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١

قائًال: برفاقه يصيح السجن» يف «روكامبول السابقة الرواية ختام يف مرميس تركنا لقد
الدهليز.» من إلينا قادم شوكنج فهذا نجونا؛ «لقد

منفذه، وَسدَّت الصخور، تساقطت فقد الدهليز؛ ذلك يف وميلون روكامبول وتركنا
من هما أم فريجيا األحياء من أهما يعلمون فال رفقائهما؛ عن وميلون روكامبول وحجبت

فيبكيا. األموات
جنب إىل جنبًا يسري حقيقًة شوكنج رأى فإنه عيناه؛ خدعته قد مرميس يكن ولم
عند مجتمعني رآهم الذين األربعة اإلرلنديني زعماء أحد إنه أيًضا؛ — عرفه آخر، رجل مع

صموئيل. األب
األصدقاء.» من فإنهما إليهما؛ اآلن «لنتقدم لهم: وقال رفاقه، إىل التفت ذلك وعند

وصل رفيقه، مع إليهم فأرسع مرميس، منهم وعرف أيًضا، رآهم قد شوكنج وكان
نخىش وكنا بعيد، عهد منذ عنكم نبحث «إننا له: وقال عظيم، بفرح فعانقه مرميس إىل

عليكم.» سقطت قد القباب تكون أن
الرجل «أين فقال: يره فلم روكامبول، عن باحثًا العصابة بني نظره أجال ثم

العبوس؟»
يجيب. أن دون برأسه مرميس فأطرق

مات؟» ألعله «وياله! وقال: شوكنج، فذعر
حيٍّا. يكون أن نرجو نزال ال إننا –

تعني؟ وما ذلك؟! كيف –
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بالبارود، ه سدَّ فتح وقد النهر، إىل املؤدي الدهليز يف ميلون مع يتقدمنا تركناه –
بيننا وحالت الطريق، فسدت القبة، تهدمت مرت، مائة نحو وبينه وبيننا يتقدمنا هو وفيما

فنجا. منه سلم أم الردم أسحقه ندري فال وبينه،
العرفان، حقَّ الرئيس أعرف فإني عليه؛ مطمنئ فإني أنا أما وقال: شوكنج، فابتسم

شك. دون نجا قد فهو رصيًعا تروه لم كنتم فإذا
هنا؟» إىل وصلت «كيف مرميس: وسأله فاندا، خال ما الجميع فاطمأن

فوجدته إليه، أرشت الذي املخزن إىل — أمرتني كما — باريس من جئت إني –
الرئيس. إنقاذ عىل العازمني باإلرلنديني فجمعني صموئيل، األب إىل فذهبت مقفًال،

كنتم وإذا عنكم، نبحث «إننا له: وقال مرميس، إىل ذلك عند اإلرلندي الزعيم والتفت
ذنبكم.» الذنب فإن كوارث أصابتكم قد

أذنبنا؟!» أننا «أتظن األنفة: عىل تدل بلهجة مرميس فأجابه
حاولتم ملا العبوس الرجل إنقاذ عىل نيتنا صدق من وثقتم لو فإنكم شك؛ دون –

إنقاذه.
يجب إذ والخصام؛ العتاب وقت الوقت هذا «ليس وقال: حديثهما، فاعرتضشوكنج

شديد.» فيه والخطر تتساقط تزال ال الصخور فإن الدهليز، هذا من اآلن نخرج أن
الدهليز؟» هذا إىل دخلتم أين من «ولكن، مرميس: فقال

الثالث.» املنفذ «من شوكنج: فأجابه
«إن شوكنج: له فقال اآلخرين، املنفذين يعرف شوكنج أن وأيقن مرميس، فذُهل
سجن من جانبًا ينسفوا أن نيتهم يف وكان تعرفونه، كما الدهليز هذا يعرفون اإلرلنديني

تترسعوا.» لم لو نوايت
خطتهم. نعرف لم ولكننا –

الدهليز، يف البارود من براميل ثالثة وضعنا فإننا لك: أبسطها «أنا الزعيم: له فقال
اآلخرين وأبقينا الدهليز، براميل يف البدء يف النار فوضعنا السجن، جدران عند وثالثة

الحاكم.» بيت جدران إلسقاط
ذلك؟ من غايتكم كانت ما ولكن –

عىل فنهجم النظام، ويختل رجاله، يضطرب السجن حاكم بيت ينهد حني إنه –
العبوس. الرجل وننقذ السجن،

السجن؟ برباميل فعلتم وماذا –
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فلم برميلني من الفتيل نزعنا الدهليز يف العبوس الرجل مع أنكم علمنا حني إننا –
واحد. برميل غري ينفجر

تهدم؟ قد الحاكم بيت ولكن، –
سقوطه. كان كيف اآلن إىل يعلموا ولم يجاوره، بيت سقط بل كال، –

والسجن؟ –
البرئ من وهربتم قيدتموه أنكم كيف فأخرب الحاكم، أنقذوا وقد بيشء، يصب لم –

للرجوع. اضطروا ولكنهم مطاردتكم، بغية الدهليز من فنزلوا الدهليز، إىل
ملاذا؟ –

مسدوًدا. الدهليز وجدوا ألنهم ثم متصًال، يزال ال كان الصخور تساقط ألن –
آخر؟ طريق من أتيتم ولكنكم –

شك. دون –
الدهليز؟ هذا من الخروج نستطيع إذًا، –

شئتم. إن فاتبعوني تريدون عندما –
مرميس: فقال سلم، إىل وصلوا ساعة ربع وبعد أثره، يف والعصابة أمامهم سار ثم

السلم؟» هذا يؤدي أين «إىل
خمارة. يف قبو إىل –
… الخمارة وهذه –

اإلرلنديني. زعماء أحد يتوالها خمارة هي –
كائنة؟ هي أين –

فارنجدون. شارع يف –
نوايت؟ سجن رشق يف نحن إذًا، –

ذاك. هو –
قد كأنها وهي املؤخرة، يف وفاندا الطليعة يف شوكنج وكان السلم، من النزول فبدءوا
نفسها: يف وتقول حني، إىل حني من تتلفت كانت فإنها الدهليز؛ ذلك يف روحها أودعت
النفس يردد ضخم صخر تحت اآلن يكون قد إنه أصابه؟! قد يكون أن عىس ما «رباه،

األخري!»
يتبعه فدخل شوكنج، فتحه باب وهناك درجة، ثالثني من مؤلًفا السلم هذا وكان
ينظر الرجل هذا فجعل صاحبها، غري فيها يكن لم خمارة إىل منه دخلوا قبو إىل الجميع

العبوس. الرجل عن باحثًا إليهم
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فارنجدون؟» شارع يف اآلن «أنحن لشوكنج: مرميس وقال
ذاك. هو –

تحته؟ أم سرتيت فليت فوق أنحن –
تحته. –

النهر. من ا جدٍّ قريبون نحن إذًا، –
منه. خطوات بعد عىل إننا –

الرئيس. عن نبحث بنا هلم إذًا، –
النهر. يف قاربًا لديَّ فإن ميسور سهل ذلك إن –

معكما.» أذهب «إني فاندا: فقالت
يذهب ال «كال، مرميس: لهم فقال العصابة، رجال به واقتدى قولها، جواني وقال

الخمارة.» هذه يف عودتنا فانتظروا أنتم أما فاندا، غري أحد
روكامبول. غياب يف رئاستهم يتوىل كان ألنه اإلذعان؛ من ا بدٍّ يجدوا فلم

فوجدوا النهر، ضفة إىل الخمارة تلك من وفاندا ومرميس شوكنج خرج ذلك وعند
يريد أين إىل مرميس فسأل املجاديف، إدارة شوكنج وتوىل إليه فنزلوا شوكنج، قارب

الذهاب؟
للدهليز. األيمن املدخل إىل –

دقائق. عرش من أكثر يبعد ال فهو موضعه، أعرف إني –
الدهليز.» مدخل ذا «هو شوكنج: فقال بأدغال، عثر حتى بهم يسري القارب زال وما

الدهليز.» من يخرجا «لم له: وقال األدغال، تلك إىل مرميس فنظر
ُقتال.» «إنهما وقالت: بالبكاء، فاندا فشهقت

القارب من وثب ثم فيها، ممرٍّا وفتح األدغال، أزاح ولكنه يُِجبْها، لم فإنه مرميس أما
معك؟» املصباح يزال «أال لشوكنج: وقال األرض، إىل

الدهليز. داخل يف إال نُِنري ال ولكننا نعم، –
ييضء نوره يكد فلم املصباح، شوكنج وأنار الدهليز، فدخلوا وفاندا، شوكنج نزل ثم

ذعر. صيحة وصاحت الوراء، إىل فاندا رجعت حتى
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٢

وميلون روكامبول جثتي رأوا قد وشوكنج ومرميس فاندا أن األذهان إىل يتبادر ولقد
الذعر. هذا فذُعروا

هائًال صخًرا رأوا أنهم الرعب هذا إىل دعاهم الذي بل ذلك، من شيئًا يروا لم أنهم عىل
اتصل قد وميلون روكامبول وراء رأوه الذي التهدم أن فحسبوا الدهليز مدخل سد قد

فسحقهما. أمامهما أيًضا
يخرجا لم أنهما األدغال فحص أن بعد وثق قد مرميس فإن جليٍّا؛ الربهان كان وقد
املد حني تدخل التيمس مياه أن وهو آخر، امتحانًا يمتحن أن له َخَطر ولكن الدهليز، من

األقدام. آثار عليها تنطبع بحيث أرضه فتبل الدهليز، هذا إىل
لألقدام، أثًرا يجد فلم الرتاب، يفحص وجعل شوكنج، يد من املصباح مرميس فأخذ
أي املد، زمن بعد كان سقوطه أن هذا من فاستدل مبتل غري الصخر أن ذلك فوق رأى وقد
قلوبهم داخل عما تَشفُّ نظرات اآلخر إىل ينظر الثالثة من كلٌّ فجعل املياه، انحسار بعد
حني ورفيقه روكامبول سحقت قد الصخور بأن لديهم للشك مجال يبَق لم إذ اليأس؛ من
خلفهما من سقطت تكون قد القبة صخور أن وهو واحد، رجاء لهم بقي ولكن فرارهم،

صخرين. بني سجينني فباتا ورائهما، ومن
ماذا «رباه! وتقول: اليأس، من كفها تعض ثم مرميس، إىل تنظر فاندا وجعلت

نفعل؟»
شوكنج، إىل املصباح فأعاد خاطر، له َخَطر ثم تفكريه، يف تائًها فكان مرميس، أما
وأصغى. قريبًا، فاضطجع الدهليز، مدخل سدَّت التي املرتاكمة الصخور تلك من ودنا

وعالئم يصغي جعل فإنه مرميس أما يريد، ما تعلم أن دون إليه تنظر فاندا فكانت
وقال: األمل، بنور وجهه أرشق حتى اإلصغاء يُِطل لم ولكنه وجهه، فوق مرتسمة اليأس

صوتًا.» أسمع «إني
تسمع؟» «ماذا العربات: خنقته بصوت له وقالت فاندا، فأرسعت

نقط كصوت أذني إىل ويصل البرش، صوت يشبه منقطًعا بعيًدا صوتًا أسمع إني –
املتساقطة. املياه

أسمعه الذي ولكن تسمع، ما — أيًضا — أسمع «وأنا وقالت: مثله، فاندا فأصغت
يقرتبان.» وهما واحد، ال اثنني صوت إنه أَْصِغ، … أَْصِغ … إنساني صوت
سمعِت؟» «ماذا لها: فقال فرح، صيحة فاندا صاحت ُهنَيَْهة وبعد
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وميلون. روكامبول صوت مرميس، يا صوتهما، –
النداء فإن وأصغي؛ «اسكتي، مرميس: لها فقال روكامبول، منادية تصيح جعلت ثم

يفيد.» ال
أن له يتسنَّى كي الصياح عن فانقطعت فرحها، من تَُجنَّ أن فاندا أوشكت وقد

سمعته. ما يسمع
الرئيس.» صوت فهذا أصبِت؛ «لقد لها: قال ُهنَيَْهة وبعد

أناديه؟ أن تريد ال ملاذا –
يسمعك. ال ألنه –

يسمعنا؟! ال وهو نسمعه نحن كيف –
فإننا نحن أما إلينا، فيصل رنني لصوته فيخرج صخرين، بني دهليز يف ألنه ذلك –

إليه. يصل أن قبل الهواء يف صوتنا فيضيع الطلق، الهواء يف
لم أنهما حديثهما لهجة من «يظهر قائًال: وتابع الجيل، الربهان بهذا فاندا فاقتنعت

بجراح.» يُصابا
لهما يتيرس لم فإذا السدَّين بني أسريان ولكنهما ًعا، توجُّ أسمع ال فإني ذاك هو –

الجوع. من ماتا الخروج
ننقذهما. ولكننا –

كيف؟ –
هذا يف منفذ وفتح اآلالت باستعمال لنا حيلة وال شك، دون البارود نستعمل ال إننا –

أخربك. النهر عرض يف رصنا فمتى القارب، إىل نعود بنا ي َهلُمِّ ولكن السد،
ولكنه الفرنسية، باللغة يتكلمان كانا ألنهما الحديث؛ كل يفهم لم فإنه شوكنج أما

وميلون. روكامبول صوت كان الصوت أن علم
املياه. ُعرض إىل مرميس، بأمر القارب، شوكنج ودفع الباب، إىل الثالثة ذهب ثم

صوت ورائها من سمعوا التي الصخور فوق الكائنة البيوت يراقب مرميس وجعل
روكامبول.

إىل وذهبوا القارب، من جميعهم فنزلوا الرب، إىل عاد يعرفه أن أراد ما عرف إذا حتى
الرفاق. ينتظرهم كان حيث الخمارة

فاندا مع الخمارة تلك من وخرج فيها، — أيًضا — ينتظروهم أن مرميس فأمر
منزل عن فيها يبحث وجعل النهر، عرض من يفحصها كان التي املنازل تلك إىل وشوكنج
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البيت هذا يكون أن بد فال حسابي يف مخطئًا أكن لم إذا «إني لفاندا: فقال عليه، عثر حتى
روكامبول.» صوت ورائه من سمعنا الذي الصخر فوق

البيت هذا فإن واثًقا؛ اآلن ِبتُّ «لقد فقال: وعاد، بابه، ففحص البيت، من دنا ثم
الرئيس.» إنقاذ عىل لنا معني خري وسيكون فرالن، يُدعى إرلندي لزعيم

٣

(راجع الفتيل يف النار وضع أنه به الُقرَّاء عهد آخر كان فقد روكامبول، إىل اآلن وْلنَُعْد
مع فبقي دهاليز، الثالثة ذات القاعة إىل أصحابه عنه وابتعد السجن)، يف روكامبول

البارود. برميل إىل النار بلوغ ينتظر ميلون
ألقى عنيًفا اهتزاًزا األرض اهتزَّت الهائل، االنفجار ذلك وحدث النار، به اتصلت فلما

األرض! عىل وميلون روكامبول
صاح حتى االنفجار نتيجة إىل ينظر روكامبول يكد ولم األثر، عىل نهضا ولكنهما

السد.» ُفتح فقد «اتبعوني؛ يقول: أصحابه ونادى الفائز، املنترص صيحة
يعدو فجعل الرسداب، من النهار ضوء وظهر النهر، إىل الصخر دفع البارود أن ذلك

ميلون. مع
وتراكمت ورائهما من الدهليز قبة تهدمت حتى خطوة، عرشين يعدوا لم ولكنهما

أثرهما. يف يركضون كانوا الذين العصابة رجال وبني بينهما فحالت الصخور،
فتمعن وبينهم، بينه محكًما السد فوجد أصحابه، إىل بالرجوع وهمَّ روكامبول، فذُعر
ذلك بعد وسيلة نعدم وال الدهليز، هذا من اآلن نخرج بنا «َهلُمَّ مليلون: قال ثم ُهنَيَْهة،

رفاقنا.» إلنقاذ
ينبعث النور يريان وهما أثره، يف وركضميلون النهر، جهة إىل ركضروكامبول ثم

الدهليز. فم من
أشدَّ هائًال دويٍّا سمع ثم احتجب، قد النور هذا أن فجأة روكامبول رأى ذلك وعند

األول. من
الصخور وجعلت أيًضا، وميلون روكامبول فسقط شديًدا، اهتزاًزا األرض اهتزت ثم

فيسحقه. روكامبول رأس يصيب الصخور هذه أحد وكاد حولهما، تتساقط
سمع ولكنه حوله ما روكامبول يَر فلم جانب؛ كل من تكتنفهما الظلمات وكانت

الرئيس؟» أيها أنت «أين ُمتََهدٍِّج: بصوت ميلون
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بقربك. هنا –
جريح؟ ألعلك –
وأنت؟ كال، –

بيشء. أَُصْب لم — أيًضا — وأنا –
الصخور.» تساقط ينتهي أن إىل ولنصرب مكانك، تربح ال «إذًا روكامبول: له فقال

فنهض االهتزاز؛ وبطل الصخور، تساقط وانقطع ، الَدِويُّ سكت حني وبعد
فأناره. انطفأ، ولكنه معه، يزال ال ِمْشَعلُه وكان روكامبول،

أنا؟» «أَأَنَْهُض ميلون: له قال ذلك وعند
مكانك. تربح ال ولكن نعم، –

من مبلغ خري بلغنا «لقد بأذًى: يَُصابا لم والرئيس هو أنه ُرسَّ وقد ميلون، له فقال
التوفيق.»

