
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املنت�رش، وقد جاء اإىل )بك(، وهو يقود القطيع، مطلقًا �رشخة الذئب 
القدمية، جاهدًا وراء الطعام الذي كان حيًا والذي كان يفر بخفة اأمامه 
عرب �شوء القمر. كان يردد �شوت اأعماق طبيعته، وتلك االأجزاء 
من طبيعته التي كانت اأعمق منه، اإذ متتد اإىل رحم الزمن. كان يت�شيد 
عليه نب�ش احلياة االأجرد العارم، موجة الوجود املدية، املتعة الكاملة 
لكل ع�شلة منف�شلة، لكل مف�شل منف�شل، وغ�رشوف يف كل ما هو 
غري املوت، كل ما هو م�شع وعارم، يتجلى يف احلركة، طائرًا يقفز 

مرحًا حتت النجوم وعلى وجه ال�شيء امليت الذي مل يتحرك.
يف  حتى  احل�شاب  على  ومواظبًا  باردًا  كان  الذي  �شبتز،  ولكن 
اأوج مزاجه، ترك القطيع وتوغل يف رقبة �شيقة من االأر�ش حيث 
بهذا،  يعرف  )بك(  يكن  مل  حولها.  طويلة  بانحناءة  اجلدول  يقوم 
وفيما التف حول املنحنى، واإذ كان التمثال اجلليدي لالأرنب ال يزال 
املرتفعة  ال�شفة  ينط من  اآخر واأكرب  اأمامه، راأى متثال جليد  ميرق 
اأن  االأرنب  ي�شتطع  مل  �شبتز.  ذلك  كان  لالأرنب،  املبا�رش  املمر  اإىل 
يلتفت، وفيما ق�شمت االأ�شنان البي�شاء ظهره يف الهواء، زعق باأعلى 
ما ميكن اأن يزعق رجل م�شاب. عند �شماع هذا، نداء احلياة املنحدر 
اأعقاب )بك(  من ذروة احلياة يف قب�شة املوت، رفع كل القطيع يف 

كور�ش ابتهاج جحيميًا.
مل ي�رشخ )بك(. مل يقيد نف�شه، واإمنا حمل على �شبتز، كتفًا لكتف، 
مت�شلبًا جدًا بحيث اأنه اأخطاأ احلنجرة. تدحرجا وتدحرجا على اجلليد 
– تقريبًا  اأنه  امل�شحوق. �رشعان ما انت�شب �شبتز على قدميه كما لو 
انطبق  يبتعد.  اأ�شفل وقافزًا  اإىل  الكتف  ناه�شًا )بك( من  يتداع،  – مل 
فكاه مرتني، مثل فكي م�شيدة فوالذيني، فيما تراجع مبتعدًا ليح�شل 
اأف�شل، ب�شفتني نحيلتني ومرفوعتني كانتا تلتويان  على نقطة وثوب 

وت�شتبكان.
يف وم�شة عرف )بك( االأمر. لقد حان الوقت. كان ذلك حتى 
املوت. وفيما ا�شتدارا ملتفني، هارين، اآذانهما اإىل وراء، مراقبني 
من  باإح�شا�ش  حمماًل  )بك(  اإىل  امل�شهد  عاد  الفر�ش،  يتحينان  بحدة 
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االإلفة. بدا اأنه يتذكر االأمر كله – الغابات البي�ش، االأر�ش، �شوء 
القمر، وانفعال املعركة. وفوق البيا�ش وال�شمت خّيم هدوء �شجي. 
– مل يتحرك �شيء، مل ترتع�ش ورقة  اأخبى هم�شة هواء  مل تكن ثمة 
�شجر – كانت االأنفا�ش املرئية للكالب ترتفع ببطء وتتباطاأ يف الهواء 
املتجّمد. كانوا قد تخّل�شوا ب�رشعة من االأرنب الزحاف، هذه الكالب 
اأجنزت متجمعة يف  املوؤالفة، وها هي االآن قد  التي كانت ذئابًا �شيئة 
دائرة منتظمة. كانت �شامتة هي االأخرى، وعيونها ال تفعل غري اأن 
ت�شع واأنفا�شها غري اأن تتحرك ببطء اإىل اأعلى. بالن�شبة ل� )بك( مل يكن 
اأمرًا جديدًا وال غريبًا، م�شهد االأيام اخلوايل ذاك. كان كما لو كان 

يجري دائمًا، الطريقة املاألوفة لالأمور.
كان �شبتز مقاتاًل جمربًا، من )�شبتزبريغن( عرب القطب، وعرب 
كندا و )البارنز(، كان قد متّر�ش بكل حاالت الكالب وحّقق الت�شيد 
عليها. كان غ�شبه مريرًا، ولكنه مل يكن معميًا قط، يف اندفاع الأن 
ميزق ويدمر، مل ين�ش قط اأن عدوه كان يف اندفاع م�شابه الأن ميزق 
ويحطم. مل يندفع قط حتى اأنه كان م�شتعدًا لتلقي اندفاع، ومل يهاجم 

حتى، كان يحمي اأواًل ذلك الهجوم.
جهد )بك( دون جدوى اأن يغر�ش اأ�شنانه يف عنق الكلب االأبي�ش 
الكبري. وحينما كانت اأنيابه ت�رشب بحثًا عن اللحم االأطرى، كانت 
متجرحة  ال�شفاه  وكانت  الناب،  الناب  قرع  �شبتز.  اأنياب  تقابلها 
نازفة، ولكن )بك( مل يتمّكن اأن ينفذ اإىل حتوطات عدوه. ثم حمي 
واحتوى �شبتز يف دوامة من االندفاعات. مرة اأخرى حاول التمكن 
من احلنجرة البي�شاء كالثلج، حيث كانت احلياة ترتقرق قريبة من 
ال�شطح، ويف كل مرة كان �شبتز ينه�ش ويتخل�ش مبتعدًا. ثم وا�شل 
كتفه  اأدار  عندما  احلنجرة،  ي�شتهدف  كان  لو  كما   – االندفاع  )بك( 
– على كتف  اإىل وراء منحنيًا من اجلانب  – وقد �شحب راأ�شه  فجاأة 
كتف  كان  ذلك،  من  بداًل  ولكن  بها.  االإطاحة  يراد  كنعجة  �شبتز، 

)بك( هو الذي ينه�ش كل مرة فيما كان �شبتز ينط مبتعدًا بخفة.
مل يتاأثر �شبتز، يف حني كان )بك( خم�شاًل دمًا ويلهث مب�شقة. كان 
وال�شامتة  الذئبية  الدائرة  كانت  الوقت  وطوال  ياأ�شًا،  يزداد  القتال 
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تنتظر االنتهاء كائنًا من كان الكلب الذي ي�شقط. وفيما ازداد )بك( 
التفاتًا، اجته �شبتز اإىل االندفاع، فجعله يتعرث كي يبقى على قدميه. 
ما اأن انقلب )بك(، حتى هبت كل دائرة ال�شتني كلبًا، ولكنه �رشعان 
اأخرى  مرة  الدائرة  فغا�شت  تقريبًا،  الهواء  يف  و�شعه،  ا�شتعاد  ما 

وراحت تنتظر.
اخليال.  ال�شخامة:  عن  تعو�ش  خا�شية  ميتلك  كان  )بك(  ولكن 
اأي�شًا.  براأ�شه  يقاتل  اأن  مبقدوره  كان  ولكن  بالغريزة،  يقاتل  كان 
اندفع، كما لو كان يحاول اللجوء اإىل حيلة الكتف القدمية، ولكن يف 
انطبقت  فيه.  اجلليد ويغو�ش  يكن�ش  اندفع منخف�شًا  االأخرية  اللحظة 
عظم  طقطقة  ثمة  كانت  الي�رشى.  االأمامية  �شبتز  قائمة  على  اأ�شنانه 
منك�رش، فواجهه الكلب االأبي�ش بثالثة قوائم. ثالث مرات حاول اأن 
يطيح به، ثم كّرر احليلة فك�رش القائمة االأمامية اليمنى. ورغم االأمل 
الدائرة  راأى  قد  كان  واقفًا.  يبقى  كي  بجنون  �شبتز  كافح  والياأ�ش، 
الف�شية  املدالة، واالأنفا�ش  امل�شعة، واالأل�شن  العيون  ال�شامتة، ذات 
دوائر  راأى  اأن  له  �شبق  كما  حوله،  ت�شيق  اأعلى،  اإىل  املت�شاعدة 
اأنه  ما هنالك  املا�شي. كل  تن�شم على خ�شوم مهزومني يف  اأخرى 

هو املهزوم هذه املرة.
�شيئًا  الرحمة  كانت  ينثني.  ال  )بك(  كان  له.  اأمل  ثمة  يكن  مل 
االأخرية.  االندفاعة  اأجل  من  ناور  رقة.  االأكرث  لالأجواء  حمفوظًا 
كانت الدائرة قد �شاقت حتى �شار مبقدوره اأن يح�ش اأنفا�ش كالب 
الهو�شكي حول اأطرافه. كان مبقدوره اأن يراها، خلف �شبتز واإىل 
كل من اجلانبني، ن�شف مقرف�شة ا�شتعدادًا للوثوب، وعيونها مثبتة 
عليه. بدا اأن توقفًا �شيحل. كان كل حيوان عدمي احلركة كما لو اأنه 
اإىل  يتعرث  كان  فيما  وانت�شب  ارتع�ش  وحده  �شبتز  حجرًا.  ا�شتحال 
وراء واإىل اأمام، هارًا بتهديد مرعب، كما لو ليخيف املوت الو�شيك. 
ثم قفز )بك( اإىل الداخل واخلارج، ولكن فيما كان داخاًل كانت كتف 
قد قابلت كتفًا، مبا�رشة، اأخريًا. اأ�شبحت الدائرة املعتمة نقطة فوق 
اجلليد املغطى ب�شوء القمر فيما اختفى �شبتز عن االأنظار. وقف )بك( 
وتطلع اإىل اأمام، البطل الناجح، الوح�ش االأزيل امل�شيطر الذي حقق 

قتله ووجده جيدًا.
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4- من ك�سب لي�سود

- اإيه، ماذا اأقول؟ اأنا اأتكلم �شدقًا عندما اأقول )بك( ذاك �شيطانًا«. 
كان ذلك خطاب فران�شوا يف ال�شباح التايل عندما اكت�شف �شبتز 
اإىل اجلروح  واأ�شار  النار  اإىل  قاده  باجلراح.  ناق�شًا و)بك( مغطى 

على �شوء النار.
قال بريو، فيما كان ي�شتطلع املزق واجلروح الفاغرة:

- »وذلك �شبتز يحارب كاجلحيم«. فكان جواب فران�شوا:
- »وذلك )بك( يحارب مثل جحيمني. واالآن �شتوفر الوقت. مل 

يعد هناك �شبتز، فلي�ش هناك مزيد من امل�شاكل، اأكيد«.
�شائق  انطلق  الزحافة،  و�شحن  املخيم  معدات  بريو  حزم  فيما 
�شي�شغله  كان  الذي  املكان  اإىل  )بك(  خف  الكالب.  لي�رشج  الكالب 
�شبتز، ولكن فران�شوا، اإذ مل يالحظه، جلب �شول ليك�ش اإىل املركز 
املرغوب بحرارة، اإذ كان �شول ليك�ش – ح�شب تقديره – اأح�شن كلب 
قائد مما تبقى. قفز )بك( على �شول ليك�ش يف غ�شب م�شعور، دافعًا 

اإياه اإىل وراء وواقفًا يف مكانه.
- »ايه؟ ايه؟«، �رشخ فران�شوا، وهو ي�شفع فخذيه بان�رشاح.

- »انظر اإىل ذاك )بك(. وهو يقتل ذاك �شبتز، هو يفكر اأن ياأخذ 
العمل«، ثم �رشخ:

- »ابعد، يا وقح!«، ولكن )بك( رف�ش اأن يتزحزح.
ام�شك فران�شوا، )بك( من نقرة العنق، ومع اأن الكلب هر مهددًا، 
اإال اأنه جّره جانبًا وو�شع �شول ليك�ش حمّله. مل يحب الكلب العجوز 
اأنه يخ�شى )بك(. كان فران�شوا عنيدًا متعنتًا،  ذلك. وبان بو�شوح 
ولكن عندما اأدار ظهره، كان )بك( قد حّل ثانية حمل �شول ليك�ش، 
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فران�شوا،  غ�شب  االن�رشاف.  يف  راغب  غري  قط  يكن  مل  الذي 
ف�رشخ:

- االآن، بحق الله، �شاأعاجلك!«، وعاد ويف يده هراوة ثقيلة.
اأنه  كما  ببطء،  احلمراء، فرتاجع  البلوزة  ذا  الرجل  )بك(  تذكر 
مل يحاول اأن يهجم عندما جيء ب�شول ليك�ش مرة اأخرى اإىل اأمام. 
ولكنه اأخذ يدور حوله خارج مدى الهراوة بال�شبط، هارًا مبرارة 
وغ�شب، وفيما كان يدور راح يراقب الهراوة كما لو ليتخل�ش منها 

اأو يرميها فران�شوا، الأنه كان قد �شار عاقاًل فيما يتعلق بالهراوة.
ا�شتعد،  عندما  )بك(،  نادى  ثم  �شوؤونه،  ليعالج  ال�شائق  ذهب 
لي�شعه يف مكانه القدمي اأمام ديف. تراجع )بك( خطوتني اأو ثالثًا. 
الحقه فران�شوا، مما جعله يرتاجع اأكرث. بعد وقت ق�شري من هذا، 
علقة.  يخ�شى  كان  )بك(  اأن  معتقدًا  جانبًا،  الهراوة  فران�شوا  رمى 
يتخل�ش من  اأن  – ال  يريد  )بك( كان يف متّرد �رشيح، كان  ولكن 
�رشب الهراوة، بل – اأن يح�شل على القيادة. كانت له بفعل احلق. 

كان قد ا�شتحقها بجدارة، وما كان لري�شى باأقل منها.
ا�شرتك بريو. وجعاله يرك�ش بينهما �شاعة تقريبًا. رميا هراوات 
عليه. راوغ متخل�شًا. �شتماه، و�شتما اآباءه واأمهاته من قبل، وكّل 
ج�شده  على  �شعرة  وكل  جيل،  اأبعد  حتى  بعده  �شياأتي  الذي  ن�شله 
وقطرة دم يف عروقه، فكان يرد على ال�شتيمة بالهرير ويبقى بعيدًا 
وحول  حوله  يرتاجع  كان  بل  يهرب،  اأن  يحاول  مل  منالهما.  عن 
�شيعود  رغبته،  تتحقق  عندما  اأنه،  مك�شوف  ب�شكل  معلنًا  املخيم، 

وي�شري �شاحلًا.
جل�ش فران�شوا وحك راأ�شه. ونظر بريو اإىل �شاعته فاأخذ يجدف. 
كان الوقت يطري، وكان يجب اأن يكونوا على الطريق قبل �شاعة. 
حك فران�شوا راأ�شه ثانية. حّكه وك�رّش يف خجل بوجه املرا�شل، الذي 
هز كتفيه اإ�شارة اإىل اأنهما قد ف�شال. ثم ذهب فران�شوا اإىل حيث كان 
يقف �شول ليك�ش، ونادى )بك(. �شحك )بك(، كما ت�شحك الكالب، 



46

ومع ذلك بقي مبتعدًا حلد ما. حل فران�شوا عنان �شول ليك�ش واأعاده 
اإىل مكانه االأول. كان الفريق يقف م�رشجًا اإىل الزحافة يف خط غري 
اإال يف املقدمة.  منف�شم، جاهزًا للطريق. مل يكن ثمة مكان ل� )بك( 
ومرة اأخرى نادى فران�شوا، ومرة اأخرى �شحك )بك( وبقي بعيدًا.

- »ارم الهراوة«، اأمر بريو.
�شاحكًا  م�رشعًا،  يقرتب  )بك(  جعل  مما  فران�شوا،  ا�شتجاب 
قد  عنانه  كان  الفريق.  راأ�ش  على  موقعه  اإىل  وا�شتدار  بانت�شار، 
كان  واإذ  عليها،  جتّمد  الذي  الثلج  من  اأخرجت  قد  والزحافة  ثبت، 

الرجالن قد بداآ يرك�شان فقد انطلقوا ليدخلوا طريق النهر.
كما �شبق ل�شائق الكالب اأن نعت )بك( عاليًا، بال�شيطان، وجد اأنه 
اأخذ )بك(  – والنهار ال زال فتيًا. بلمحة واحدة  اأنق�ش من قيمته  قد 
واجبات القيادة، وحيثما كان احلكم مطلوبًا، وكذلك التفكري ال�رشيع 
والعمل ال�رشيع، كان يعر�ش نف�شه متفوقًا حتى على �شبتز، الذي مل 

ي�شبق لفران�شوا اأن راأى ندًا له قط.
ولكن )بك( كان يتفوق يف اإ�شدار القانون وجعل زمالئه ينّفذونه. 
القيادة. مل يكن ذلك من �شاأنهما.  بتبّدل  يباِل ديف و�شول ليك�ش  مل 
اإىل حد كبري يف االأعنة. وما دام  اأن يكدا واأن يكدحا  كان واجبهما 
ليباليان مبا يقع. كان ميكن  فاإنهما ما كانا  ذلك ال جتري مقاطعته، 
لبيلي – الطيب – اأن يقود، قدر تعلق االأمر بهما، ما دام مبقدوره 
اأن يحفظ النظام. وعلى كل حال، فقد �شار بقية اأفراد الفريق �شعبي 
انطلق  عندما  ده�شتهم  وا�شتدت  االأخرية،  �شبتز  اأيام  خالل  املرا�ش 

)بك( يعيدهم اإىل و�شعهم الطبيعي.
ليحمل  يكن  مل  والذي  )بك(،  اأعقاب  يف  يجر  الذي  بايك،  كان 
الأن  م�شطرًا  كان  مما  اأكرث  ال�شدر  حزام  على  واحدة  اأون�شة  وال 
يحمل، كان يهتز بخفة وتكرار للك�شل. وقبل اأن يكون اليوم االأول 
اأن جر يف حياته. ويف  له  �شبق  اأكرث مما  يجر  كان  فاإنه  انتهى،  قد 
اأمر  وذلك   – بق�شوة  الغا�شب،  جو،  عوقب  باملخيم،  االأوىل  الليلة 
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بف�شل  بب�شاطة،  اأنفا�شه،  )بك(  كتم  لقد  قط.  فعله  يف  �شبتز  ينجح  مل 
تفوق الوزن، وراح يجرحه حتى توقف عن النه�ش وبداأ ُيَهمهم طلبًا 

للرحمة.
�رشعان ما ا�شتعيد االإيقاع العام للفريق. ا�شتعاد ت�شامنه القدمي، 
وعادت الكالب تنط جميعًا مثل كلب واحد يف االأعنة. وعند ال� )رنك 
رابيد�ش(، اأ�شيف هو�شكيان من املنطقة، هما )تيك( و )كونا(، اإىل 
اأنفا�ش  خطف  قد  )بك(  اأدخلهما  به  الذي  االحتفاء  وكان  الفريق، 

فران�شوا، ف�رشخ:
األف  ي�شتحق  هو  اأب��دًا،  ال،  )بك(!  كلب  هذا  مثل  اأَر  مل  »اأب��دًا   -

دوالر، والله! ايه، ماذا تقول يا بريو؟«.
فهز بريو راأ�شه موافقًا. كان قد �شبق الرقم القيا�شي لل�رشعة االآن، 
وكان يك�شب املزيد يومًا بعد يوم. كان الطريق يف حال ممتازة، جيد 
التما�شك و�شلبًا. ومل يكن ثمة ثلج حديث ال�شقوط تنبغي جماهدته. مل 
يكن الطق�ش �شديد الربودة. وقد هبطت درجة احلرارة اإىل خم�شني 
حتت ال�شفر وبقيت عند هذا احلد طيلة ال�شفرة. كان الرجالن اأحدهما 
كة، فيما عدا  يرك�ش واالآخر يركب بالتناوب، واأبقيا الكالب متحرِّ

توقفات معدودة. 
ال� )ثرتي مايل( مك�شوًا ن�شبيًا باجلليد، وقد اجتازوا يف  كان نهر 
خروجهم ليوم واحد ما كان ي�شتغرق منهم ع�رشة اأيام يف الدخول. 
هور�ش  )وايت  اإىل  )ليبارج(  بحرية  اأ�شفل  من  واحدة  انطالقة  ويف 
مبعدة  على   – )بينيت(  و  )تاغي�ش(  و  )مار�ش(  وعرب  رابيد�ش(. 
الرجل  اأن  فائقة بحيث  – طاروا ب�رشعة  البحريات  �شبعني مياًل من 
الذي كانت نوبته يف الرك�ش قد قطر اإىل الزحافة بطرف حبل. ويف 
ال� )وايت باث( وهبطوا  الثاين اجتازوا  الليلة االأخرية من االأ�شبوع 
حتت  املوانئ  واأر�شفة  )�شكاغواي(  اأ�شواء  جاعلني  البحر  منحدر 

اأقدامهم.
كان جريًا قيا�شيًا. كل يوم من اأربعة ع�رش يومًا قطعوا اأربعني مياًل 
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اأيام كان بريو وفران�شوا يوجهان ال�شدور  يف املعدل. وطيلة ثالثة 
اإىل اأعلى ال�شارع الرئي�ش ل�شكاغواي واأ�شفله، وقد اأمطرا بدعوات 
ال�رشاب، يف حني �شار الفريق املركز الدائم حل�شد متعبد من حمبي 
الكالب و�شواقها. ثم طاب لثالثة رجال اأ�رشار اأو اأربعة اأن ي�شلبوا 
االهتمام  فانحرف  وفاقًا،  جزءًا  البهارات  علب  مثل  فثقبوا  املدينة 
ا�شتدعى  اأوامر ر�شمية.  اأخرى. وبعدئذ جاءت  اإىل رموز  ال�شعبي 
فران�شوا )بك( اإليه، ورمى ذراعيه حوله، وبكى على فراقه. وكان 
الرجال،  من  غريهما  مثل  وبريو.  فران�شوا  من  راآه  ما  اآخر  ذلك 

خرجا من حياة )بك( اإىل االأبد.
توىل ا�شكوتلندي خال�شي م�شوؤولية رفاقه، واإىل جانب دزينة من 
فرق الكالب االأخرى بداأ العودة فوق الطريق املتعب اإىل داو�شن. 
مل يكن االآن رك�شًا هينًا، وال وقتًا قيا�شيًا، واإمنا كدح �شاق كل يوم، 
الكلمة من  الربيد، حتمل  قافلة  كانت  هذه  ثقيل، الأن  ووراءه حمل 
العامل اإىل الرجال الذين كانوا يبحثون عن الذهب حتت ظالل القطب.
به  مفتخرًا  للعمل،  جيدًا  عونًا  كان  ولكنه  ذلك،  )بك(  يحب  مل 
كانوا  �شواء   – رفاقه  راأى  والأنه  ليك�ش،  و�شول  ديف  طريقة  على 
يفخرون بالعمل اأم ال – يوؤدون ق�شطهم. كانت حياة مملة، مت�شي 
وقت  ففي  كثريًا،  االآخر  ي�شبه  يوم  كل  كان  املاكنة.  كرتابة  برتابة 
معني من كل �شباح كان الطهاة يخرجون وتقام النار ويجري تناول 
الفطور. ثم، فيما كان البع�ش يفكون املخيم، كان اآخرون ي�رشجون 
الكالب، وكانوا يحلون على الطريق قبل اأن يهبط الظالم، ب�شاعة 
الليل، كان  الفجر. ويف  الذي كان ينذر بحلول  اأو نحوها، الظالم 
يقام املخيم. كان بع�شهم يقيم الطيات، ويقطع غريهم خ�شب الوقود 
اآخرون  كان  حني  يف  االأ�رشة،  العداد  الغليظة  ال�شنوبر  وجذوع 
غريهم يحملون املاء اأو الثلج للطباخني. وكذلك، كان يجري اإطعام 
اأنه  مع  الوحيدة،  اليوم  �شمة  العمل  هذا  كان  لها،  بالن�شبة  الكالب. 
كان ح�شنًا اأن يت�شكع الواحد، بعد اأكل ال�شمك، ملدة �شاعة اأو نحوها 
مع الكالب االأخرى، التي كان ثمة منها مائة وواحد. كان ثمة بينها 



49

)بك(  ل�  حققت  اأ�رشاها  مع  معارك  ثالث  ولكن  �شلبون،  مقاتلون 
– كانت  اأنيابه  – عندما كان ينت�شب ويك�رش عن  اأنها  الت�شيد، بحيث 

تبتعد عن طريقه.
اأكرث من كل �شيء، رمبا، كان يحب اأن يتمدد قريبًا من النار، 
اإىل  ممدودتان  االأماميتان  و�شاقاه  حتته،  مثنيتان  اخللفيتان  و�شاقاه 
اللهب.  نحو  حاملتني  ترم�شان  والعينان  مرفوع،  والراأ�ش  اأمام، 
واأحيانًا كان يفكر يف بيت القا�شي ميلر الف�شيح يف وادي �شانتا كالرا 
ايزابيل:  يف  اخلر�شاين،  ال�شباحة  حو�ش  يف  ال�شم�ش،  تقبله  الذي 
يتذكر  اليابانية، ولكنه كان  ال� )بغ())(  املك�شيكية، وتوت�ش:  اجلرداء 
العظيم  ال�رشاع  كرييل،  موت  احلمراء،  البلوزة  ذا  الرجل  اأكرث 
مع �شبتز، واالأ�شياء اجليدة التي اأكلها اأو يود لو كان اأكلها، مل يعان 
�شعورًا باحلنني اإىل الوطن. كان ال� )�شانالند( معتمًا وبعيدًا للغاية، 
ومل تكن لذكريات كهذه قوة عليه. وكانت اأكرث قوة ذكريات وراثته 
التي متنحه اأ�شياء مل ي�شبق له اأن راآها من قبل، األفة وا�شحة، والغرائز 
)التي مل تكن غري ذكريات اأ�شالفه التي ا�شتحالت عادات( التي خبت 
يف االأيام االأخرية، والتي – مع ذلك – ت�شارعت فيه وجتّددت حياتها 

فيه.
اأحيانًا، فيما كان يقعي هناك، رام�شًا حاملًا يف اللهب، كان يبدو 
هذه  عند  يقعي  كان  فيما   – واأنه  اأخرى،  نار  من  ينبعث  اللهب  اأن 
النار االأخرى – راأى رجاًل اآخر يختلف عن الطباخ اخلال�شي الذي 
كان اأمامه. كان هذا الرجل االآخر اأق�رش �شاقني واأطول ذراعني، 
وله ع�شالت �رشيطية متتالية ومعقدة اأكرث منها مدورة مكورة. كان 
�شعر هذا الرجل طوياًل ومت�شابكًا حد احلياكة، وكان راأ�شه مائاًل اإىل 
وراء حتت �شعره من العينني. نطق اأ�شواتًا غريبة، وكان يبدو خائفًا 
جدًا من الظالم، الذي كان يتطلع فيه با�شتمرار، مم�شكًا يف قب�شته، 

))(  ف�شيلة كالب �شغرية احلجم ق�شرية ال�شعر ملوية الذيل مغ�شنة الوجه خن�شاء 
االأنف.
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التي كانت تتعلق يف منت�شف الطريق بني ركبته و�شاقه، بع�شًا حتمل 
حجرًا ثقياًل مثبتًا يف نهايتها. يكاد يكون عاريًا، واجللد الرث الذي 
ثمة  كان  ولكن على ج�شده  مفروقًا على ظهره،  يتدىّل  النار  لّوحته 
�شعر كثيف. يف اأماكن معينة، عرب ال�شدر والكتفني واأ�شفل، خارج 
يكن  مل  تقريبًا.  كثًا  فراء  لي�شري  ينحاك  كان  والفخذين.  الذراعني 
يقف منت�شبًا، ولكن بجذع مال اإىل اأمام من الوركني، على �شاقني 
تنحنيان عند الركبتني. وحول ج�شده كانت ثمة مطاطية غريبة، اأو 
كتيقظ من  بالقطط، وتيقظ �رشيع  تكون خا�شة  تكاد  قابلية غريبة، 

يعي�ش يف خوف دائم من االأ�شياء املرئية وغري املرئية.
بني  وراأ�شه  النار  عند  يقعي  الرجل  هذا  كان  اأخرى  اأوقات  يف 
�شاقيه فينام. ويف مثل هذه احلاالت كان مرفقاه على ركبته، ويداه 
امل�شعرتني.  الذراعني  من  ليمطر  لو  كما  راأ�شه  على  م�شمومتان 
اأن يرى  النار، يف الظلمة املحيطة، كان مبقدور )بك(  ووراء تلك 
عدة جمرات م�شعة، اثنتني اثنتني، دائمًا اثنتني اثنتني، كان يعرف 
اأنها اأعني وحو�ش كوا�رش عظيمة. وكان مبقدوره اأن ي�شمع ان�شحاق 
اأج�شادها عرب االأجمة، واالأ�شوات التي كانت حتدثها يف الليل. واإذ 
ترم�شان  ك�شولتني  بعينني  )يوكون(،  ال�  �شفة  عند  هناك  يحلم  كان 
ال�شعر  جتعل  هذه  االآخر  العامل  وم�شاهد  اأ�شوات  كانت  النار،  نحو 
يقف على ظهره بطوله ويقف على اأطرافه عرب كتفيه وفوق رقبته، 
نحوه  في�رشخ  بنعومة،  ينبح  اأو  ومكتومًا،  خفي�شًا  يهمهم  اأن  اإىل 
الطباخ اخلال�شي: »هي، اأنت يا )بك(، ا�شتيقظ!«، حيث كان العامل 
االآخر يتال�شى ويتج�شد العامل احلقيقي لناظريه، وعندئذ كان ينه�ش 

ويتثاءب ويتمطى كما لو اأنه كان نائمًا.
يهرئهم.  ال�شاق  والعمل  والربيد وراءهم،  كانت رحلة �شعبة، 
كانوا قد فقدوا الكثري من اأوزانهم، وغدوا يف اأرداأ حال، ثم و�شلوا 
اأو  اأيام  ع�رشة  اأمدها  ا�شرتاحة  ينالوا  اأن  لهم  بد  ال  وكان  داو�شن، 
من  اليوكون  �شفة  هبطوا  يومني  خالل  ولكن  االأقل.  على  اأ�شبوع 
ال� )باراك�ش(، حمملني بر�شائل اإىل اخلارج. كانت الكالب متعبة، 
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ال�شماء  كانت  �شوءًا،  االأمور  تزداد  ولكي  يزجمرون،  وال�شائقون 
على  اأعظم  وجهدًا  ه�شًا،  طريقًا  يعني  هذا  كان  يوم.  كل  يف  تثلج 
ال�شائقون  كان  ذلك  ومع  الكالب،  على  اأ�شق  وجرًا  الراك�شني، 

من�شفني اأثناء االأمر كله، وقد فعلوا خري ما ميكنهم للحيوانات.
قبل  تاأكل  كانت  اأواًل.  بالكالب  العناية  جتري  كانت  ليلة،  كل 
اأي رجل ليبحث عن رداء نومه قبل  ال�شائقون، وما كان  ياأكل  اأن 
اأن يكون قد انتهى من فح�ش اأقدام الكالب التي كان يقودها. ومع 
ذلك، انهارت قواها. منذ بداية ال�شتاء كانت قد قطعت األفًا وثمامنائة 
األفًا  واإن  امل�شنية.  امل�شافة  تلك  طول  على  زالجات  �شاحبة  ميل، 
رافعًا  )بك(،  حتّملها  اأ�شقها.  عن  احلياة  من  لتخربك  ميل  وثمامنائة 
العمل وحمافظًا على االن�شباط، مع  اإىل م�شتوى  معنويات زمالئه 
اأنه هو نف�شه كان متعبًا جدًا. كان بيلي يبكي ويهمهم بانتظام يف نومه 
ليك�ش  �شول  اأما  اأي وقت،  منه يف  اأ�شد مرارة  ليلة. وكان جو  كل 

فكان ال يطاق، �شواء من جانبه االأعمى اأو من اجلانب االآخر.
ه قد  ولكن ديف هو الذي عانى اأكرث اجلميع. كان �شيء مما يخ�شّ
اأ�شابه اخلطاأ. كان قد �شار اأكرث همًا وا�شتعدادًا لال�شتثارة، وما اأن 
كان املع�شكر يقام حتى كان ي�شنع ع�شه، حيث كان �شائقه يطعمه، 
ما اأن كان يتحرر من ال�رشج، ويهبط، حتى كان ال يقف على قدميه 
االأحيان،  بع�ش  ويف  التايل.  ال�شباح  يف  اال�رشاج  وقت  اإىل  ثانية 
بال�شد  اأو  املفاجئ،  الزالجة  بتوقف  ين�شمر  كان  عندما  االأعنة،  يف 
لتحريكها، كان يبكي اأملًا. كان ال�شائق يفح�شه، ولكن مل يكن يتمكن 
من العثور على �شيء. وقد اهتم كل ال�شائقني باحلالة. كانوا يتحدثون 
عنها اأوقات الطعام، وعندما يدخنون اآخر غاليينهم قبل االخالد اإىل 
الفرا�ش. ذات ليلة عقدوا جل�شة ا�شت�شارية: جلب من ع�شه اإىل النار، 
ومت ال�شغط عليه و�شربه حتى �رشخ عدة مرات. كان �شيء ما على 
غري و�شعه يف الداخل، ولكن مل يكن مبقدورهم اأن ي�شخ�شوا عظامًا 

مك�شورة. مل يكن مبقدورهم اأن يكت�شفوا ذلك ال�شيء.
اأنه كان  بحيث  ال�شعف  بار(، كان من  )كا�شيار  بلوغ  عندما مت 



52

يتداعى با�شتمرار على االأعنة. اأوعز اال�شكتلندي اخلال�شي بالوقوف 
اإىل  ليك�ش،  �شول  التايل،  الكلب  رابطًا  الفريق،  من  واأخرجه 
خلف  يرك�ش  اإياه  تاركًا  )ديف(،  يريح  اأن  ق�شده  كان  الزالجة. 
اأنه  اأن ديف كان مري�شًا اإىل ذلك احلد، فقد ا�شت�شم  الزالجة. ومع 
فك  يجري  كان  فيما  اأ�شنانه  ويطحن  يعوي  فراح  اإخراجه،  يراد 
الذي  ليك�ش يف املركز  االأعنة، ويهمهم بقلب ك�شري فيما يرى �شول 
طاملا اأحرزه وخدم فيه هو. الأن فخر االأعنة والطريق كان فخره، 
ورغم اأنه كان مري�شًا بحيث بلغ �شفري املوت فاإنه مل يتحّمل اأن يقوم 

كلب اآخر بعمله.
على  الناعم  اجلليد  يف  زالقًا  تعرث  تتحّرك،  الزالجة  بداأت  عندما 
باأ�شنانه، مندفعًا �شده  ليك�ش  الطريق املخفوق، مهاجمًا �شول  طول 
وحماواًل اأن يدفعه بعيدًا اإىل اجلليد الناعم على اجلانب االآخر، مكافحًا 
اأن يقفز اإىل داخل اأعنته واأن ي�شري بينه وبني الزالجة، وكان طوال 
الوقت يئن وي�شتجري وي�رشخ بحزن واأمل. حاول اخلال�شي اأن يبعده 
بال�شوط، ولكنه مل يبال باجللد املوجع، ومل يكن قلب الرجل ليطاوعه 
اأن ي�رشب اأ�شد. رف�ش ديف اأن يجري بهدوء على الطريق وراء 
طول  على  التخبط  وا�شل  ولكنه  هينًا،  امل�شري  كان  حيث  الزالجة، 
اجلليد الناعم، حيث كان امل�شري اأ�شد ما يكون �شعوبة، حتى االجهاد. 
قطار  كان  فيما  مرير  باأمل  عاويًا  هوى،  حيث  ومتدد  هوى،  ثم 

الزالجات الطويل يجتازه م�شطربًا.
توقف  حتى  متعرثًا  يتابعهم  اأن  متكن  قّوته  من  االأخرية  بالثمالة 
ووقف  زالجته،  اإىل  الزالجات  عرب  تخبط  حيث  ثانية،  القطار 
اإىل جانب �شول ليك�ش. تلكاأ �شائقه حلظة كي يهيئ النار لغليونه من 
على  ان�شابت  كالبه.  وحّرك  ا�شتدار  ثم  وراءه.  كان  الذي  الرجل 
الطريق بافتقار ملحوظ لالندفاع، ولفتت روؤو�شها بع�رش، ثم توقفت 
منده�شة. كان ال�شائق منده�شًا اأي�شًا: مل تتحرك الزالجة. نادى على 
رفاقه كي ي�شهدوا املنظر: كان ديف قد ع�ش على عناين �شول ليك�ش 

االثنني، وكان يقف مبا�رشة اأمام الزالجة يف مكانه اخلا�ش.
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تو�شل بعينيه اأن يبقى هناك. حتري ال�شائق. حتدث رفاقه عن كيفية 
حتطيم الكلب لقلبه حني يحرم من العمل الذي يقتله، وتذكروا اأمثلة 
كانوا يعرفونها، عن كالب ماتت – بعد اإذ هرمت بحيث مل تكن تقوى 
على الكد، اأو اأ�شيبت فلم تعد تقوى عليه – الأنها حلت من االأعنة، 
وكذلك، فقد اعتربوا اأن من ال�شفقة – ما دام دايف �شيموت على اأية 
حال – اأن ميوت يف االأعنة، ر�شي القلب قانعًا. وهكذا، فقد اأ�رشج 
ثانية، وبفخر راح يجر كما يف ال�شابق، مع اأنه بكى اأكرث من مرة، 
دون اإرادة، من ع�شة اأمله الباطني. وتهاوى عدة مرات وراح يجر 
يف االأعنة، وذات مرة دا�شته الزالجة، بحيث �شار يعرج بعد ذلك 

من اإحدى �شاقيه.
ولكنه متا�شك حتى مت بلوغ املخيم، حيث اأعد له �شائقه مكانًا قرب 
النار. طلع عليه ال�شباح فوجده ال�شائق اأ�شعف من اأن ي�شافر. وعند 
حلول وقت االإ�رشاج حاول اأن يزحف اإىل �شائقه. وبجهود م�شنية 
اأمام  اإىل  كالدودة  زحف  ثم  هوى.  ثم  تعرث  قوائمه،  على  نه�ش 
كان  زمالئه.  على  تو�شع  ال�رشاجة  معدات  كانت  حيث  اإىل  ببطء 
املتقطعة،  احلركة  من  بنوع  بدنه  وي�شحب  االأماميتني  قائمتيه  يقدم 
ملزيد من  اأخرى  قدمًا مرة  االأماميتني وينط  قائمتيه  يقدم  حيث كان 
البو�شات. تخّلت عنه قواه، واآخر ما راأى منه زمالوؤه كونه ممددًا 
فاغرًا فاه على الثلج ي�رشخ نحوهم بحزن. ولكن بقي مبقدورهم اأن 
ي�شمعوه يعوي باأ�شى حتى اأ�شبحوا خارج مدى الب�رش وراء حزام 

من خ�شب النهر.
ببطء  اأدراج��ه  اخلال�شي  اال�شكتلندي  وعاد  القطار.  توقف  هنا 
اإطالقة  الكالم. دوت  الرجال عن  تركوه. كف  الذي  املع�شكر  اإىل 
م�شد�ش. عاد الرجل م�رشعًا. فرقعت ال�شياط، وخ�شخ�شت االأحزمة 
)بك(  ولكن  الطريق،  طول  على  الزالجات  واهتزت  بابتهاج، 

عرف، وعرف كل كلب، ما جرى خلف نطاق االأ�شجار النهرية.
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5 - كد العنان والطريق

ويف  لداو�شن،  واتر(  )�شلت  بريد  مغادرة  من  يومًا  ثالثني  بعد 
مقدمته )بك( وزمالوؤه، و�شل اإىل �شكاغواي. كانت القافلة يف اأ�شواأ 
اأرطال  ت�شاءلت  وقد  منال.  اأي  البلى  منها  نال  رثة  ممزقة  حال، 
)بك( املائة واالأربعون اإىل مائة وخم�شة ع�رش. وكان بقية زمالئه، 
ن�شبيًا.  منه  اأكرث  وزنًا  فقدوا  قد  وزنًا،  اأخف  كالبًا  كانوا  اأنهم  مع 
فبايك، املتمار�ش، الذي غالبًا ما لفق بنجاح – اأثناء حياته املخادعة 
– �شاقا موجعة، كان االآن يعرج بلهفة. وكان )�شول ليك�ش( يعرج، 

ودوب يعاين من عظم كتف مر�شو�ش.
كانوا جميعًا يعانون من تقرح االأقدام. مل تبق فيهم اإمكانية قفزة 
اأبدانهم  �شالة  الطريق،  بتثاقل على  تت�شاقط  اأقدامهم  اأو خفقة. كانت 
وم�شاعفة اإجهاد يوم كامل. مل يكن بهم �شيء غري اأنهم كانوا متعبني 
املخت�رش  اجلهد  عرب  يتاأتى  الذي  املميت  التعب  يكن  مل  املوت.  حتى 
والفائق، والذي يكون ال�شفاء منه م�شاألة �شاعات، ولكنه كان التعب 
والذي  للقوة،  واملتطاول  البطيء  النزف  عرب  يتاأتى  الذي  املميت 
الكد. مل تكن ثمة قوة معافاة قد تبقت، وال  يجري طيلة �شهور من 
منها  متخلفة  ثمالة  اآخر  كلها،  ا�شتعملت  فقد  ت�شتدعي.  احتياطية  قوة 
ن�شيج حي، كل خلية، متعبة، متعبة حتى  – كانت كل ع�شلة، كل 
قد  كانوا  اأ�شهر  خم�شة  من  اأقل  ففي  يرّبره.  ما  لذلك  وكان  املوت. 
�شافروا األفني وخم�شمائة ميل، مل ي�شرتيحوا – اأثناء االألف والثمامنئة 
ميل االأخرية منها – اأكرث من خم�شة اأيام. وعندما بلغوا �شكاغواي، 
كان وا�شحًا اأنهم يف الرمق االأخري. كانوا بالكاد يبقون على االأعنة 
م�شدودة، وعلى الطرق املنحدرة كانوا بالكاد يتمكنون من االبتعاد 

عن طريق الزالجة.
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اأيتها االأقدام امل�شكينة املوجوعة«. هكذا كان ال�شائق  - »تقّدمي، 
ي�شجعهم فيما كانوا يتعرّثون هابطني �شارع �شكاغواي الرئي�ش.

- »هذا هو االأخري. ثم �شننال راحة واحدة طويلة. ها؟ موؤكد. 
راحة طويلة فاخرة«.

كان ال�شائقون يتوقعون – بثقة – توقفا طوياًل. فهم اأنف�شهم قطعوا 
العقل  اأكرث من يومني، وبحكم  اأن ي�شرتيحوا  األفًا ومائتي ميل دون 
الرجال  ولكن  االأمد.  متطاول  توقفًا  ي�شتحقون  كانوا  واالإن�شاف 
احلبيبات  وكانت  الكرثة،  من  كانوا  الكلوندايك  اإىل  اندفعوا  الذين 
يندفعوا،  اأو  يندفعن،  مل  والذين،  الالتي،  واالأقارب  والزوجات 
عمالقة.  اأبعادًا  يكت�شب  كان  املح�شور  الربيد  اأن  بحيث  الكرثة  من 
من  طازجة  وجبات  كانت  ر�شمية.  اأوام��ر  ثمة  كانت  فقد  وكذلك 
كالب خليج هد�شون قد جيء بها كي حتل حمل الكالب التي مل تكن 
اأن يتم التخل�ش من غري الالئقة، ومبا  جديرة باالأعنة. كان املقرر 
اأن  املفرو�ش  فقد كان  الدوالرات،  قيمة من  اأقل  الكالب كانت  اأن 

تباع.
كانوا  كم  اأثناءها  وزم��الوؤه  )ب��ك(  اكت�شف  اأي��ام،  ثالثة  مرت 
رجالن  جاء  الرابع،  اليوم  �شباح  يف  ثم،  حقًا.  و�شعفاء  متعبني 
من الواليات املتحدة وا�شرتياهم، ب�رشاجتهم، لقاء ثمن بخ�ش. كان 
الرجالن يخاطبان بع�شهما ب� )هال( و )ت�شارلز(. كان ت�شارلز يف 
منت�شف العمر، خفيف اللون، له عينان �شعيفتان دامعتان و�شاربان 
ال�شفة  على  كاذبًا  مظهرًا  م�شفيًا  اأعلى،  اإىل  وحيوية  بقوة  معقوفان 
املتهدلة بارتخاء، التي كان يخفيها. وكان هال فتى يف التا�شعة ع�رشة 
اأو الع�رشين، يحمل م�شد�ش )كولت( كبريًا و�شكني �شيادين يف نطاق 
يلمع مما يحمل من اإطالقات. كان هذا النطاق ال�شيء االأكرث بروزًا 
فيه: كان يعلن عن فجاجته وال خربته، فجاجة خال�شة ال ت�شدق. 
رجلني  قيام  واأن  مكانهما،  غري  يف  الرجلني  اأن  جدًا  وا�شحًا  كان 
مثلهما باملغامرة يف ال�شمال جزء من غمو�ش االأ�شياء التي متر دون 

اأن يفهمها اأحد.
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ووكيل  الرجل  بني  ينتقل  املال  وراأى  امل�شاومة،  )بك(  �شمع 
الربيد  قطار  و�شواق  اخلال�شي  اال�شكتلندي  اأن  فعرف  احلكومة، 
كانوا يخرجون من حياته يف اأعقاب بريو وفران�شوا واالآخرين الذين 
رحلوا من قبل. وعندما �شيق مع زمالئه اإىل خميم املالكني اجلدد، 
ن�شف  خيمة  عناية،  اأدنى  على  يدل  وال  فو�شويًا  �شاأنًا  )بك(  راأى 
من�شوبة، �شحونًا غري مغ�شولة، كل �شيء يف فو�شى، وكذلك فقد 
زوجة  كانت  )مر�شيد�ش(،  ي�شميانها  الرجالن  كان  ام��راأة.  راأى 

ت�شارلز واأخت هال – جماعة عائلية لطيفة.
ويحملون  اخليمة  يفّكون  �رشعوا  عندما  بتفّهم  )ب��ك(  راقبهم 
باأّن ثمة الكثري من اجلهد الذي ينبغي  الزالجة. كانت حالهم توحي 
اخليمة  طي  مت  العمل.  ي�شبه  مبا  قط  توحي  تكن  مل  ولكنها  �رشفه، 
اأطباق  رزم  ومت  مرات.  بثالث  ينبغي  مما  اأكرب  خرقاء  رزمة  يف 
با�شتمرار  ال�شفيح دون غ�شيل. وكانت مر�شيد�ش تتحّرك منح�رشة 
هداية  لها،  نهاية  ال  ثرثرة  يف  ا�شتمرت  فيما  الرجلني  طريق  يف 
ون�شحًا، فعندما و�شعا كي�ش ثياب على مقدمة الزالجة، اقرتحت اأن 
ينقل اإىل املوؤخرة، وعندما و�شعاه على املوؤخرة، وغطياه برزمتني 
ذلك  اآخر غري  لي�شعها مكان  ما كان  من�شية  اأ�شياء  اكت�شفت  اأخريني، 

الكي�ش، فاأنزاله ثانية.
مك�رّشين،  وتطّلعوا،  جم��اورة  خيمة  من  رج��ال  ثالثة  خرج 

واأحدهم يغمز لالآخر. ثم قال اأحدهم:
- »اإن لديكم حماًل جمياًل متامًا كما هو. ول�شت اأنا من يقول لكم 
مكانكم«،  كنت  لو  اخليمة  بتلك  الأهتم  كنت  ما  ولكني  تفعلون،  ما 

ف�رشخت مر�شيد�ش، وهي ترمي يديها يف خوف ظاهر:
- »اأمر ال يحلم به اأحد! كيف ميكنني اأن اأتدّبر اأموري من دون 

خيمة؟«، فاأجاب الرجل:
- »الوقت ربيع، ولن ت�شاديف مزيدًا من اجلو البارد«. فهّزت 
راأ�شها بت�شميم، و�شع ت�شارلز وهال اآخر االأمتعة واخلردوات فوق 
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جبل احلمل. ت�شاءل اأحد الرجال:
- »هل تظن اأنها ميكن جرها؟«. فت�شاءل ت�شارلز باقت�شاب نوعًا 

ما:
- »ومل ال؟«، فاأ�رشع الرجل يقول بلطف:

- »اأوه، اإنه ح�شن. ح�شن. كنت اأت�شاءل فقط، هذا كل ما هناك. 
اأدار ت�شارلز ظهره و�شد احلبل  اأثقل �شيء يف العامل«.  اأنها  يبدو يل 
الذي مل يكن ح�شنًا قط. واأكد  االأمر  ا�شتطاع،  باأح�شن ما  اأ�شفل  اإىل 

ثان من الرجال:
- »وت�شتطيع الكالب بالتاأكيد اأن ت�شري طول النهار ووراءها ذلك 

املتاع ال�شئيل«.
فقال هال، باأدب يبعث على االجنماد:

ب�شوطه  ول��ّوح  التوازن،  ع�شا  بيده  واأم�شك  »بالتاكيد«،   -
باالأخرى، �شارخًا:

- »تقدموا! تقدموا يا اأنتم!«.
ثم  ثوان،  ب�شع  نفو�شها  واأجهدت  االأعنة،  ت�شد  الكالب  قفزت 
ارتخت. مل تكن قادرة على حتريك الزالجة، ف�رشخ. وهو ي�شتعد 

جللدها بال�شوط:
- »الوحو�ش الك�شلى. �شاأريها«.