ظننت. ما قدر عىل ليس توفيقنا ولكن تسحقنا، لم الصخور هذه فإن ذاك، هو –
القبة، تساقط بعد إليه صار وما الدهليز، ذلك ِمْشَعِله نور عىل يفحص جعل ثم

عظيم. بصخر أيًضا ُسدَّ قد الدهليز َمنَْفذ فرأى
ساعة.» منذ كان كما موقفنا بات فقد الجديد؟ السد هذا «أرأيت مليلون: فقال

الرفاق. إىل لنعد إذًا، –
السد؟! هذا بمثل وبينهم بيننا ِحيل وقد إليهم تعود كيف –

اآلن؟» أرسى «أنحن وقال: ميلون، فارتعد
الحياة. قيد يف نُدفن أن علينا ُقِيضَ بل، –

شيئًا يفقد لم ولكنه الوجه، أصفر روكامبول وكان يأسه، من يَُجنَّ أن ميلون فأوشك
من اليأس يضيع أن الصديق، أيها يجب، «ال بربود: مليلون فقال العادية، سكينته من
اليأس عىل يحمل ال ولكنه الحرج، شديد مركزنا فإن ونتمعن؛ نفتكر أن يجب بل رشدنا،

التام.»
بخروجنا؟» لك رجاء «أي له: وقال األمل، ِملؤها نظرًة ميلون إليه فنظر

الصخور. من ورفاقه مرميس سالمة أرجح أني هو –
مثلنا. أرسى فهم سلموا إذا ولكنهم –
وطيد. بالخالص رجاءهم ولكنَّ –

ينقذهم؟ من –
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يطاردهم؟! الذي البوليس –
السجن. إىل بهم يذهبون إنهم –

اإلنكليزية. الرشائع أعرف فإني تطول؛ ال فيه إقامتهم ولكن، –
ذلك؟ وبعد –

أجيل، من دمها تسفك فإنها فاندا، وتعرف الذكاء، شديد فهو مرميس، تعرف إنك –
إلنقاذنا. طريقة يَِجَدا أن رساحهما، إطالق بعد وفاندا، ملرميس بدَّ وال

إلينا. لبلوغهم طويل عهد يمر أن بدَّ ال ولكن، اقرتحته، ما جميع يصح لقد –
ثالثة. أو يومني يطول فقد ذلك أنكر ال –

جوًعا؟! نموت ألن كافيًا الوقت هذا تجد أال –
أيام. أربعة الجوع عىل الصرب يستطيع الرجل إن –

صخر. عىل السكينة ِبأتمِّ وهو جلس ثم
األسد يجول كما الضيق سجنه يف يجول فجعل مضطربًا، هائًجا كان فإنه ميلون أما

قفصه. يف
كما تَُجْع لم فإنك ميلون؛ يا هللا، رحمة من تقنط ال لك «قلت روكامبول: له فقال

أظن.»
العطش. شديد ولكني كال، –

ساعات. خمس أو أربع بعد ظمأك سرتوي إنك –
ذلك؟ كيف –

فتعاَل، قدميك، تبلغ حتى الدهليز هذا يف النهر مياه فتنساب املد زمن يجيء حني –
بجانبي. واجلس

فقال بالرئيس، اللتصاقه اليأس؛ من عنده بعضما َخفَّ وقد بجانبه، ميلون فجلس
إليه.» نحتاج فقد امِلْشعل؛ هذا بنور لنا حاجة فال له، لون ال الكالم «إن روكامبول: له

القنوط؟» مني يتمكن لم ملاذا ميلون، يا «أتعلم، له: وقال ِمْشعله، أطفأ ثم
حياتي! يف مرة اضطربت أَرَك فلم املوت؛ من َهيَّاب غري ُخلقت ألنك –

الرجاء. إىل يدعوني الذي السبب هو هذا ليس –
هو؟ ما –

املهام. من عيلَّ ما أقيض أن إىل املوت يقيني هللا أن اعتقادي هو –
أن تريد أال أخرى، لك تُعرض حتى مهمة تقيض ال فإنك تنقيض؛ ال مهامك إن –

ترتاح؟!
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الذنوب. عن ر تَُكفِّ ال الراحة إن كال، –
التي ذنوبك أعظم عن ر يَُكفِّ أعمالك من عمل وكل الكفاية، فوق جاهدت قد ولكنك –

وترتاح. باريس إىل تعود أن لك آن قد أنه وعندي ارتكبتها،
لندرا. يف مهمة لديَّ يزال فال بعد؛ الوقت يَِحن لم كال، –

اإلرلنديني؟ مهمة ألعلَّها تعني؟ مهمة أية –
كال. –

محمودة. تعد لم لندرا يف اإلقامة ولكن –
قضاؤها؟ يجب فيها مهمة لديَّ إن لك أقل ألم –
اإلرلنديني. بأولئك خاصة تكون ال أن برشط –

يشء. يف بهم لها عالقة ال –
املهمة. هذه له يوضح أن ينتظر وجعل ميلون، يُِجْب فلم

يجلب املشنوق حبل أن ميلون، يا «أتعتقد، قال: ثم ُهنَيَْهة، صمت فإنه روكامبول أما
التوفيق؟»

االعتقاد. بهذا أشاركهم ال فإني أنا أما الناس، يقوله ما هذا –
مخطئني. أو مصيبني كانوا إذا ترى سوف –

مشنوق؟ حبل ألديك ذلك؟ كيف –
نعم. –

جيبك؟ يف أهو –
وسطي. عىل معقود بل –

نرى. سوف إذًا، –
اليأس، من فيه أنت عما تشغلك حكاية عليك وسأقصُّ لدينا، فسيح الوقت إن –

الطويل. الوقت هذا علينا وتقرص
الحبل؟ حكاية أهي –

وصيته. منفذ جعلني مشنوق حبل نعم، –
اإلصغاء. كل إليك ُمْصٍغ فإني سيدي، يا تكلم، –
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٤

صداقتنا.» بداية كانت كيف ميلون، يا تذكر، «إنك فقال: حديثه، روكامبول وبدأ
واحد. بقيد مقيدين ُكنَّا حني طولون، سجن يف سيدي، يا بدأت، إنها –

سبيل يف سجنت اللتني اليتيمتني األختني تينك بحديث يوًما حدثتني وقد ذاك، هو –
لهما. إخالصك

أوىف لك وبت املخلصني أوىف من لك أصبحت أنقذتهما أن بعد فإنك سيدي، يا نعم –
األمني. الكلب من

سجن يف بل طولون سجن يف تكن ولم الحادثة، تلك تشبه حادثة يل حدث ولقد –
األموات. من هو بل الحياة؛ قيد يف رواها الذي الرجل يبَق ولم نوايت،

شنًقا؟ مات ألعلَّه –
فكما عليك؛ فسأقصها الحكاية، إىل فأَْصِغ واأسفاه! نعم، وقال: روكامبول، فتأوَّه
أستطيع كنت فإني ألن، مس منزل يف عيلَّ قبضوا حني الرشطة رجال أقاوم لم أني توقعت
أوقفوني بل توٍّا، السجن هذا إىل بي يذهبوا لم ألنهم نوايت؛ سجن بي يدخلوا أن قبل النجاة
سجن يف مؤقتًا وسجنني استنطاقي، التحقيق قايض فتوىل البوليس، سجن يف البدء يف

ساعات. ست السجن ذلك يف فأقمت القسم،
الجمال آثار ولكن الشباب، عهد تجاوزت الثياب رثة امرأة السجن ذلك يف لقيت وقد
إيلَّ النظر تطيل جعلت ثم بحذر، البدء يف إيلَّ نظرت دخلت رأتني فلما عليها، تدل تزل لم

بي. فأحدقت بنظري، نظرها التقى حتى
عنه.» أبحث الذي الرجل أنك «أظن يل: فقالت فيها، أثر قد نظري وكأنما

كربى؟» جناية جنيت «ألعلَّك وقالت: منذهًال، إليها فنظرت
تغتفر. ال جناية عندهم وهي اإلرلنديني، من ولكني كال، –

سجن إىل بك سيذهبون «إذًا، قالت: ثم الفرح، بأشعة عيناها وبرقت قليًال، فاختلجت
نوايت؟»

شك. دون –
فاعلم طويل، عهد منذ عنه أبحث الذي الرجل إنك لك قلت حني أصبت لقد –
ْكر بالسُّ أتظاهر ليلة كل يف أني وحكايتي إيكوسية، وأني بيتزي، أُدعى أني سيدي يا

ترى. كما ِبَسْكَرى أنا وما عيلَّ يقبضوا كي والعربدة
ذلك؟» «وبعد وقلت: ألمرها، فُدهشت
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اليوم صباح إىل السجن ويودعونني عيلَّ، فيقبضون تكلًفا، ْكر السُّ أتكلف إني –
رساحي. ويطلقون شلنني بغرامة عيلَّ يحكمون الصباح ويف التايل،

ْكر؟ بالسُّ املظاهرة من لك غرض وأي –
ليلة كل ويف شهر، منذ املنهج هذا ناهجة وأنا — قلت كما — عيلَّ يقبضوا كي –

الشارع. يف عيلَّ يقبضون
ملاذا؟! ولكن –

به. ثقة يل ويكون نوايت يف بالسجن عليه محكوم رجل عن أبحث ألني –
الرجل؟ هذا من تتوقعني وماذا –

والرشف، النبل مخائل فيك متوسمة «إني وقالت: الفاحص، نظر أيًضا إيلَّ فنظرت
تُدعى!» ماذا يل فقل

العبوس. الرجل –
عليك؟! يُقبض أن أذنت وقد العبوس، الرجل هو أنت وقالت: لقويل، فُدهشت

نعم. –
شئت؟ متى السجن من تخرج ولكنك –

ربما. –
تشاء، ما تصنع إنك عنك ويقولون بك، يتحدثون الناس سمعت فقد أكيد؛ ذلك بل، –

يشء. بكل أخربك فأنا العبوس، الرجل دمت وما
سيدتي. يا تكلمي –

السجن. يف زوجي إن –
نوايت؟ سجن يف –

الشهر عرشمن السابع اليوم يف سيشنق فهو باإلعدام؛ عليه الحكم صدر وقد نعم، –
القادم.

جناه؟ ذنب أي –
لورًدا. قتل –

ملاذا؟ –
إىل ذاهب ولكنك املقام، لضيق اآلن عليك أقصها أن أستطيع ال طويلة الحكاية إن –

زوجي. عليك وسيقصها نوايت
أمًرا؟ تبلغيه أن تريدين فهل تشائني، ما ليكن –
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نعم. –
أرسل أن أريد ال «إني فقالت: رسالة)، إليه ترسل أن تريد أنها أحسب (وأنا هاتي –

كالمي.» إليه تحمل أن أكلفك بل كتابًا إليه
له؟ أقول أن تريدين ماذا –

البال. مطمنئ فمت عندها، واألوراق بيتزي امرأتك رأيت إني له قل –
تريدين؟! ما كل هذا –

أريد.» ما كل هذا «نعم، وقالت: دمعها، فمسحت
بيشء. تجيبني أن فأبت األوراق، هذه رس عىل منها أقف أن جهدي بذلُت وقد

ضيقة غرفة يف ليال ثالث فبت نوايت، سجن إىل أدخلوني التايل اليوم صباح ويف
باإلعدام. عليه املحكوم املرأة زوج مقابلة عيلَّ تعذر بحيث مغلقة

بأرسار االعرتاف عىل بحميل لطمعهم معاملتي يحسنوا أن السجن يف قرروا ثم
اإلقرار. إىل تدعوني معاملتي حسن أن أوهمتهم حتى الحيلة يف بالغت ألني اإلرلنديني؛

بالخروج يل وأذنوا اإلفراج، بعض عني فأفرجوا الحني ذلك منذ يجاملونني فأخذوا
اليوم. يف مرتني املسجونني بقية مع السجن ساحة إىل

الصدر منقبض فأجده أراقبه كنت لكني األول، اليوم يف بيشء الرجل أحدث ولم
من الستني يناهز البنية قوي املنكبني، عريض القامة، قصري وهو القضاء إىل مستسلًما

رأسه. من الشيب وخط وقد العمر
من فاستدللت إيلَّ، ونظر إليه ونظرت الزوايا، إحدى يف جالس وهو به، فمررت

الوفاء. اإلخالصوحسن نظراته
لغرضنبيل. إال الجريمة هذه يرتكب لم ولكنه قتل، قد الرجل هذا إن نفيس يف فقلت

موضعه، يف الرجل ووجدت نفسها، الساعة يف الساحة تلك إىل خرجت الثاني اليوم ويف
اللورد؟ قتل الذي هو أأنت له: وقلت توٍّا، إليه فذهبت

… نعم –
لم وأنه فعل، ما عىل نادم غري أنه عىل داللة وارتياح بَسِكينة اللفظة هذه لفظ وقد

رشيف. بواجب قياًما إال الجريمة هذه يرتكب
بيتزي؟» تُدعى التي املرأة زوج «ألست له: فقلت

رأيتها.» «ألعلَّك وقال: فاختلج،
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… تعرفني لم أنك يظهر –
أنت؟ فمن كال، –
العبوس. الرجل –

العبوس! الرجل هو أنت وقال: بعينه، وحملق الوراء، إىل خطوة فرجع
وهي باألوراق عثرت بأنها أخربك أن إيلَّ فعهدْت زوجتك، لقيت وقد هو أنا نعم، –

عندها.
«واطرباه! قال: ثم عنه، العفو بصدور أخربته قد كأنما فرح صيحة الرجل فصاح

البال.» ناعم النفس مطمنئ اآلن أموت إني
إرادتك.» بملء السجن دخلت «إنك وقال: إيلَّ، فنظر وعاد

… ربما –
تريد. عندما شك دون منه ستخرج –

… ذلك أرجح إني –
يف فوزك من واثق وأنا سيدي، يا يشء كل لك أقول أن «يجب قال: ثم ُهنَيَْهة، فرتدد
الحبل ذلك مقابل وسأمنحك أمر، يعجزه ال مثلك كان من فإن إليك؛ بها أعهد التي املهمة

السعادة.» لك يجلب فإنه به سأشنق الذي
فقد حكايتك؛ أتم باهلل ميلون: له فقال توقف، هنا إىل بحكايته روكامبول وصل وملا

جوًعا. باملوت علينا مقيضٌّ وأنه صخرين، بني سجينان أننا أنسيتني

٥

ما عىل شيئًا اليوم ذلك يف يُِزد لم بيتزي زوج إن فقال: حديثه، تتمة إىل روكامبول وعاد
غًدا سأخربك ولكني السجن، إىل الرجوع موعد حان وقد طويل الحديث «إن قال: إذ قاله؛

أمري.» بكل
ساعات.» عدة بك لالجتماع وجدتطريقة «لقد له: فقلت به، اجتمعت التايل اليوم ويف
الرجل دمَت ما عليك إال السجن هذا يف مستحيل ذلك «إن وقال: منذهًال، إيلَّ فنظر

العبوس!»
أحب «إني للحارس: قلت غرفتي إىل عدت حني أني فهي وجدتها التي الطريقة أما

السجن.» حاكم أكلم أن
ألبوح دعوته أني العتقاده يبتسم وهو الحاكم جاء ساعة ربع وبعد الحارس، فذهب

اإلرلنديني. بأرسار له
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امليلورد.» سيدي يا الشئون، بعض يف أحدثك أن أحب «إني له: قلت عيلَّ دخل فلما
النهاية.» وهذه الرشاد هذا منك أتوقع كنت «لقد وقال: الرسور، عالئم عليه فبدت

الراشدين. من إال أكن لم –
تريد؟» ماذا بُني «يا يل: وقال بجانبي، فجلس
شنًقا؟ إعدامي أيكون باإلعدام عيلَّ حكم إن –

بالشنق. إال نعدم ال فإننا نعم؛ –
باإلعدام؟ عيلَّ يحكمون أنهم أتظن –

شك. دون يرحمونك فإنهم تعلمه؛ بما اعرتفت إذا إال أراه ما هذا –
اآلن. به أفتكر الذي هذا –

منك. أتوقعه كنت ما وهذا –
الشنق. سيما وال املوت، أخىش ال إني يشء، كل قبل لك، أقول ولكني –

له تقشعر ما لرأيت يعدمونه حني املشنوق رأيت فلو توهمك؛ يف مخطئ ولكنك –
وأبقى. لك خري فذلك يشء، بكل واعرتف بني، يا بنصائحي، فاعمل األبدان

شنًقا. املوت أخاف ال قلت كما ولكني ذلك، أعمل إني –
ميتة. أفظع الشنق ميتة فإن قلته؛ ما عليك أعيد وأنا –

عىل تحمل الهائلة اآللة هذه ورؤية باملقصلة يجري فرنسا يف اإلعدام فإن كال؛ –
اإلقرار. عن توقفت ملا تعدمونني كنتم فلو الرعب،

ودلييل قلته، ما عليك أعيد ولكني أجلك، من اإلعدام طريقة تغيري نستطيع ال إننا –
قبل عليه الرعب يقيض أن أخاف وإني باإلعدام، عليه محكوم لدينا يوجد أنه ذلك عىل

اإلعدام. قضاء
واالرتياح. السكينة عالئم غري عليه وجدت فما املسجونني؛ بني أمس لقيته ولكني –
حقيقة ألدركت يومني معه أقمت لو ولكنك رفاقه، بني تكلًفا الجلد يتكلف ألنه ذلك –

رعبه.
بي؟ يؤثر رعبه أن أتظن –

ذلك أفعل وإني واحدة، غرفة يف معه الليلة هذه تبيت أن يل َخَطر وقد شك، دون –
اإلقرار؛ إىل الضطرارك منه نجوت خشيته ومتى املوت، خشيت معه أقمت إذا فإنك لخريك؛

القضاة. رحمة من واثق فإني
إليك. الغد يف واْدُعني معه الليلة أبيت فدعني سيدي، يا أشكرك، –
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ملاذا؟ –
قلبي. إىل سبيًال الخوف وجد إذا أعلمه ما بكل ألعرتف –

الشأن. بهذا أوامري سأصدر –
مرسوًرا. فرًحا وانرصف تركني، ثم

معه، فأقامني بيتزي، زوج غرفة إىل بي وذهب الحراس، أحد جاءني حني وبعد
وانرصف. الباب وأقفل

زيارتك؟» من وتمكنت بوعدي وفيت أني «أرأيت قلت: معه خلوت وملا
تريد!» ما تفعل سيدي، يا «إنك، اإلعجاب: بلهجة يل فقال

بقصتك. اآلن حدثني –
عني. طرفة الليلة تلك ينم ولم الرجل، فامتثل

الحاكم. إىل بي وذهب الحارس أقبل التايل اليوم صباح ويف
القصة؟!» هذه يل تحكي «أال له: وقال روكامبول، ذلك عند ميلون فاعرتض

بي ذهبوا فقد الحاكم، مع جرى ما اآلن فاسمع عليك، سأقصها روكامبول: فأجابه
أنم. لم ألني شك؛ دون الوجه مصفر وكنت إليه

تحتقر تزال أال رأيت؟ «كيف وقال: الخوف، محمل عىل اصفراري الحاكم فحمل
شنًقا؟!» املوت

بعد. أَخْف لم أني امليلورد، سيدي يا الحق، –
. تُِقرَّ أن تريد ال إذًا، –
أخاف. حني إال أُِقرُّ ال –

ترى.» وسوف أقنعك أن يل بدَّ «ال وقال: غيظه، كظم ولكنه شفته، الحاكم فعضَّ
الرجل؟ هذا مع إقامتي تريد ألعلَّك –

ذلك. من خريًا سأفعل بل –
تفعل؟ أن عزمت ماذا –

فقد اآلن أما شهر، منذ متعذًرا ذلك كان فقد الشنق؛ تحرض أدعك أن عىل عزمت –
السجون. داخل يف بات اإلعدام ألن اإلعدام؛ وقت املسجونون يحرض بأن الحكومة أذنت

سيدي، يا «انظر، الرعب: بلهجة ميلون قال ميلون، يحادث روكامبول كان وبينما
انظر.»

«ماذا؟» روكامبول: له فقال
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يسارك. إىل انظر –
بهما. املحيطة الظلمات تلك يف تتقدان نقطتني فرأى روكامبول فنظر

٦

يكن لم أنه غري الرواية، هذه مواقف من كثري يف الُقرَّاء عرفه كما شجاًعا ميلون كان
شأن وَجبُن َضُعف مجهول خطر له َعَرَض فإذا يعلمها؛ التي األخطار يف إال بشجاع

العقول. ضعفاء
إىل خطوتني ومىش عليه، جالًسا كان الذي الصخر عن نهض فإنه روكامبول أما

موضعهما. تغري قد النقطتني أن فرأى النور، ذلك جهة
النور. فتوارى بيديه روكامبول فصفق

النور؟ هذا ما األبله، أيها عرفت، أما له: وقال ميلون، إىل ذلك عند والتفت
كال. –

وجود من بد فال إلينا وصلت قد الهرة دامت وما هرة، عيني من منبعث نور هو –
منه. خرجت منفذ
أتظن؟ –

منه. الخروج نحن نستطيع ال ضيًقا منفذًا يكون أن أخىش ولكني شك، دون –
معنا. سجينة الهرة هذه تكون وقد –

محال؟ ذلك –
ملاذا؟ –

توارت كانت وملا قبل، من رأيناها لكنا توهمت كما مثلنا سجينة كانت لو إنها –
الدهليز؟! هذا يف سجينة تكون أن الهرة لهذه يتفق فكيف وبعد صفقت، حني

لنا. اتفق كما –
الذي الجدار هدمنا أن بعد السجن، برئ من الدهليز هذا يف دخلنا فإننا نحن أما –
يكون أن بد وال فوقنا يكون أن بد ال قبو يف كانت الهرة هذه أن والحقيقة يسده، كان

للهرة. القبو ذلك يف منافذ فتح قد االنفجار
ممكن. ذلك –

منه. خرجت الذي املنفذ من الخروج نستطيع علَّنا فلنبحث إذًا، –
اآلن.» نبحث «َهلُمَّ وقال: املشعل، أنار ثم
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املنفذ. ذلك عن باحثًا الضيق سجنه ميلون مع يتفقد وجعل
بحيث وميلون روكامبول أمام الدهليز يف تهدمت قد الصخور أن الُقرَّاء عرف وقد

الطريقني. َسدَّت
عينا فيها برقت التي الجهة يف خلفه سقطت التي الصخور إىل روكامبول فرجع

الهرة.
القبة إىل ونظر روكامبول فتسلقها بعضه فوق بعضها طبقات الصخور هذه وكانت

الصخور. تلك عىل يصعد أن ميلون وأمر منفذًا فيها فرأى
ميلون، كتفي بني ووقف ظهره، عىل ووثب امِلْشَعل، أعطاه إليه ميلون وصل فلما

القبة. يف رآه الذي الثقب ذلك يف جسمه نصف فأدخل
اآلن.» امِلْشَعل «هات له: قال ثم

الدهليز يشبه طويًال رواًقا فرأى الثقب، ذلك من بنوره ينظر وجعل يده، من وأخذه
فيه. هو الذي

أن إىل هنا «انتظرني مليلون: فقال الرواق، ذاك يف وصعد األرض، عىل امِلْشَعل فوضع
الرواق.» هذا أتفقد

تجار يستعملها التي الطويلة األقبية تلك أحد يف أنه علم حتى بحثه يَُطل ولم
النهر. ضفاف عند املرشوبات

يكن لم الذي املنفذ ذلك فيها َفُفتح االنفجار، حني القبو ذلك أرض بعض تهدم وقد
دهليز. فوق قبوه أن جاهًال يكون قد نفسه القبو هذا صاحب إن حتى قبل من

مليلون: قائًال ساقيه ومد حافته، عىل فجلس املنفذ، إىل روكامبول رجع ذلك وعند
أنا.» حيث إىل واصعد بساقي، «تعلق
القبو. يف االثنان وبات فصعد،

هذا يف ننتهي أن بد فال «اتبعني؛ مليلون: وقال امِلْشَعل روكامبول حمل ذلك عند
باب.» إىل القبو

الضيق، الطويل القبو ذلك جانبي يف مرصوفة براميل فرأيا خطوات، بضع وسارا
؟» الدويُّ هذا يكون أن عىس «ما ميلون: فقال دويٍّا سمعا وهنا
النهر.» أمواج صوت «إنه وقال: ُهنَيَْهة، روكامبول فأصغى
بعيًدا. نوًرا حني بعد روكامبول فرأى سريهما، واصال ثم

املصباح؟» أطفأت «ملاذا ميلون: فسأله املصباح، روكامبول وأطفأ
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مفتوحة، طاقة من نافذًا يكون أن بدَّ ال السماء نور هو رأيناه الذي النور هذا ألن –
الخارج. من أحد يراه فقد مضاءً امِلْشَعل أبقيت فإن مفتوح، باب أو

تحتها من وسمعا مفتوحة، نافذة ورأيا النور، ذلك مصدر إىل وصال ُهنَيَْهة وبعد
التيمس. أمواج هدير

تصنع؟» «ماذا ميلون: له فقال عالية النافذة وكانت
النهر! إىل النافذة هذه من بنفسك فألِق عنقك تَُدقَّ أن أردت إذا –

حبًال. نجد فقد القبو هذا يف بحثنا إن ولكننا –
اآلن؟ الساعة كم يل فقل بالحبل؛ لنا فائدة ال –

الرابعة. الساعة يف نحن –
من أنفسنا فنلقي املد زمن يجيء حني أي ساعة، نصف بعد املياه فستعلو إذًا، –
األرض عىل إال تسقط فال اآلن سقطنا إن أما سباحة، وننجو املياه يف فنسقط النافذة تلك

املياه. النحسار
من أطول الحرية وبني بينه يحول الذي الوجيز الزمن هذا رأى وقد ميلون، فتنهد

دهر!
نتوقع صخرين بني سجينني كنا ُهنَيَْهة منذ إننا له: وقال ابتسم، فإنه روكامبول أما

وتتضجر؟! تتنهد فكيف للنجاة بابًا لك هللا ففتح جوًعا، املوت
ضجور. لجوج فإني سيدي؛ يا أََصبَْت، لقد –

عليك. أقصها كنت التي الحكاية تلك إىل بالعود الضجر وطأة عنك سأخفف ولكني –
بيتزي؟ زوج رس عىل أَتُْطِلُعِني –

إعدامه. بأمر أخربك ولكني بعد، الوقت يَحن لم كال –
شنقه؟ حرضت ألعلَّك –

شك. دون –
بينما ميلون يحدث وأخذ الخالء، إىل منها رجليه وأدىل النافذة، تلك عىل جلس ثم

املد. زمن لقرب تباًعا بالتصاعد آخذة النهر مياه كانت
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٧

معاملتي، يحسن فكان اإلقرار عىل يحملني أن يرجو يزال ال الحاكم وكان روكامبول: قال
تعزية. خري أعزيه فكنت أريد، حني بيتزي زوج مع باالجتماع يل أَِذَن وقد

غري أزال ما كنت إذا الرجل هذا مع فيها أجتمع مرة كل يسألني فكان الحاكم أما
سلبًا. فأجيبه املوت من وجل

قاتل إعدام موعد غًدا «إن قائًال: ليلة الحاكم جاءني أن إىل ذلك عىل األيام وتوالت
الهائل؟» املشهد هذا بمشاهدة راغبًا تزال أال اللورد

… نعم –
املحكوم الرجل مع الليلة تبيت أن أحببت إن إال هذه غرفتك من أنقلك أن يجب إذًا، –

عليه.
أعزيه. أن وعىس املنكود، هذا مع أبيت أن أوثر إني –

ساعات غري له يبَق لم التعس هذا فإن وبأسه؛ شقاؤه فيك يؤثر أن أرجو وأنا –
معدودة.

الحياة. أحب فال املوت أخىش ال كنت إذ فإني رجاءك؛ أرجو وأنا –
شك. دون تجهلها ألنك عليها؛ أطلعك أن أحب مسألة وهنا –

هي؟ ما –
التالمذة فيه يَُعلِّموا كي لألطباء فيبيعه للجالد يُعطى شنًقا املقتول جسم إن –
الحبل وهذا يشاء من يورثه أن وله املشنوق، ملك يكون به الذي الحبل ولكن الترشيح،

السعادة. يجلب
الشنق. من النجاة أرجو فإني الحبل هذا وهبني وإن األكثرين، عىل سائد زعم إنه –

الحبل. يفيدك مما أكثر يفيدك إقرارك فإن أقررت؛ إذا سيما وال –
لديه وكان بيتزي، زوج غرفة إىل بي ذهبوا بساعة ذلك وبعد وتركني، تنهد، ثم

األخري.» يومي غًدا «إن وقال: رآني حني الرجل فابتسم السجون، أخوات من فتاتان
املوت؟ تخَش ألم –

… كال –
مسرتيح يموت الواجب سبيل يف املرء يموت حني «إنه وقال: السماء، إىل يديه رفع ثم

البال.»
تقول؟ ما لديك يبَق ألم –
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أهبك أن يل يحق إذ به؛ سأشنق الذي الحبل أهبك ولكني يشء، كل عرفت فقد كال، –
الحبل. هذا

الهبة. هذه تهبني أن الحاكم رجا لقد –
أكفائك.» من ليس أنه «مسكني وقال: الرجل، فابتسم

منخفض. بصوت معه أتحدث وأنا تصليان والفتاتان الليل أمىض وقد
فانرصفت الجنود، ودخل الغرفة، باب ُفتح صباًحا، الخامسة الساعة بلغت فلما

به.» وعدتني ما «تذكر يل: قاله ما آخر فكان مودًعا، الرجل وعانقت الفتاتان،
اإلعدام. ساحة إىل به الجنود وذهب بسالم.» «مت له: فقلت

عىل ترشف نافذة فيها غرفة إىل بك أذهب أن مأمور «إني الحارس: يل قال فقد أنا أما
وأَْطَلْلُت كريس، عىل فوقفت مرتفعة نافذتها وكانت الغرفة، تلك إىل بي ذهب ثم اإلعدام.»
يل، فابتسم ورآني، الجنود، طليعة يف واقًفا الرسمية بمالبسه الحاكم فرأيت النافذة، من

بيده. وحياني
املكان من يشء كل أترى يل: وقال النافذة، تحت فوقف إيلَّ وجاء الجنود، ترك ثم

فيه؟ أنت الذي
السوداء؟ باملالبس املرتدون الرجال هؤالء من ولكن نعم، –

اإلعدام. تنفيذ بحضور يقيضعليهم والرشع الرجل، عىل حكموا الذين القضاة هم –
ورأى الهائل، املوقف هذا وقف القايضمتى فإن بالغة؛ حكمة «إنها نفيس: يف فقلت

أحكامه.» يف يترسع ال املفجع املنظر ذلك
القضاء نفوذ شديد بقلق أنتظر مكاني يف فوقفت الجالد، إىل وذهب الحاكم تركني ثم
قلبي، من عظيًما محالٍّ فأَْحَلْلتُه رسه، عىل وقفت أن بعد إال عرفته ما الذي الرجل هذا يف

عليه. لهًفا أذوب وكدت
وهو املشنقة، إىل به فصعدوا الرهيف، املوقف هذا إىل به جاءوا السادسة الساعة ويف
رآني، حتى تائًها نظًرا الحارضين بني فأجال الجأش؛ ثابت كان أنه غري الوجه أصفر

«تذكر». معنى يفيد ما بعينيه يل فقال
األبدية. إىل فُزجَّ الهاوية وفتحت عنقه، يف الحبل ُوضع ثم
رأيت؟» «ماذا وقال: إيلَّ الحاكم أرسع الحضور تفرق وملا

يشء. كل رأيت –
عليك؟ الفاجعة هذه تأثري كان وماذا –
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تأثري.» أدنى يف تَُؤثِّْر «لم وقلت: فضحكت،
بأرسارك؟» تبوح أن تريد ال «إذًا، اضطرابه: عىل دلت بلهجة يل فقال

بعد. فيما سأرى –
«إن مليلون: فقال النهر مياه إىل نظر الحد هذا إىل بحكايته روكامبول وصل وعندما

إليها؟» تنزل أن تريد فهل ه، حدَّ بلغ قد املاء
املشنوق؟! الرجل رس يل تَُقل لم ولكنك –

فاتبعني. املباغتة، قبل نفر أن علينا يجب إذ املقام؛ هذا غري يف لك سأرويه –
جرس إىل يسبحان وجعال ظهرا ثم األمواج، يف فتواريا ميلون وتبعه املياه إىل وثب ثم

لندرا.

٨

وقد اإلرلنديني، زعيم منزل عند وفاندا شوكنج مع تركناه فقد مرميس؛ إىل اآلن ولنعد
يكون أن ينبغي املنزل هذا «إن لهما: قال قصده يدركا لم أنهما رأى فلما اسمه، لهما ذكر
زعماء ألحد وهو وميلون، روكامبول وسجن الدهليز قبة فيه تهدمت الذي املكان فوق

القول. يل تقدم كما اإلرلنديني
منفذًا نجد لم وإن السجن، مكان إىل منفذًا به نجد إليه نزلنا لو قبو املنزل ولهذا

األرض.» ثقبنا
فوق كائن املنزل هذا أن واثق أنت هل ولكن معقول، ترويه ما كل «إن فاندا: فقالت

روكامبول؟» صوت فيه سمعنا الذي املكان
الوثوق. كل –

ذلك؟ عرفت كيف ولكن –
درست الهندسة، بدرس أمرني أنه عيلَّ الرئيس أفضال بعض من إن أتعلمني؟! –
نظريٍّا، قياًسا الدهليز وبني بينه املسافة قواعدها بفضل قست وقد دقيًقا درًسا الفن هذا
عن عمقه يقل ال ثقبًا نثقب أن يجب أنه أراه والذي حسابي، يف مخطئًا أكون ال أن وأرجو

أقدام. عرشة
بمرادنا.» صاحبه ونخرب املنزل، هذا إىل ندخل أن علينا بقي «إذًا، شوكنج: فقال

ذلك. إىل حاجة ال –
«ملاذا؟» فاندا: فقالت
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رموزهم نعرف وال اإلرلنديني من نحن وما يعرفنا، ال اإلرلندي الزعيم هذا ألن –
بها. فنتعارف الرسية
العمل؟ ما إذًا، –

واسطة يكون وهو يصحبه، كان الذي باإلرلندي فيأتينا الخمارة، إىل شوكنج نرسل –
املنزل. صاحب وبني بيننا التعارف

الشارع. يف ينتظران وفاندا مرميس وبقي مرسًعا، فانطلق يذهب أن شوكنج أمر ثم
ساعة. ربع بعد باإلرلندي شوكنج عاد حيث انتظارهما؛ يطل ولم

القبو. أرض لثقب الالزمة اآلالت يحمالن وأتيا باألمر، أخربه قد شوكنج وكان
فلم اصطالحية، نقرات بأصابعه عليه ونقر املنزل، إىل توٍّا ذهب اإلرلندي وصل فلما

فيه. نور ال مظلًما وكان الباب، يُفتح
شك.» دون نيام سكانه «إن مرميس: فقال

األوىل، للطريقة مخالفة بطريقة الباب عىل ينقر جعل ثم «صربًا، اإلرلندي: له قال
للنور.» أثر يظهر ولم يُفتح فلم

مهجور؟» البيت «ألعلَّ فاندا: قالت
وُفتح فجأة، النور فظهر ثانية بطريقة الباب طرق إىل عاد ثم سيدتي، يا كال، –

النوم. بمالبس وهو مصباًحا بيده يحمل كهل رجل منه وبرز الباب،
وفاندا مرميس إىل ونظر بمثلها، فأجابه برسعة، رسية إشارة اإلرلندي إليه فأشار

املنزل. إىل جميعهم دخلوا ثم االطمئنان، عىل تدل نظرة
«ألم اإلرلندية: باللغة لوصيفه املنزل صاحب فقال الزعماء، من اإلرلنديون وكان

املطلوبة؟» النتيجة االنفجار يحدث
كال. –

تهدم. قد لندرا نصف أن بعده خلت دويٍّا سمعت ولكني –
املنزل؟ يف باهتزاز أشعرت –

… تصدع قد منزيل قبو يكون أن بدَّ وال الزلزال، األرَض يهز كما اهتز إنه –
واآلن حديثنا، من تفهموه لم ما لكم سنوضح «إننا ورفاقه: ملرميس اإلرلندي فقال

القبو.» إىل فلننزل
اآلالت؟» بهذه تفعل أن تريد «ماذا املنزل: صاحب فقال

ترى. سوف –
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رواق إىل منه انتهوا سلًما جميعهم ونزلوا ففتحه، باب، إىل املنزل صاحب بهم وسار
الجانبني. عىل فيه مرصوفة الرباميل كانت طويل ضيق

إن وانظر املكان، هذا اآلن «افحص له: وقال مرميس، من اإلرلندي دنا ذلك وعند
حسابك.» يف مخطئ غري كنت

الفجر، نور منها رأى أن إىل انتهى حتى الرواق ذلك يف وسار املصباح، مرميس فأخذ
أتوقعه.» كنت الذي «هذا نفسه: يف فقال التيمس، نهر عىل مرشفة أنها فوجد وأطل

املكان عىل أدلكم بنا وا فَهلُمُّ بحسابي، أخطئ لم «إني لهم: وقال رفاقه، إىل عاد ثم
القبو.» هذا تحت الدهليز يف تهدم الذي

فقال أرضه، ُخسفت الذي املكان إىل انتهوا حتى الرواق يف أمامهم وسار له، فأذعنوا
االنفجار.» من انشقت قد القبو أرض أن ريب لديَّ يكن «لم اإلرلندي:

من املصباح فأخذ صخوًرا رجاله فصادفت الثقب، ذلك من نزل فإنه مرميس أما
األنظار. عن وتوارى شوكنج

شك.» دون نجا قد الرئيس «إن فقال: رفاقه، إىل عاد دقائق خمس وبعد
مرميس؟» يا واثق، «أأنت قائلة: فرح، صيحة فاندا وصاحت

ترون. وسوف فاتبعوني، شك دون –
النافذة. جهة إىل بهم سار ثم

وصلوا حتى فيها األقدام آثار عىل يدلهم مرميس فجعل رطبة، القبو أرض وكانت
اآلثار. تلك فاختفت النافذة إىل

وميلون؟!» الرئيس نجا كيف اآلن «أعلمتم مرميس: لهم فقال
من وثبا وقد السباحة، يف الناس أمهر من «إنهما لهم: وقال النهر، إىل بيده أشار ثم

لندرا.» جرس إىل أمواجه عىل النهر إىل النافذة هذه
هللا. تشكر وجعلت النافذة، تلك عند فاندا فركعت

٩

زقاق يف منزل من األول الدور يف وفاندا مرميس كان الحوادث هذه من أيام ثمانية بعد
الغاز. مصابيح وأنريت يقبل أن الليل أوشك وقد وينغ، شارع يف جورج سانت

الطريق إىل وينظران منخفض، بصوت يتحدثان نافذة عند جالسني االثنان وكان
زائر. قدوم ينتظران كأنهما حني إىل حني من
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الرياح؛ أدراج مساعينا ذهبت «قد ملرميس: تقول الجبني مقطبة كانت فقد فاندا، أما
مات؟» ألعله رباه! نجده، وال روكامبول عن أيام ثمانية منذ نبحث فإننا

لوجدوا غرًقا ميلون وعىل عليه ُقِيضَ كان لو ألنه محال؛ ذلك إن مرميس: وأجابها
جثتيهما.