ولكن مر�شيد�ش تدخلت، باكية:
- »اأوه، هال، ال ينبغي«، ثم – وهي مت�شك بال�شوط وت�شده منه:
باأنك لن تكون فظًا  اأن تعد  امل�شاكني! واالآن، يجب  - »االأعزاء 
معها ملا تبقى من الرحلة، واإال فاإنني لن اأتقدم خطوة«، فعنفها اأخوها:

- »يا للكمية الغالية التي تعرفينها عن الكالب! واإنني الأمتنى اأن 
ت�شوطيها  اأن  وعليك  ذلك،  فاأعلمي  ك�شلى،  اإنها  و�شاأين.  ترتكيني 
اأيًا كان. ا�شاأيل  لتح�شلي منها على اأي �شيء. تلك طريقتها، ا�شاأيل 

اأحد هوؤالء الرجال«.
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نظرت مر�شيد�ش اإليهم م�شتطلعة، وقد كتب على وجهها اجلميل 
بغ�ش ال يو�شف ملراأى االأمل.

وجاء اجلواب من اأحد الرجال:
اإن اأردت اأن تعرف، امل�شاكني جمهدة،  - »اإنها �شعيفة كاملاء، 
الال  ب�شفتيه  هال،  فقال  الراحة«.  اإىل  بحاجة  اإنها  الق�شية.  تلك هي 

ملتحيتني:
- »لتنم�شح الراحة«، ف�شاحت مر�شيد�ش:

- اأوه«، متاأملة واآ�شفة من ال�شتيمة.
ولكنها كانت خملوقة ذات روح ع�شائرية، فاندفعت للتو حلماية 

اأخيها، قائلة على نحو ذي مغزى:
ما  تفعل  اأن  ولك  ت�شوق كالبنا  اإنك  الرجل.،  بذلك  تبال  - »ال 

تراه االأف�شل معها«.
باجتاه  اأنف�شها  الكالب. فرمت  �شوط هال على  اأخرى وقع  مّرة 
االأعنة، وحفرت بقوائمها اجلليد املرتاكم، هبطت نحوه، وعر�شت 
كل قواها. متا�شكت الزالجة كما لو اأنها كانت مر�شاة. وبعد حماولتني 
عندما  بوح�شية،  ي�شفر  ال�شوط  كان  الهثة.  �شاكنة  الكالب  وقفت 
)بك(،  اأمام  ركبتيها  على  �شقطت  اأخرى.  مرة  مر�شيد�ش  تدخلت 

والدموع يف عينيها، وطّوقته بذراعيها، باكية بتعاطف:
لن  وعندئذ   - اأ�شد؟  ت�شحبون  ال  مل  امل�شاكني.  االأع��زاء  »اأيها   -
كان  ما  بحيث  التعا�شة  من  كان  ولكنه  )بك(،  يجبها  مل  ت�شاطوا«. 

ليقاومها، معتربًا ذلك جزءًا من عمل النهار التعي�ش.
وتكلم اأحد املتفرجني االآن، بعد اأن كان ي�رش اأ�شنانه ليمنع الكالم 

ال�شاخن:
- »لي�ش االأمر اأنني اأبايل قالمة ظفر مبا �شيجري لكم، ولكن من 
اأن ت�شاعدها اإىل حد  اأقول لك، اإن مبقدورك  اأن  اأجل الكالب ال بد 
بفعل  حم�شوران  االنزالق  لوحي  اأن  الزالجة،  تلك  تفك  باأن  كبري 

االجنماد. ارم ثقلك على ع�شا التوازن، ميينًا وي�شارًا، وفكها«.
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هال  �شمع  اإذا   – امل��رة  هذه  ولكن  املحاولة،  جرت  ثالثة  م��ّرة 
الن�شيحة – فك اللوحني اللذين كانا متجمدين حتى االنغراز باجلليد. 
متلمل قدما الزالجة املحّملة �شعبة االإدارة، اإذ كافح )بك( وزمالوؤه 
االأمام كان  اإىل  ياردة  بعد مائة  ال�رشبات. على  ب�شعار حتت مطر 
الرئي�ش. وكان احلفاظ على  ال�شارع  اإىل  بحدة  يلتف وينحدر  املمر 
ا�شتقامة الزالجة املثقلة وتوازنها يتطلب رجاًل جمّربًا، ومل يكن هال 
تهاوت  حتى  الطريق  ا�شتدارة  حول  داروا  اأن  فما  الرجل.  ذلك 
الزالجة، دالقة ن�شف حملها عرب �شيور التثبيت ال�شائبة. مل تتوقف 
الكالب قط، وبقيت الزالجة – التي خف وزنها – مثبتة على جانبها 
وراء الكالب. كانت الكالب غ�شبى ب�شبب �شوء املعاملة التي تلقتها 
وحذا  راك�شًا،  فانفلت  غيظًا.  يتميز  )بك(  كان  الظامل.  واحلمل 

الفريق حذوه. �رشخ هال:
- »هوا! هوا!«، ولكنها مل تبال. اأخطاأ احلركة ف�شحبته الزالجة 
من قدميه، وانطرحت تطحنه، وانطلقت الكالب �شاعدة ال�شارع، 
املتاع  بقية  تبعرث  فيما كانت  اأمرًا جديدًا  �شكاغواي  اإىل مرح  م�شيفة 

على طول طريقها الرئي�ش.
االأ�شياء  وجتميع  الكالب  باإم�شاك  القلوب  طيبو  مواطنون  قام 
الكالب،  و�شعف  احلمل  ن�شف  الن�شيحة:  قّدموا  وكذلك  املبعرثة. 
اإن كانوا ينتظرون الو�شول اإىل داو�شن، ذلك ما قيل. اأ�شغى هال 
واأخته ون�شيبه دون اإرادة، ثم ن�شبوا اخليمة وفّكوا املتاع. خرجت 
على  املعّلبة  االأ�شياء  الأن  ي�شحكون،  الرجال  جعلت  معّلبة  اأمتعة 
كانوا  الذين  الرجال  اأحد  وقال  فقط.  للحلم  اأمر  الطويل(  )الطريق 

ي�شحكون وي�شاعدون:
- »البطانيات للفنادق. ن�شف هذا العدد كثري جدًا، تخّل�شوا منها. 
ارموا تلك اخليمة بعيدًا، وكل تلك ال�شحون – من �شيغ�شلها، على اأية 

حال؟ يا اإلهي! اأتظنون اأنكم م�شافرون بالقطار ال�رشيع؟«.
مر�شيد�ش  وبكت  الزوائد.  من  ال�شارم  التخل�ش  كان:  وهكذا 
عندما كومت حقائب مالب�شها على االأر�ش و�شار يرمى منها قطعة 
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اإثر قطعة. بكت يف العموم. كما راحت تبكي ب�شورة خا�شة على كل 
�شيء يرمى. �شمت يديها حول ركبتيها، موؤرجحة نف�شها اإىل وراء 
واإىل اأمام بفوؤاد مك�شور. اأكدت اأنها لن تتحرك بو�شة واحدة، حتى 
�شخ�ش  كل  اإىل  تو�شلت  )ت�شارلزات(،  ال�  من  دزينة  اأجل  من  وال 
االآخر م�شحت عينيها وانطلقت لرتمي حتى مواد  �شيء، ويف  وكل 
ك�شوة كانت �رشورات موؤكدة. ويف اندفاعها، وبعد اأن انتهت من 

اأغرا�شها، هاجمت اأغرا�ش رجليها وع�شفت بها مثل اإع�شار.
 – اأنها قل�شت  – رغم  االأمتعة  لها ذلك، كانت  اأن مت  بعد  وحتى 
ما تزال ذات حجم رهيب. وخرج ت�شارلز وهال يف امل�شاء فا�شرتيا 
التي  ال�شتة  الكالب  اإىل  م�شافة  هذه،  جعلت  خارجية.  كالب  �شتة 
كانت ت�شكل اأ�شل الفريق، باالإ�شافة اإىل )تيك( و )كونا( الهو�شكيني 
اللذين مت احل�شول عليهما عند )رنك رابيدز( يف الرحلة القيا�شية – 
اأربعة ع�رش. ولكن الكالب اخلارجية،  مما جعل الفريق مكونًا من 
مع اأنها اأدخلت، عمليًا، بعنف اإىل الفريق، مل تكن ت�شاوي الكثري. 
كان ثالثة منها من �شنف ال� )بوينرت( ))( من ذوات ال�شعر الق�شري، 
�شاللة  من  هجينني  االآخران  كان  بينما   ،)(( )نيوفاونلندي(  واأحدها 
القادمون  هوؤالء  �شيئًا،  يعرفون  اأنهم  عليهم  يبدو  يكن  مل  متو�شطة. 
اأنه  ومع  با�شمئزاز،  اإليهم  ينظرون  ورفاقه  )بك(  كان  اجل��دد. 
علمهم، ب�رشعة، اأماكنهم وما ال ينبغي لهم اأن يفعلوه، فاإنه مل ي�شتطع 
اأن يعلمهم ما ينبغي اأن يفعلوا. مل يتقبلوا العنان وال الطريق بي�رش. 
بفعل  االأنف�ش  وحمطمي  حمتارين  كانوا  فاإنهم  الهجينني،  وبا�شتثناء 
املعاملة  �شوء  فيها وبفعل  اأنف�شهم  التي وجدوا  الغريبة  الوح�شية  البيئة 
التي تلقوها. اأما الهجينان، فكانا بال نف�ش اأ�شاًل، وما كان �شيء فيهما 

مما يتحّطم، عدا عظامهما.

الطريدة  ي�شم رائحة  القوام  )املوؤ�رش(، وهو كلب كبري احلجم نحيل  يعني:    )((
فيبقى يوؤر نحوها.

اللون،  ال�شعر �شوداء  ال�شمالية. وهي كبرية احلجم كثة  اأمريكا  ))(  من كالب 
غالبًا. ذات ذكاء فوق املتو�شط.
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واإذا كان القادمون اجلدد يائ�شني بائ�شني، والفريق القدمي م�شتنفدًا 
بفعل االألفني واخلم�شمائة ميل من الطريق امل�شتمر، فقد كان االأفق كل 
�شيء عدا كونه براقًا. ومع ذلك، فقد كان الرجالن مرحني، وكانا 
فخورين، اأي�شًا. كانا يقومان باالأمر ح�شب االأ�شول، باأربعة ع�رش 
كلبًا. لقد راأيا زالجات اأخرى تغادر على الطريق اإىل داو�شن، اأو 
قادمة من داو�شن، ولكنهما مل يريا قط زالجة فيها عدد من الكالب 
مينع  �شبب  القطبية  االأ�شفار  طبيعة  يف  ثمة  كان  ع�رش.  اأربعة  يبلغ 
قيام اأربعة ع�رش كلبًا بجر زالجة واحدة، وهو اأن الزالجة الواحدة 
مل  وهال  ت�شارلز  ولكن  كلبًا.  ع�رش  اأربعة  طعام  حتمل  اأن  ميكن  ال 
يكونا ليعرفا هذا. كانا قد ح�شبا ال�شفرة على ورق: هذا املقدار للكلب 
الواحد، هذا العدد من الكالب، يف هذا العدد من االأيام، وال�شالم. 
واأطلت مر�شيد�ش من فوق كتفيهما وهزت راأ�شها بتفهم: كان االأمر 

كله ب�شيطًا للغاية!.
يف وقت متاأخر من �شباح اليوم التايل قاد )بك( الفريق الطويل 
وال  حياة  فال  الفريق:  يف  حي  هو  ما  ثمة  يكن  مل  ال�شارع،  �شاعدًا 
اندفاعة فيه وال يف زمالئه. كانوا قد بدوا متعبني حتى املوت. اأربع 
مرات �شبق له اأن غطى امل�شافة بني )�شولت واتر( وداو�شن، وكانت 
 – ومتعبًا  م�شتنفدًا   – اأخرى  مرة  الطريق  نف�ش  يواجه  باأنه  معرفته 
اأي  قلب  يكن  كما مل  ال�شغل،  قلبه يف  يكن  باملرارة. مل  ي�شعر  جتعله 
والقدمية ال  اخلارجية حيية ومرعوبة،  الكالب  اآخر. وكانت  كلب 

متتلك الثقة يف اأ�شيادها.
ذينك  على  االعتماد  ميكن  ال  اأنه  غام�شة  ب�شورة  )بك(  اأح�ش 
كانت  وفيما  �شيء،  اأي  يعرفون  يكونوا  مل  امل��راأة.  وتلك  الرجلني 
اأنهم ال ميكن اأن يتعلموا. كانوا جهلة بطيئني  االأيام متر كان يت�شح 
يف كل �شيء، من دون نظام وال �شبط، لقد ا�شتغرق اعدادهم ملخيم 
املخيم وحتميل  ذلك  لتفكيك  ليلة، ون�شف �شباح  ن�شف  منتظم  غري 
النهار  طوال  م�شغولني  يجعلهم  بت�شوي�ش  االأ�شول،  ح�شب  الزالجة 
ليقطعون  االأيام ما كانوا  بالتوقف واإعادة ترتيب احلمل. يف بع�ش 
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ومل  اأ�شاًل.  التحرك  عن  عجزوا  اأخرى  اأيام  ويف  اأميال،  ع�رشة 
النا�ش،  يقطعها  التي  امل�شافة  ن�شف  يقطعوا  اأن  يوم  اأي  يف  ينجحوا 

كقاعدة حل�شاباتهم بخ�شو�ش طعام الكالب.
باملبالغة  ذلك  عجلوا  ولكنهم  كالبهم.  طعام  ينفذ  اأن  حمتمًا  كان 
يف االإطعام، مقدمني اليوم الذي �شيبداأ فيه التجويع. وكان للكالب 
اخلارجية – التي مل تتدرب اأجهزة ه�شمها، بالتجويع املتعمد، على 
اأن تفيد اأكرب فائدة من اأقل القليل – �شهيات �شارية. وعندما اأخذت 
اأن  هال  قّرر  ب�شعف،  جتر   – هذا  اإىل  اإ�شافة   – املجهدة  الهو�شكية 
ولت�شيف  ف�شاعفها.  جدًا،  �شغرية  كانت  عليها  املتعارف  احل�شة 
دموعًا  عيناها  اغرورقت  وقد   – مر�شيد�ش  فاإن  اأبالة،  على  �شغثًا 
اأن  اإقناعه بالتملق  – حني مل ت�شتطع  وارتع�ش ال�شوت يف حنجرتها 
تغذيها  وراحت  ال�شمك  اأكيا�ش  من  �رشقت   – املزيد  الكالب  يعطي 
بحاجة  والهو�شكيات  )بك(  كان  ما  هو  الطعام  يكن  مل  ولكن  �رشًا. 
فاإن  خائبة،  �رشعة  يحققون  كانوا  اأنهم  ومع  الراحة.  واإمنا  اإليه، 

احلمل الذي كانوا يجّرونه كان ي�شتنزف قوتهم بحدة.
ثم جاء التجويع. ا�شتيقظ هال ذات يوم على حقيقة اأن طعام كالبه 
قد نفد ن�شفه يف حني اأنهم مل يقطعوا من طريقهم اإال ربعه، وباال�شافة 
ال  للكالب،  اإ�شايف  طعام  على  احل�شول  ميكن  يكن  فلم  ذلك،  اإىل 
احل�شة  حتى  قّلل  فقد  وهكذا،  اآخر.  �شيء  اأي  لقاء  وال  املال  مقابل 
ولكن  ون�شيبه،  اأخته  دعمته  النهار.  �شفر  يزيد  اأن  التقليدية وحاول 
الكالب  اإعطاء  �شهاًل  اأمرًا  كان  وعجزهم،  الثقيل  جهازهم  هزمهم 
حني  يف  اأ�رشع،  ت�شافر  الكالب  جعل  ي�شتحيل  ولكن  اأقل،  طعامًا 
كانت عدم مقدرتهم على االنطالق مبكرين اأكرث �شباحًا متنعهم من 
ال�شفر �شاعات اأطول. مل يكونوا يجهلون فقط كيفية معاملة الكالب، 

بل كانوا يجهلون اأي�شًا كيف يعاملون اأنف�شهم.
االنك�شاف  �رشيع  الل�ش  ذلك  اإن  دوب.  ق�شى  من  اأول  كان 
امل�شكني، الذي كان يقب�ش عليه دائمًا فيعاقب، كان مع ذلك �شغياًل 
خمل�شًا، كان عظم كتفه املر�شو�ش – الذي مل يعالج فلم ي�شرتح – 
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الكولت  م�شد�شه  من  اأخريًا  النار  هال  عليه  اأطلق  حتى  �شوءًا  يزداد 
يت�شور  خارجيًا  كلبًا  اأن  البالد  يف  املاأثورة  االأقوال  من  اإن  الكبري. 
ال�شتة،  حتى املوت بح�شة الهو�شكي، وهكذا فاإن الكالب اخلارجية 
اأن متوت على ن�شف ح�شة  اإال  حتت قيادة )بك( ما كان مبقدورها 
الثالثة  البوينرتات  تبعته  اأواًل، ثم  النيوفاونلندي  الهو�شكي. وق�شى 
ذات ال�شعر الق�شري، ومع ت�شبث الهجينني ب�شجاعة اأكرب باحلياة، اإال 

اأنهما م�شيا اأخريًا.
هوؤالء  عن  وجاذبياته  اجلنوب  رقة  كل  تهاوت  االأثناء  هذه  يف 
اأن  بعد   – لهم  بالن�شبة  القطبي  ال�شفر  اأ�شبح  لقد  الثالثة.  االأ�شخا�ش 
ميكن  مما  خ�شونة  اأكرث  واقعًا   – ورومان�شيته  غمو�شه  من  جترد 
على  البكاء  عن  مر�شيد�ش  كّفت  حتتمل.  اأن  واأنوثتها  لرجولتيهما 
الكالب، لكونها اأكرث ان�شغااًل بالبكاء على نف�شها وبالعراك مع زوجها 
واأخيها. كان العراك هو االأمر الوحيد الذي ال يتعبون من القيام به. 
كانت ا�شتثارتهم تن�شاأ عن بوؤ�شهم، وتزداد معه، وتت�شاعف عليه، 
فتتجاوزه. اإن �شرب الطريق العجيب، الذي يحل على الرجال الذين 
يكدون مب�شقة فيعانون من املرارة ويبقون رقيقي الكالم طيبني، ذلك 
لديهم خ�شا�شة  املراأة. مل تكن  الرجلني وتلك  ال�شرب مل يحل بذينك 
ع�شالتهم،  تتاأمل  موجوعني،  مت�شلبني  كانوا  ال�شرب.  هذا  مثل  من 
حادي  �شاروا  هذا  من  وب�شبب  قلوبهم،  حتى  وتتاأمل  عظامهم  تتاأمل 
الكالم، وكانت الكلمات الفظة اأول �شيء على �شفاههم �شباحًا واآخر 

�شيء عليها م�شاء.
فر�شة.  مر�شيد�ش  اأعطتهم  كلما  يتعاركان  وهال  ت�شارلز  كان 
باأكرث من ح�شته  قام  اأنه  هو  منهما  يداريه كل  الذي  االعتقاد  وكان 
اإعالن اعتقاده ذاك يف كل �شانحة.  من العمل، فلم يكن يتحّفظ من 
اأحيانًا  اأخيها  وجانب  اأحيانًا،  زوجها  جانب  تاأخذ  مر�شيد�ش  وكانت 
�شجارًا  اإن  ينتهي.  ال  جمياًل  عائليًا  �شجارًا  النتيجة  وكانت  اأخرى. 
يبداأ من اخلالف حول من ينبغي اأن يقطع ب�شع خ�شبات للنار )وهو 
بقية  اأخريًا على  ين�شحب  ت�شارلز وهال( كان  خالف ال يخ�ش غري 
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العائلة، اآباء واأمهات واأعمام واأخوال واأبناء اأعمام واأخوال، على 
اأنا�ش يبعدون اآالف االأميال وبع�شهم ميت. اإن كون اآراء هال يف 
يكتبها خاله، ذات عالقة  التي  التمثيليات االجتماعية  اأو نوع  الفن، 
بتقطيع ب�شعة اأعواد من اخل�شب للوقود، اأمر يتجاوز االإدراك، ومع 
ذلك فقد كان يحتمل اأن مييل ال�شجار اإىل ذلك االجتاه كما يحتمل اأن 
مييل اإىل والءات ت�شارلز ال�شيا�شية. واإن احتمال اأن تكون ثمة عالقة 
لل�شان اأخت ت�شارلز، املهذار، باإقامة نار هندية اأمر غري وا�شح اإال 
م�شتفي�شة  اأفكارًا  كاهلها  عن  تنف�ش  كانت  التي  ملر�شيد�ش،  بالن�شبة 
حول ذلك املو�شوع، و – عر�شًا – عن ب�شع نواح اأخرى تخ�ش 
عائلة زوجها، فهذا اأمر ال ي�رش اأحدًا. ويف هذه االأثناء تبقى النار غري 

معدة، واملخيم ن�شف حمفور، والكالب بال طعام.
كانت مر�شيد�ش تنمي حزنًا خا�شًا – حزن اجلن�ش. كانت جميلة 
وناعمة، وقد نالت معاملة فرو�شية طيلة حياتها. ولكن معاملة زوجها 
واأخيها احلالية كانت كل �شيء عدا اأن تكون فرو�شية. كان من عادتها 
– متهمة ما كان بالن�شبة  اأن تكون يائ�شة. كانا ي�شتكيان. وعند ذلك 
– كانت جتعل حياتيهما م�شتحيلة.  اأ�شا�شية  لها تفوقها اجلن�شي االأكرث 
فقد  والتعب،  باملرارة  ت�شعر  كانت  والأنها  الكالب.  تراعي  تعد  مل 
اأحلت اأن تركب الزالجة. كانت جميلة وناعمة، ولكنها كانت تزن 
جتره  الذي  احلمل  على  ك�شواًل  اأخرية  ق�شة   – رطاًل  وع�رشين  مائة 
حتى  اأيامًا،  راكبة  بقيت  جوعًا.  واملت�شورة  ال�شعيفة  احليوانات 
حراك.  دون  �شاكنة  الزالجة  ووقفت  االأعنة  يف  الكالب  �شقطت 
ا�شتجداها ت�شارلز وهال اأن تنزل ومت�شي، تو�شال اإليها، حثاها، يف 

حني كانت تبكي وتزعج ال�شماء مبحفوظة عن وح�شيتهما.
بعد.  ذلك  يعاودا  ومل  بالقوة.  الزالجة  عن  اأنزالها  مرة  وذات 
فقد تركت �شاقيها ترتخيان فعل طفل مدلل، وجل�شت على الطريق. 
اأميال  اأن قطعا ثالثة  ا�شتمرا يف طريقهما، ولكنها مل تتحرك. وبعد 