واأسفاه! يعلم؟ من –
يف مهارتهما تعلمني إنك ثم النهر، من أخرجوهم الذين الغرقى جميع رأيت إني –

… السباحة
لهما؟ جرى ما إذًا، –

إليه. نهتدي أن بدَّ ال رس إنه –
البوليس أن ألن مس اليوم وأخربتنا مكان، كل يف عنه بحثوا قد اإلرلنديني ولكن –

ذلك؟ من واثقة هي فهل عليه، يقبض لم اإلنكليزي
شك. دون –

الثقة؟ بهذه تجزم كيف –
قد ابنته فإن يكرههم؛ كان ما بقدر اآلن اإلرلنديني يحب بات بالري اللورد ألن ذلك –
ومعرفة السجون تفقد له يحق إنه أي األعىل؛ املجلس يف وعضو لورد وهو إليهم حملته

سواه. يعرفه ال ما
عىل البال مضطربة أزال ال أني غري االطمئنان إىل يدعو مرميس، يا تقوله، ما إن –

الرئيس.
عليه؟ تخافني ممن –

توين. برتس األسقف وهو أعدائه، ألد من –
أكفائه.» من هو فليس األسقف؛ هذا أخاف فال أنا «أما وقال: كتفيه، مرميس فهز
عنا يبحث لم ألعلَّه إلينا؟ يهتِد لم هو فكيف روكامبول، إىل نهتِد لم كنا إن ولكننا –

الدهليز؟ يف سحقتنا الصخور أن العتقاده
لندرا، برح يكون قد الرئيس «إن قال: ثم مفكًرا، أطرق بل البدء، يف يُِجبْها فلم

تغتفر.» ال إساءة إليه أسأنا ولكننا
إليه؟! أسأنا نحن وقالت: فاندا، فُدهشت

قد أنه وهو لنا، قاله ما الفتيل يف النار بوضع يَِهمُّ كان حني تذكرين أال شك، دون –
أعماله. نتم أن علينا يجب وأنه باالنفجار، يموت
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إذا نوًطا وأعطاني بيتزي، تُدعى امرأة إىل نذهب أن أمرنا وقد ذلك، أذكر نعم، –
األوراق. من لديها ما أعطتني إياه أريتها
هذا؟ من شيئًا فعلنا فهل ذاك، هو –

نجاته. من وثوقنا بعد لقاءه نرجو كنا ولكننا كال، –
الرئيس ألن املرأة، هذه بيت عن أبحاثنا نبدأ أن يجب كان لقد الخطأ؛ أصل وهنا –

إليها. ذهب يكون أن بدَّ ال
بنا فهلم قبل، من الخاطر هذا لنا يخطر أن يجب كان وقد مرميس، يا أََصبَْت لقد –

إليها.
اآلن. ننتظر أن يجب إذ كال؛ –

من؟ ننتظر –
رئيسنا. عن اإلرلنديني أبحاث بنتائج ليخربنا سيزورنا اإلرلندي، الزعيم –
شوكنج. مع قادًما الزعيم ذاك النافذة من رأى حتى حديثه، يتم يكد ولم

الكآبة. عالئم وعليهما وشوكنج الزعيم دخل حني وبعد
فعلتم؟» «ماذا الزعيم: مخاطبًا مرميس فقال
بيشء. نظفر فلم مستفيًضا بحثًا بحثنا –

نبدأ.» أن يجب حيث انتهينا قد «إننا شوكنج: مخاطبًا وتابع
تعني؟ ماذا –

سرتيت؟ أدم شارع أتعرف –
… شك دون –

بمركبة. وائتنا اذهب، –
فتجمع الغد إىل تصرب أن «أرجو اإلرلندي: للزعيم مرميس وقال شوكنج، فخرج

رجالك.»
ملاذا؟ –

جديًدا. شيئًا أتوقع ألني –
تريد. كما –

الباب.» عند املركبة «إن وقال: شوكنج، عاد ُهنَيَْهة وبعد
وانرصف. الغد يف يجتمعا أن عىل مرميس الزعيم وودع

اإلمكان.» َجْهَد ولنرسع بنا «هلم لفاندا: قال فإنه مرميس أما
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معكما؟» بالذهاب يل تأذن «أال شوكنج: وسأله
أحببت. إن معنا تعاَل –

سرتيت أدم زقاق مدخل عند املركبة ووقفت وينغ، شارع إىل باملركبة الثالثة ذهب ثم
الزقاق. يف دخولها لتعذر

الرئيس ألن بيتزي؛ بيت إىل وصلوا حتى الزقاق ذاك يف وساروا املركبة، من ونزلوا
إليه. فاهتدوا بنمرته، أخربهم

يدخل أدوار ثالثة من مؤلف وهو ساكنيه، فقر عىل ظواهره تدل حقريًا املنزل وكان
مظلم. ضيق رواق من إليه

إنها له: فقال بيتزي، بيت عن صاحبها مرميس فسأل خمارة الباب عند يوجد وكان
… األعىل الدور يف تقيم

البيت؟ يف كانت إن أتعلم –
مريضة. ألنها أيام، عدة منذ منه تخرج لم فإنها نعم؛ –

«ادخل.» له: يقول ضعيًفا صوتًا فسمع الباب، مرميس وقرع البيت ذلك إىل الثالثة وصعد
الهزال. شديدة وهي مقعد، عىل نائمة املرأة تلك ووجد رفيقيه، مع مرميس فدخل
بزوجي فعلتم كما السجن إىل بي للذهاب آتون «ألعلَّكم لهم: قالت بيتزي، رأتهم وملا

شنقتموه؟» كما تشنقونني ثم املنكود،
األصدقاء.» من بل الرشطة، رجال من نحن فما العزيزة، أيتها «كال، مرميس: وأجابها

تخدعونني؟» أنتم أم تقولون ما «أحقٌّ قائلة: وتأوَّهت
العبوس. الرجل أصدقاء فنحن سيدتي، يا الحق، نقول إنا بل –

السجن؟» من خرج ألعلَّه العبوس، «الرجل الرسور: بلهجة وقالت بيتزي، وارتعدت
سيدتي. يا نعم، –

يأِت لم أنه روكامبول عن بيتزي سؤال من أيقن ألنه يأس؛ نظرة فاندا إىل نظر ثم
عنه. البحث من لديه باقيًا كان رجاء آخر فانقطع إليها،

يا مات، إنه «وياله! العربات: خنقته بصوت وقالت منها، اليأس تمكن فقد فاندا أما
مرميس.»

مات؟» الذي «من وقالت: شديًدا، اضطرابًا اضطربت وقد بيتزييفرسيرها، وجلست
والجزع. القلق نظرات الثالثة إىل تنظر جعلت ثم
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١٠

ال ذلك إن … مخدوعون «إنكم وقالت: الحديث، بيتزي بدأت أن إىل ُهنَيَْهة السكوت وساد
يمت.» لم العبوس الرجل إن يكون، أن يمكن

رجاءنا.» يحقق أن هللا «عىس مرميس: وقال
للمظلومني، وينترص املجرمني، سيعاقب أنه توما زوجي وعد العبوس الرجل إن –

املقدس. الواجب وهذا الرشيفة، املهمة هذه يقيض أن قبل بموته هللا يأذن فال
هذا عليه يقيض أن من أرأف هللا فإن سيدتي؛ يا رأيك، أرى «وأنا شوكنج: فقال

القضاء.»
عندي؟» تعملون أتيتم «ماذا له: وقالت مرميس، إىل بيتزي ونظرت

العبوس. الرجل عن لنبحث أتينا –
تقولون؟! كما أصحابه وأنتم –
أبناؤه. بل تالميذه، نحن بل –

لنا قال العبوس الرجل فارقنا حني «إننا لها: فقال بهم، مرتابة أنها مرميس ورأى
إليِك.» نحرض أن أمرنا ثم هذا، بعد لقاء يكون ال أن يتفق قد

أنا؟ عندي –
األوراق. إعطاءنا باسمه نسألك وأن نعم، –

قادمني تكونوا أن يمكن ال «كال، وأجابت: األوراق، ذكر سمعت عندما ارتيابها وازداد
ِقبَِله.» من

فيه.» ريب ال أكيد لك قاله ما إن سيدتي، يا لِك، «أقسم شوكنج: لها فقال
التصديق. أستطيع ال ولكني –

مالمحي بني أتجدين سيدتي، يا إيلَّ، «انظري لها: وقال يديه، بني يدها مرميس وأخذ
الكاذبني؟» من أني عىل يدل ما

أعلم.» «ال وقالت: لسانها، فتلجلج
ً خطأ تُخطئني فإنك مات، قد العبوس الرجل كان إذا أنه واعلمي سيدتي، يا ثقي، –

بنا. ثقتك لعدم شديًدا
واحد. بأمر إال التفكري أستطيع ال إني –

سيدتي؟ يا هو، ما –
األوراق تسلمي أن «احذري يل: قال السجن إىل املنكود بزوجي ذهبوا حني أنه هو –

ألحد.»
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العبوس؟! للرجل أحتى –
يشء. كل أسلمه فإني كال، –

إليك. أرسلنا الذي هو العبوس الرجل ولكن، –
صادقني. كنتم إن برهانكم هاتوا –

سيدتي؟» يا تعرفينني «أال شوكنج: فسألها
أين. أذكر وال مرة رأيتك أني يُخال لكن كال، –

شوكنج. أُدعى إني –
املتسول؟ شوكنج ألعلَّك فقالت: بيتزي، حواس نبه قد االسم هذا وكأنما

بعينه. هو –
العبوس. الرجل ِقبَل من قادمون أنكم عىل يل يربهن ال ذلك ولكن عرفتك، قد –

صديقه. ولكني –
ذلك؟ تثبت كيف –

صموئيل؟ األب سيدتي، يا أتعرفني، –
اإلجالل. غاية وأُِجلُّه أعرفه –

األوراق؟ أتعطينا العبوس، الرجل قبل من قادمون إننا لك وقال به، جئت إن –
شك. دون –

يستشريه. كأنه مرميس إىل شوكنج ونظر
ال أنه أعتقد أني غري إنفاذها، من بدَّ وال أوامره، إلينا أصدر قد الرئيس إن فأجابه:

الحياة. قيد يف يزال
اعتقادك. أعتقد وأنا –

مات. قد كأنه أوامره تنفيذ علينا يجب ولكن –
أيًضا. رأيك أرى وأنا –

اآلن؟ صموئيل األب نجد أين لكن –
املنزل. هذا يف تنتظرونني كنتم إن بإحضاره أتعهد أنا –

عجل. عىل بها وِرسْ مركبة، فاركب ننتظرك، –
األوراق.» أسلمكم أرسلكم، العبوس الرجل إن الكاهن يل «ليقل بيتزي: فقالت

عن العمر طول بحثت «لو له: فقالت باحثًا متفقًدا الغرفة إىل ينظر مرميس وجعل
وجدتها.» ملا األوراق هذه

بيتزي. رسير عند وفاندا مرميس وجلس انرصف، فإنه شوكنج، أما
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توٍّا وذهب اإلرساع، بُْغيَة عربة فركب الكنيسة، قبة يف يقيم الكاهن أن يعلم شوكنج كان
يف وصفه لنا تقدم الذي الشيخ ذلك وهو الكنيسة، حارس له ففتح الباب، وطرق إليها،

السابقة. األجزاء
إىل روكامبول مع تردده من كان ما لكثرة العرفان حق شوكنج يعرف الشيخ وكان

كنت؟! فأين فيه، أَرك لم طويل مىضعهد لقد له: فقال الكاهن، زيارة
القبة؟ يف هو فهل خطري، شأن يف الكاهن ملقابلة اآلن قادم وأنا فرنسا، يف كنت –

إليه. فاصعد نعم –
«إنك له: فقال صالته، من فرغ أن إىل فانتظر يصيل، الكاهن وكان شوكنج، فصعد

املطيع.» خادمه بل العبوس، الرجل صديق أني سيدي، يا تعلم،
شك. دون –

إليها؟ دعيت إن بشهادتك ذلك أتؤيد –
ريب. دون –

معي. تذهب أن سيدي، يا إليك، أتوسل إذًا، –
أين؟ إىل –

سرتيت؟ أدم يف بيت إىل –
بيتزي؟ تُدعى البيت هذا صاحبة أليست بي، الذهاب تريد أين إىل أعلم إني –

نعم. –
العبوس؟ الرجل ِقبَل من إليها جئتم أنكم تصدق لم وهي –
كالمنا. صدق عىل أمامها شهدت إن إال سيدي، يا ذاك، هو –

معك. ذاهب فإني بنا؛ َهلُمَّ –
األوراق؟» حديث سيدي يا تعلم، «ألعلَّك له: وقال الفاحص، نظر إليه شوكنج ونظر

نعم. –
به؟ حدثك الذي من –

نفسه. العبوس الرجل –
حيٌّ العبوس الرجل أن شك فال ذلك كان «إذا قائًال: الفرح صيحة شوكنج فصاح

يُرزق.»
يُِجْب. لم فإنه الكاهن أما
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١١

عىل تدل بلهجة له وقال الكاهن، يد شوكنج أخذ الكنيسة ساحة إىل القبة من خرجا وملا
رأيته؟ إنك سيدي، يا تَُقْل، ألم القلق:

من؟ –
العبوس. الرجل –
شك. دون رأيته –

البارحة؟ أو اليوم متى –
نوايت. سجن يف أسبوعني منذ رأيته بل البارحة، وال اليوم ال –

عنه؟» شيئًا تعلم ال فإنك ذلك كان «إن وقال: يأس، صيحة شوكنج فصاح
ذلك؟» «كيف وقال: املنذهل، نظرة الكاهن إليه فنظر

سجن من أفلت قد العبوس الرجل وأن حدث، بما تعلم ال أنك ياسيدي يظهر –
نوايت.

أعلم. بل –
اآلن؟ هو أين تعلم أنت إذًا، –

كال. –
األموات. من فنحسبه نحن أما –

لم الخرب هذا كأنما األسف دالئل من يشء عليه يظهر ولم بيشء، الكاهن يُِجبْه فلم
عليه. يؤثر

نعلم. مما أكثر أموره من شك، دون سيدي، يا تعلم، إنك شوكنج: له فقال
… ربما –

يؤثر وأنه يَُمْت، لم روكامبول أن ذهنه يف رسخ ولكنه السؤال، عن شوكنج فانقطع
الكاهن. عن إال خفية ألغراض االحتجاب

بهما فسارت املركبة، تنتظرهما كانت حيث الشارع إىل الكنيسة ساحة من خرجا ثم
ْع، «أَْرسِ له: قال الكاهن رأى فلما الباب عند ينتظر واقًفا مرميس وكان ييتزي، بيت إىل

ْع.» أَْرسِ
حدث؟» «ماذا شوكنج: فقال

العبوس، الرجل إياه أعطانا الذي النوط أََريْتُها وقد املوت، عىل مرشفة املرأة إن –
بنا. الثقة عدم عىل فأرصت
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أصابها؟ ما ولكن –
ال تكاد وهي شديد، ضعف عقبها عصبية بنوبة انرصافك بعد أُِصيبَْت إنها –

اآلن. التنفس تستطيع
املوتى. تشبه وهي رسيرها، عىل ممدودة فرأوها بيتزي، غرفة إىل جميعهم دخلوا ثم
من ببارٍق عيناها واتََّقَدْت فجأة، قواها تجددت مقبًال الكاهن رأت حني أنها غري

وصولك.» قبل أموت أن أخىش كنت «لقد فقالت: الرسور
ابنتي.» يا «تشجعي، وقال: يدها، الكاهن فأخذ

زوجي دم يذهب أن خشيت لكني العرفان، حق سيدي، يا صربي، مبلغ تعرف إنك –
… هدًرا

الرجل؟» هذا «أتعرف وقالت: شوكنج، إىل بيدها أشارت ثم
نعم. –

العبوس؟ الرجل أصدقاء من أهو –
… نعم –

قبله؟ من آت أهو –
نعم. –

األوراق. مكان إىل أرشده أن من بأس ال إذًا، –
… شك دون –

أتعرفون إيلَّ، أصغوا «إذًا، خافت: بصوت وقالت رسيرها، يف بيتزي ذلك عند فجلست
روتهتيت؟!» كنيسة

نعم. الكاهن: فأجابها
رضيح املقربة هذه يف يوجد أنه فاعلموا لندرا، كنائس كسائر بمقربة محاطة إنها –
شكله عىل سواه يوجد ال الحديد، من صليب القرب هذا وعىل (روبرت)، اسم عليه مكتوب

إيجاده. عليكم يصعب ال بحيث الصغرية املقربة تلك يف
القرب؟» ذلك يف األوراق خبَّأت «ألعلَّك مرميس: لها فقال

… نعم –
األوراق. منه ونخرج فسننبشه حسنًا –

الليل. يف مقفلة األبواب ألن ذلك؛ تستطيعون ال ولكنكم –
… األبواب نكرس فإننا سيدتي، يا اطمئني، –
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املقربة إىل الدخول من تمكننا طريقة أعرف فإني ذلك؛ إىل حاجة «ال شوكنج: فقال
أبوابها.» نكرس أن دون

الرسية.» الطريقة أيًضا أعرف «وأنا الكاهن: وقال
لنذهب.» «إذًا، مرميس: فقال

أزمتها.» تنفرج أن إىل املرأة، هذه لدى أبقى أن فيجب أنا، «أما فاندا: وقالت
بدنو أشعر فإني سيدتي؛ يا كثريًا، تقيمني ال «إنك ضعيف: بصوت بيتزي فأجابتها

األوراق.» عىل استوليتم أنكم أيقنت إذا إال مطمئنة أموت ال ولكني األجل،
نخرجها.» حني نعود «إننا قائًال: الكاهن فأجابها

الكاهن: لهما قال الشارع إىل وصال إذا حتى فتبعاه، وشوكنج مرميس تقدم ثم
الذي الطريق من إليها وسندخل اإلرلنديون، بها يجتمع التي األماكن أحد املقربة هذه «إن

يعلمه.» العبوس الرجل ولكن تعلمونه، ال طريق وهو اإلرلنديون، يسلكه
له؟!» جرى ما أتعلم العبوس، الرجل عن تحدثنا «أراك مرميس: له فقال

السجن. من نجا إنه –
ذلك؟ وبعد –

يُِجْب. ولم الكاهن، فاضطرب
مات.» قد يكون أن نخىش «إننا مرميس: له فقال

كال. –
الحياة؟ قيد يف يزال ال أنه واثق أَأَنت –

… ربما –
رأيته؟ ألعلَّك –

يمت. لم أنه لك أؤكد ولكني كال، –
تعلمه بما تخربنا أن باهلل سيدي، يا أسألك، وقال: شديًدا، خفوًقا مرميس قلب فخفق

… الرئيس نحن وندعوه العبوس، الرجل أنتم تدعونه الذي الرجل عن
وإنكم معاًىف حيٌّ إنه القول عىل أقترص ولكني شيئًا، أقول أن أستطيع ال إني –

يوًما. سرتونه
منذ طويلة مدة عنهم غاب قد روكامبول أن وذكر اإللحاح، عن مرميس فانقطع

انتظار. دون فجأة إليهم عاد ثم أعوام، أربعة
فطرق لها، مجاورة خمارة إىل وصلوا حتى املقربة إىل سائرين الثالثة زال وما
سيدي.» يا املرور، كلمة أعرف ال «إني وقال: الكاهن، إىل فعاد يُفتح، فلم بابها، شوكنج
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باللغة كلمات بضع وقال القفل، ثقب عند فمه فوضع الباب من دنا ثم أعرفها. أنا –
الباب. فُفتح االصطالحية، اإلرلندية

موعد اليوم «ليس وقال: صموئيل، األب رأى حني الخمارة تلك صاحب ذهب وقد
اجتماع.»

املقربة. إىل قادمون ولكننا ذاك، هو –
األب رآه فلما مرميس، يعرف ال ولكنه شوكنج، يعرف الخمارة صاحب وكان

العبوس.» الرجل صديق «إنه له: قال إنكار، نظرة إليه ينظر صموئيل
«اتبعوني.» لهم: وقال مصباحه، أوقد ثم باحرتام، الرجل فحياه

١٢

دخلوا فلما قبو، عن فانجىل فيها، يٍّ رسِّ باب إىل الخمارة باب أقفل أن بعد تقدمهم وقد
خمارتك.» إىل فُعْد حاجة بك لنا يعد «لم الخمارة: لصاحب الكاهن قال القبو ذلك إىل

بعد؟ أحد قدوم تنتظر أال –
كال. –

إىل بهما وصل حتى وشوكنج مرميس أمام الكاهن ومىش الخمارة، إىل الرجل فعاد
املقربة. إىل منه فساروا دهليز،

إليه. بهما فسار القرب موضع يعرف كان الكاهن أن غري حالًكا، الظالم وكان
الرضيح؟!» يف األوراق بوجود عارًفا كنت «ألعلَّك مرميس: له فقال

يل وقال أشهر، ثالثة منذ رجل جاءني فقد تحويه؛ مما شيئًا أعرف ولكني كال، –
بيتزي. زوج توما الرجل هذا وكان بأمره، يحدثني أن يريد إنه

العهد؟ ذلك يف عليه ُقبض يكن ألم –
مسعاه، إنجاح عىل قادر أني العتقاده أساعده أن إيلَّ وتوسل بأمره، وأخربني كال، –
مساعدة عىل اإلرلنديون يقدم وال بروتستانتيٍّا) (أي إيكوسيٍّا طالعه لنكد كان أنه غري

أعدائهم.
به. عهدي آخر هذا فكان وانرصف، القانط وداع ودعني بذلك، أخربته فلما

أفندال. اللورد توما َقتل بيومني ذلك وبعد
العبوس؟ الرجل عن شيئًا له تَُقْل ألم –

كال. –
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حكايته؟! العبوس الرجل عرف كيف –
نوايت. سجن يف به اجتمع إنه –

املظلومني. لنرصة إال يعمل ال الرئيس فإن مظلوم؛ الرجل أن شك ال إذًا، –
كي املكان يُنِري أن شوكنج فحاول حالًكا، الظالم وكان القرب، إىل وصلوا ذلك وعند
الرضيح.» هذا أعرف فإني النور؛ إىل حاجة «ال له: وقال صموئيل، األب فمنعه االسم، يقرأ

القرب!» لنبش اآلالت نُْحِرض لم «ولكننا مرميس: فقال
حفرة عن فينكشف عناء دون يُزاح بحجر مسدود الرضيح فإن ذلك؛ إىل حاجة ال –

التابوت. فيها ُوضع
خفت؟ ألعلَّك مرميس: له فقال شوكنج، عىل الرعب عالئم فظهرت

الخوف. بعض –
ملاذا؟ –

البالية. الجثث إىل النظر أُِطيُق وال التابوت، يف األوراق تكون أن ينبغي ألنه –
عنك. األمر أتوىل فأنا مكانك؛ ابَق إذًا، –

الظالم، الشتداد التابوت عن بيديه يبحث وجعل الحفرة، إىل ونزل الحجر، أزال ثم
فيها يبحث وجعل ففتحها العمومية، القبور من كان القرب هذا ألن توابيت؛ بأربعة فعثر

األسود. املشمع القماش من بقطعة ملفوفة الورق من ضخمة بلفافة عثر حتى
الرعب. من به أََلمَّ ما لفرط بعيًدا واقًفا شوكنج ووجد الحفرة، من وصعد فأخذها،

األمر.» ُقِيضَ فقد تخف؛ «ال قائًال: مرميس فناداه
انرصفوا ثم الخمارة، إىل املقربة من جميعهم وخرجوا موضعه، إىل الحجر ردَّ ثم

االحتضار. حالة يف املنكودة تلك فوجدوا بيتزي، إىل منها
اآلن َفْألَُمْت بعينها هي «هي، قالت: رأتها فلما إياها، وأراها األوراق الكاهن فأخذ

البال.» مطمئنة
راكعون وجميعهم صدرها، يف ج تَُحْرشَ الروح زالت وما قالته، ما آخر ذلك وكان

األخري. النفس أخرجت حتى يصلون
األوراق تلك مرميس فتح وقد رسيرها، عند الليلة تلك كل فاندا مع الثالثة فأقام

الغريب: العنوان هذا عليه مكتوبًا ضخًما دفرتًا فوجدها

مجنون مذكرة

يأتي: ما مرتفع بصوت يقرأ وجعل ففتحه،
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١٣

وقد السحاب تناطح شامخة جبال وهي وإنكلرتا، إيكوسيا بني تفصل شفيوت جبال إن
األزل. منذ تخلعها لم الثلوج من عمامة لبست

مرعى فكانتخري الخرضة، ببسط فرشت ووديان كثيفة غابات الجبال بهذه ويحيط
للماشية.

بُني قرصباميلتون، يُدعى قرصشاهق، الجبال هذه من مراحل ثالثة بعد عىل وكان
يحارب جيش فيه نبيل لكل كان الذي العهد ذلك يف الثالث، املمالك إنكلرتا تأخذ أن قبل

املنيع. بالحصن أشبه فكان النبالء، أعداءه فيه
بنى األفراد، سيادة وبطلت اإلنكليزي، العلم ظل تحت املمالك تلك توحدت فلما

فيه. يصطافون وكانوا بجانبه، جميًال قًرصا الحصن هذا أصحاب
يف األعىل املجلس أعضاء من وهو باميلتون، اللورد يُدعى القرص هذا صاحب وكان

لندرا.
اللقب بهذا إعجابه لفرط اللوردية من كونه عىل األيكويس البارون بلقب احتفظ وقد

آبائه. من ورثه الذي القديم
فرنسا فيها اتحدت التي املعركة وهي نافارين، معركة يف نحبه اللورد قىضهذا وقد

اليونانية. املياه من أسطولها فأخرجتا تركيا عىل وإنكلرتا
عمره وكان باميلتون، أفاندال اللورد أكربهما يُدعى وولدين، زوجته عن مات وقد

شهًرا. عرش ثمانية األصغر أخيه وعمر أعوام، ثالثة أبيه موت حني
فجأة، لندرا برحت املعركة تلك يف زوجها قتل خرب باميلتون الالدي علمت فلما
أقامت بل صيف؛ كل فيه تقيم كانت الذي القرص ذلك يف تقم لم ولكنها بولديها، وجاءت

القديم. الحصن ذلك يف
بزيادة أمرت فإنها الظنون؛ مجال للناس بعدها اتسع غريبة أمور حدثت وقد
الجيش. يشبهون وهم أراضيها، يف الذين الفالحني جميع إليها ودعت الحصن، تحصني
بخالق واستحلفتهم ولديها عليهم عرضت ثم القرص، يف وأقامتهم أشدهم، فاختارت
لها العظيم بالهتاف القسم وأردفوا فأقسموا، الولدين، عىل يحرصوا أن واألرض السموات

وللولدين.
تكن لم الذي الحصن ذلك وبُسْكنَى الشديد، التحفظ بهذا ُشغلت نفوسهم أن غري

الوسطى! القرون يف إال األرسة تلك فيه تقيم
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اللورد امرأة شقيق كان توما يُدعى أيكويسٍّ رجل عىل إال األمر هذا َفْهُم أُْشِكَل وقد
بالرضاع.

كل الولدين غرفة باب عند كريسٍّ عىل ينام جعل الحصن ذلك إىل تقدمت حني فإنها
والنهار. الليل يف القرص أبواب عند يرودون الحراس كان بينما املسدس، وبيده ليلة،

عني. طرفة عنهم تغفل وال أعمالهم، متفقدة بينهم تسري هي وكانت
أنها عىل الناس وأجمع األقاويل، فيها فكثرت أشهر؛ ثالثة ذلك عىل استمرت وقد
بالرضاع. شقيقها أي األيكويستوما؛ ذلك خال ما زوجها، بموت نكبتها إِثَْر صوابها فقدت
إىل مضطرة وأنها العقل، من حالة أتمِّ عىل أنها ويثبت الظنون، هذه ينفي كان فإنه

الحذر. من تبديه ما
ومكذب مصدق بني الناس فاختلف شيئًا، األقوال هذه عىل يزيد يكن لم أنه غري

ألقواله.
الحصن ذلك وغادرت حقولهم، إىل الفالحني أرجعت الثالثة األشهر تمت أن وبعد
الجنون. من شفيت إنها يقولون وجعلوا التحدث، إىل الناس فعاد القرص، إىل ولديها مع
إليها وردت أنه القرصفهو ُسْكنَى إىل وعودتها الحذر ذلك عن رجوعها يف السبب أما

يأتي: كما لندرا من برقية رسالة

الهند. إىل اليوم صباح أرثر السيد سافر

أيقنت إذا حتى منه متحذرة كانت فكأنها األصغر، زوجها شقيق هذا أرثر والسري
الحذر. إىل حاجة يف تعد ولم بالها، اطمأن سفره من

اللورد يدعى أحدهما رجالن قرصها يف زارها الرسالة هذه لوصول التايل اليوم ويف
جمس. البارون والثاني أسكولت

لزيارة قدما وإنما لندرا، يف كالهما وكان أخوها، فهو والثاني أبوها، فهو األول أما
بالجنون. أصيبت تكون أن ولخوفهما مناهجها، أنباء من بهما اتصل ملا الالدي،

الجنون. عىل يدل ما وترصفها حديثها من يريا ولم بالبكاء، استقبلتهما رأتهما فلما
الشهور خالل االحتياط، أسباب من اتخذته عما سؤالها من ا بدٍّ يجدا لم ولكنهما

الثالثة.
تجب، فلم األبوية، بسلطته اللورد فاستعان األسباب، لهما توضح أن الالدي فأبت

ولديها. عىل الوصية حق من بتجريدها وأنذرها غضب حتى يفلح فلم عليها فألح
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أنه أبي، يا أعلم، «إني له: وقالت أبيها، أمام وركعت البكاء، إىل ذلك عند فاسرتسلت
إىل دعتني التي باألسباب لك بُْحُت إذا أني — أيًضا — أعلم ولكني عصيانك، يل يحق ال

بالكتمان.» يل تأذن أن إليك فأتوسل قلبك! الحزن َفَطَر االحتياط
ففتحت غرفتها إىل ذلك عند به فدخلت التماسها، إىل يجيبها أن أبى اللورد ولكن
إليه، فدفعته الدموع! سطوره تمحو كادت بخط مكتوبًا دفرتًا منها وأخرجت خزانة

فاقرأ.» الدفرت هذا يف أبي، يا نكبتي، حكاية كتبت «إني وقالت:
وانرصفت. الغرفة يف أباها غادرت ثم

اْمتُِقَع وقد ابنته إىل عاد ثم ساعة، نحو يقرأ الغرفة يف أقام فإنه أسكولت اللورد أما
بدمعها، دمعه ومزج صدره، إىل ابنته فضم كاألموات، بات حتى وجهه، واصفرَّ لونه،
يف يزال ال أخاك ولكن لك، االنتقام أستطيع فال عتيٍّا؛ الكرب من بلغت «إني لها: قال ثم

االنتقام.» يف ساعدي سيكون وهو الشباب عنفوان
ما جميع نقل من إليضاحه لنا بدَّ فال اللورد، عليه وقف الذي الهائل الرس هذا أما

قرأ. ما بيان وهذا الالدي، إياه أعطته الذي الدفرت، ذلك حواه

١٤

نورمانديا. أهل من كانت رئيسها، أسكولت اللورد كان التي دندري، أرسة إن
وبات الكبرية نفسه به سئمت الذي اللقيط غليوم الدوق بعهد تتصل قديمة وهي
العهد. ذلك منذ اإلنكليزية النبيلة باألرسات األرسة هذه فاتصلت الفاتح، غليوم امللك يُدعى
عرشة السادسة بلغت حني أفلني مس ابنته بتزويج يهتم أسكولت اللورد أخذ وقد

عمرها. من
معظم بها رغب فقد الُخطَّاب؛ يعوزها يكن لم الحسناء النبيلة الغنية هذه ومثل
اللورد إىل اإلنكليزية الطريقة حسب بعيد عهد منذ مخطوبة كانت أنها غري النبالء،

باميلتون.
الحداثة. عهد منذ متصلني الخطيبان فكان متجاوران، قرصان للفتاتني وكان

الِخْطبة، بينهما عقدت عاًما، عرش ثمانية والفتى عمرها من العارشة الفتاة بلغت وملا
البحرية. الخدمة يف النتظامه الدوارع إحدى يف الهند إىل أفندال اللورد وسافر

يوم كل أخيه خطيبة يزور كان جورج، يُدعى منه أصغر شقيق اللورد لهذا وكان
الحب. قلبيهما يف حل ثم بينهما، الكلفة حجاب ارتفع حتى أعوام، خمسة مدة
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تهب أن يتمنى جورج السري وكان لقائه، بغري عيش لها يطيب ال الفتاة وكانت
فيها. أخوه يخدم التي الدارعة فتغرق عاصفة

فأجفلت أخيه، لخطيبة جورج السري به فباح الحب تغلب أن إىل ذلك عىل وبقيا
أخيك؟» خطيبة أني تعلم أال التعس، «أيها وقالت: أفلني،

فرضت إذا فإني يشء؛ عنه يثنيني ال أكيًدا عزًما عزمت ولذلك واأسفاه! أعلم نعم، –
األخ ألني بك؛ زواجي عىل توافق ال عائلتنا فإن بخطبتك حقه عن يل يتخىل أخي أن

الجائرة. رشائعنا بفضل األكرب ألخي وألقابنا ثروتنا كل إن أي األصغر؛
اليوم.» وسأسافر الرحيل عىل عولت «إني وقال: طويًال، تنهًدا تنهد ثم

تسافر؟» أين «إىل وقالت: الفتاة، عني من دمعة وسالت
البدء. يف لندرا إىل –

ذلك؟ وبعد –
الجيش. يف وأخدم أخي يقيم حيث الهند إىل أرحل –

الواجب. تغلب أن إىل الرشفوالواجب، وعامل الحب عامل عامالن: الفتاة قلب وتنازع
«الوداع.» له: وقالت جورج، السري إىل يدها مدت ثم

األبد. وداع إنه –
الهند. إىل برحها ثم لندرا، إىل سافر نفسه اليوم ويف

أخوه فورث أشهر، ستة بعد مات ثم سفره، حني الحياة قيد يف يزال ال أبوه وكان
إىل فاْضُطرَّ الربملان، يف واملنصب باللوردية ب ولُقِّ ثروته جميع حبيبته خطيب األكرب

لندرا. إىل الرجوع
تفتكر وكانت وجدها، تأثري الزمن توايل فخفف أفلني، مس تزوج بعام ذلك وبعد

الهند. إىل أجلها من هرب الذي املنكود، الفتى بذلك حني إىل حني من
األيام ومرور الواجب فأنساها ا، أُمٍّ وباتت صادًقا، حبٍّا يحبها كان زوجها ولكن

القديم. الحب ذلك زوجها وحب واألمومة
أحب الربملان أعضاء من بات كونه عىل زوجها ألن يتداخل؛ أن إال أبى القدر أن غري

البحرية. يف بمنصبه يحتفظ أن
غزوات وكثرت وإنكلرتا، وفرنسا تركيا بني العهد ذلك يف نَِشبَت قد الحرب وكانت

ولديها. مع لندرا إىل هي وعادت األسطول، مع زوجها وسافر البحار قرصان
جزيرة يف إال تُفتح ال مختومة بأوامر بالسفر األسطول إىل األمر صدر قد وكان

مادير.
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أموره من تدري وال زوجها، إليها سافر التي الجهة تعلم أفلني الالدي تكن ولم
مينوتور. تُدعى دارعة يف سافر أنه سوى

وتتنهد. الغائب قدوم تنتظر وحدها وأقامت زوجها، غياب وطال
بعد إليها عاد جورج السري تذكار فإن — يقولون كما — سيئ مستشار العزلة وإن

قلبها. صفحات من األيام محته أن
باب فتح رجًال رأت الحديقة عىل مرشفة نافذة عند ليلة ذات جالسة كانت فبينما

الرجل. هذا وجه تتبني أن دون رعب صيحة فصاحت إليها، ودخل بمفتاح الحديقة
لنجدتها يحرض فلم لهم، استدعاءً وجذبته الخدم، جرس به املعلق الحبل وأخذت

الخدم. من أحد
الرجل. وجه ترى أن قبل الباب إىل وأرسعت رعبها، من تَُجنَّ أن فأوشكت

الرعب، هذا «ما يتهدج: بصوت لها وقال فقبضعليها، إليها، أرسع الرجل هذا ولكن
تعرفيني؟!» ألم أفلني، يا

… جورج! السري أرى؟ ماذا وقالت: قويٍّا، ذهوًال فذُهلت
أفندال.» اللورد شقيق املنكود ذلك هو أنا «نعم، لها: وقال قدميها، عند جورج فركع

١٥

هنا؟» إىل أتيت «كيف له: وقالت اللصوص، دخول عليها دخوله أفلني الالدي فأنكرت
حكًما أفلني، يا عيلَّ، تحكمي «ال لها: وقال رعبها، من خففت حنو بلهجة فأجابها

كالمي.» تسمعي أن قبل جائًرا
قادم؟ أنت أين من ولكن –

الهند. من –
الخدمة؟ اعتزلت ألعلَّك –

أجلك. من أتيت وربما باإلجازة، جئت بل كال، –
أجيل؟!» من تجيء أن تجرس «كيف وقالت: الرعب، فعادوها

أفلني. يا الحب، غري الجرأة هذه إيلَّ أوحى ما –
أخيك؟ امرأة أني أنسيت التعس، أيها –

بعيد. أخي ولكن –
مسافر؟» أنه «أعرفت وقالت: هائًال، ذعًرا فذعرت
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أتيت. هذا أجل ومن نعم، –
يا «إنك، له: فقالت السافلة، مقاصده وأدركت عينيه، من العزيمة صدق تبينت وقد

زوجي!» وهو أفندال، شقيق جورج،
أكرهه. إني –

تحبني؟ تزال أال ولكن –
ضلوعي. بني تَتَِّقد الجحيم نريان إن –

إيلَّ وُعْد اآلن، فاخرج تحرتمني، أن عليك وجب فقد تدعي، كما تحبني كنت إذا –
أخوك. فيه يقيم الذي الكبري القرص هذا باب من وادخل النهار، رابعة يف غًدا

الخدم.» يطردني أن أحب ال «إني وقال: ضاحًكا، فقهقه
يعانقها. أن وهمَّ يديه، بني يدها أخذ ثم

تبقى أن أريد ال إني … أتيت حيث من «اذهب له: وقالت الغرفة، آخر إىل منه وأفلتت
هنا.»