اأفرغا الزالجة، وعادا يف طلبها، وبالقوة اأركباها الزالجة ثانية.
حيواناتهم.  معاناة  اأمام  اأ�شداء  كانوا  اخلا�ش  بوؤ�شهم  ازدياد  يف 
املرء  اأن   – االآخرين  على  يطبقها  كان  التي   – هال  نظرية  وكانت 
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ينبغي اأن يت�شلب. بداأ يعظ بها اأخته ون�شيبه. واإذ ف�شل هناك، راح 
نفد طعام  فنغرز(،  )فايف  ال�  عند  بالهراوة.  الكالب  على  يفر�شها 
الكالب، فعر�شت عليهم هندية عجوز عدمية االأ�شنان مقاي�شة بع�ش 
اأرطال من جلد ح�شان جممد بامل�شد�ش الكولت الذي كان ي�شتقر على 
بائ�شًا عن  بدياًل  ال�شيد. كان ذلك اجللد اخلام  ردف هال مع �شكني 
الطعام، كما كان بائ�شًا عندما �شلخ عن خيل الرعاة اجلائعة قبل �شتة 
من  ب�رشائط  �شبهًا  اأكرث  كان  املتجمدة،  حالته  ويف  متامًا.  �شهور، 
كان  معدته  ليودعه  ما  كلب  ي�شارعه  كان  وعندما  مغلون،  حديد 
يذوب لي�شري �شيورًا جلدية خفيفة ال مغذية وكتلة من ال�شعر الق�شري، 

مزعجة وغري قابلة لله�شم.
وطوال ذلك كله كان )بك( مي�شي قدمًا على راأ�ش الفريق كا لو 
اأن  يف كابو�ش. كان يجر عندما ي�شتطيع، وعندما مل يكن مبقدوره 
يجر كان ي�شقط ويبقى مطروحًا حتى ترفعه على �شاقيه ثانية �رشبات 
ال�شالبة  الفراين اجلميل كل  لقد زال عن معطفه  اأو هراوة.  �شوط 
بفعل  كابيًا  اأو  ومت�شخًا،  مبلاًل  رخوًا  يتدىل  ال�شعر  كان  والربيق. 
الدم املتيب�ش حيث تكون هراوة هال قد كدمته. وكانت ع�شالته قد 
�شاعت لت�شري حبااًل ذات عقد، واختفت طيات اللحم، بحيث اأن كل 
�شلع وكل عظم يف هيكله �شار حمددًا بو�شوح خالل اجللد املرتخي 
الذي كان يتغ�شن يف طيات من فراغ. كان ذلك مما يحطم الفوؤاد، 
وكل ما هنالك اأن فوؤاد )بك( كان ع�شيًا على الك�رش. وقد برهن على 

ذلك الرجل ذو البلوزة احلمراء.
هياكل  �شاروا  زمالئه.  مع  جرت  بك،  مع  االأمور  جرت  كما 
مت�شي، كانوا جميعهم �شبعة، مبا فيهم هو. ويف بوؤ�شهم الهائل جدًا مل 
يعودوا يح�شون ل�شعة ال�شوط اأو كدمة الهراوة. كان وجع ال�رشب 
عيونهم  تراها  التي  االأ�شياء  تبدو  كانت  كما  بال�شبط  وبعيدًا،  غائمًا 
ربع  وال  اأحياء،  ن�شف  يكونوا  مل  وبعيدة.  غائمة  اآذانهم  وت�شمعها 
اأحياء. كانوا، بب�شاطة، عدة اأكيا�ش من العظام ترتع�ش فيها وم�شات 
خابية من احلياة. عندما كان يتم توقف، كانوا يتهاوون يف االأعنة 
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مثل كالب ميتة، فكانت الوم�شات تعتم وت�شحب وتبدو قد اندثرت. 
وعندما كانت الهراوة، وال�شوط يقع عليهم، كانت الوم�شة تت�شاعد 

خابية، فكانوا يرتع�شون على قوائمهم ويتعرثون.
وجاء يوم �شقط فيه بيلي، الطيب، ومل يتمكن من النهو�ش. كان 
على  بيلي  و�رشب  الفاأ�ش  اأخذ  فقد  وهكذا  مب�شد�شه،  قاي�ش  قد  هال 
الراأ�ش فيما كان ممدًا على االأعنة، ثم قطع رباط اجلثة من االأ�رشجة 
و�شحبها اإىل جانب. راأى )بك( ذلك، وراآه زمالوؤه، وقد عرفوا اأن 
التايل م�شت كونا، فلم  اليوم  ال�شيء كان قريبًا جدًا منهم. يف  ذلك 
يبَق منهم غري خم�شة: جو، الذي تال�شى كثريًا حتى مل يعد حقودًا، 
وبايك، امل�شوه االأعرج ن�شف الواعي والذي مل يكن واعيًا مبا يكفي 
لكد  يزال خمل�شًا  الذي كان ال  االأعور  ليك�ش،  ليتمار�ش، و�شول 
قليلة  قوة  اإال  لديه  لي�شت  الأنه  حزينًا  كان  والذي  والطريق،  العنان 
ال�شتاء والذي  ي�شحب بها، وتيك، الذي مل يكن قد �شافر كثريًا ذلك 
اأكرث،  العهد  حديث  كان  الأنه  االآخرين  من  اأكرث  حمطمًا  االأن  كان 
و)بك(، وهو ال يزال على راأ�ش الفريق، ولكن الذي مل يعد يفر�ش 
ال�شبط اأو يجاهد لفر�شه، والذي اأعماه ال�شعف ن�شف الوقت بينما 
اخلابي  وباالح�شا�ش  ال�شعف  بذلك  الطريق  على  البقاء  عماه  اأمت 

لرجليه.
الب�رش.  وال  الكالب  ال  يح�شه  مل  ولكن  جمياًل،  ربيعيًا  جوًا  كان 
اأكرث  اأبكر وتغرب يف وقت  ال�شم�ش ت�رشق كل يوم يف وقت  كانت 
الثالثة �شباحًا، بينما يتباطاأ الغ�شق حتى  تاأخرًا. كان الفجر يحل يف 
لقد  ال�شاطعة.  ال�شم�ش  من  بريقًا  بطوله  النهار  كان  م�شاًء.  التا�شعة 
اأخلى �شمت ال�شتاء ال�شبحي مكانه للهمهمة الربيعية العظيمة ال�شتيقاظ 
مبتعة  حمملة  االأر�ش،  كل  من  الهمهمة  هذه  ارتفعت  وقد  احلياة. 
ثانية، االأ�شياء  التي كانت حتيا وتتحرك  احلياة. جاءت من االأ�شياء 
التي كانت كامليتة والتي مل تتحرك طيلة �شهور ال�شقيع الطويلة. كان 
واالأ�شجار  ال�شجريات  وكانت  ال�شنوبر.  اأ�شجار  يف  يت�شاعد  الن�شغ 
تنفجر يف براعم فتية. وكانت االأجمات واخلمائل ترتدي حلاًل جديدة 
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النهارات  ويف  الليايل،  يف  تغني  ال�رشا�شري  كانت  اخل�رشة.  من 
كانت كل اأنواع االأ�شياء الزاحفة املتلوية ت�شدر حفيفًا حتت ال�شم�ش. 
الغابة دقًا. وكانت  الدراج ونقار اخل�شب ت�شج وتدق  كانت طيور 
ال�شناجب ت�شخب والطيور تغني، ويف االأعايل كان زعيق الطيور 

الوح�شي ينطلق �شعدًا من اجلنوب يف �شهام جريئة ت�شطر الهواء.
من �شفح كل تل كان ياأتي خرير ماء جار، ومو�شيقى نافورات 
وكان  وتته�شم.  تتقو�ش  ت��ذوب،  االأ�شياء  كل  كانت  المرئية. 
ال�)يوكون( يجهد ليك�رش اجلليد الذي كان ي�شّده اإىل حتت. كان ياأكل 
هواء،  فجوات  ت�شكلت  فوق.  من  ال�شم�ش  تاأكل  بينما  اأ�شفل،  من 
وانفلقت خدو�ش يف ال�شخور وانت�رشت منف�شلة، يف حني ت�شاقطت 
�شطائر رقيقة من الثلج – باأحجامها الكاملة – هاوية يف النهر. ويف 
اأ�شعة  حتت  احلياة،  ا�شتيقاظ  ونب�ش  والتمّزق  التفّتح  هذا  كل  و�شط 
اإىل  االأقدام  اله�شي�ش، مثل م�شافرين على  الن�شيم ذي  ال�شم�ش وعرب 

املوت، كان الرجالن واملراأة والكالب الهو�شكية يدرجون.
الكالب تت�شاقط، ومر�شيد�ش تبكي وتركب، وهال ي�شتم من دون 
ق�شد �شوء. وعينا ت�شارلز تدمعان بلهفة غام�شة، بذلك كله راحوا 
ريفر(.  )واي��ت  مدخل  يف  ثورنتون(  )جون  خميم  اإىل  يدرجون 
ميتة.  جميعًا  �شقطت  اأنها  لو  كما  الكالب  تداعت  توقفوا،  وعندما 
جففت مر�شيد�ش عينيها ونظرت اإىل جون ثورنتون. جل�ش ت�شارلز 
على جذع لي�شرتيح. جل�ش ببطء �شديد وتوج�ش بالغ، ل�شدة تيب�شه. 
قام هال باحلديث، وكان جون ثورنتون ي�شع – ب�شكني – اللم�شات 
ال� )بتوال(.  فاأ�ش كان قد �شنعه من ع�شا من  االأخرية على مقب�ش 
كان يكحت وي�شغي، يعطي اأجوبة اأحادية املقطع، كما يعطي ن�شائح 
مقت�شبة، عندما تطلب منه. كان يعرف نوع اجلن�ش الذي يحادثه، 

فكان يعطي الن�شيحة وهو واثق من اأنها لن تتبع.
قال هال، ردًا على حتذير ثورنتون من عدم املجازفة مزيدًا على 

اجلليد املهرتئ:
واأن  الطريق  عن  يت�شاقط  القعر  اأن  فوق،  هناك،  »اأخربونا   -
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بلوغ  نتمكن من  اأننا لن  اأخربونا  لقد  ننتظر.  اأن  لنا هو  اأف�شل �شيء 
نغمة  االأخ��رية  اجلملة  يف  وكان  هنا«،  نحن  وها  ريفر(،  )واي��ت 

انت�شار مك�رشة.
اأجاب جون ثورنتون:

كان  ما  حلظة.  اأية  يف  القعر  ينهار  قد  احلق.  اأخربوكم  »لقد   -
لي�شتطيع اأحد غري احلمقى، حني يحالفهم احلظ االأعمى، اأن يبلغوه. 
واإنني الأقول لك ب�رشاحة، اإنني لن اأجازف بجثتي على ذلك اجلليد 

لقاء ذهب اأال�شكا كله«. 
فقال هال:

اأفرت�ش. ومع ذلك، ف�شن�شتمر  اأحمق، كما  - »ذلك الأنك ل�شت 
حتى داو�شن«، ثم فك �شوطه، ووا�شل:

- »انه�ش اأنت، يا بك! انه�شوا! تقدموا!«.
ذلك،  يعرف  وهو  العبث،  من  كان  يكحت.  ثورنتون  ا�شتمر 
التدّخل بني االأحمق وحماقته، يف حني اأن زيادة اأحمقني اأو ثالثة لن 

يغري جمرى االأمور.
ولكن الفريق مل ينه�ش ان�شياعًا لالأمر. كان قد انتقل منذ اأمد بعيد 
ينه�شه. فقرقع  اإىل ال�رشب كي  فيها احلاجة  التي تقوم  اإىل املرحلة 
القا�شية. �شغط جون ثورنتون  ال�شوط، هنا وهناك، يف انطالقاته 
�شفتيه. كان �شول ليك�ش اأول من زحف ليقف. تبعه تيك، وجاء جو 
تاليًا، ي�رشخ من االأمل. قام بايك بجهود م�شنية. تهاوى مرتني قبل 
اأن يتم نهو�شه. ويف املرة الثالثة جنح يف الوقوف. مل يقم )بك( باأي 
م�شعى. كان يتمّدد هادئًا حيث �شقط قباًل. كان ال�شوط ينه�ش فيه مرة 
واأخرى، ولكنه مل يهر ومل يكافح حتى. وعدة مرات بدا ثورنتون 
كما لو اأنه يريد اأن يتكلم، ولكّنه غرّي راأيه، وحّلت رطوبة يف عينيه. 

وفيما ا�شتمر اجللد نه�ش وراح مي�شي، بدون قرار، جيئة وذهابًا.
اأول مّرة يخفق فيها )بك(، وكان ذلك بحد ذاته �شببًا  كانت هذه 
املاألوفة.  بالهراوة  ال�شوط  ا�شتبدل  غ�شبًا.  ي�شتعر  هال  جلعل  كافيًا 
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اأخذت  التي  االأثقل  ال�رشبات  مطر  حتت  يتحرك  اأن  )بك(  رف�ش 
النهو�ش.  على  قادرًا  بالكاد  كان  زمالئه،  ومثل  عليه.  تت�شاقط 
على  ق��ادرًا  بالكاد  كان  زمالئه،  قد  كان   – عك�شهم  على   – ولكنه 
كان  ينه�ش.  اأال  عزم  قد  كان   – عك�شهم  على   – ولكنه  النهو�ش. 
قويًا  االإح�شا�ش  هذا  الو�شيكة. وكان  بالفاجعة  اإح�شا�شًا غام�شًا  يح�ش 
اأح�شه من  ما  بعد ذلك.  يزايله  ال�شفة، ومل  اإىل  ان�شحب  عليه عندما 
جليد رقيق ه�ش حتت قدميه طوال النهار، كان يبدو اأنه يح�ش كارثة 
قريبة، هناك اإىل اأمام على اجلليد حيث كان �شيده يحاول اأن ي�شوقه. 
رف�ش اأن يتحرك. لقد كانت معاناته عظيمة للغاية، وكان متال�شيًا 
للغاية، بحيث اأن ال�رشبات مل توجعه كثريًا. وفيما توا�شل �شقوطها 
عليه، خفقت �شعلة احلياة يف داخله وا�شمحلت. اأو�شكت اأن تنطفئ. 
البعد، كان يدرك  لو من م�شافة غاية يف  اأح�ش خدرًا غريبًا. وكما 
اأنه ي�رشب. زايلته اآخر اأحا�شي�ش االأمل. مل يعد يح�ش �شيئًا، مع اأنه 
كان مبقدوره اأن ي�شمع – ب�شكل خاب جدًا – وقع الهراوة على بدنه، 

ولكنه مل يعد بدنه، كان يبدو بعيدًا جدًا.
مكتومة،  كانت  �رشخة  يطلق  وهو  حتذير،  بدون  فجاأة،  ثم، 
اآخر، قفز جون ثورنتون على  اأي �شيء  اأكرث منها  �رشخة حيوان 
لو  كا  وراء،  اإىل  هال  تراجع  بالهراوة.  يلوح  كان  الذي  الرجل 
اأمام  اإىل  ت�شارلز  نظر  مر�شيد�ش،  هاوية و�رشخت  �شجرة  �رشبته 

بحذر، وم�شح عينيه املبللتني، ولكنه مل ينه�ش ب�شبب تيب�شه.
وقف جون ثورنتون فوق )بك(، مكافحًا كي ي�شيطر على نف�شه، 
وقد �شنجه الغ�شب اإىل حد مينعه من الكالم. واأخريًا، متكن اأن يقول 

ب�شوت خمتنق:
وهو  هال،  ورّد  ف�شاأقتلك«.  ثانية،  الكلب  ذلك  �رشبت  »اإذا   -

مي�شح الدم عن فمه فيما التقط اأنفا�شه:
- »اإنه كلبي، ابتعد عن طريقي، واإال ف�شاأعلمك كيف تبتعد. اإنني 

ذاهب اإىل داو�شن«.
يف  نية  اأي��ة  عن  يك�شف  ومل  )ب��ك(،  وبني  بينه  ثورنتون  وقف 
الطويلة. �رشخت  �شيده  �شكني  هال  وا�شتّل  الطريق.  االبتعاد عن 
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اإىل  املرتبك  اال�شت�شالم  اأظهرت  ثم  �شحكت،  بكت،  مر�شيد�ش، 
اله�شترييا. نقر ثورنتون مفا�شل اأ�شابع هال مبقب�ش الفاأ�ش، م�شقطًا 
ال�شكني اإىل االأر�ش. ثم نقر مفا�شل اأ�شابعه مرة اأخرى عندما حاول 

اأن يلتقطها. ثم انحنى. والتقطها هو. وب�رشبتني قطع اأعنة )بك(.
مل يتبق لدى هال اأي قتال. واإ�شافة اإىل ذلك كانت يداه مليئتني 
باأخته، اأو ذراعه باالأحرى. بينما كان )بك( اأقرب اإىل املوت من اأن 
ي�شلح جلر الزالجة. وبعد ب�شع دقائق ان�شحبوا عن ال�شفة وم�شوا 
هابطني مع النهر. �شمعهم )بك( يذهبون، فرفع راأ�شه لريى. كان 
بايك يقود، و�شول ليك�ش عند العجلة، وكان جو وتيك بينهما. كانوا 
املحملة.  الزالجة  تركب  مر�شيد�ش  وكانت  ويرتنحون،  يعرجون 
وكان هال يقود عند ع�شا التوازن، يف حني كان ت�شارلز حم�شورًا 

عند املوؤخرة.
اإىل جانبه وراح يبحث  فيما كان )بك( يراقبهم، ركع ثورنتون 
– عن العظام املك�شورة. وعندما مل ي�شفر  – بيدين خ�شنتني لطيفتني 
من  فظيع  ت�شور  وحالة  �شحجات،  عدة  من  اأكرث  �شيء  عن  تفتي�شه 
اجلوع. كانت الزالجة قد �شارت على بعد ربع ميل. راقبها الكلب 
لو  ت�شقط، كما  الثلج، وفجاأة، راأيا موؤخرتها  والرجل تزحف عرب 
بفعل �شبق حيواين، وع�شا التوازن تن�شمر – وهال مت�شبث بها – ويف 
الهواء. بلغت �رشخة مر�شيد�ش اآذانهما. راأيا ت�شارلز يدور ويقوم 
بخطوة واحدة كي يرك�ش اإىل خلف، ثم انهار مقطع كامل من الثلج 
فاختفى الكالب والنا�ش. كانت فجوة فاغرة هي كل ما ميكن روؤيته. 

كان القعر قد �شقط من الطريق.
قال  ثم  االآخر.  اإىل  منهما،  كل  )بك(،  و  ثورنتون  جون  نظر 

جون ثورنتون:
- »اأيها ال�شيطان امل�شكني«.

ولعق )بك( يده.
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6- من اأجل حب رجل

عندما جمدت قدما جون ثورنتون يف كانون االأول املا�شي، كان 
�رشيكاه قد جعاله ي�شرتيح وتركاه ليتح�ّشن، �شاعدين مبفردهما النهر 
اإىل داو�شن. وكان ال يزال  النجارة  ليو�شال عبارة حمملة بجذوع 
تخل�ش  الدافئ  اجلو  بتوا�شل  ولكن  )بك(،  اأنقذ  عندما  قلياًل  يعرج 
حتى من العرج اخلفيف. وهنا، متمددًا عند �شفة النهر عند نهارات 
الربيع الطويلة، مراقبًا املاء الدافق، م�شغيًا بك�شل اإىل اأغاين الطيور 

وهمهمة الطبيعة، ا�شتعاد )بك( قوته ببطء.
ثالثة  �شافر  قد  الواحد  يكون  اأن  بعد  حتل  للغاية  جيدة  راحة  اإن 
اآالف ميل، وال بد من االعرتاف باأن )بك( قد �شار ك�شوال فيما كانت 
جراحه تلتئم، وانتفخت ع�شالته، وعاد اللحم يغطي عظامه، لذلك 
ال�شبب، كانوا يقتلون الوقت جميعًا: )بك( وجون ثورنتون و�شكيت 
داو�شن.  اإىل  �شتقلهم  كانت  التي  العبارة  جميء  منتظرين   – ونيغ 
االإيرلندية، �شغرية، توددت  ال� )�شيرت( ))(  كانت �شكيت من �شاللة 
�شفري  على  كان  اإذ   – ق��ادرًا  يكن  مل  الذي  )بك(  مبكرًا،  )بك(  اإىل 
التي لبع�ش  – اأن يح�ش مالطفاتها. كانت لديها مل�شة الطبيب  املوت 
الكالب. وكما تغ�شل الهرة اأوالدها كذلك غ�شلت �شكيت جروح )بك( 
وطهرتها. بانتظام، كل �شباح بعد اأن يكون قد اأنهى فطوره، كانت 
كما  يرتقب خدماتها  لنف�شها، حتى �شار  التي حددتها  مهمتها  توؤدي 
بنف�ش  كان ودودًا  الذي  نيغ،  اأما  ثورنتون.  م�شاعدات  ينتظر  كان 
القدر واإن كان اأقل عر�شًا للود، فقد كان كلبًا اأ�شود �شخمًا، ن�شف 

الطريدة  تدرب على حما�رشة  الوجه.  مدببة  ال�شعر  ف�شيلة كالب طويلة    )((
واالإ�شارة اإليها مبط ج�شدها.
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كلب دم)7( ون�شف كلب غزال)8(، له عينان ت�شحكان وطبيعة طيبة 
بال حدود.