يجيب. أن دون عاليًا ضحًكا فضحك
«اذهب.» له: وقالت غضبها، وهاج

أهواك. إني كال، –
الخدم. أدعو أو اذهب، لك قلت –

منها. ودنا الضحك، إىل وعاد
صوتًا. له تسمع أن دون عنيًفا قرًعا وقرعته الجرس، حبل إىل يدها مدت ذلك وعند

مقطوع.» الجرس ألن أحد؛ يجيبك فال تشائني، ما قدر «اقرعي لها: فقال
صوتها. بملء تستغيث وجعلت شديًدا، ذعًرا فذُِعَرت
غائبون. الخدم جميع فإن الصياح؛ من فائدة ال –

لها فَخَطر اإلقفال، محكم فوجدته منه، وتفر تفتحه أن وحاولت الباب، إىل فركضت
الحديقة. إىل النافذة من تثب أن ذلك عند

تخرجني.» ال إنك «كال، وقال: عليها، تعدَّى جورج السري أن غري
ذلك يدي بني وهي عليها، فأغمى عنيًفا، ا ضمٍّ صدره إىل وضمها عليها، هجم ثم

األثيم. الفاجر
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١٦

إحدى ملبورن طريق يف ذاهبة األوقيانوس ُعبَاب يف تمخر أفندال اللورد دارعة كانت
أوسرتاليا. عواصم

حتى والشوق، الحنو ملؤه كتابًا امرأته إىل يكتب ميناء يف الدارعة وقفت كلما وكان
استقال فإذا حرب، يف بالده أن رأى ولكنه وولده، امرأته إىل ويعود يستقيل أن أوشك إنه

ونذالة. جبنًا استقالته ُعدَّت
البحرية نظارة استدعته ثم القرصان، تطارد أوسرتاليا يف عامني دارعته أقامت وقد

لندرا. إىل
سفر بعد خلق الثاني الولد ألن ولدان؛ ومعها الستقباله، امرأته ذهبت قدم فلما

زوجها.
زوجها، الكآبة هذه فراعت عليها، الكآبة تبدو الصدر منقبضة الوجه صفراء وكانت

االنقالب. هذا سبب يعلم ولم
الناس، معارشة كرهت جورج، السري مع قضتها التي الهائلة، الليلة تلك بعد فإنها

الثاني. ابنها ولدت وهناك فيه، واعتزلت باميلتون قرص إىل لندرا وبرحت
األطباء أولئك فأجمع لندرا، أطباء أشهر لها ودعا التحول، هذا راعه فقد زوجها أما
يف شهرين وأقامت إيطاليا، إىل زوجها مع وسافرت الهواء، تبديل إىل محتاجة أنها عىل

الحياة. من وقنوًطا نحوًال إال خاللهما يف تزد لم ولكنها ورومة، نابويل
ولدها أما األكرب، وولدها بالرضاع، شقيقها توما وهما الثنني، إال تبتسم تكن ولم

الخجل. دموع عينيها من تسيل حتى إليه تنظر تكن لم فإنها الثاني
االنتصار عىل إنكلرتا مع اتفقت قد فرنسا وكانت لندرا، إىل زوجها مع عادت ثم

لليونان.
امرأته وعادت األتراك، ملقاتلة الحرب ساحة إىل بدارعته يسافر أن زوجها واْضُطرَّ

وحدها. اإلقامة إىل
يف سارت الظالم قرب وقد األكرب ولدها ومعها بارك هايد يف تتنزه يوًما كانت فبينما

خادمان. ووراءها املتنزهني من أحد فيه يكن ولم منعطف،
رأت ذلك عىل هي وبينما التفكري، مهامه يف تائهة وهي املنعطف هذا يف توغلت وقد
خادميها تنادي كي وراءها والتفتت فخافت، منها يقرتبان الشعب عامة من رجلني أن

تجدهما. فلم
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الرجل واختطف االستغاثة، تستطيع ال كي فمها وسدَّ الرجلني أحد أطبق ذلك وعند
الفرار. إىل وأركن الغالم اآلخر

فلم الغالم أما قرصها، إىل بها وذهبوا عليها مغًمى بالالدي عثروا بساعة ذلك وبعد
أثر. عىل أحد له يقف

علم وقد معها، مقيًما بالرضاع أخوها توما كان الالدي تلك حظ لحسن أنه غري
الغالم. رسقة من الغاية لفوره

األمتعة. يرسقون كما يرسقونهم وهم لندرا، يف الشيوع كثري الغلمان اختطاف فإن
رزقها تكسب ال متسولة امرأة أن ذلك، مثال بهم. لالرتزاق الصغار يرسق من ومنهم
ذراعيها بني تحمل كانت إذ ولكنها واإلشفاق، الرحمة الستدرار وسيلة تجد ال إذ بسعة،

الرزق. عليها ودرَّت الناس، عليها أشفق طفًال
بمالهم، طمًعا فيقتلنهم األطفال برتبية إليهن يُعهد املربيات من كثري يوجد إنه ثم
لذويه وسلمته عمره، يف طفًال املربية تلك رسقت ذويه إىل الطفل تسليم وقت جاء إذا ثم

باملال. فظفرت
السارق إن وهلة ألول نفسه يف قال بل واملتسوالت؛ املربيات له يخطر لم توما أن غري

سواه. دون جورج السري هو
رجًال ليلة رأى توما ولكن الهائلة، الليلة تلك منذ رأته تكن لم فإنها أفلني الالدي أما

جورج. السري أنه تنكره عن بالرغم فعرفه العمومية، الحدائق يف يرود
املتسعة. العاصمة تلك يف عنه يبحث وجعل الغالم، سارق هو أنه شك لديه يعد ولم
عن بحثه يطل ولم خفاياها، كل وعرف لندرا يف ُربَِّي ولكنه إيكوسيٍّا، توما وكان
عنقه عىل وانقض إليه فذهب وينغ، شارع يف مظلم زقاق يف يقيم أنه وعلم جورج، السري
تُْرِجع لم «إذا له: وقال املسدس، عليه فأشهر رسيره، يف يزال ال وهو الصاعقة، انقضاض

الهالكني.» من فأنت الغالم
أيها تعني، غالم أي له: وقال العظيم، باالنذهال تظاهر فإنه جورج السري أما

الغلمان؟! خطفة من كنُت ومتى الشقي؟
باميلتون. اللورد أخيك ابن أي البكر؛ أفلني الالدي ابن به أعني –

الشائنة. التهمة هذه عىل يحتج وجعل اإلنكار كل جورج السري فأنكر
لم فإذا دقائق خمس أمهلك «إني بربود: له وقال ألقواله، يكرتث لم توما أن غري

إشفاق.» دون قتلتك الغالم إيلَّ تُْرِجع
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األوان، فوات فخيش توما، عيني بني بادية األكيد العزم دالئل جورج السري ورأى
فعل. ما بجميع وأقر

أن إليهم وطلب اللصوص، من عصابة إىل أخيه ابن دفع قد جورج السري أن وهو
اللصوص. تلك مكان إىل توما دل وقد مهنتهم، عىل ويدربوه يربوه

حاولت وإذا اللصوص، إىل معي تذهب أن أود ولكني أقوالك، أصدق «إني توما: فقال
الطريق.» قارعة يف أقتلك الفرار

منهم واسرتد اللصوص، إىل توما مع ُمْضَطرٍّا مكرًها مالبسه جورج السري فارتدى
أمه. إىل به وعاد لتوما ودفعه الغالم،

أحد. يراه أن دون طويلة شهور ومرت جورج، السري اختفى اليوم ذلك ويف
باميلتون اللورد أخاه يكره كان فإنه االختطاف هذا من جورج السري غرض أما
الالدي ابن وهو منها، ولده يحب كان ولكنه بهواها، وتُِدلُّه أحبها طاملا التي امرأته ويكره

الجريمة. ابن أي الثاني،
السري ابن أي ابنه، إىل كلها أخيه ثروة عادت أخيه، ابن اختطف إذا أنه رأى ولذلك

باميلتون. اللورد ابن أنه والناس الرشع لدى معروف ألنه جورج،
والنهار. الليل يف يفارقه ال وكان الغالم، مراقبة توما توىل الحني ذلك ومن

يصحبها كان إذا إال املنزل خارج خطوة تسري ال كانت فإنها أفلني؛ الالدي وكذلك
توما مع لندرا برحت الحرب، يف زوجها مقتل نبأ الهائل، النبأ ذلك إليها ورد فلما توما،
جورج السري أن علمت حتى فيه فلبثت تقدم، كما الحصن ذلك إىل بهم وسارت وولديها

يجاوره. الذي القرص إىل الحصن برحت الهند، إىل سافر

١٧

فضمها أسكولت اللورد أبيها عىل وعرضته الدفرت يف كتبته الذي أفلني الالدي رس هو هذا
االنتقام.» يف عني ينوب أخاك ولكنَّ عجوز، شيخ «إني لها: وقال صدره، إىل

الهند. يف الالدي أخو أي جمس السري كان أشهر ثالثة وبعد
أعدها راقصة حفلة يف فلقيه جمس، السري قدم حني كلكوتا يف جورج السري وكان
أجلك، من بمهمة لندرا من قادم «إني له: قال ثم وحياه، منه فدنا منزله، يف الحاكم

البحر.» عىل املرشف الفناء إىل توافيني أن الرقص ينتهي حني فأرجوك
والجمال. املال وافرة رجاه ابنة مع الرقص إىل وعاد تركه، ثم سأوافيك. –
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وقال منكرة، نظرة جمس السري إليه فنظر املعني، املكان إىل وافاه ساعة ربع وبعد
يشء.» كل أعرف «إني له:

تعرف؟» «ماذا له: وقال جورج، السري فاْضَطَرَب
أخاك. خنت أنك أعرف –
أمري؟ يعنيك وماذا –

العار. هذا لغسل تكفيني ال دمائك جميع وأن أختي، دنسترشف أنك منه يعنيني –
تريد. فيما لك طوع إني –

قربى. بصلة متصالن أننا تعلم ولكنك –
أختك. إىل األنظار استلفات تود ال أنك تريد –

ذاك. هو –
شهود. دون نتبارز إذًا، –

أين؟ –
املدينة. أبواب عىل غابة يف –

ليكن. –
الكارسة. الوحوش من وغريها النمور، غري إليها يأوي ال الغابة هذه ولكن –

إليها؟ نذهب أن تريد فمتى الهند، غابات كسائر إنها –
أحد. برسنا يدري وال منا، يقتل من جثة الوحوش فتأكل الشمس؛ غروب عند غًدا –

الغابة. إىل غًدا وسأوافيك االقرتاح، بهذا رضيت قد –
ولكن بينهما، جرى ما أحد يدر فلم الغابة، يف االثنان التقى التايل اليوم مساء ويف
أبيه إىل فكتب السماء، يف ترشق النجوم بدأت وقد كلكوتا، إىل وحده عاد جمس السري

التلغراف: هذا أسكولت

لها. انتقمت وقد سليم، رشفنا إن

وكان الرسمية، الجنود مالبس من قطًعا الغابة يف الصيادون رأى التايل اليوم ويف
الغابة يف افرتسته قد الوحوش أن الناس فحسب جورج، السري احتجاب خرب شاع قد

الصيد. بحب الشتهاره
التلغراف. ذلك ورود بعد مطمئنني نفسيهما حسبا فقد أفلني، والالدي توما أما
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١٨

بصوت يتحدثان اثنان كان ١٨٣٤ سنة إبريل شهر يف وذلك أعوام، بخمسة العهد هذا بعد
باميلتون. قرص قاعات إحدى يف منخفض

به. يتحدثان كانا الذي الحديث بيان وهذا بيتزي، وزوجته توما املتحدثان وكان
القرص.» هذا إىل بعودتها مخطئة أفلني الالدي إن قلته ما عليك «أعيد بيتزي: قالت

تقولني. ما عىل أعرتض وال أوافق ال إني –
الحكم؟ يف الرتدد هذا ولَِم –

للحقيقة. مخالًفا يكون قد اعتقادي ألن –
رأيك. غري عىل فإني أنا أما –

تخطئتها؟ يف تعتمدين يشء أي عىل –
يوم، كل يف باالنحطاط آخذة فإنها بجسمها، املتوايل الضعف من أجده ما عىل –

املصدورين. يوافق ال األرض هذه ومناخ شك، دون مصدورة، وهي
الالدي فإن رأيك؛ غري أرى اآلن أصبحت أني غري القبيل، هذا من مصيبة كنِت ربما –
ألنك أمر؛ يف أستشريك أن أحب «إني يل: وقالت أعوام، ثالثة منذ يوًما إليها دعتني أفلني

الصائبة.» اآلراء أصحاب من
سيدتي. يا تكلمي –

الرعب يلقي حلم ولكنه واحد، حلم هي بل هائلة، أحالًما أحلم وأنا أشهر منذ إني –
القلوب. يف

تفسريه. أستطيع عيلِّ الحلم هذا يل ارشحي –
قرص يف مقيمة فيه نفيس أرى فإني األول القسم أما أقسام، ثالثة مقسم حلمي إن –

وليم. البكر ولدي يصحبني الحديقة، يف أتنزه الجديد، باميلتون
يُدعى زوجها يكن ألم وليم، البكر ولدها لتسمية «أعجب له: وقالت بيتزي، فقاطعته

أفندال؟!»
… نعم –

فيما أيًضا أبيه اسم البكر االبن يرث أن اللوردية، عند اإلنكليز بالد يف العادة أليس –
يرث؟

ذاك. هو –
أفندال؟ ال وليم دعوه كيف إذًا، –
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ذلك أحب البكر، غالمه ولد وملا صدوق، صديق له كان أفندال اللورد أباه أن ذلك –
أفندال باسم الثاني الولد وسمي وليم، وهو باسمه الغالم فسمي عرابه يكون أن الصديق

…
الحلم. حديث إىل فُعْد اآلن، فهمت لقد –

القرص حديقة يف أتنزه نفيس أجد حلمي من األول القسم إن يل قالت الالدي إن –
واستحال واصفرَّ اْمتُِقع قد ولدي وجه أن فجأة أرى ثم بيدي، وليم ولدي ويد الجديد،
— ولدي فأرى تباًعا، يتبدد الضباب أخذ ثم كثيف، بضباب بغتة احتجب ثم خيال، إىل

وليم. وليس أفندال، فيصري تغري وجهه أرى ولكني — بيدي يده تزال ال إذ
الحظ. لحسن حلم ولكنه هائل، حادث إنه لها: فقلت

يصاب كمن مرعوبة أستيقظ الحلم هذا أحلم حني فإني النهاية؛ إىل وأَْصِغ اصرب –
فأنام. غرفتي إىل وأعود أتفقده ابني غرفة إىل القلب واجفة منذعرة أنهض ثم بالكابوس،

أيًضا؟ أتحلمني –
قد نفيس أرى أني وهو الهائل، الحلم هذا من الثاني القسم أحلم إني … نعم –
مالبس لبست وقد املنزل، قاعة يف معلق يل رسم غري أثري من يبق ولم الحياة، فارقت

كاألحياء. وأفتكر أشعر كنت أرسم وأنا ولكنني الحداد،
رسم وبإزائي باميلتون، أرسة أجداد رسوم فيها املوجودة القاعة يف وضعوني وقد

منخفض. بصوت نتحدث فكنا ويتكلم يشعر مثيل رسمه وكان الفقيد، زوجي
أشجار منها نرى فكنا إلينا، تنبعث القمر وأشعة مفتوحة، القاعة نوافذ وكانت

الحديقة.
كثريون ومعهما ذراعه، متأبطة امرأة تصحبه نعرفه نكن لم يتنزه رجًال رأينا وقد

الالدي. املرأة ويدعون ميلورد يدعونه فكانوا األرشاف، من
شك. دون وليم كان اللورد هذا إن –

أفندال. كان بل –
ذلك؟ وبعد –

الدمع فنذرف رسمان وكالنا إيلَّ ينظر وهو زوجي إىل أنظر جعلت ذلك وبعد –
السخني.

… حديثي أتمم أجرس ولم … ألعلَّه أخيه؟! حق وهو لورًدا، أفندال صار كيف فقلت:
حيٍّا. يزال ال كان وليم فإن توما؛ يا يمت، لم إنه –
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يشهق الفقيد زوجي وسمعت الظلمات، واكتنفتنا القمر، ضوء احتجب ذلك وعند
… األبصار يخطف برق تاله الصاعقة كدويِّ عظيم دويٌّ ذلك تال ثم بالبكاء،

الحلم، هذا تتمة وهو الثالث، القسم ويبدأ حلمي، من الثاني القسم ينتهي هنا إىل
وقالت: حديثها، وأتمت املنذهل، نظر إليها أنظر فأخذت تبكي، وجعلت

١٩

املروج وهذه احتجبت، قد الثلوج وتلك توارت، قد شفيوت جبال قمم أن فرأيت ُت «بَُرصْ
األنظار. عن توارت قد قرصنا وسطها يف القائم الخرضاء

نستطيع ولكننا الجدار، يف معلقني رسمني نزال ال كنا وزوجي أنا فإني ذلك ومع
بعيدة. مسافات إىل نرى أن

يشتغلون عماًال بعد عن نرى وكنا الفضاء، تمأل الشمس وأشعة النهار، رابعة يف وكنا
الشاقة. باألشغال عليهم املحكوم من كانوا العمال أولئك ألن ينالونه؛ فال نبتًا، فيها

بها املحكوم املدة تنقيض أن إىل األوسرتالية البالد إىل اإلنكليزية الحكومة نفتهم وقد
القارة. تلك إىل يصل حتى يمتد برصنا وكان عليهم،

رفع التعب أضنكه إذا حتى مكرًها، يشتغل كان بريئًا رجًال املجرمني هؤالء بني وأن
يعانيه». ما عىل هللا يستشهد كأنه السماء إىل عينيه

من توما، يا «أتعلم، قالت: ثم دموعها، ومسحت الحديث، عن الالدي توقفت وهنا
وليم!» اللورد ولدي: إنه املنكود؟ الربيء الرجل هذا هو

العزيزة، أيتها أحالم، أضغاث «إنها لها: فقلت منه، تأثرها وراعني لحلمها فدهشت
أخاك ولكن جورج، السري وهو واحد، عدو غري لنا وليس هذا، مثل يتفق أن يمكن فكيف

تعلمني؟!» كما قتله
يف غابة يف تبارزا قد الشقي وذلك أخي فإن ظننت؛ كما يَْجِر لم األمر إن … كال –

فخذه. يف بالغ بجرح أصابه بل يقتله، لم أخي لكن كلكوتا، ضواحي
الوحوش فافرتسته النهوض، يستطع ولم سقط، جورج السري ولكن ذاك هو –

الخرب؟ هذا نرشت الجرائد جميع أن تذكرين أال الكارسة،
الجندي هذا كان إن يعلم من ولكن جندي، مالبس من بقية وجدوا فإنهم نعم، –

جورج؟ السري هو
ال راهنة حقيقة جورج السري موت وإن هواجسِك، يف بعيًدا شوًطا جريِت قد إنِك –

فيها. ريب
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الحال.» يف القرص هذا أبرح أن أريد «ولكني وقالت: رأسها، فهزت
الذهاب؟ تريدين أين إىل –

… الحصن إىل –
أعرتضها. أن أستطع لم إذ تشائني. كما –

هنا. إىل قدومنا يف العزيزة، امرأتي يا السبب، هو وهذا
ال إنه األطباء ويقول يوم، كل باالنحطاط آخذة الالدي صحة «ولكن بيتزي: وقالت

بنجاتها.» لهم رجاء
األطباء. يخطئ فقد يعلم؟ من –

وهو تطول، ال حياتها أن يرى فهو يخطئ؛ ال ممربوك جوهان الطبيب ولكن –
شئت. إن فسله لعيادتها قريبًا حارض

والصفات. األخالق غريب طبيب ولكنه –
يشفيه. أن دون مريًضا عالج أنه ندر ولكن لالرتزاق، يعالج ال غني فإنه ذاك هو –
توما فنهض الكبري، الخارجي الباب من الجرس، قرع سمع يتحدثان هما وفيما

العامة. الحصن حراسة إليه معهودة كانت فقد الطارق، من لريى الباب إىل وأرسع
الباب؟» يطرق «من له: وقال الحراس كبري ولقي

راجل. واآلخر فارس أحدهما اثنان –
يريدان؟ ماذا –

الدخول. يريدان –
يدعيان؟ ماذا –

بريت. من قادم إنه يقول الفارس إن –
والراجل؟ –

شيئًا. يقول ال إنه –
كأفواه يهطل واملطر زمهريًرا والهواء قارًصا الربد وكان الكبري الباب إىل توما فذهب

ممربوك. الطبيب أنه فعرف الفارس إىل ونظر الباب من صغرية نافذة ففتح القرب،
معك؟» القادم الرجل هذا هو «من الطبيب: وسأل الثاني، إىل نظر ثم
بالضيافة. فوعدته صدقة وسألني الطريق، يف لقيني هندي فقري إنه –

أحًدا أَر لم ولكني لندرا، يف الهنود من كثري يوجد إنه وقال: حاجبيه، توما فقطَّب
فسأعطيه حصنها، إىل بالدخول تعرفهم ال ملن تأذن أن الالدي تعودت وما جبالنا، يف منهم

فيها. فيبيت القرية إىل وليذهب صدقة،
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… يكون لن هذا كال، –
الطبيب؟ سيدي يا ِلَم، –

املسري.» يستطيع فال رجاله، ووهت التعب، أضنكه قد الرجل هذا «ألن فأجاب:
يكفيه. ما وسأمنحه القرية، يف قواه يجدد إنه –

بإيوائه. عليك تقيض اإلنسانية فإن به؛ ترفق أن أرجوك إني –
إىل أدخل ال أن لالدي يمينًا أقسمت لقد قبوله، بعدم عيلَّ يقيض الواجب ولكن –

أعرفه. ال من قرصها
قبوله؟ عدم عىل مصمم أنت إذًا، –

النهج. هذا أنهج أن أستطيع ال ألني التصميم؛ كل –
الهندي. املتسول ذلك إىل بهما ورمى جنيهني، جيبه من أخرج ثم

وذهب وراءه فأردفه جواده إىل الفقري جذب ثم يأخذهما، أن منعه الطبيب ولكن
الشذر. النظر توما إىل ينظر وهو

األرض ينهب وسار الطبيب، يجبه فلم الطبيب، ينادي وجعل الباب، توما ففتح
القرية. إىل بجواده

يف مقيًما الهندي فرأى القرية، تلك إىل وذهب جواًدا فركب الحصن، إىل توما وعاد
الطبيب. يجد ولم النار، قرب فندقها

إني له فقل عني وسأل توما، جاء «إذا الفندق: لصاحب قال الطبيب، هذا كان وقد
اآلن.» بعد لزيارتهم يدعونني فال اإلنساني، الرفق من قلوبهم خلت من أحب ال

الالدي، غرفة إىل وصعد الهواجس، كثري الصدر منقبض الحصن إىل توما وعاد
نائمة. كأنها رسيرها عىل ملقاة فوجدها

منها فدنا تستيقظ، فلم بالنداء، صوته فرفع تجب، فلم لطيف بصوت وناداها
الحياة. فارقت قد كانت بل نائمة تكن لم الالدي ألن رعب؛ صيحة صاح ثم وملسها،

٢٠

جنب إىل جنبًا جواديهما فوق يسريان الصبى نضارة يف فارسان كان أيام بعرشة ذلك بعد
باميلتون. الالدي ولدي الفارسان هذان وكان باميلتون، قرص ضواحي يف

بلغ قد الحرص هذا كل وتوما أمه عليه حرصت الذي باميلتون، وليم اللورد وكان
الجسم. نحيف كان فقد األصغر ألخيه خالًفا البنية قوي جميًال وبات الشباب، مبلغ
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النجابة عىل مخائله تدل العينني، متوقد االبتسام كثري امُلَحيَّا طلق وليم اللورد وكان
الشفتني. رقيق الجبني مقطب كان فقد أفندال، السري أخوه وأما والسالم،

الحسد دالئل كانت فقد للثاني؛ خالًفا األول وجه يف بادية اإلخالص عالئم وكانت
فيه. بادية

الصيد، مالبس البسان وهما اإليكوسية، الخيول خري من جوادين يمتطيان وكانا
الصيادين. رفاقهم إىل لالنضمام الغابة إىل وذاهبان

ابيضت شيخ وهو الهندي، املتسول ذلك اعرتضهما الغابة إىل يصال أن أوشكا وملا
تنسيا ال أن سيدي، يا «أرجو، لهما: فقال صدره، إىل بلغت حتى لحيته وطالت شعوره

املسكني.» الهندي الفقري
سبيلك.» يف «اْمِض له: وقال إليه، جنيًها وليم اللورد فألقى

األدغال. وراء واختفى الجنيه، الهندي فالتقط
طردته فلماذا إليه، بإحسانك لذته عليه نغصت إنك ألخيه: أفندال السري قال وعندها

إليه؟! إحسانك بعد أخي يا
إليه. النظر أطيق فال أمنا، موت يف السبب كان ألنه –

ذلك؟ كيف –
هذا؟ عن شيئًا توما يخربك ألم –

كال. –
توما لها فدعا املرض، حاالت أشد يف يوًما كانت أمنا إن وقال: وليم، اللورد فتنهد
الهندي، الفقري هذا معه جاء بل وحده؛ يجئ لم ولكنه الحصن، إىل فأقبل ممربوك، الطبيب
دون وانرصف الطبيب، استياء إىل األمر فأفىض يعرفه ال ألنه الهندي إدخال توما فأبى

الليلة. تلك يف فماتت يعودها أن
املنكود.» الفقري هذا ذنب ال الطبيب ذنب الذنب كان كذلك كان «إن أفندال: وأجابه
أمره من يكن ومهما وانرصافه، الطبيب استياء يف السبب كان ولكنه تقول، ما هو –

أراه. بانقباضحني أشعر فإني
دائًما؟ أتراه –

يل. تعرَّض إال بطريق مررت ما إني –
جبالنا؟! يف اإلقامة له وطابت الهند بالد يف ولد الرجل هذا أن كيف ولكن، –

أجهله. ما هذا –
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أمره. من شيئًا يعلم قد توما ولكن –
أنه هو عنه عرفوا ما وغاية رسه، من يشء عىل القرية أهل من أحد يقف فلم … ال –
ولم القصور، أو القرية أبواب عند ونهاره الغابات يف ليله كل يقيض وأنه نظام، يُدعى

التسول. غري مهنة له يعرفوا
عجوز.» شيخ «إنه أفندال: له فقال

نشيط. قوي فإنه العمل؛ عن يمنعه ال هذا إن –
تُِشفُّ نظرة إليك نظر فإنه بالدينار؛ عليه أحسنت حني راعني ما منه رأيت ولكني –

واالنعطاف. الحنو نظرات إيلَّ ينظر كان أنه حني يف الشديد، البغض عن
بإرضائه.» أترشف لم وأني عنك، راٍض أنه عىل يدل «هذا وقال: وليم اللورد فضحك
يسفكون كثريون يوجد فإنه دونك عني ريض إن الفقري هذا أن عزاءك ولكنَّ –

التفضيل. كل عيلَّ ويفضلونك قدميك عند دماءهم
توما.» تعني «أظنك وقال: كتفيه، اللورد فهز

بيتزي. وامرأته توما –
يحبانك؟ ال أنهما أتظن –

وامرأته. الرجل هذا لطردت لورًدا مثلك كنت ولو شك، دون –
أمنا أخو توما فإن عظيًما؛ ً خطأ ارتكبت تكون «إذًا، بجفاء: وليم اللورد فأجابه

أخي.» يا هذا تنىس ال أن وأرجو بالرضاع،
الغابة. إىل دخال حتى يتكلما أن دون االثنان وسار أفندال، فسكت

جميعهم الفرسان، من كبريًا جمهوًرا بعيدة مسافة عىل رأيا حتى خطوات بضع يسريا ولم
بيضاء. بمالبس مرتدية وهي أسود، جواًدا ممتطية فتاة وأمامهم الحمراء، الصيد بمالبس
ملؤها نظرة أخيه إىل نظر فإنه أفندال السري أما رآها، حني وليم اللورد قلب فخفق

والحسد. البغض
إينا.» مس هي هذه «إن يقول: وهو جواده، ولكز يَره، لم وليم أن غري
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الجمال. من هللا وهبها ملا للناظرين، فتنة وهي عمرها، من عرشة الثامنة يف إينا مس كانت
واشتغل الهند، بالد إىل سافر قد أبوها كان كريتون، أرشيبالد السري ابنة وهي
هندي رجاه ابنة وتزوج طائلة، ثروة فجمع األغنياء، النبالء من كان كونه عىل بالتجارة

الفتاة. هذه غري منها يرزق ولم أضعاًفا ثروته فازدادت
وكانت يتزاوران، فكانا أميال، ثالثة مسافة وليم اللورد قرص عن يبعد قرصه وكان

وليم. اللورد ترى حني وجهها يحمر إينا مس
أحب «إني له: وقال أرشيبالد، السري إىل وليم اللورد ذهب منها الحب تمكن وملا

بزواجها.» عيل تنعم أن وأسألك ابنتك،
بينكما، الزواج هذا عقد ويرسني — أيًضا — تحبك ابنتي أن رأيت «وأنا فأجابه:
ابنتي، غري له وارث وال الثروة، واسع هندي رجاه ابنة وهي توفيت، قد امرأتي ولكن

مصادقته.» دون تزويجها أستطيع ال فلذلك
أن مقدًما أخربك «ولكني فقال: جبينه، قطَّب وليم اللورد أن أرشيبالد السري ورأى

ابنتي.» تريده ما يريد فإنه لفوره؛ يصادق الرجاه
أن غري الرجاه، إىل أرشيبالد السري وكتب بينهما، رسية املفاوضة هذه وكانت
وتحرض تالطفهم، فكانت منزلها، إىل يختلفون يزالون ال كانوا الفتاة بزواج الطامعني

الحفالت. بتلك َولُوِْعها لشدة الصيد، حفالت معهم
ووافاهم الغابة، إىل اليوم ذلك يف توافدوا الذين الصيادين أولئك طليعة يف كانت ولذلك

وأخوه. وليم اللورد إليها
الغابة، تلك يف جواده دفع إينا مس رأى حني وليم، اللورد إن القول لنا تقدم ولقد
ببارق تَتَِّقدان بعينني إليه ينظر وهو الهويناء، وراءه يسري أفندال السري أخوه ولبث

والحقد. الحسد
وهي له قائلة وصافحته يدها إليه فمدت إينا، بمس التقى فإنه وليم اللورد أما

إليك.» سيوحيه سار نبأ أبي لدى «إن تبتسم:
«إن له: وقال أرشيبالد، السري منه دنا ذلك وعند القصد، أدرك وقد وجهه فاحمر

الزواج.» عىل يوافق الرجاه وإن بني، يا وصل، قد الهند من ننتظره الذي الكتاب
بإخباركم السادة، أيها أترشف، لهم: وقال بهم، املحيطني النبالء أولئك إىل التفت ثم

باميلتون. اللورد إىل قريبًا ستُزف إينا مس ابنتي أن
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الفتاة، بزواج طامعني كانوا الذين من كثريين عىل الصواعق وقوع النبأ هذا فوقع
الخطيبني. يهنئون وأقبلوا الغيظ كظموا ولكنهم

نبأ لدي العزيز، أيها «وأنت، له: فقال أفندال، السري أرشيبالد السيد رأى ذلك وعند
الهند؟» جيش يف الخدمة تطلب ألم به، أخربك أيًضا سار

… نعم –
الصباح. هذا يف بتعيينك األمر صدر وقد فرقة، قائد عينت قد أنك اآلن أبرشك إذًا، –
وقال فرح، اضطراب وليم اللورد أخاه خاله شديًدا اضطرابًا أفندال السري فاضطرب
ولكني اإلخالص، بملء ساعدك فقد أرشيبالد؛ السري أخي، يا تشكر، أن عليك «يجب له:

كذلك؟» أليس األثر عىل تسافر ال أن أرجو
نطيع. أن وعلينا تأمر أن فعليك أرستنا رئيس إنك –

زواجي. تحرض أن إىل تبقى أن أرجو إذًا، –
سأمتثل. –

السادة.» أيها الصيد، إىل «هلموا لهم: وقال رفاقه، إىل أرشيبالد السري والتفت
ما الصافنة، بجيادهم األرانب يطاردون الصيادون وانطلق الصيد، بوق يف ونفخ
إىل فربطه جواده عن وترجل عنهم، تخلف فإنه أفندال، السري وهو منها، واحًدا خال
وجعل عينيه، من لهبًا الحقد وخرج الحسد، قلبه عض وقد العشب عىل وجلس شجرة،
ألم الشائن؟ الظلم هذا وما الجائر؟ القدر هذا ما ويقول: مرتفع بصوت نفسه يحدث
باله فما واحد؟ دم عروقنا يف يجول أال واحدة؟ وأم واحد أب من مثله أولد ألم أخاه؟ أكن
الجيش يف قائد رتبة غري أنل لم أني حني يف إينا ومس واللقب، والرشف، بالثروة اختص

كره. أشد أكرهه إني األخ، هذا ويل فيا جائرة قسمة إنها الهندي؟!
يتم يكد لم ولكنه الغابة. تلك يف وحده أنه يحسب وهو مرتفع بصوت يتكلم وكان

الشعور. أبيض شيخ منه وخرج األدغال، ُفتحت حتى حديثه
الهندي؟!» الفقري «أنت قال: أفندال رآه وملا

الوجود، هذا من خريك إال يريد ال الذي الهندي صديقك هو أنا التهكم: بلهجة فأجابه
تكرهه. كما وليم اللورد يكره وهو
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البيضاء، شعوره تدل كما عجوًزا كان فإنه منذهًال؛ الرجل هذا إىل ينظر أفندال وجعل
والنشاط. القوة دالئل بينها يجد مالمحه يف تمعن من أن غري

من له يكن لم إذ اإلرلنديني من أنه عىل يدل كان وجهه لون أن أمره يف والغريب
األصفر. اللون غري الهنود عالئم

صدره، ويكشف ثوبه، أكمام يرفع متسوًال األزقة يف يسري حني الرجل هذا وكان
كورق شفافة رقيقة بقرشة مغطاة بجراح مصابًا كان جسمه ألن يراه؛ من فينذعر

البصل.
أراد إذا فكان قدمناه، كما نظاًما يُدعى وهو األبدان، له تقشعر مما منظرها وكان
براثن بني سقط أنه وهو الغريبة، قصته عليهم يقص عليه اإلشفاق عىل الناس حمل
كسائر للقضاء مستسلم وهو بأنيابها تمزقه النمور فبينما الهند. غابات إحدى يف النمور
تتشاور وجعلت نهشه عن النمور فتوقفت الرعود، كدويِّ قاصف دويَّ سمع الهنود،

. الدويِّ لهذا قلقت وقد باألنظار،
جيش أقدام صوت يشبه منتظًما وبات األرض، له فتهتز منها يدنو الدويُّ وكان

موزونة. بخطوات يسري كثيف
الجش هذا أما الحياة، قيد يف يزال ال نظاًما وتركت النمور، هربت الصوت اقرتب فلما

األفيال. من كان فقد الكثيف
األفيال؟» عني تصفح فهل عني، تخلت قد النمور «إن نفسه: يف نظام فقال

عند املقدس الفيل ذلك وهو فيل، طليعتها ويف مائتني نحو يبلغ األفيال عدد وكان
الهنود.