بدا  لقد  ح�شدًا.  نحوه  يظهرا  مل  الكلبني  ذينك  اأن  )بك(  اأده�ش 
قوة  ازدادت  يتقا�شمان رقة جون ثورنتون و�شعته. وفيما  وكاأنهما 
كان  التي  امل�شحكة،  االأالعيب  اأنواع  كل  باأداء  يغريانه  )بك( راحا 
امل�شاركة فيها. وبهذه ال�شورة  جون ثورنتون نف�شه ال يتورع عن 
لقد �شار احلب،  اإىل وجود جديد.  نقاهته  بي�رش فرتة  اجتاز )بك(، 
احلب العاطفي احلقيقي، من ن�شيبه الأول مرة. مل ي�شبق اأن جرب 
هذا يف بيت القا�شي ميلر يف وادي �شانتا كالرا. مع اأوالد القا�شي، 
كان ال�شيد ون�شب الفخاخ �رشاكة يف العمل، ومع اأحفاد القا�شي، 
كان نوعًا من الو�شاية املغرورة، اأما مع القا�شي نف�شه فكان �شداقة 
موقرة وذات اأبهة. ولكن احلب املحموم واملحرق، احلب الذي هو 

عبادة، جنون، فهو يحتاج اإىل جون ثورنتون ليثريه.
لقد اأنقذ هذا الرجل حياته، وقد كان هذا �شاأنًا عظيمًا، ولكنه كان 
– باال�شافة اإىل ذلك – ال�شيد املثايل. كان الرجال االآخرون يرعون 
رفاه كالبهم بدافع ح�ش بالواجب، اأو كواجب عملي. اأما هو، فكان 
يفعل  اأال  لي�شتطيع  يكن  مل  الأنه  اأطفاله،  كانوا  لو  كما  كالبه  يراعي 
ذلك. مل يكن ين�شى اأبدًا حتية رقيقة اأو كلمة مالطفة، وكان جلو�شه 
له  له كما هو لهم. كانت  الإجراء حديث طويل معهم مبعث �رشور 
طريقة يف تناول راأ�ش )بك( بفظاظة بني يديه، واإراحة راأ�شه على 
راأ�ش )بك(، وهزة اإىل وراء واأمام، مطلقًا عليه، يف هذه االأثناء، 
متعة  )بك(  يعرف  مل  حب،  اأ�شماء  )بك(،  ل�  بالن�شبة  كانت،  �شتائم 
اأعظم من ذلك العناق الفظ و�شوت ال�شتائم املهمو�شة، وعند كل هزة 
اإىل وراء واإىل اأمام كان يبدو اأن قلبه �شيهتز حتى يخرج من ج�شده. 
واقفًا،  فيقفز  يطلقه  كان  اللذة عظيمة. وعندما  كانت  املدى  هذا  اإىل 

)7( كلب �شخم حاد احلوا�ش كبري االأذنني. متغ�شن الوجه.
)8( كلب كبري اأ�شعث ال�شعر ي�شتخدم ل�شيد الغزالن.
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�شاحك الفم وعيناه ناطقتان وحنجرته ترتع�ش ب�شمت غري منطوق، 
ويبقى على تلك احلال من دون حركة، كان جون ثورنتون يطلق، 
�شيء،  بكل  القيام  ت�شتطيع  اإنك  اإلهي!  »يا  تعجب:  باحرتام، �شيحة 

عدا الكالم«.
اإيقاع  من  قريبة  احلب،  عن  بها  يعرّب  لعبة،  )بك(  لدى  كانت 
االأذى. كان غالبًا ما مي�شك يد ثورنتون بفمه ويغلقه عليها ب�رشاوة 
وملا  بعدها.  طويل  لوقت  االأ�شنان  طبعات  يحمل  حلمها  جتعل  بالغة 
كان )بك( يفهم ال�شتائم على اأنها كلمات حب، كذلك كان الرجل يفهم 

هذه الع�شة الظاهرية على اأنها عناق.
على كل حال، فقد كان حب )بك( يتم التعبري عنه بالعبادة. ففيما 
اأو يكّلمه، كان ال ي�شعى اإىل  كان يجن فرحًا عندما يلم�شه ثورنتون 
معتادة على د�ش  كانت  التي  �شكيت،  املالطفات. وعلى عك�ش  هذه 
اأنفها حتت يد ثورنتون وتبقى تكز وتكز حتى يالعبها. اأو نيغ، الذي 
كان ين�شل فرييح راأ�شه العظيم على ركبة ثورنتون، كان )بك( يقنع 
فًا يقظًا، عند قدمي  بتاأّمله على البعد، كان يتمّدد طيلة �شاعات، متلهِّ
اإياه،  اأعلى يف وجهه، م�شتقرًا عليه، دار�شًا  اإىل  ثورنتون، متاأماًل 
تغري  اأو  حركة  وكل  مرت�شم،  تعبري  كل  اللهفة  بالغ  باهتمام  متابعًا 
بعيدًا   يتمّدد  كان  يفعل،  جتعله  اأن  لل�شدف  ميكن  كما  اأو،  ملمح. 
وكان  جل�شده.  العر�شية  واحلركات  الرجل  ظالل  خطوط  مراقبًا 
)بك(  حتديق  قوة  اأن  بحيث  التما�شك  من  فيه  يعي�شان  الذي  االحتاد 
اإليه، فكان يرد التحديق،  كانت غالبًا ما تلفت نظر جون ثورنتون 

دون كالم، وقلبه ي�شع من عينيه كما ي�شع قلب )بك( خارجًا.
عن  ثورنتون  يبتعد  اأن  يكره  )بك(  بقي  اإنقاذه،  بعد  طويلة  ملدة 
يدخلها  يغادر اخليمة حتى كان  فيها  التي كان  الدقيقة  فمنذ  ناظريه. 
ثانية، كان )بك( يتبعه عند عقبيه متامًا. لقد ربى فيه اأ�شياده الطارئون 
– منذ جاء اإىل ال�شمال – خوفًا �شيم�شحه ثورنتون من حياته كما امن�شح 
من حياته بريو وفران�شوا واخلال�شي اال�شكتلندي. وحتى يف الليل، 
االأوقات كان  هذه  مثل  بهذا اخلوف. يف  م�شكونًا  كان  اأحالمه،  يف 
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اخليمة،  فتحة  اإىل  الزمهرير  عرب  ويزحف  اإياه  طاردًا  النعا�ش  يهز 
حيث كان ميكنه اأن يقف وي�شغي اإىل �شوت تنف�ش �شيده.

جلون  يكّنه  كان  ال��ذي  العظيم  احلب  من  الرغم  على  ولكن. 
فقد  الناعم،  التمدين  بالتاأثري  ي�شي  يبدو وكاأنه  الذي كان  ثورنتون، 
بقيت روح البداءة – التي اأثارها ال�شمال فيه – حية وفعالة. كان من 
�شاأنه االإخال�ش والوالء التام، االأمران اللذان تلدهما النار وال�شقف، 
ومع ذلك فقد حافظ على وح�شيته وجراأته. كان �شيئًا يخ�ش التوح�ش، 
ياأتي من التوح�ش ليجل�ش عند نار جون ثورنتون، اأكرث منه كلبًا من 
اجلنوب الناعم ممهورًا بعالمات اأجيال من املدنية. وب�شبب من حبه 
العظيم جدًا، مل يكن مبقدوره اأن يبتعد عن هذا الرجل، اأما عن اأي 
رجل اآخر، يف اأي خميم اآخر، فما كان ليرتّدد برهة، يف حني كانت 

اجلراأة التي ين�شل بها متّكنه من جتّنب ال�شك فيه.
وظّل  الكالب،  من  العديد  باأ�شنان  معلمني  وج�شده  وجهه  كان 
كانت  اأكرب.  ومبهارة  ال�شابقة،  االأيام  ك�رشاوة  ب�رشاوة  يحارب 
�شكيت ونيغ اأطيب من اأن يت�شاجرا، واإ�شافة اإىل ذلك، كانا يخ�شان 
�شاللته  كانت  ما  كائنًا  الغريب،  الكلب  ولكن  ثورنتون.  جون 
يكافح  نف�شه  يجد  فهو  واإال  )بك(  بتفوق  م�رشعًا  يعرتف  و�شجاعته، 
الرحمة،  عدمي  )بك(  وكان  رهيب.  خ�شم  �شد  حياته  على  لالإبقاء 
كان قد تعّلم جيدًا قانون الهراوة والناب، فلم ي�شتغن عن منفعة وال 
ان�شحب عن خ�شم كان قد بداأ معه على طريق املوت، قط. كان قد 
تلّقن الدر�ش من �شبتز، ومن كالب العراك الرئي�شة لدى ال�رشطة اأو 
اأو  اأن ي�شود  اأنه لي�ش ثمة طريق و�شط. ال بد  الربيد، وكان يعرفه 
يخ�شع ل�شّيد، بينما كان اإظهار الرحمة �شعفًا. مل يكن للرحمة وجود 
يف احلياة االأزلية، كان ي�شاء تف�شريها على اأنها خوف، وكان �شوء 
فهم كهذا يعني املوت. اقتل واإال ُتقتل، ُكل واإال ُتوؤكل، كان ذلك هو 

القانون، ولقد اأطاع هذا احلكم املمتد يف اأْعماق الزمن.
كان )بك( اأكرب من االأيام التي راآها واالأنفا�ش التي ا�شتن�شقها. لقد 
ربط املا�شي باحلا�رش، وكانت االأبدية التي وراءه تنب�ش عربه يف 
والف�شول.  املد واجلزر  يتحّرك  كما  اإليه  كان هو مييل  اإيقاع جبار 
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اأبي�ش  ال�شدر،  كلبًا عري�ش  نار جون ثورنتون،  يجل�ش عند  كان 
االأنياب، طويل الفراء، ولكن وراءه كانت ظالل كل حاالت الكالب 
واأن�شاف الذئاب والذئاب الوح�شية، ملحة حاثة، متذوقة طعم اللحم 
معه،  الريح  �شامة  ي�رشبه،  الذي  للماء  متعط�شة  ياأكله،  كان  الذي 
م�شغية معه وخمربة اإياه باالأ�شوات التي حتدثها احلياة الوح�شية يف 
دة كي تنام معه عندما  هة اأعماله، متمدِّ الغابة، مملية اأمزجته، موجِّ

يتمّدد، وحاملة معه ووراءه و�شائرة هي نف�شها مادة اأحالمه.
اجلن�ش  راح  بحيث  بالغ  بح�شم  ت�شتدعيه  الظالل  هذه  كانت  ولقد 
الب�رشي وادعاءات الب�رشية تن�شل مبتعدة عنه يومًا بعد يوم. وعميقًا 
ده ذلك النداء، مهّيجًا  يف الغابة كان نداء يدوي، وت�شّور ما كان يردِّ
بغمو�ش، كان يح�ّش نف�شه جمربًا على اإدارة ظهره للنار واالأر�ش 
املخفوقة حوله، واأن يندفع اإىل الغابة، ومي�شي قدمًا فيها، من دون 
اأن يعرف اإىل اأين اأو ملاذا، وال يت�شاءل اأين اأو ملاذا، والنداء ي�شوت 
بجالل، عميقًا يف الغابة. ولكن، بقدر ما كان يحوز االأر�ش الناعمة 
غري املخدو�شة والظل االأخ�رش كان حبه جلون ثورنتون ي�شحبه اإىل 

وراء، نحو النار ثانية.
ال  مثل  الب�رشي  النوع  بقية  كان  ثورنتون.  غري  مي�شكه  يكن  مل 
�شيء. قد ميتدحه امل�شافرون الطارئون اأو يدللونه، ولكنه كان يبقى 
باردًا حتت ذلك كله، واإذا كان من يفعل ذلك رجل حمب للتظاهر 
ثورنتون:  �رشيكًا  عنه. وعندما و�شل  ويبتعد  يقوم  كان  فاإنه  كثريًا 
)هان�ش( و )بيت(، على العّبارة التي طال انتظارها، رف�ش )بك( اأن 
يالحظهما اإىل اأن عرف اأنهما كانا قريبني جدًا اإىل ثورنتون، وبعدئذ 
حتّملهما بطريقة �شلبية، قابًل مالطفتهما وكاأنه ميّن عليهما قبوله اإياها. 
كانا من نف�ش طراز ثورنتون ال�شخم، يعي�شان قريبني من االأر�ش، 
اإىل جمرى  العّبارة  اإن نقال  بب�شاطة فرييان بو�شوح، وما  مفكرين 
التيار الكبري عند املن�رشة بداو�شن، حتى فهما )بك( واأ�شاليبه، فلم يلّحا 

يف طلب معاملة �شميمية كالتي كانا يناالنها من �شكيت ونيغ.
يكن  مل  وينمو.  ينمو  حبه  يبدو  كان  فقد  لثورنتون،  بالن�شبة  اأما 
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مبقدور �شواه اأن ي�شع رزمة على ظهر )بك( يف ال�شفر ال�شيفي. مل 
يكن اأي �شيء كبريًا على )بك( بحيث ال ميكنه القيام به، عندما ياأمر 

ثورنتون بذلك.
ذات يوم، )وكانوا قد اقرت�شوا ب�شمانة عائدات العّبارة فتجّهزوا 
الرجال  كان  »تانانا«(،  يف  املياه  اأع��ايل  نحو  داو�شن  وغ��ادروا 
والكالب على ذروة جدار �شخري ينحدر، مبا�رشة اإىل اأ�شفل، على 
اأ�شفل. وكان  اإىل  قدم  ثالثمائة  ارتفاع  اأجرد على  حو�ش �شخري 
اإىل  وبيت  هان�ش  انتباه  فلفت  احلافة،  قرب  يجل�ش  ثورنتون  جون 

التجربة التي كان يبيتها يف ذهنه:
ونا�رشًا  به  ما�شحًا  ذراعه  ميد  وهو  اأمر  )ب��ك(«،  يا  »اقفز،   -
التالية كان يت�شبث مع )بك( باحلافة  اللحظة  الهاوية. ويف  اإياه فوق 

الق�شوى، يف حني كان هان�ش وبيت يجرانهما ثانية اإىل االأمان.
- »اإنه لغريب ال�شالبة«، قالها بيت بعد اأن انتهى االأمر ومتكنوا 

من مبا�رشة الكالم.
فهز ثورنتون راأ�شه:

- »كال، اإنه رائع، وهو رهيب، اأي�شًا. هل تعرفان، اأنه يجعلني 
اأخاف اأحيانًا«.

فاأعلن بيت م�شتنتجًا، وهو يهز راأ�شه نحو )بك(:
- »اإنني لن اأمتنى اأن اأكون الرجل الذي ميد يده عليك حينما يكون 

هو قريبًا«. اأما تعليق هان�ش فكان:
- »بحق امل�شيح! وال اأنا اأي�شًا«.

عند )�شريكل �شتي(، وقد انتهت ال�شنة، حتققت ت�شورات بيت. 
عن  يبحث  وحقود،  املزاج  �رشير  رجل  وهو  بريتون،  بالك  كان 
�شجار مع اأي وارد جديد عند امل�رشب، عندما تدّخل ثورنتون، عن 
ىل  راأ�شه  زاوية،  يف  متمّددًا  عادته،  هي  كما  )بك(،  وكان  طيبة. 
خمالبه، مراقبًا كل حركة من حركات �شيده. ف�رشب بريتون، من 
دون اإنذار، با�شتقامة من الكتف. وان�شمر ثورنتون يتلّوى، ومل ينقذ 
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نف�شه من ال�شقوط اإال بالت�شّبث ب�شكة امل�رشب.
الذين كانوا يتفّرجون ما مل يكن نباحًا وال �رشخة،  اأولئك  �شمع 
واإمنا �شيئًا اأح�شن ما يو�شف به اأنه زئري، كما راأوا ج�شد )بك( يرتفع 
يف الهواء فيما غادر االأر�ش بحثًا عن حنجرة بريتون. واأنقذ الرجل 
على  ثانية  طوي  ما  �رشعان  ولكنه  غريزيًا،  ذراعه  مّد  باأن  حياته 
االأر�ش و )بك( يعلوه. اأعر�ش )بك( باأ�شنانه عن حلم الرجل وراح 
يبحث من جديد عن احلنجرة. وهذه املّرة مل ينجح الرجل اإال يف منعه 
فوق  اجلمهور  �شار  ثم  مفتوحة.  وغدت  حنجرته  فان�شقت  جزئيًا، 
)بك(، وجرى �شحبه بعيدًا. ولكن، بينما كان اأحد اجلراحني يفح�ش 
النزف، كان )بك( يندفع �شعودًا ونزواًل، هارًا م�شعورًا، حماواًل 
املعادية.  الهراوات  �شيل  حتت  الرتاجع  اإىل  م�شطرًا  االنطالق، 
اإن   – املوقع  يف  لالنعقاد  ُدعي   – املناجم«  لرجال  »اجتماع  وقرر 
ئ )بك(. ولكن تر�ّشخت �شمعته،  الكلب قد لقي ا�شتفزازًا كافيًا، فرُبِّ

ومنذ ذلك اليوم انت�رش ا�شمه عرب كل خمّيم يف اأال�شكا.
ثورنتون  جون  حياة  اأنقذ  ال�شنة،  تلك  خريف  يف  بعد،  وفيما 
زون زورقًا طوياًل  ب�شورة خمتلفة متامًا. كان ال�رشكاء الثالثة يجهِّ
و�شيقًا، هابطني به امتدادًا خطرًا من م�شاقط املياه على )فورتي مايل 
ال�شاطئ، عاقدين بحبل رفيع ما  كريك(. حتّرك هان�ش وبيت على 
بني �شجرة واأخرى، يف حني بقي ثورنتون يف الزورق، ممهدًا له 
وبقي  ال�شاطئ.  اإىل  بالتوجيهات  و�شارخًا  ع�شا،  بوا�شطة  الهبوط 
)بك( – القلق املتلهف – �شدرًا ل�شدر مع الزورق، على ال�شاطئ، 

وعيناه ال تغادران �شّيده قط.
ال�شخور  من  رف  ينتاأ  كان  حيث  اخلطر،  ا�شتثنائية  نقطة  وعند 
التي تكاد تكون مغمورة باملاء نحو النهر، اأفلت هان�ش احلبل ورك�ش 
هابطًا ال�شفة ويف يده طرف احلبل لكي ي�شّد الزورق عندما يتخّل�ش 
اإىل  بالع�شا  الزورق  ال�شخري. يف حني دفع ثورنتون  الرف  من 
داخل اجلدول. وقد تخّل�ش الزورق من الرف حقًا، وراح يطري 
هان�ش  حجزه  وفيما  الطواحني،  تيار  بقوة  تيار  يف  اجلدول  هابطًا 
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بحبل، وكان حجزه اإياه مفاجئًا للغاية، انطلق الزورق اإىل اأعلى، 
وانفتل �شاعدًا اإىل اأ�شفل ال�شفة يف حني حمل ثورنتون – اإذ انقذف 
اإىل خارجه متامًا – اأ�شفل اجلدول نحو اأ�شواأ جزء من امل�شاقط، وهو 

امتداد من املاء ال ي�شتطيع اأي �شابح اأن ينجو فيه.
كان )بك( قد قفز داخاًل للتو، وعند نهاية ثالثمائة ياردة، و�شط 
به  اأح�ش  لثورنتون. وعندما  ت  يتن�شّ اأخذ  املاء،  دوامة جمنونة من 
وهو يتم�شك بذيله، اجته اإىل ال�شفة، �شابحًا بكل قوته الفائقة، ولكن 
اجلدول  اأ�شفل  املاء  اندفاع  وكان  بطيئًا،  كان  ال�شاطئ  نحو  التقدم 
�رشيعًا ب�شكل مده�ش ومن اأ�شفل جاء الهدير املميت، حيث كان التيار 
مثل  الناتئة  ال�شخور  تر�ش  مزق  اإىل  ويتناثر  جنونًا  يزداد  املجنون 
فعرف  خميفة.  املنحدر،  املاء  جذب  قّوة  كانت  هائل.  م�شط  اأ�شنان 
فوق  ب�شعاٍر  ا�شطدم  م�شتحياًل.  كان  ال�شاطئ  بلوغ  اأن  ثورنتون 
�شاحقة.  بقوة  بثالثة  ثانية، وارتطم  �شخرة، وان�شدح فوق �شخرة 
اأم�شك قمتها الزلقة بكلتا يديه، معتقًا )بك(، وفوق هدير املاء الهائج 

�رشخ:
- »اذهب، يا )بك(، اذهب!«.

النهر، منا�شاًل  اأ�شفل  فانكن�ش  اأن يحفظ توازنه،  يتمكن )بك(  مل 
ثورنتون  اأمر  �شمع  وعندما  يك�شب.  اأن  قادر  غري  ولكن  بياأ�ش، 
ليلقي  املاء، مطوحًا راأ�شه عاليًا، كما لو  يتكّرر، تراجع جزئيًا عن 
اإىل  بقوة وجذبه  �شبح  ال�شفة.  نحو  ا�شتدار مطيعًا  ثم  اأخرية،  نظرة 
ال�شاطئ بيت وهان�ش عند النقطة التي �شارت عندها ال�شباحة م�شتحيلة 

وبداأ الدمار.
يت�شبث  اأن  خالله  لرجل  ميكن  ال��ذي  الوقت  اأن  يعرفان  كانا 
ب�شخرة زلقة، يف وجه ذلك التيار الكا�شح، هو جمرد م�شاألة ثوان، 
فرك�شا باأ�رشع ما ي�شتطيعان، �شاعدين ال�شفة اإىل نقطة اأعلى كثريًا 
كانا  الذي  احلبل  يتعلق عليه، ربطا  ثورنتون  كان  الذي  املكان  من 
ي�شدان به الزورق اإىل رقبة )بك( وكتفيه، حماذرين اأال يخنقه واأال 
بجراأة،  انطلق  التيار.  اإىل  واأنزاله  الوقت،  نف�ش  يف  �شباحته  يعيق 
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ولكن لي�ش م�شتقيمًا مبا يكفي اإىل داخل التيار. واكت�شف )بك( الغلطة 
بعد  وعلى  معه  ل�شدر  �شدرًا  ثورنتون  �شار  عندما  اأحدًا،  متاأخرًا 
تبعث  ب�شورة   – حممواًل  كان  اأّنه  حني  يف  حركة،  ع�رشين  جمرد 

على الياأ�ش – اإىل اأمام متجاوزًا اإياه.
�شاق  واإذ  زورق��ًا.  )بك(  كان  لو  كما  فورًا،  احلبل  هان�ش  �شد 
ال�شطح،  حتت  به  قذف  فقد  التيار،  واكت�شحه  عليه  بذلك،  احلبل، 
وبقي حتت ال�شطح حتى راح ج�شده ي�شفع ال�شفة فتم اإخراجه. كان 
نافخني  عليه،  نف�شيهما  وبيت  هان�ش  فاألقى  الغرق،  على  اأو�شك  قد 
وتهاوى.  قدميه  على  تعرث  ج�شده،  من  املاء  وطاردين  فيه  النف�ش 
وبلغهم احل�ش اخلابي ل�شوت ثورنتون، ومع اأنهم مل يفهموا كلماته، 
اإال اأنهم عرفوا اأن ذلك كان ذروة �شوته. وفعل �شوت �شيده على 
)بك( فعل ال�شعقة الكهربائية. لقد قفز واقفًا ورك�ش �شاعدًا ال�شفة 

اأمام الرجلني اإىل نقطة انطالقه ال�شابقة.
اأخرى  ومرة  املاء،  اإىل  )بك(  واأنزل  احلبل  ربط  اأخرى  ومرة 
اأخطاأ احل�شاب  قد  التيار، كان  اإىل  املرة م�شتقيمًا  انطلق، ولكن هذه 
مرة، وال ميكنه اأن يرتكب ذلك اخلطاأ مرة اأخرى. دفع هان�ش احلبل 
من دون اأن ي�شمح باأي ارتخاء، يف حني حافظ بيت على اإبقائه خاليًا 
من العقد. متا�شك )بك( حتى �شار على خط مواز لثورنتون فوقه، 
ثم ا�شتدار، وب�رشعة قطار �رشيع �شق الطريق براأ�شه هابطًا نحوه. 
– اإذ �شدمه )بك( مثل مطرقة من مطارق  راآه ثورنتون ياأتي، ثم 
هدم املباين – بكامل قوة التيار الذي كان وراءه – مد يديه و�شّمهما 
معًا حول العنق االأ�شعث. �شد هان�ش احلبل حول ال�شجرة، فانقذف 
اإىل  اأحدهما  خمتنقني،  خمنوقني،  املاء.  حتت  )ثورنتون(  و  )بك( 
فوق حينًا واالآخر فوقه اأحيانًا، �شادين فوق القعر امل�شنن، من�شحقني 

فوق ال�شخور والنتوءات، متجهني �شوب ال�شفة.
بعنف  وبيت  هان�ش  وهزه  اأ�شفل،  اإىل  بطنه  ثورنتون،  ارمتى 
االأوىل  نظرته  كانت  املاء.  حمله  جذع  على  اأمام  واإىل  وراء  اإىل 
موجهة اإىل )بك(، الذي كان نيغ يطلق هريرًا على ج�شده املرتخي 
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والظاهر املوت، يف حني كانت �شكيت تلعق الوجه الرطب والعينني 
املغم�شتني. كان ثورنتون نف�شه مكدومًا ومهرو�شًا، فم�شى يتح�ّش�ش 
برفق ج�شد )بك( وعندما اأفاق من غيبوبته، وجدوا فيه ثالثة اأ�شالع 

مك�شورة. اأعلن:
- »هذا يحل امل�شاألة. �شنخّيم هنا«. وخّيموا، حتى التاأمت اأ�شالع 

)بك( و�شار مبقدوره اأن ي�شافر.
يف ذلك ال�شتاء، يف داو�شن، اأدى )بك( عماًل اآخر، مل يكن بتلك 
درجات  عدة  ا�شمه  رفع  بطوليًا  عماًل  كان  اإمنا  رمبا،  البطولة، 
على م�شلة)9( ال�شهرة االأل�شكية. كان ذلك العمل مبهجًا ب�شكل خا�ش 
ومّكنهم  وّفروه،  الذي  للمال  بحاجة  كانوا  الأنهم  الثالثة،  للرجال 
من القيام برحلة طالت الرغبة فيها اإىل ال�رشق البكر، حيث مل يكن 
رجال املناجم قد ظهروا بعد. وقد اأدى اإىل وقوعه حديث جرى يف 
كالبهم  عن  الرجال  ادعاءات  فيه  ازدادت  )ال��دورادو(،  �شالون 
املف�شلة. كان )بك(، ي�شبب �شجله، هدف اأولئك الرجال، وقد دفع 
�رشح  �شاعة  ن�شف  نهاية  وعند  عنه.  الدفاع  اإىل  بثورنتون  الفخر 
رجل باأن كلبه ميكن اأن يحرك زالجة عليها خم�شمائة رطل وي�شري 
جون  فقال  �شبعمائة.  وثالث  رطل،  �شتمائة  لكلبه  اآخر  وزعم  بها، 

ثورنتون:
- »بوه! بوه! ي�شتطيع )بك( اأن يحّرك األف رطل«.

ادعاء  و�شاحب  املناجم،  ملوك  اأحد  وهو  )ماثيو�شون(  ف�شاأل 
ال�شبعمائة رطل:

فقال  ياردة؟«،  بها م�شافة مائة  - »ويك�رش اجلليد عنها؟ ومي�شي 
جون ثورنتون بربود:

فقال ماثيو�شون،  ياردة«.  بها مائة  - »ويك�رشه عنها، ومي�شي 
ببطء وتعمد، لكي ي�شمع اجلميع:

)9( م�شلة كان ي�شتخدمها الهنود احلمر يف االأ�شل لنق�ش �شور ورموز طواطمهم 
عليها.
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ها  ي�شتطيع.  ال  اإنه  تقول  وهي  دوالر  األف  لدي  اإن  »ح�شنًا.   -
�شجق  بحجم  الذهب  تراب  من  كي�شًا  �رشب  هذا،  قال  واإذ  هي«. 

بولونا)11(، على امل�رشب.
مل يتكّلم اأحد. لقد جرى الرد على بلف ثورنتون، اإن كان يبلف. 
كان مبقدوره اأن يح�ش دمًا دافئًا يزحف �شاعدًا وجهه. لقد وّرطه 
ل�شانه. مل يكن يدري اإن كان )بك( ي�شتطيع اأن يحّرك األف رطل. 

ن�شف طن!
له ثقة عظيمة يف قوة )بك(، ولقد طاملا  اأخافته �شخامتها. كانت 
اأن  اعتربه قادرًا على حتريك مثل هذا احلمل، لكنه مل ي�شبق له قط 
واجه اإمكانية قيامه بذلك، مثلما يواجه االآن، وعيون ع�رشة رجال 
األف  لديه  يكن  فلم  ذلك،  اإىل  واإ�شافة  تنتظر.  �شامتة  عليه،  مثبتة 

دوالر، وال كان لدى هان�ش اأو بيت.
وا�شتمر ماثيو�شون بتحديد قا�ش:

- »اإن لدي زالجة تقف باخلارج االآن، وعليها ع�رشون كي�ش 
امل�شاألة  هذه  جتعل  فال  وهكذا:  رطاًل،  اخلم�شني  ذوات  من  طحني 

تعوقك«.
مل يرد ثورنتون، مل يكن يعرف ما يقول. نقل ب�رشه من وجه 
اإىل وجه، كرجل َفَقد قوة التفكري فراح يبحث عن املكان الذي يجد فيه 
ال�شيء الذي يعيده اإىل العمل. فظهر اأمام عينيه وجه )جيم اأوبراين(، 
وهو ملك مناجم بحجم الفيل ورفيق قدمي. كان وجهه حافزًا له، وبدا 

كاأنه يثريه ليفعل ما مل يكن ليحلم بالقيام به. ف�شاأل بهم�ش تقريبًا:
- »اأت�شتطيع اأن تقر�شني األفًا«. فرد اأوبراين، وهو يطرح كي�شًا 

منتفخًا اإىل جانب كي�ش ماثيو�شون:
- »بالتاأكيد. مع اأن ما لدي من ثقة قليل، يا جون، باأن مبقدور 

ذلك احليوان اأن يلعب اللعبة«.
االمتحان.  ي��روا  كي  ال�شارع  اإىل  رواده  االل���دورادو  اأف��رغ 

)11( الن�شبة اإىل بولونا يف اإيطاليا. و�شجقها كبري احلجم.
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نتيجة  لريوا  االألعاب  وم�شوؤولو  التجار  وتقدم  املنا�شد،  هجرت 
من  مئات  ب�شع  ترا�شف  بهم.  خا�شة  مراهنات  ويقيموا  الرهان 
بعد  على  بالقفازات،  االأيدي  مك�شوي  بالفراء،  متلفعني  الرجال، 
باألف  اإىل جانبي الزالجة. كانت زالجة ماثيو�شون، املحملة  قريب 
رطل من الدقيق، تقف منذ �شاعتني، ويف الربد املطبق )كانت درجة 
املطبق  الربد  التزحلق  األواح  جتّمدت  ال�شفر(  حتت  �شتني  احلرارة 
التزحلق  األواح  جتّمدت  ال�شفر(  حتت  �شتني  احلرارة  درجة  )كانت 
اثنني  الرجال  عر�ش  املر�شو�ش.  ال�شلب  باجلليد  مندجمة  لتثبت 
ون�شاأ  الزالجة.  يحرك  اأن  ي�شتطيع  لن  )بك(  اأن  على  واحد  مقابل 
من  باأن  اأوبراين  جادل  »يك�رش«.  بكلمة  يتعلق  فيما  لغوي  جدال 
حق ثورنتون اأن يرخي لوحي االنزالق، تاركًا )بك( »يك�رش عنها 
فيحررها« من نقطة �شكون ميتة. واأ�رش ماثيو�شون على اأن العبارة 
ت�شمل حترير اللوحني من قب�شة اجلليد املتجمدة. وكان قرار اأغلبية 
الرجال، الذين �شهدوا انعقاد الرهان، ل�شاحله، فارتفع الرهان اإىل 

ثالثة مقابل واحد �شد )بك(.
العمل  على  ق��ادرًا  ليعتقده  اأحد  يكن  مل  يراهن.  من  ثمة  يكن  مل 
مثقاًل  عجل،  على  الرهان  اإىل  �شيق  قد  ثورنتون  كان  العظيم. 
بال�شك، واالآن – اإذ هو اأمام الزالجة مبا�رشة، اأمام احلقيقة امللمو�شة، 
والفريق االعتيادي املكّون من ع�رشة كالب تتحّلق يف الثلج اأمامها – 
ازداد ات�شاح ا�شتحالة املهمة اأمامه. وراح ماثيو�شون ي�شع انت�شارًا. 

اأعلن:
- »ثالثة اإىل واحد! �شاأ�شع اأمامك األفًا اأخرى على ذلك الرقم، يا 

ثورنتون. ماذا تقول؟«.
القتالية  روحه  ولكن  وجهه،  يف  قويًا  يلوح  ثورنتون  �شك  كان 
تفهم  الرهان، وال  ن�شب  فوق  التي حتّلق  القتال  روح   – اأثريت  قد 
ا�شتدعى  املعركة.  �شجيج  عدا  �شيء  كل  جتاه  وال�شماء  امل�شتحيل، 
ي�شتطع  مل  كي�شه  ومع  نحيلني،  كي�شاهما  كان  اإليه.  وبيت  هان�ش 
ال�رشكاء الثالثة اأن يجمعوا معًا غري مائتي دوالر،  كان هذا املبلغ كل 
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راأ�شمالهم، ومع ذلك فقد و�شعوه مرتّددين �شد �شتمائة ماثيو�شون.
الكالب وو�شع )بك(، ب�رشاجته  الع�رشة  جرى فك وثاق فريق 
اخلا�شة، اأمام الزالجة. كان قد التقط عدوى االنفعال، و�شعر اأنه، 
ت�شاعدت  ثورنتون.  جلون  عظيمًا  �شيئًا  يفعل  اأن  ينبغي  ما،  ب�شكل 
عليه  لي�شت  اأمت حال،  املمتاز، كان يف  االعجاب مبظهره  همهمات 
اأوقية من اللحم الزائد، وكانت املائة واخلم�شون الرطل التي يزنها 
الفرائي  معطفه  كان  والفحولة.  ال�شالبة  من  رطاًل  وخم�شني  مائة 
�شعر عنقه  الكتفني، كان  الرقبة، عرب  واأ�شفل  ي�شع بربيق احلرير، 
مع  يرتفع  كاأنه  ويبدو  يقف   – للراحة  طلبًا  ي�شرتخي  كان  عندما   –
منفردة حية  �شعرة  احليوية جتعل كل  اأن زيادة  لو  كما  كل حركة، 
وفاعلة. مل يعد ال�شدر العظيم والقائمتان االأماميتان الثقيلتان تتنا�شب 
مع باقي اجل�شد، حيث كانت الع�شالت تظهر يف طيات �شديدة حتت 
فهبط  كاحلديد،  اأنها  فاأعلنوا  الع�شالت  تلك  الرجال  حت�ّش�ش  اجللد، 

الرهان اإىل اثنني مقابل واحد.
الذهب  مناجم  ملوك  اأحد  االأخ��رية،  ال�شاللة  اأع�شاء  اأحد  وقال 

الكربى، وهو يتوقف عن الكالم بني اآونة واأخرى:
- »الله، يا �شيدي! الله، يا �شيدي! اإنني اأعر�ش لك ثمامنائة فيه، 

يا �شيدي، قبل االختبار، يا �شيدي، ثمامنائة كما هو متامًا«.
هز ثورنتون راأ�شه وتقدم اإىل جانب )بك(. فاحتج ماثيو�شون:

- »يجب اأن يقف بعيدًا عنه، لعب نظيف، ومكان وا�شع«.
املقامرين  �شوت  غري  ُي�شمع  يعد  مل  �شمت،  اجلمهور  على  خّيم 
)بك(  ب�  اجلميع  مقابل واحد. اعرتف  – اثنني  – خائبني  يعر�شون 
حيوانًا رائعًا. ولكن ع�رشين كي�ش دقيق من ذوات اخلم�شني رطاًل 

كانت اأكرب يف عيونهم من اأن ترخي خيوط اأكيا�ش نقودهم.
ركع ثورنتون اإىل جانب )بك(. اأخذ راأ�شه بيديه واأراح الوجنة 
بلعنات  اأو يهمهم  الوجنة. مل يهزه مالعبًا، كما كانت عادته،  على 

حب ناعمة، ولكنه هم�ش يف اأذنه:
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بلهفة  يتملق  يا )بك(، كما حتبني«. فراح )بك(  - »كما حتبني، 
مكبوتة.

كان اجلمهور يراقب بف�شول. كان االأمر يزداد غمو�شًا. كان 
)بك(  اأم�شك  قدميه،  على  ثورنتون  نه�ش  وفيما  ال�شحر.  مثل  يبدو 
بيده املغلفة بالقفاز بني فكيه، �شاغطًا اإياها باأ�شنانه ومطلقًا اإياها ببطء، 
ب�شبه حتفظ. كان ذلك هو اجلواب، ال بالكالم، بل باحلب. تراجع 

ثورنتون بعيدًا اإىل الوراء، وقال:
- »االآن، يا )بك(«.

�شد )بك( االأعنة، ثم اأرخاها ب�شع بو�شات. كانت تلك هي الطريقة 
التي تعّلمها. ورن �شوت ثورنتون، حادًا يف ال�شمت ال�شامل:

- »ام�ش!«.
االرتخاء  وّترت  بطفرة  احلركة  منهيًا  اليمني،  اإىل  )بك(  مال 
اهتز احلمل، ومن  املائة واخلم�شني.  اأرطاله  اأوقفت  وبنرتة مفاجئة 

حتت لوحي االنزالق ارتفع �شوت ته�شم حاد. واأمر ثورنتون:
- »هاو!«.

كرر )بك( املناورة، اإىل الي�شار هذه املرة. حتول �شوت الته�شم 
ينزلقان  واللوحان  تهتز  الزالجة  كانت  بينما  طحن،  �شوت  اإىل 
اإىل جانب. لقد انك�رش اجلليد عن الزالجة.  ويحكان ب�شع بو�شات 
تلك   – الذهول  من   – واعني  غري  اأنفا�شهم،  مي�شكون  الرجال  كان 

احلقيقة:
- »االآن، انطلق!«.

اأمام،  اأمر ثورنتون كطلقة م�شد�ش. رمى )بك( نف�شه اإىل  دوى 
�شادًا االأعنة بوخزة زاعقة. جتمع كل بدنه مر�شو�شًا معًا يف اجلهد 
الفراء  حتت  حية  اأ�شياء  مثل  وتنحاك  تتلوى  والع�شالت  الهائل، 
وراأ�شه  االأر���ش،  اإىل  منخف�شًا  العظيم  �شدره  كان  احلريري. 
وخمالبها  جمنونة،  تتطاير  اأقدامه  كانت  حني  يف  واأ�شفل،  اأمام  اإىل 
جترح اجلليد املر�شو�ش �شكًا يف خطوط متوازية. اهتزت الزالجة 
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وارتع�شت، ون�شف حركة حتركت اإىل اأمام. زلقت اإحدى قدميه، 
تتابع  بدا  فيما  قدمًا  الزالجة  ان�شلت  ثم  فح�رشج رجل ب�شوت عال. 
نرتات �رشيعة، مع اأنها مل تقف ثانية حقًا.. ن�شف بو�شة.. بو�شة.. 
الزالجة  ح�شلت  فيما  ملحوظ  ب�شكل  النرتات  تال�شت  بو�شتان... 

على قوة اندفاع، وجمعها )بك( حتى راحت حترك با�شطراد.
اأنهم  مدركني  غري  ثانية،  يتنف�شون  وبداأوا  اأفواههم  الرجال  فغر 
)بك(  ي�شجع  ال��وراء،  يف  ثورنتون  كان  التنف�ش.  عن  دقيقة  كّفوا 
بكلمات ق�شرية مرحة. قي�شت امل�شافة، وفيما اقرتب من كومة خ�شب 
انفجر  ثم  يعلو،  �رشاخ  بداأ  ياردة،  املائة  نهاية  كانت  التي  الوقود 
�شادر.  اأمر  على  بناء  ووقف  اخل�شب  كومة  اجتاز  عندما  زئري  يف 
كان كل رجل يطلق لنف�شه العنان، حتى ماثيو�شون. كانت القبعات 
والقفازات تتطاير يف الهواء. كان الرجال يت�شافحون، ال يهم مع 

من، ويدوون يف لغط، غري مرتابط، عام.
ولكن ثورنتون هوى على ركبتيه اإىل جانب )بك(. كان الراأ�ش 
على الراأ�ش، وكان يهزه اإىل اأمام واإىل وراء. وقد �شمع اأولئك الذين 
اأ�رشعوا مقرتبني، �شمعوه ي�شتم )بك(، ولقد �شتمه طوياًل وبحرارة، 

وناعمًا ومبحبة.
وراح ع�شو ال�شاللة االأخرية، ملك املناجم الكربى، يهذر:

يا  األفًا،  به  �شاأعطيك  �شيدي!  يا  اإلهي،  يا  �شيدي!  يا  »يا رب،   -
�شيدي، األفًا، يا �شيدي – األفًا ومائتني، يا �شيدي«.

نه�ش ثورنتون على قدميه. كانت عيناه مبللتني. كانت الدموع 
جتري ب�شكل ظاهر فوق وجنتيه. فقال مللك املناجم الكربى:

- » كال يا �شيدي. ميكنك اأن تذهب اإىل اجلحيم، يا �شيدي. ذلك 
خري ما اأ�شتطيع اأن اأفعله لك يا �شيدي«.

اأم�شك )بك( يد ثورنتون باأ�شنانه. هزه ثورنتون اإىل وراء واإىل 
اأمام. وكما لو اأن املتفرجني قد حتركوا بباعث م�شرتك، فقد ان�شحبوا 
اأخرى  يعودوا غري متحفظني مرة  اإىل مبعدة حتفظ االحرتام، ومل 

بحيث يتطفلون.
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7- تردد النداء

عندما ح�شل )بك( على األف و�شتمائة دوالر جلون ثورنتون خالل 
ال�شفر  عن  نتجت  معّينة  ديون  ت�شديد  من  �شّيده  مّكن  دقائق،  خم�ش 
اأ�شطوري،  �شعيًا وراء منجم مفقود  ال�رشق  مع �رشيكيه متوغاًل يف 
كان تاريخ الكنز بنف�ش ِقدم تاريخ البالد. كان عّدة رجال قد بحثوا 
عنه، وقد وجدته قّلة منهم، وكان اأكرثهم مل يعودوا قط من البحث. 
كان هذا املنجم املفقود قد انغمر باملاأ�شاة وتلفع بالغمو�ش. مل يكن اأحد 
ليعرف قط الرجل االأول. اإن اأقدم رواية تتوقف قبل اأن تبلغه، منذ 
البداية كانت ثمة مق�شورة عتيقة ومتداعية. وكان رجال حمت�رشون 
قد اأق�شموا على وجودها، وعلى وجود املنجم الذي كان موقعها يدل 
عليه، معززين �شهاداتهم بكتل ذهبية ال ت�شبه اأية درجة معروفة من 

الذهب يف ال�شمال.
ولكن مل ينهب بيت الكنز ذاك اأي اإن�شان حي، وكان املوتى موتى، 
يف حني اأن جون ثورنتون وبيت وهان�ش، مع )بك( ون�شف دزينة 
اأخرى من الكالب، اجتهوا نحو ال�رشق على طريق جمهول ليفوزوا 
مبا اأخفق يف اأن يحققه رجال وكالب جيدون مثلهم. زحفوا �شاعدين 
)�شتيورات(،  نهر  اإىل  ي�شارًا  والتّفوا  مياًل،  �شبعني  )يوكون(  ال� 
وعربوا ال� )مايو( و ال� )ماك كوي�شت�شن(، ووا�شلوا حتى اأ�شبحت 
ال�شتيورات نف�شه جدواًل �شغريًا، مت�شائاًل لي�شري كاخليط وهو يعرب 

القمم الناه�شة التي توؤ�رّش اإىل العمود الفقري للقارة.
كان جون ثورنتون قليل الطلب من النا�ش ومن الطبيعة. مل يكن 
يخ�شى الوحو�ش. كان ميكنه، بحفنة من امللح وبندقية، اأن يخو�ش 
يف اخلالء املوح�ش وي�شافر حيث يحب وبقدر ما يحب. واإذ مل يكن 
م�شتعجاًل، فقد كان ي�شطاد – �شاأنه �شاأن الهنود – ع�شاءه اأثناء �شفر 
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يف  ي�شتمر  كان  كالهنود،  عليه،  احل�شول  يف  اأخفق  واإن  النهار، 
اآجاًل.  اأو  عاجاًل  اإن  عليه  �شيعرث  باأنه  معرفته  اإىل  مطمئنًا  ال�شفر، 
وهكذا، فاأثناء هذه ال�شفرة العظيمة اإىل ال�رشق، كان اللحم اخلال�ش 
هو الئحة الطعام، وكانت الذخرية والعدة هي املكونات الرئي�شة حلمل 

الزالجة، وكانت بطاقة الوقت مر�شومة على امل�شتقبل الالحمدود.
ل� )بك(، هذا ال�شيد و�شيد االأ�شماك  كان ذلك بهجة ال حمدودة 
والتجوال غري املقّيد وعرب االأماكن الغريبة. طيلة اأ�شابيع يف كل مرة، 
متوا�شلة  اأ�شابيع  وطوال  يوم،  بعد  يومًا  باإطراد،  يوا�شلون  كانوا 
يحرقون  والرجال  تت�شّكع  الكالب  وهناك،  هنا  يخيمون،  كانوا 
عديدة  اأوعية  ويغ�شلون  متجمدة  وح�شى  قاذورات  عرب  الفجوات 
م�شنوعة من الرتاب بحرارة النار. اأحيانًا، كانوا مي�شون جائعني، 
وكانوا ياأكلون ب�شخب اأحيانًا، كان ذلك وفقًا لوفرة الطرائد وحظ 
ال�شيد. وَحّل ال�شيف، و�شد الكالب والرجال على ظهورهم اأمتعة، 
وانتقلوا بالعبارات عرب بحرية جبلية زرقاء و�شعدوا اأو هبطوا اأنهارًا 

جمهولة يف زوارق نحيلة قطعت اأخ�شابها من الغابة القائمة.
وراء  ويلتفون  يدورون  وكانوا  وتذهب،  تاأتي  ال�شهور  كانت 
واأمام عرب االت�شاع الالحمدود، حيث مل يكن ثمة رجال وحيث – مع 
ذلك – كان ثمة رجال اإن كانت املق�شورة املفقودة حقيقة. انتقلوا عرب 
مفرتقات مياه يف رياح �شيفية، وارتع�شوا حتت �شم�ش ن�شف الليل 
اإىل  االأبدية، وهبطوا  والثلوج  الغابة  اجلرداء بني خط  اجلبال  على 
وديان �شيفية و�شط بعو�ش وذباب حا�شد. ويف ظالل الثالجات)11( 
ما  بقدر  واحللوة  النا�شجة  والورود  ال�شوكي  التوت  يلتقطون  كانوا 
كانوا  ال�شنة  خريف  ويف  ووروده.  بتوته  يباهي  اأن  للجنوب  ميكن 
حيث  و�شامت،  حزين  بحريات،  من  غريب  ريف  يف  يتوغلون 
كانت حتوم الطيور الربية، ولكن حيث مل تكن – حينئذ – اأية حياة 

اجلليد  فيها  يت�شاقط  مناطق  يف  يكون  الأنه  يذوب  وال  يتجّمع  الذي  الثلج   )11(
فيتجّمع باأ�رشع مّما يذوب ال�شاقط قبله.
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اأو عالمة على وجود احلياة. غري �شفري الرياح الباردة، وطبقات 
اجلليد يف االأماكن امل�شللة، والتك�رّش احلزين لالأمواج على ال�شواطئ 

املهجورة.
الذين  للرجال  املمحوة  الطرق  فوق  جتّولوا  اآخر  �شتاء  وخالل 
م�شوا من قبل. وذات مرة، مّروا مبمر حمروق عرب الغابة، ممّر 
من  بداأ  املمر  ولكن  جدًا.  قريبة  املفقودة  املق�شورة  وبدت  عتيق، 
الذي  الرجل  بقي  كما  غمو�شًا،  وبقي  مكان،  اإىل  ينته  ومل  المكان 
اأعّده وال�شبب الذي اأعّده من اأجله غمو�شًا. ومّرة اأخرى �شادف اأن 
�شاروا فوق احلطام الذي نحته الزمن ملق�شورة �شيد، وو�شط خرق 
البطانيات املمّزقة وجد جون ثورنتون بندقية حجرية ذات ا�شطوانة 
طويلة. مّيز فيها بندقية من اإنتاج �رشكة )هد�شون باي( الأيام ال�شبا 
البندقية ت�شاوي يف قيمتها  الغربي، حيث كانت مثل هذه  ال�شمال  يف 
وزنها من جلود اخلنو�ش املرزومة وهي مب�شوطة. وكان ذلك كل 
املق�شورة  �شابق  يوم  ذات  اأن�شاأ  الذي  للرجل  اأثر  دون   – وجده  ما 

وترك البندقية بني البطانيات.
وحل الربيع ثانية، وعند انتهاء كل جتوالهم وجدوا – ال املق�شورة 
املفقودة فقط - ولكن، م�شتقرًا �شحاًل للماء الذي يحمل املعدن يف واد 
عري�ش، حيث كان الذهب ي�شع مثل الزبدة ال�شفراء عرب قعر اإناء 
الغ�شيل. مل يفّت�شوا اأبعد من ذلك. كان كل يوم ي�شتغلونه يوؤدي بهم 
كانوا  نظيف،  معدن  تراب  �شكل  يف  ال��دوالرات  اآالف  ك�شب  اإىل 
ي�شتغلون كل يوم. وكان يتم تكيي�ش الذهب يف حقائب من جلد بقر 
الوح�ش، خم�شني رطاًل يف احلقيبة الواحدة، ويكّومونه مثل خ�شب 
الوقود املرتاكم خارج مق�شورة اجلذوع املنّمقة. كدحوا كالعمالقة، 
واالأيام تدرج يف اأعقاب االأيام كاالأحالم، فيما كانوا يرفعون كومة 

الكنز اأعلى فاأعلى.
مل يكن على الكالب اأن تفعل �شيئًا، غري ابتالع اللحم الذي كان 
يق�شي  )بك(  وكان  واأخرى،  اآونة  بني  ثورنتون،  جون  ي�شطاده 
النار. كانت �شورة الرجل ق�شري  الذهن عند  �شاعات طوااًل �شارد 
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ال�شاقني، امل�شعر، تاأتيه با�شطراد، بينما كان اأمامه عمل اأقل االآن، 
وغالبًا ما جتول معه – وهو يرم�ش اإىل جانب النار – يف ذلك العامل 

االآخر الذي كان يتذكره.
فعندما  اخلوف  هو  االآخ��ر  العامل  ذلك  من  البارز  ال�شيء  كان 
كان )بك( يراقب الرجل امل�شعر نائمًا اإىل جانب النار، وراأ�شه بني 
يقوم  ارتياح،  دون  نائمًا  يراه  كان  فوقه،  م�شبكتان  ويداه  ركبتيه 
اأثناءها،  يتطّلع  التي كان  االأوقات  بعّدة حركات و�شحوات، وهي 
كانوا  واإذ  النار.  يف  اخل�شب  من  مزيدًا  ويلقي  الظلمة  يف  بخوف، 
ي�شريون على �شاطئ البحر، كان الرجل امل�شعر يجمع �شدف املحار 
وياأكل املحار فيما هو يجمع، فيما كانوا يفعلون ذلك بعيون تنهب كل 
مكان بحثًا عن خطر خفي، وب�شيقان م�شتعدة ال، جتري كالريح عند 
اأول ملمح لذلك اخلطر. عرب الغابة راحوا يزحفون دون �شو�شاء، 
و)بك( عند عقبي الرجل امل�شعر، كانا متيقظني وحذرين، كالهما، 
اآذانهما تتخطف وتتحرك ومناخرهما ترتع�ش، الأن الرجل كان من 
حدة ال�شمع وال�شم كما هو )بك(. كان مبقدور الرجل امل�شعر اأن يقفز 
االأر�ش،  على  ميكن  ما  باأ�رشع  قدمًا  وي�شافر  االأ�شجار  داخل  اإىل 
ابتعاد  رغم  واأحيانًا  لطرف،  طرف  من  الذراعني  عند  متحركًا 
طرفيه عن بع�شهما ع�رشة اأقدام، مي�شك االأغ�شان ويفلتها، من دون 
اأن ي�شقط قط، من دون اأن ت�شيع قب�شته. ويف احلقيقة، كان يبدو يف 
مكانه الطبيعي وهو بني االأ�شجار بقدر ما يبدو كذلك على االأر�ش، 
االأ�شجار  ليال من احلذر ق�شاها حتت  ل� )بك( ذكريات عن  وكانت 

كًا ب�شدة فيما كان نائمًا. حيث ا�شتقر الرجل امل�شعر، متم�شِّ
الذي  النداء  كان  امل�شعر،  الرجل  روؤى  من  وثيق  ب�شكل  وقريبًا 
ال يزال يرتّدد يف اأعماق الغابة. وقد جعله ذلك يح�ش �رشورًا غائمًا 
يعرفه.  ال  ل�شبب  الوح�شية  وامليول  االلتياعات  يدرك  وكان  حلوًا، 
�شيئًا  كان  لو  كما  اإليه  ناظرًا  الغابة،  اإىل  النداء  يتبع  كان  واأحيانًا 
ملمو�شًا، وهو ينبح بنعومة اأو بجراأة، كما كان املزاج يفر�ش. كان 
كانت  ال�شوداء حيث  الرتبة  اأو يف  الباردة،  االأع�شاب  اأنفه يف  يد�ش 
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االأع�شاب الطويلة تنمو، وينخر بفرح يف روائح االأر�ش ال�شمينة، 
اأو اأنه كان يقعي �شاعات، كما لو كان يختفي، وراء جذوع االأ�شجار 
ال�شاقطة املغطاة بالفطر مت�شع العينني مت�شع االأذنني نحو كل ما كان 
ياأمل  يتمّدد كذلك،  يتحرك ويحدث �شوتًا حوله. رمبا كان، وهو 
ليفهمه. ولكنه مل يكن يدري مل  الذي ما كان  النداء  يفاجئ ذلك  اأن 
يفكر  ومل  بها،  للقيام  م�شطرًا  كان  املختلفة.  االأ�شياء  تلك  يفعل  كان 

فيها قط.
متّلكته دوافع ال تقاوم. كان يحدث اأن يكون م�شتلقيًا يف املخيم، 
وتنت�شب  فجاأة  راأ�شه  يرتفع  عندما  النهار،  حرارة  يف  بك�شل  مقيِّاًل 
بعيدًا،  وينطلق  واقفًا  يقفز  فكان  وُم�شغيتني،  زتني  ُمركِّ اأذن��اه، 
م�شتمرًا وم�شتمرًا، طوال �شاعات، عرب نيا�شم الغابة وعرب الف�شاءات 
كان  ناتئة.  تربز  ال�شوداء  املدورة  ال�شخور  كانت  حيث  املك�شوفة 
املياه اجلافة، والزحف والتج�ّش�ش  يع�شق اجلري هابطًا مع جماري 
كان  مرة  كل  كامل  نهار  وطوال  الغابات.  يف  الطيور  حياة  على 
ي�شتلقي بني االأجمة حيث كان مبقدوره اأن يراقب الدرج وهو يخفق 
اأن  اخل�شو�ش  على  يع�شق  كان  ولكنه  وهبوطًا.  �شعودًا  ويتبخرت 
يعدو يف �شبه عتمة منت�شف ليايل ال�شيف، م�شغيًا اإىل همهمات الغابة 
االإن�شان  يقراأ  كما  واالأ�شوات  العالمات  قارئًا  والناع�شة،  املتال�شية 
ياأتي،  اأن  يناديه  ينادي،  كان  غام�ش  ما  �شيء  عن  وباحثًا  كتابًا، 

�شواء اأكان م�شتيقظًا اأم نائمًا، ويف كل االأوقات.
ومنخراه  العينني،  متلهف  جمفاًل،  نومه  من  نه�ش  ليلة  ذات 
يرتع�شان ويت�شممان، وعرفه يقف يف اأمواج متذبذبة. من الغابة جاء 
النداء )اأو اإحدى �شيحاته، الأن النداء كان متعدد ال�شيحات(، مميزًا 
ومع   – مثل  عواء جمرورًا طوياًل   – �شابقًا متامًا  كان  عما  وحمددًا 
يعرفه،  – اأية �شجة يحدثها كلب هو�شكي. وكان  يكن مثل  ذلك مل 
بالطريقة القدمية املاألوفة، بو�شفه �شوتًا م�شموعًا من قبل. قفز عرب 
من  اقرتب  وفيما  الغابة.  عرب  انطلق  �رشيع  َوِبَعْدٍو  النوم،  خيمة 
اإىل مكان  يبطئ، بحذر يف كل حركة، حتى و�شل  ال�رشخة راح 



91

مفتوح بني االأ�شجار، ونظر اإىل اخلارج فراأى ذئب غابات، طوياًل 
نحياًل، منت�شبًا على اأربع، واأنفه ي�شري اإىل ال�شماء.

مل يكن قد اأحدث �شجة، ومع ذلك كف الذئب عن عوائه وحاول 
العراء، وقد جتمع  اإىل  ان�شل )بك( متل�ش�شًا  اأن يتح�ش�ش ح�شوره. 
ج�شده متما�شكًا، م�شتقيم الذنب، وقدماه ت�شقطان بعناية غري ماألوفة. 
كانت كّل حركة تعلن عن تهديد وتعبري عن �شداقة مت�شابكني، كانت 
الهدنة املهّددة هي التي توؤ�رش لقاء الوحو�ش ال�شارية التي تفرت�ش. 
�شعار  يف  متوح�شة،  بقفزات  تبعه  م��راآه.  عند  هرب  الذئب  ولكن 
للحاق، تبعه اإىل ممر م�شدود، يف حو�ش اجلدول، حيث كان نتوء 
قوائمه  على  مرتكزًا  نف�شه،  حول  الذئب  دار  الطريق.  ي�شد  خ�شب 
يف  تنح�رش  حني  الهو�شكي  كالب  وكّل  )جو(  طريقة  على  اخللفية 
ات  للع�شّ تتابع  يف  معًا  اأ�شنانه  �شاّرًا  ال�شعر،  قافَّ  عاويًا،  زاوية، 

م�شتمر و�رشيع.
مبالطفاته  الداخل  اإىل  وطوقه  اأحاطه  ولكنه  )ب��ك(،  يهاجم  مل 
ثالث  يعادله  كان  )بك(  الأن  وخائفًا،  مرتابًا  الذئب  كان  الودية. 
يبلغ كتف )بك(. واإذ كان  بالكاد  مرات وزنًا، يف حني كان راأ�شه 
يبحث عن فر�شته، فقد فر مبتعدًا، وا�شتوؤنفت املطاردة. انح�رش يف 
زاوية مرة واحدة، وتكرر ذلك. ومع اأنه كان يف حالة مزرية اإال 
بي�رش. كان يرك�ش حتى  التغلب عليه  ليتمكن من  ما كان  )بك(  اأن 
االأر�ش  يف  حوله  م  يدوِّ حيث  �شاقه،  مب�شتوى  )بك(  راأ�ش  ي�شري 

اخلالء، ال ل�شيء اإال لينطلق ثانية عند اأول فر�شة.
– حني وجد  الذئب  )بك(، الأن  مثابرة  النهاية كوفئت  ولكن يف 
اأنه مل يكن يق�شد اأي اأذى – اأخريًا راح ي�شم اأنفه. ثم تواددا، وراحا 
الوحو�ش  بها  تخفي  التي  احليية،  ن�شف  الع�شبية،  بالطريقة  يلعبان 
ال�شارية �رشاوتها، وبعد هذا بوقت ق�شري بداأ الذئب يبتعد بخطوات 
طويلة ي�شرية بكيفية كانت تبني بو�شوح اأنه كان ذاهبًا اإىل مكان ما. 
وبني ل� )بك( ب�شورة وا�شحة اأنه م�شموح له املجيء، فرك�شا جنبًا اإىل 
جنب عرب �شبه العتمة الداكنة، �شاعدين حو�ش اجلدول با�شتقامة، 
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اإىل املنخف�ش الذي كان ينبع منه، وعرب من�شعب املاء املفتوح الذي 
كان ياأخذ منه ارتقاءه.

فيه  اإىل ريف م�شتو كانت  املاء هبطا  مل�شقط  املقابل  املنحدر  وعلى 
امتدادات عظيمة من الغابة وجداول عديدة، وخالل هذه االمتدادات 
ت�رشق  وال�شم�ش  �شاعة،  بعد  �شاعة  باتزان،  يرك�شا  راحا  العظيمة 
اأعلى فاأعلى والنهار يزداد دافئًا. جرى )بك( بوح�شية. كان يعرف 
نحو  الغاب  يف  �شقيقه  جانب  اإىل  جاريًا  النداء،  على  اأخريًا  يرّد  اأنه 
املكان الذي كان ياأتي منه النداء بالتاأكيد. كانت ذكريات قدمية تاأتيه 
�رشيعًا، وكان ي�شتجيب لها كما كان ي�شتجيب يف املا�شي للوقائع التي 
كانت هذه الذكريات ظاللها. كان قد فعل هذا ال�شيء قباًل، يف مكان 
ما من ذلك العامل االآخر الغائم الذكرى، وها هو يفعله ثانية، االآن، 
اإذ يجري حرًا يف العراء، واالأر�ش امل�شغوطة حتت قدميه، وال�شماء 

الوا�شعة فوق راأ�شه.
فقد تذكر جون  لي�رشبا، واإذ وقف )بك(،  وقفا عند جدول جار 
وال  النداء  كان  الذي  املكان  نحو  الذئب  انطلق  جل�ش.  ثورنتون. 
�شك ياأتي منه، ثم عاد اإليه، مت�شممًا اأنفه وموؤديًا حركات كما لو كان 
ي�شجعه. ولكن )بك( ا�شتدار واجته بطيئًا نحو املمر اخللفي. وطوال 
�شاعة تقريبًا كان ال�شقيق الوح�شي يرك�ش اإىل جانبه، يئن بنعومة، 
وا�شل  واإذ  حزينًا،  هريرًا  وهر  اأعلى،  اإىل  اأنفه  ورفع  جل�ش،  ثم 

)بك( طريقه، �شمعه يخبو ويخبو حتى �شاع يف البعيد.
اإىل املخّيم  اندفع )بك(  الع�شاء عندما  يتناول  كان جون ثورنتون 
وقفز عليه يف �شعار من الهيام، قالبًا اإياه، زاحفًا فوقه، العقًا وجهه، 
ثورنتون  جون  كان  كما  العامة«،  احلماقة  »عار�شا   – يده  عا�شًا 
وي�شتمه  واإىل وراء  اأمام  اإىل  )بك(  يهز  هو  كان  فيما   – ذلك  ي�شف 

مبحبة.
ثورنتون  يرتك  مل  املخيم،  )بك(  يغادر  مل  وليلتني  يومني  طيلة 
يراه  ياأكل،  وهو  يراقبه  عمله،  يف  يتبعه  كان  ناظريه.  عن  يبتعد 
ال�شباح، ولكن  منها يف  م�شاء وعندما يخرج  ببطانياته  يلتف  عندما 
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بعد يومني بداأ النداء يف الغابة يرن باإحلاح اأكرث من ال�شابق. وعاود 
االأر�ش  الوح�شي، وذكريات  ال�شقيق  قلقه، و�شكنته ذكريات  )بك( 
البا�شمة وراء املن�شعب والرك�ش جنبًا اإىل جنب عرب امتدادات الغابة 
الو�شيعة. مرة اأخرى ان�رشف اإىل التجوال يف الغابة، ولكن ال�شقيق 
الوح�شي مل ياأت ثانية، ومع اأنه اأ�شغى عرب اليقظات الطويلة، اإال اأن 

العواء احلزين مل يرتفع قط.
بداأ ينام يف اخلارج لياًل، باقيًا خارج املخّيم عدة مرات. وذات 
مرة اجتاز من�شعب املاء عند راأ�ش اجلدول وهبط اإىل اأر�ش اخل�شب 
باحثًا من دون جدوى عن  اأ�شبوعًا.  يتجّول  بقي  واجلداول. هناك 
عالمة جديدة لالأخ الوح�شي، قاتاًل حلمه وهو ي�شافر وي�شافر بخطوات 
من  ال�شاملون))1(  ا�شطاد  قط.  تتعبه  ال  اأنها  يبدو  كان  ي�شرية  طويلة 
هذا  جانب  واإىل  بالبحر،  ما  مكان  يف  ي�شب  كان  عري�ش  جدول 
ي�شطاد  كان  حينما  البعو�ش  اأعماه  كبريًا،  اأ�شود  دبًا  قتل  اجلدول 
يائ�شًا ومرتعبًا. وحتى يف تلك  الغابة  ال�شمك هو االآخر فانطلق عرب 
اأثار اآخر البقايا الكامنة من �رشاوة  احلال، كان القتال �شعبًا، وقد 
)بك(. وبعد يومني، عندما عاد اإىل �شحيته وجد ع�رش من بنات اآوى 
تتعارك على ما اغت�شبت، بعرثها وكاأنها ق�ش.. وخلف املنهزمون 

وراءهم اثنني لن يتعاركا بعد قط.
ا�شتد اال�شتياق للدم كثريًا عن ال�شابق. �شار قاتاًل، �شيئًا مفرت�شًا، 
قوته  بف�شل  وحيدًا،  اأح��د،  ي�شاعده  ال  احلية،  االأ�شياء  على  يحيا 
غري  فيها  يبقى  ال  معادية  بيئة  يف  بانت�شار  باقيا  ذاتهما،  ومقدرته 
القوي. وب�شبب هذا كله �شار يتملكه فخر عظيم بذاته، وربط نف�شه 
اأعلن عن نف�شه يف كل حركاته،  بوجوده املادي مثل مر�ش. ولقد 
احلديث  كما  بب�شاطة  ويتحدث  ع�شلة،  كل  لعبة  يف  يتجلى  وكان 
العظيم  الفرائي  نف�شه، فيجعل معطفه  فيها  التي كان يحمل  بالطريقة 
اأكرث عظمة، اإن كان ذلك ممكنًا. ولكن ب�شبب البقعة البنية املنعزلة 

))1(  السمك الصغير: المعروف.
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كانت  التي  االأبي�ش  ال�شعر  كتلة  وب�شبب  عينيه،  وفوق  بوزه  على 
تن�شاب اإىل الو�شط نازلة فوق �شدره، كان ميكن اأن يخطئه الرائي 
اأبيه  لقد ورث من  �شاللته.  اأكرب كالب  اأكرب من  ذئبًا عمالقًا  فيظنه 
التي  هي  ال�)رعوية(  اأمه  ولكن  والوزن،  احلجم  برنار(  ال�)�شان 
فيما  الطويل،  الذئبي  البوز  �شكاًل. كان بوزه  منحت حجمه ووزنه 
عدا اأنه كان اأو�شع من بوز اأي ذئب، وكان راأ�شه، االأعر�ش نوعًا 

ما، هو راأ�ش الذئب على نطاق �شخم.
ذكاء  ذكاوؤه  وكان  وح�شية،  وجراأة  ذئب،  جراأة  جراأته  كانت 
كلب راع وذكاء كلب �شان برنار، كل هذا، زائدًا خربة اكت�شبت يف 
اأ�رشى املدار�ش، هي التي جعلته خملوقًا خميفًا بقدر اإخافة اأي خملوق 
يجتاح البداءة. احليوان املفرت�ش، والذي يحيا على حمية من اللحم 
اخلال�ش، كان يف اأق�شى ازدهاره، عند املد االأعلى حلياته، يفي�ش 
ظهره،  على  معانقة  يدًا  ميد  ثورنتون  كان  عندما  وعرامًا.  حيوية 
مغناطي�شيتها  تفرغ  �شعرة  كل  كانت  وه�شي�ش،  طقطقة  اليد  وتتلو 
اخلا�شة عند االت�شال. كان كل جزء، الذهن واجل�شد، �شعرة ح�ش 
كان  االأجزاء  كل  وبني  تفردًا،  االأكرث  لالأعماق  مفتاحًا  ن�شيج،  اأو 
املناظر واالأ�شوات واالأحداث  اأما  تام.  تكيف  اأو  توازن كامل  ثمة 
التي تتطّلب عماًل فكان ي�شتجيب لها ب�رشعة كالومي�ش. اإن ال�رشعة 
التي ميكن لكلب هو�شكي اأن يقفز لكي يحتمي من هجوم اأو ليهجم، 
كان هو يقفز ب�شعفها �رشعة. كان يرى احلركة اأو ي�شمع ال�شوت، 
في�شتجيب يف وقت اأقل مما يتطلبه كلب اآخر ال�شتيعاب جمرد الروؤية اأو 
ال�شماع. كان يتاأمل ويقّرر وي�شتجيب يف نف�ش اللحظة. ويف احلقيقة، 
ولكن  تتابعية،  وا�شتجابة،  تاأمل وقرار  الثالثة: من  االأعمال  كانت 
الفرتات الزمنية بينها كانت من ال�شاآلة بحيث كانت تبدو متزامنة. 
للعمل  ومتحفِّزة  باحليوية،  الالزم  من  اأكرث  حمّملة  ع�شالته  كانت 
في�ش  يف  عربه  جتري  احلياة  كانت  فوالذية.  نواب�ش  مثل  بحّدة، 
باهر، فرحة وعارمة، حتى لكانت تبدو اأنها �شتفجره حتى يتناثر يف 

�شبق جمرد، فتنهمر مندلقة ب�شخاء على العامل.
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- »مل يحدث قط اأن وجد كلب كهذا«، قال ذلك جون ثورنتون 
ذات يوم، فيما كان ال�رشكاء يراقبون )بك( وهو يخرج من املخّيم. 

فقال بيت:
- »عندما مّت �شنعه، انك�رش القالب«. واأكد هان�ش:

- »بحق الله! اأظن ذلك اأنا نف�شي«.
التحّول االآين  املع�شكر، ولكنهم مل يروا  راأوه يخطو خارجًا من 
يعد  مل  الغابة.  غمو�ش  دخل  اأن  مبجرد  له  وقع  الذي  والرهيب 
القطط،  باإقدام  بنعومة،  ين�شل  وح�شيًا،  �شيئًا  للتو  �شار  لقد  يخطو، 
ظاًل عابرًا كان يظهر ويختفي بني الظالل. كان يعرف كيف ي�شتفيد 
كاالأفعى  ينط  واأن  كاالأفعى  بطنه  على  يزحف  اأن  غطاء،  كل  من 
في�رشب. كان مبقدوره اأن ياأخذ حمامة برية من ع�شها، واأن يقتل 
اأرنبًا وهو نائم، واأن يلقف – يف الهواء – احليوانات ال�شغرية عندما 
االأ�شماك،  تكن  ومل  االأ�شجار.  نحو  هروبها  يف  واحدة  ثانية  تتاأخر 
 – ال�شناجب  تكن  مل  كما  عليه،  جدًا  �رشية   – املك�شوفة  البحريات  يف 
لياأكل،  يقتل  كان  له.  بالن�شبة  احلذر  – �شديدة  اأع�شا�شها  ت�شلح  حني 
ال بطرًا، ولكنه كان يف�شل اأن ياأكل ما يقتله هو نف�شه. وهكذا، فقد 
اأن  اأفعاله، وقد كان من دواعي �رشوره  يتخلل  كان مزاج متوثب 
اأن يجعلها يف قب�شته يرتكها  ال�شناجب وعندما يو�شك  يتل�ش�ش على 

تنطلق، م�شوتة بخوف مميت، اإىل ذرى االأ�شجار.
اأكرب،  بكرثة  يظهر  الربي  الوعل  �شار  اخلريف،  تقّدم  وفيما 
كًا ببطء ليالقي ال�شتاء يف الوديان االأوطاأ واالأقل عرامة. كان  متحرِّ
 – يتمنى  كان  ولكنه  منفردًا،  فتيًا،  عجاًل  اأدنى  اإىل  �شحب  قد  )بك( 
بقوة – طريدة اأكرب واأ�شعب منااًل، وقد لقيها ذات يوم على من�شعب 
بريًا  وع��اًل  ع�رشين  من  ع�شابة  كانت  اجل��دول.  راأ���ش  عند  امل��اء 
وعاًل  زعيمها  وكان  واخل�شب،  اجلداول  اأر�ش  من  نحوه  عربت 
�شخمًا. يف مزاج متوح�ش، كان – وهو يقف مرتفعًا �شتة اأقدام عن 
االأر�ش – خ�شمًا على قدر من الرهبة اأكرث ما كان )بك( يرغب. اإىل 
العظيمني،  بني  املت�شعِّ املت�شابكني  قرنيه  الوعل  �شمر  اأمام  واإىل  وراء 
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باأطرافهما.  اأقدام  ال�شبعة  يعانقان  فرعًا،  اأربعة ع�رش  اإىل  املتفرعني 
كانت عيناه ال�شغريتان تتحّرقان ب�شياء حاقد ومرير، يف حني كان 

يخور م�شعورًا ملراأى )بك(.
�شهم  طرف  يربز  كان  متامًا  ال�شاق  اأم��ام  الوعل،  جانب  من 
مري�ش، االأمر الذي كان مبعث توح�شه. وم�شاقًا بتلك الغريزة التي 
انطلق  البداءة،  املوغل يف  للعامل  القدمية  ال�شيد  اأيام  من  تاأتي  كانت 
)بك( ليعزل الوعل عن القطيع. مل تكن تلك مهمة هينة، كان ينبح 
العظيمة  القرون  مدى  خارج  الثور،  اأمام  مكان  كل  يف  ويرق�ش 
فتطرد  تهر�شه  اأن  مبقدورها  كان  التي  الرهيبة  العري�شة  واحلوافر 
منه الروح ب�رشبة واحدة. واإذ كان الوعل عاجزًا عن اإدارة ظهره 
نوبات  اإىل  ين�شاق  كان  فاإنه  ل�شبيله،  وامل�شي  االأنياب  ذي  للخطر 
عارمة من الغ�شب. يف مثل تلك اللحظات كان يهاجم )بك(، الذي 
بعجز م�شطنع  فيه  اإياه يطمع  كان يرتاجع بحذق حمرتف، جاعاًل 
ال�شورة عن زمالئه،  بتلك  الفرار، ولكن عندما جرى عزله  عن 
فيمكنون  )بك(  يهاجمون  �شنًا  االأ�شغر  من  ثالثة  اأو  وعالن  انربى 

الوعل اجلريح من االنخراط ثانية يف القطيع.
ذاتها  كاحلياة  م�رش  التعب،  عدمي  جلوج،   – للوح�ش  �شرب  ثمة 
يف  تنتهي،  ال  �شاعات  احلراك،  عدمي  العنكبوت  يبقى  الذي  هو   –
يخ�ش  ال�شرب  هذا  مكمنه،  يف  والفهد  طياتها،  يف  واحلية  ن�شيجه، 
يت�شبث  احلياة عندما ت�شطاد قوت حياتها، وكان يخ�ش )بك( وهو 
باأطراف القطيع، معيقًا �شريه، مزعجًا الفحول الفتية، مقلقًا االإناث 
ذوات العجول، ومو�شاًل الوعل اجلريح اإىل اجلنون بغ�شب يائ�ش. 
من  مهاجمًا  نف�شه،  )بك(  �شاعف  نهار،  ن�شف  طوال  ذلك  ا�شتمر 
�شحيته  مقتطعًا  التهديد،  من  بدوامة  القطيع  مطوقًا  اجلوانب،  كل 
اإمكان عودة ال�شحية الأقرانها، م�شتنفدًا �شرب  ب�رشعة تعادل �رشعة 
اأقل  املخلوقات التي يريد االفرتا�ش من بينها، ذلك ال�شرب الذي هو 

من �شرب املخلوقات التي تفرت�ش.
بال�شمال  فرا�شها  يف  ت�شقط  ال�شم�ش  وراحت  النهار  ا�شمحل  فيما 
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الغربي )كانت الظلمة قد عادت، وقد �شار طول ليايل اخلريف �شت 
�شاعات(، راح العجول الفتيان يعيدون توجيه خطاهم بتحفظ يزداد 
باطراد ملعونة قائدهم املحا�رش. كان ال�شتاء الهابط يدفعهم دفعًا اإىل 
املنحدرات، كان يبدو اأنه مل يكن مبقدروهم اأن ينف�شوا هذا املخلوق 
اإىل  واإ�شافة  عنهم.  متاأخرين،  يبقيهم  كان  والذي  يتعب،  ال  الذي 
املعر�شة  هي  االأحداث،  الوعول  اأو  القطيع،  حياة  تكن  فلم  ذلك، 
من  اأبعد  م�شلحة  وهي  مطلوبة،  واحد  ع�شو  حياة  كانت  للخطر. 

اأرواحهم، يف النهاية كانوا را�شني باأن ي�شددوا ال�رشيبة.
اأقرانه  مراقبًا  الراأ�ش،  ناك�ش  الوعل  وقف  العتمة  هبطت  فيما 
والوعول  اأبًا،  لهم  كان  الذين  العجول  عرفهن،  الالئي  االإناث   –
عرب  �رشيع  خطو  يف  يرتنحون  كانوا  فيما   – �شيدًا  عليهم  كان  الذين 
كان  اأنفه  اأمام  الأن  يتبعهم،  اأن  مبقدوره  يكن  مل  املتال�شي.  ال�شوء 
كان  ليعتقه.  كان  ما  الذي  الرحمة  االأنياب عدمي  ذو  الرعب  يتقافز 
يزن ثالثمائة وزن))1( فوق ن�شف طن، وكان قد عا�ش حياة قوية 
على  املوت  يواجه  اأخريًا  هو  ها  والن�شال،  بالعراك  مليئة  طويلة، 

اأ�شنان خملوق ال يتجاوز راأ�شه ارتفاع ركبتيه املعقدتني العظيمتني.
الوقت فالحقًا، مل يرتك )بك( فري�شته قط، مل يعطها  ومنذ ذلك 
ا�شرتاحة ثانية واحدة، مل ي�شمح لها قط اأن تقطع اأوراق االأ�شجار اأو 
جتتث �شغار ال�شجريات لتاأكلها. كما اأنه مل يعط الوعل اجلريح فر�شة 
اإرواء عط�شه املحرق يف اجلداول النحيلة املقطرة التي عرباها. غالبًا 
مثل  ويف  طويلة.  هروب  امتدادات  يف  ياأ�ش،  يف  ينفجر،  كان  ما 
يف  هون  على  ينط  واإمنا  منعه،  يحاول  ال  )بك(  كان  االأوقات  هذه 
اأعقابه، را�شيًا بالطريقة التي كان يجري بها اللعب، متمددًا عندما 
اأو  اإياه ب�رشاوة عندما يجاهد لكي ياأكل  يقف الوعل �شاكنًا، مهاجمًا 

ي�رشب.

))1(  المائة وزن وحدة وزن انكليزية، تعادل في أميركا مائة رطل. فيكون وزن 
الوعل، على هذا، 056 كيلوغرامًا تقريبًا.
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كان الراأ�ش العظيم ينحط اأكرث فاأكرث حتت وطاأة �شجرة قرونه، 
الوقوف  اإىل  ي�شطر  �شار  �شعفًا.  املرتنحة  اخلطوات  وازدادت 
ت�شقطان  املهمومتان  واأذن��اه  االأر���ش  نحو  اأنفه  طويلة،  ف��رتات 
بارتخاء، فوجد )بك( مزيدًا من الوقت كي يجد املاء لنف�شه ويرتاح. 
ل�شانه االأحمر وثبتت  اللحظات، كان يلهث وقد تدىل  ويف مثل هذه 
عيناه على الوعل الكبري، كان يبدو ل� )بك( اأن تغريا كان يطراأ على 
وجه االأمور. كان مبقدوره اأن يح�ش ناأمة جديدة يف االأر�ش. فيما 
احلياة  من  اأخرى  اأنواع  كانت  االأر�ش،  نحو  يتهاوى  الوعل  كان 
تدخل. كانت الغابة واجلدول والهواء تبدو مفعمة بوجودها. كانت 
اأخبارها حممولة نحوه، ال بالنظر، اأو ال�شوت، اأو الرائحة، ولكن 
مبعنى اآخر، واأدق. مل ي�شمع �شيئًا، مل ير �شيئًا، ومع ذلك فقد كان 
غريبة  اأ�شياء  واأن  ما،  نحو  على  خمتلفة  كانت  االأر�ش  اأن  يدري 
كانت جتري وت�شتقر خاللها، فعزم على اأن يتحرى بعد اأن يكون قد 

انتهى من العمل الذي بني يديه.
اأر�شًا.  العظيم  الوعل  طرح  الرابع،  اليوم  نهاية  عند  واأخريًا، 
باأق�شاط  وينام،  ياأكل  القتيل،  جانب  اإىل  بقي  وليلة  يوم  وطوال 
نحو  وجهه  اأدار   – قويًا  ف�شار  وانتع�ش  ارتاح  اإذ   – ثم  مت�شاوية. 
املخيم ونحو جون ثورنتون. انطلق يف نطات هينة طويلة، وا�شتمر 
– �شاعة بعد �شاعة – دون اأن ي�شل الطريق املت�شعب املت�شابك، متجهًا 
با�شتقامة نحو موطنه عرب بالد غريبة بثقة يف االجتاه جتعل االإن�شان 

وابرته املغناطي�شية يح�شان العار واخليبة.
بالناأمة اجلديدة يف االأر�ش.  ا�شتمر على ذلك ازداد وعيًا  وفيما 
التي كانت هنا طوال  فيها تختلف عن احلياة  ثمة حياة وا�شعة  كانت 
معقدة.  غام�شة  بطريقة  اإليه  حتمل  احلقيقة  هذه  تعد  مل  ال�شيف. 
الن�شمة  ت�شح حولها، وحتى  وال�شناجب  بها،  تتحدث  الطيور  كانت 
تهم�ش بها. وب�شع مرات توقف وا�شتن�شق هواء ال�شبح الطازج يف 
�شهقات عظيمات، قارئًا ر�شالة كانت جتعله ينط ب�رشعة اأعظم. كان 
م�شطهدًا ب�شعور من بلية تقع، اإن مل تكن بلية وقعت �شلفًا، وفيما عرب 



99

اآخر م�شقط ماء وهبط منحدرًا اإىل الوادي مقابل املخيم، راح يتحرك 
بحذر اأعظم.

على بعد ثالثة اأميال �شادف ني�شمًا جديدًا جعل �شعر رقبته يتموج 
ثورنتون.  وجون  املخيم  اإىل  با�شتقامة  يوؤدي  الن�شيم  كان  ويقف. 
جمهد  اأع�شابه  من  ع�شب  وكل  وان�شيابية،  بخفة  )ب��ك(،  اأ���رشع 
ومتوتر، يقظًا للتفا�شيل الزائدة التي كانت تروي احلكاية – كلها فيما 
عدا النهاية. اأعطاه اأنفه و�شفًا متنوعًا لطريق احلياة الذي كان ميتد 
انتقلت.  قد  الطري  كانت حياة  احلبلى.  الغابة  لهداأة  انتبه  اأعقابه.  يف 
كانت ال�شناجب تختبئ. مل ير غري واحد فقط – واحد رمادي ملاع، 
ملت�شق بجذع ميت رمادي بحيث كان يبدو وكاأنه جزء منه، نتوء 

خ�شبي على اخل�شب ذاته.
وعلى بعد مائة ياردة، عرث )بك( على اأحد كالب الزالجات التي 
جلبها ثورنتون يف داو�شون كان هذا الكلب يتلوى يف نزاع املوت، 
جاء  املخيم  ومن  توقف.  دون  )بك(  جتاوزه  الن�شيم،  على  مبا�رشة 
اإيقاع غنائي. واإذ  اأ�شوات، يرتفع ويهبط يف  لعدة  ال�شدى اخلابي 
تقدم اإىل اأمام نحو حافة االأر�ش املنب�شطة. وجد هان�ش، م�شتلقيًا على 
وجهه، مرا�شًا بال�شهام حتى بدا كالقنفذ. ويف نف�ش اللحظة تطلع )بك( 
اإىل حيث كان بيت اجلذوع اجلميل فراأى ما جعل �شعره يقفز م�شتقيمًا 
املتملك. مل يعرف  الغ�شب  اكت�شحته موجة من  على رقبته وكتفيه. 
اأنه هز، وكلنه هر ب�رشاوة رهيبة. وللمرة االأخرية يف حياته �شمح 
العظيم جلون  وب�شبب من حبه  والتعقل،  اجلراأة  تكت�شح  اأن  للعاطفة 

ثورنتون فقد عقله.
كان هنود ال� )ييهات( يرق�شون حول اأنقا�ش بيت اجلذوع حني 
ي�شاهدوا  مل  حيوانًا   – �شوبهم  مندفعًا   – وراأوا  خميفًا  زئريًا  �شمعوا 
�شبيهًا له من قبل قط. كان )بك(، اإع�شارًا حيًا من الغ�شب، يطوي 
زعيم  )كان  رجل  اأول  على  قفز  يدمر.  لكي  �شعار  يف  فوقهم  نف�شه 
احلنجرة  انفجرت  حتى  بات�شاع  اإياها  فاحتًا  حنجرته  �شاقًا  الييهات(، 
املمزقة نافورة من الدم. مل يتوقف ليزعج ال�شحية، بل مزق وهو 
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مير، بالقفزة التالية حنجرة رجل ثان. مل يكن هناك ما مي�شكه. راح 
يعيث يف و�شطهم متامًا، ممزقًا، ناه�شًا، مدمرًا، يف حركة م�شتمرة 
ومرعبة كانت تتحدى ال�شهام التي �شبوها عليه، ويف احلقيقة، كانت 
فيما  الت�شابك  اإحكام  من  الهنود  وكان  ال�رشعة،  معقولية  ال  حركاته 
اأحد  اأطلق  واإذ  بال�شهام.  االآخر  ي�شيب  اأحدهم  راح  بحيث  بينهم، 
انغرز يف �شدر  فقد  الهواء،  )بك( يف  نحو  ال�شبان رحمًا  ال�شيادين 
�شياد اآخر بقوة جعلت �شنانه ينك�رش عند جلد الظهر فيقف هناك ناتئًا. 
– وهم  الغابة، معلنني  اإىل  الييهات فزع، ففروا يف رعب  ثم متلك 

يفرون – حلول الروح ال�رشيرة.
وحقًا كان )بك( �شورة ابلي�ش، م�شعورًا يف اأعقابهم وجارًا اإياهم 
اإىل اأدنى كالغزالن فيما كانوا يرتاك�شون عرب االأ�شجار. كان يومًا 
عن  متباعدة  وا�شعة  رقعة  فوق  تبعرثوا  للييهات.  بالن�شبة  م�شرييًا 
االأر�ش، ومل يتمكن بقية الناجني، اإال بعد اأ�شبوع، اأن يتجمعوا معًا 
يف واد اأ�شفل ويعدوا خ�شائرهم. اأما فيما يتعلق ب� )بك(، فحني تعب 
من املطاردة عاد اإىل املخيم املهجور. وجد بيت حيث كان مقتواًل يف 
اليائ�ش  ثورنتون  االأوىل. وكان �رشاع  املفاجاأة  بطانياته يف حلظة 
طري الكتابة فوق االأر�ش، وقد �شم )بك( كل تف�شيل من تفا�شيله 
تتمدد �شكيت،  اإىل حافة حو�ش عميق. عند احلافة، كانت  انحدارًا 
اأما  النهاية.  حتى  خمل�شة  املاء،  يف  االأماميتان  وقائمتاها  راأ�شها 
احلو�ش نف�شه، املوحل وذو اللون ال�شائه بفعل ال�شناديق املبللة، فقد 
ثورنتون،  ي�شم جون  كان  ولقد  ي�شم،  كان  ما  بنجاح  يغطي  كان 
اإىل  منه  اأثر  اأي  يقد  الذي مل  املاء،  داخل  اإىل  اأثره  اقتفى  )بك(  الأن 

اخلارج.
دون  يتجول  اأو  احلو�ش  عند  النهار  ط��وال  يفكر  )ب��ك(  راح 
اأو  حركة  توقف  بو�شفه  املوت،  يعرف  كان  املخيم.  حول  ارتياح 
باجلوع،  ما  نوعًا  �شبيهًا  منها،  واختفاء  االأحياء  ابتعادًا عن حيوات 
ولكن فراغًا كان يوؤمل ويوؤمل، ومل يكن مبقدوره الطعام اأن ي�شبعه. 
واأحيانًا، عندما كان ي�شعر بفخر عظيم يف ذاته – فخر اأعظم من اأي 
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اأ�رشف االألعاب، وقد  اأن جربه. لقد قتل نا�شًا، وتلك  فخر �شبق له 
قتل يف مواجهة قانون الهراوة واالأنياب. ت�شمم اجلثث بف�شول: لقد 
ماتوا بي�رش بالغ. كان قتل كلب هو�شكي اأ�شعب من قتلهم. مل يكونوا 
اأندادًا قط، من دون نبالهم ورماحهم وهراواتهم. ومنذئذ لن يعود 

يخ�شاهم ما مل يكونوا يحملون باأيديهم نبالهم ورماحهم وهراواتهم.
حل الليل، وارتفع بدر فوق االأ�شجار يف ال�شماء، منريًا االأر�ش 
على  الباعث  الليل،  وبحلول  �شبحي.  نهار  يف  �شابحة  امتدت  حتى 
احلياة  حلركة  حيًا  )بك(  تنبه  احلو�ش،  عند  للحداد  واملقيم  التفكري 
وقف،  الييهات.  اأحدثها  التي  تلك  عن  تختلف  الغابة  يف  اجلديدة 
م�شغيًا مت�شممًا. من البعيد حمل الهواء همهمات خابية رفيعة، وتبعها 
كور�ش من الهمهمات احلادة امل�شابهة. وفيما مرت اللحظات اقرتبت 
الهمهمات وارتفعت. ومرة اأخرى عرفها )بك( بو�شفها اأ�شياء ت�شمع 
يف العامل االآخر الذي كان يلح يف ذاكرته. و�شار نحو مركز االأر�ش 
االأجرا�ش  ذو  النداء  النداء،  هو  ذلك  كان  ي�شغي.  وراح  الف�شاء 
يكن  مل  وكما  ال�شابق،  من  اأكرث  ودافعًا  اأكرث  مغريًا  يرن  املتعددة، 
ال�شابق، كان االآن م�شتعدًا لال�شتجابة. كان جون ثورنتون  قط يف 
قد مات. كان اآخر رباط قد انف�شم. مل يعد االإن�شان، وال متطلبات 

االإن�شان، يربطه.
كان قطيع الذئاب – وهو ي�شطاد حلم معي�شته، كما كان الييهات 
ي�شطادونه، يف اأعقاب الوعول املهاجرة – قد عرب اأخريًا من اأر�ش 
اجلداول واخل�شب وا�شتباح وادي )بك(. اإىل داخل االأر�ش املنب�شطة 
حيث كان �شوء القمر ينهمر ان�شبوا يف في�ش ف�شي، ويف و�شط هذه 
االأر�ش كان يقف )بك(، دون حراك مثل متثال، منتظرًا جميئهم. 
حلظة  وحلت  تام،  وبكرب  بالغ  ب�شكون  يقف  وكان  خائفني،  كانوا 
�رشبه  وم�ش،  ومثل  نحوه.  با�شتقامة  اأجروؤها  قفز  حتى  �شكون 
كال�شابق،  حركة،  دون  من  وق��ف،  ثم  العنق.  حمطمًا  )ب��ك(، 
يف  اآخرون  ثالثة  حاولها  وراءه.  معذبًا  يتلوى  امل�رشوب  والذئب 
تتابع �رشيع، وان�شحبوا واحدًا بعد االآخر، ي�شبون الدم من حناجر 
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اأو اأكتاف منهو�شة.
ومرج،  هرج  يف  اأمام،  اإىل  كله  القطيع  لبعرثة  كافيًا  هذا  كان 
جر  على  لهفته  يف  ومرتبكًا  حمجوزًا  بينهم،  فيما  اأف��راده  متزاحمًا 
ال�شاحرتني،  )بك( ومهارته  اأوقفت �رشعة  وقد  اأدنى.  اإىل  الفري�شة 
اأوقفتاه يف و�شع جيد. كان وهو ي�شتقر مرتكزًا على �شاقيه اخللفيتني، 
زاعقًا وجارحًا يف كل مكان، يف اآن معًا، عار�شًا مقدمة كان وا�شحًا 
اأنها غري مك�شورة رغم اخلفة التي كان يدوم بها ويحتمي من جانب 
اإىل اآخر. ولكن، من اأجل منعها من الو�شول اإىل ما وراءه، كان 
م�شطرًا اإىل الرتاجع، هابطًا احلو�ش ليعربه، فاإىل حو�ش اجلدول، 
حتى ان�شاق �شاعدًا �شفة احل�شى العالية. ظل يعمل على طول زاوية 
مينى يف ال�شفة كان النا�ش قد اأحدثوها يف جمرى التنقيب، ويف هذه 
الزاوية و�شل اإىل »اخلليج« حمميًا من ثالثة جوانب ولي�ش اأمامه ما 

يفعله غري املواجهة من اأمام.
ولقد اأدى املواجهة باإحكام تام، بحيث اأنه عند انتهاء ن�شف �شاعة 
ومرولة،  مدالة  اجلميع  األ�شن  كانت  مدحورة.  الذئاب  ان�شحبت 
بع�شها  القمر. كان  �شاطعة يف �شوء  بق�شوة  تلمع  البي�شاء  واالأنياب 
يتمدد وروؤو�شها مرتفعة واآذانها منت�شبة اإىل اأمام، وبع�شها يقف على 
االأقدام، يراقبه. ومع ذلك، كان اآخرون يلعقون املاء من احلو�ش. 
فميز  ودية،  بطريقة  بحذر،  ورمادي،  ونحيل  طويل  ذئب،  تقدم 
اأن جرى معه ليلة ويومًا.  ال�شقيق الوح�شي الذي �شبق له  )بك( فيه 

كان يهمهم بنعومة: وفيما راح )بك( يهمهم، تالم�ش اأنفاهما.
ثم تقدم ذئب عجوز، هزيل وكثري اجلروح بفعل املعارك. دور 
عندئذ،  االأنوف.  واإياه  �شم  ولكنه  بارزة،  تكويرة  يف  �شفتيه  )بك( 
جل�ش الذئب العجوز، واأ�شار باأنفه نحو القمر، واأطلق عواء الذئب 
واأطلق  القمر،  نحو  باأنفه  واأ�شار  العجوز،  الذئب  جل�ش  الطويل. 
عواء الذئب الطويل. جل�ش االآخرون وعووا. واالآن، جاء النداء 
اإىل )بك( يف نغمات ال تخطئ. جل�ش هو االآخر وراح يعوي. واإذ 
مت�شممني يف  القطيع حوله،  فتزاحم  زاويته  ذلك، خرج من  انتهى 
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القطيع  همهمة  القادة  ورفع  وح�شية،  ن�شف  ودي��ة،  ن�شف  حالة 
وقفزوا مبتعدين اإىل الغابة. ا�شتدار الذئاب على اأعقابهم، مهمهمني 
يف تناغم. ورك�ش )بك( معهم، جنبًا اإىل جنب مع ال�شقيق الوح�شي، 

مهمهمًا فيما هو يرك�ش.
وهنا ميكن اأن تنتهي، متامًا، ق�شة )بك(. مل تكن قد مرت �شنوات 
عديدة عندما الحظ الييهات تبداًل يف �شاللة ذئاب الغابات، اإذ �شوهد 
البيا�ش  من  ولطخة  والبوز،  الراأ�ش  على  بنية  بقعة  يحمل  بع�شها 
تن�شف �شدورها. ولكن االأكرث مدعاة لالنتباه كان ما يذكره الييهات 
الكلب  هذا  يخ�شون  اإنهم  القطيع.  راأ�ش  على  يجري  �شبح  كلب  عن 
ال�شبح الأنه كانت لديه جراأة اأكرث من بقية القطيع، �شارقًا من خميماتهم 
يف ال�شتاءات القا�شية، جمردًا فخاخهم، �شاخلًا كالبهم وم�شلاًل اأ�شجع 

�شياديهم.
كال، بل تزداد الق�شة �شوءًا. كان ثمة �شيادون ال يعودون اإىل 
املخيم، و�شيادون وجدهم اأبناء ع�شريتهم م�شقوقي احلناجر بق�شوة، 
ذئب  عالمات  اأي  من  اأعظم  تبدو  الثلج  يف  ذئب  عالمات  تعلوهم 
اأخرى. ويف كل خريف، عندما كان الييهات يقتفون حركة الوعل، 
كان ثمة واد معني ال يدخلونه قط. وكان ثمة ن�شاء ي�شعرن باحلزن 
ال�رشيرة  الروح  جميء  كيفية  عن  النار  فوق  الكلمة  تنت�رش  عندما 

الختيار ذلك الوادي بو�شفه مكانًا للمقام.
مل  ال��وادي،  لذلك  وحيد  زائر  ثمة  كان  ال�شيف.  موا�شم  ويف 
الذئاب  كل  مثل  باأبهة  ملفوف  عظيم  ذئب  اإنه  الييهات.  يعرفه  يكن 
اأر�ش  من  وحيدًا  يعرب  اإنه  الوقت.  بنف�ش  عنها  ويختلف  االأخرى، 
اخل�شب البا�شمة ويهبط اإىل ف�شاء مك�شوف بني االأ�شجار. هنا يجري 
املتعفنة ويغور يف االأر�ش،  اأكيا�ش جلود الوعل  اأ�شغر من  جدول 
وتخفي  تغطيه  اخل�رش  والطحالب  فيه  تنمو  الطويلة  واالأع�شاب 
واحدة،  مرة  عاويًا  الوقت،  يت�شاءل عن  هنا  ال�شم�ش.  �شفرته عن 

طوياًل وبحزن، قبل اأن يرحل.
ولكنه لي�ش واحيدًا دائمًا. فعندما تاأتي ليايل ال�شتاء الطويلة وتتبع 
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الذئاب حلمها اإىل الوديان الدنيا، رمبا ي�شاهد جاريًا على راأ�ش القطيع 
خالل �شوء القمر ال�شاحب اأو ريح ال�شمال الباهتة، قافزًا كالعمالق 
اأغنية  فوق زمالئه، وحنجرته العظيمة نحو االأ�شفل، فيما هو يغني 

من العامل الفتي، هي اأغنية القطيع.
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