لف ثم كلها! األفيال فوقفت األبيض، الفيل وقف نظام إىل األفيال تلك وصلت فلما
األفيال. فتبعته ومىش ظهره، فوق إىل برفق ورفعه نظام، عىل خرطومه األبيض الفيل

وانرصف فيه، فألقاه أرز حقل إىل وصل حتى تتبعه واألفيال به سائًرا زال وما
النمور. من مأمن يف جعله أن بعد برفاقه

برشة نمت بل فوقها ينُم لم الجلد ولكن شفيت، جراحه فإن نظام نجاة كانت وهكذا
الذعر. عىل يحمل بما لألنظار فتبدو الهائلة الجراج تلك عن تشف كانت رقيقة

يَبُح لم فإنه الجبال؛ تلك يف وإقامته الهند من سفره أرساره مشكالت من بقي وقد
ألحد. برسها
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«ال له: وقال كلفة، دون بجانبه جلس أفندال السري لقي حني فإنه الفقري هذا أما
ال حبٍّا أحبك فإني بقرشها، الشجر اتصال من أكثر بك متصل فإني شيئًا؛ مني تخف

لك.» دمائي أوقفت وقد أفيه، ال إذ أصفه؛
تقول؟ ما أحقٌّ –

لورًدا. أجعلك أن وأحب أحبك ألني الحق؛ كل –
الحظ.» لسوء مستحيل هذا «إن وقال: أفندال، السري فتنهد

الصيد؟ هذا عن التخيل تستطيع أال اآلن أَْصِغ الوجود، هذا يف مستحيل يشء ال –
… نعم –

تسمعني؟ أن لك أَيَروق –
تشاء. ما قل –

إينا. مس تحب أفندال، سري يا إنك، –
ذلك؟!» عرفت «كيف وقال: الفتى، فارتعد

باميلتون. حصن أبراج فوقها ترى الجبال، هذه إىل عينيك ترفع حني إنك –
ذلك؟ وبعد –

عرش مسافة عىل القرصين تكتنف التي املتسعة الحقول تلك ترى ذلك وبعد –
مراحل.

تقول!» ما «هو وقال: أفندال، فتنهد
ميلورد. بلقب أخاك ينادون أنهم حني يف البسيط األرشف بلقب ينادونك وإنهم –

أفعل؟ أن تريد ما ولكن ذاك، هو –
املقام. هذا أبلغك أنا أردت وإذا لورًدا، تصري أن يجب –

«أنت؟!» وقال: إليه فنظر
يرونني، حني هنا بي يستخفون الناس فإن بي، تهزأ «ال وقال: نظام، عينا فاتقدت

باميلتون.» لورد جعلتك أردت إذا ولكني
ذلك؟ كيف –
إيلَّ. أصغ –
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والدتك؟» ماتت حني بني، يا عمرك، كان «كم له: وقال يديه، بني يده أخذ ثم
أعوام. سبعة –

باألرسار. لك اإلباحة يمكن ال صغريًا كنت أي –
تعني؟» رس «أي وقال: أفندال، فارتعش

بمولدك. يتعلق رس –
ال مولدي «إن والكربياء: العظمة ملؤها بلهجة له وقال بأنفة، أفندال السري فشمخ

فيه.» أرسار
بعمك يتحدثون تسمعهم ألم يل قل واآلن يشء، بكل سأخربك ألني تعلم؛ سوف –

باميلتون؟ جورج السري
النادر. بالقليل –

األحيان. بعض أمامك اسمه ذكروا ولكنهم –
… نعم –

عنه؟ يحدثك كان من –
املنزل. خدم –

وأمك؟ –
أمامي. مرة ذكرته أسمعها لم –

اإلطالق؟!» عىل اسمه تذكر «ألم وقال: األبالسة، ابتسامة الهندي فابتسم
عليها. يغمى أن فأوشكت أمامها، مرة اسمه ذكر الخدم أحد أن أذكر بل –

قبل.» من عليها يغمى يكن لم «ولكنها املتهكم: بلهجة الهندي فقال
املتسول؟» أيها تعني «ماذا وقال: تهكمه، من أفندال فاستاء

املتسول أنا فإني أفندال؛ سري يا تحتقرني، «ال له: وقال يبتسم، لبث فإنه الهندي أما
لورًدا، أجعلك أن قادر إني لك قلت وقد النبالء، من وأنت تستطيعه ال ما أفعل أن أستطيع

الحسناء.» الغنية تلك إينا، مس وأزوجك
حديثك.» يف «امِض له: وقال الكهربائية، األجسام اهتزاز أفندال السري فاهتز

شقيق توما وهو بلسان، جورج السري يذكر ال باميلتون يف أيًضا رجل يوجد إنه –
بالرضاع. أمك

الكره. أشد الرجل هذا أكره وإني نعم، –
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تكرهه؟ ملاذا ولكن إياه، كرهك يف أصبت لقد –
أمر. بكل عيلَّ ويؤثره أخي، يحب ألنه –

حقدك. لتضاعف عرفته لو آخر سبب يوجد بل –
هو؟ ما –

جورج. السري يف بل توما، يف اآلن البحث أريد ال ولكني لك. سأكشفه –
تكلم. –

كان بل باميلتون، اللورد أبناء ثاني مثلك، عاًما عرشين منذ كان جورج السري إن –
يف الواسعة، الثروة بتلك وتمتع أسكولت اللورد ابنة تزوج أخاه فإن أمره؛ كل يف مثلك

الهندي. الجيش يف بسيًطا قائًدا كان أخاه أن حني
الهند.» جيش يف سأخدم — أيًضا — «وأنا وقال: أفندال، فتنهد

أفلني. مس يهوى كان جورج السري أن غري –
تهواه؟» أفلني مس كانت «وهل وقال: أفندال، السري فاضطرب

… نعم –
نمام. كاذب إنك –

حياتي.» يف أكذب لم «إني بربود: الهندي فأجابه
من مر ما جميع بالتفصيل عليه وقصَّ حواسه، عىل بها تسلط نظرة إليه نظر ثم
إىل باميلتون الالدي فيها اضطرت التي الهائلة الليلة تلك وأمه جورج السري بني الحوادث

مكرهة. زوجها خيانة
حديثه. أتم أن إىل جبينه، من ينصب والعرق حديثه، يسمع أفندال السري فكان

«… كان جورج السري إن «إذًا، له: قال ثم
يجعلك أن — أيًضا — له َخَطر وقد … أبوك إنه «نعم، بربود: الهندي فقاطعه

لورًدا.»
مات. قد جورج السري ولكن –

الناس. جميع عرف يف مات لقد –
عرفك؟ ويف –

أقول. فيما صدقي عىل لك وسأبرهن يرزق، حيٍّا يزال ال إنه –
قريبًا.» إليك فسأعود هنا «انتظرني ألفندال: وقال نهض، ثم

الغابة. أشجار بني فدخل وانرصف، وتركه
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أفندال. السري إىل وعاد مرات، عدة بمياهها وجهه وغسل ساقية إىل ذهب وهنا
لون محله وحلَّ َحى، امَّ قد األصفر النور ذلك ألن عظيمة؛ دهشة ُدِهَش رأه فلما

األبيض. األوروبيني
الهنود، من لست «إني الفقري: له قال منذهًال إليه ينظر أفندال السري كان وبينما

بني.» يا أنا، هو جورج السري وإن
«… أبي! أنت … أنت «أنت، قوله: يكرر وجعل لدهشته، يَُجنَّ أفندال السري وكاد

… أبوك هو أنا نعم، –
يدعونه كانوا الذي الرجل هذا فإن شديد؛ بلهف يعانقه وجعل صدره، إىل ضمه ثم

بعينه. جورج السري كان الهنود، من ويحسبونه نظام، باسم الجبال تلك يف
عىل فقصها صادقة، جراحه أسباب عن للناس عادة يرويها التي الحكاية وكانت
نرشت الجرائد وأن مات، قد أنه يعتقد اإلنكليزي الجيش أن الختام يف وأخربه أفندال، ولده

الجبال. هذه إىل وجاء الهنود بلباس فتنكر وفاته، خرب
ميتًا؟» الناس يحسبك أن من لك غرض «وأي أفندال: السري له فقال

إيلَّ. فأْصِغ بني، يا يشء، كل لك سأقول –

٢٤

الرباهمة. أحد منزل يف خاللهما يف مختبئًا كنت شهرين، طال جراحي شفاء إن
اإلنكليزي الجيش إىل ذهبت لو إني حتى عظيًما، تشويًها شوهتني قد النمور وكانت

أحد. منهم عرفني ملا الجنود برفاقي واختلطت
ألرى ليس إنكلرتا إىل الرجوع وهو واحد غرض غري عيني نُْصَب يكن لم ولكن،

أنت. وهو غرامنا، ابن ألرى بل أفلني، الالدي
أفندال السري يشكك لم بحيث حديثه، من بادية التأثر وعالئم يتكلم الهندي وكان

شك. دون أبوه هو جورج السري وأن واحد، جورج والسري نظام أن
خاللها يف له بُْحُت أشهر ثالثة الهندي الرجل عند أقمت وقد جورج: السري قال
الهنود. كلون وجهي لون جعل صباًغا فأعطاني مقاصدي، بعض عىل وأطلعته برسي،

أحد. يعرفني فلم الناس مع وامتزجت كلكوتا إىل ورست
املال، من يشء لديَّ يكن ولم الوطنيني. مدينة وهي السوداء، املدينة يف أقمت وقد

تشويهي. سبب عن حكاية فلفقت السفر، لنفقات إليه حاجة يف وأنا
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وأتخذها واإلنكليز الوطنيني عىل أقصها فجعلت االنتباه، يستلفت تشويهي وكان
أوروبا. إىل لسفري الالزمة النفقات جمعت حتى أشهر ستة بي مر فما للكسب، وسيلة
وأتردد باميلتون، قرص بني أرود فكنت أشهر، عدة فيها أقمت وقد لندرا إىل فجئت

األحيان. بعض يف أراك فكنت العمومية، الحدائق إىل
يف كنت عندما أني وهي بعيدة، ذكرى ذكرت «لقد قائًال: أفندال السري فقاطعه
رأيت الغلمان مع ألعب أنا وبينما الحدائق، إىل بي ذهبوا أنهم أذكر عمري من الرابعة

ذهني.» عن رسمه يغب فلم ويبتسم، إيلَّ ينظر هنديٍّا رجًال
أيًضا؟ — شيئًا تذكر أال فقل بني، يا أنا، هو الرجل هذا –

يف الغلمان أحد وسقط فجأة الجليد ُفِتح ثم الجليد، فوق نلعب كنا فإننا نعم، –
بأذى. يصاب أن دون أهله إىل ورده وانتشله إليه الرجل فأرسع النهر،

ذلك؟ بعد رأيتني أنك تذكر أال –
… نعم –

حديثي. تتمة إىل أَْصِغ إذًا، –
فأقامت الحصن هذا إىل وبتوما وبأخيك بك وجاءت لندرا، برحت باميلتون الالدي إن

فيه.
فقطعت السفر، نفقات لديَّ يكن لم ولكن ألراك، — أيًضا — القدوم من ا بدٍّ أجد ولم

وصلت. حتى الطريق عىل أستدل وكنت األقدام، عىل مشيٍّا الشاسعة املسافة تلك
القرصحصنًا جعال قد توما الرشير وذلك أمك ألن النادر؛ يف إال أراك أكن لم أني غري

إليه. بالدخول ألحد يأذنا ولم منيًعا
استطعت. فما القرص إىل الدخول إىل ًال تََوصُّ الحيل يف بالغت وقد

قادًما فارًسا رأيت ممطرة، باردة ليلة وكانت الحصن، حول ليلة أرود كنت وبينما
أرى.» كما فيك يؤثر الربد «إن وقال: مشفًقا، إيلَّ فنظر اإلحسان، وسألته فاستوقفته إليه

وللمبيت. للقوت سبيًال أجد وال قلبي، يعض والجوع عظامي، ينخر الربد إن –
وتدفأ. فتأكل معي تعاَل –

أين؟ إىل –
الحصن. هذا إىل –

أمثايل. للبائسني تُفتح ال أبوابه فإن سيدي؛ يا أخطأت، لقد –
األبواب. دوني يقفلون وال فيه، املقيمة العائلة طبيب فإني اتبعني؛ –
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ورجائه. الطبيب إلحاح من بالرغم بالدخول، يل يأذن أن أبى توما ولكن له، فامتثلت
من انْتُِزع قد الرفق «إن يقول: وهو املنزل، إىل يدخل أن دون مغضبًا الطبيب وعاد

عليهم.» التبعة فلتقع الناس هؤالء قلوب
الطبيب أدركها ولو التايل، اليوم يف ماتت أمك ألن يتوقعه؛ كان فيما أصاب ولقد

الطبيب. بإغضابه عليها الجاني توما فكان ألنقذها،
الجبال؟» هذه يف العهد ذلك منذ تزال «أال أفندال: له فقال

نعم. –
تصنع؟ ماذا –

بوجهك. عيني أمتع حني فيه أنا وما الكدية فأنىس أراك، أن وأحاول أستعطي –
أبي؟ أنت جورج، السري أنت إذًا، –

بني.» يا «نعم، وقال: عيناه، فأدمعت
معي وتعيش بأمرنا أحد يعلم فال معي، وستسافر الهند إىل مسافر إني إذًا، –

سعيًدا.
الهند.» إىل تسافر ال إنك ولدي، يا «كال، له: وقال صدره، إىل جورج السري فضمه

أذهب؟ أن تريد إذًا أين إىل –
هنا. تبقى –

أخي؟ عىل حقدي يقتلني أَِلَكي ملاذا –
لورًدا. وتصري محله تحلَّ لكي بل كال، –

لورًدا؟! أصري أنا –
أخيك. خطيبة إينا مس — أيًضا — وتتزوج –

وليم. أخي يموت أن يجب إذًا، وقال: أفندال، السري فاضطرب
ربما. –

الشباب؟! ريعان يف وهو يموت، كيف ولكن –
الصبا. يروعه ال املوت إن –

قتله؟ تريد ألعلَّك –
يهمك؟ ماذا –

دمه. سفك أريد ال إني كال، كال، –
يعتقدون باتوا الناس جميع أن لنفرتض «إذًا، قال: ثم ُهنَيَْهة، جورج السري فأطرق

الحياة.» قيد يف يزال ال ذلك مع وهو ميت، وليم اللورد أن
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مستحيل. ذلك ولكن –
الوجود. هذا يف ممكن يشء وكل عيلَّ، مستحيل من ليس –

مات؟ أنه الناس ويعتقد حيٍّا، أخي يبقى إذًا، –
نعم. –

إينا؟ مس وأتزوج –
تتزوجها. –

يموت. ال أخي أن يل تقسم ولكنك –
أخاك. أقتل ال أني بك لك أقسم –

األشجار. بني الغابة يف واحتجب فقبله، صدره إىل ضمه ثم

٢٥

مهموم. مفكر وهو القرص، إىل عاد املساء ويف اليوم، ذلك يف أباه أفندال يَر لم
«ماذا له: وقال أخاه، فرأى الصيد من عائًدا القرص إىل وصل قد وليم اللورد وكان

كنت؟» وأين أصابك
الحقول. بني متنزًها يومي فقضيت الغابة، يف عنكم تهت إني –

أن أحب خطرية أموًرا لديَّ أن سيما ال أجدك فلم طلبتك حني عليك بايل ُشِغَل لقد –
عليها. أطلعك

هي؟» «ما وسأله: أفندال، السري فارتعش
حتى أسابيع ثالثة يميض ال ألنه الناس؛ أسعد من نفيس أحسب أني أوًال هي –

باميلتون. الالدي إينا مس تصبح
التوفيق. لك وأرجو أخي، يا أهنئك، إني –

إلينا. مس والد مع بشأنك مليٍّا تحدثت إنني ثم –
الحديث؟ دار محور أي عىل –

بحقوق يتعلق فيما اإلنكار كل اإلنكليزية الرشيعة أنكر أني العزيز، أخي يا اعلم، –
البكورية.

ذلك؟» «كيف وقال: املتهكم، ابتسام أفندال السري وابتسم
األعىل. املجلس وعضوية السعادة واألرايضويل اللقب فيل البكر، أخوك أني ذلك –

يل.» يشء فال أنا «أما القدر: ألحكام الراضخ بلهجة أخوه فأجابه
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أن أحب وإني الرشيعة، لهذه أرتاح وال جائرة، القسمة هذه أَُعدُّ ولكني ذاك، هو –
الطالع. لنكد االشرتاك هذا يجيز ال الرشع ولكن ، لديَّ ما كل يف أرشكك

ذلك؟» من شيئًا سألتك «أتراني بجفاء: أفندال فأجابه
أن أرجو خاطر لنا َخَطر فقد العزيز، أخي يا إيلَّ، أَْصِغ وقال: وليم، اللورد فابتسم

صالًحا. يكون
هو؟ ما –

الهند. أمراء أحد حفيدة خطيبتي أن تعلم إنك –
نعم. –

لوالد فَخَطر واحدة، بنت وله أخيه ثروة عن ثروته تقل ال خاًال األمري لعميدها وإن –
الزواج تريد أن إال عليك يبقى فال الفتاة، هذه والد إىل توصية برسائل يزودك أن خطيبتي

تاتا. بدابي
تاتا؟ دابي الفتاة هذه أتُدعى –

الجمال. يف بارعة وهي أخي، يا نعم، –
بي. عنايتك لحسن شكر خري أشكرك إني –

لتهكمه؛ ينتبه لم وليم اللورد أن غري التهكم، من يشء عىل تدل صوته نربات وكانت
بال. يف الرش له يخطر فلم بأخيه، الرفق شديد النية سليم كان فقد

الفتاة تلك «ليست وقال: متوعًدا، منذًرا يديه ضم وحده أفندال السري أصبح وملا
وتحت األرز، حقول بني العيش أريد وال إينا، مس بل األبله، أيها أبتغيها التي الهندية
قرصباميلتون.» تكتنف التي البديعة الحقول هذه العيشيف أريد بل املحرقة، الهند سماء
إىل ويذهب متنزًها، فيهما يوم كل يخرج أفندال السري كان يومان، ذلك عىل ومىض

يجده. فال حكايته، الهندي الفقري فيه له روى الذي املكان ذلك
أبيه، لقاء عدم من يقنط كاد وقد الغابة، من عائًدا كان بينما الثالث، اليوم مساء ويف

منخفض. بصوت اللورد أخاه يحادث وهو السفر، بمالبس توما لقي
توما؟» يسافر أين «إىل ألخيه: وقال منهما، فدنا

لندرا. إىل –
ملاذا؟ –

املصارف. يف وضعتها أمواًال يل ليحرض –
اإلنكليزية الرشائع إن له: وقال أخيه، ذراع وليم فتأبط وذهب، توما ودعهما ذلك وعند
أشاء. كما فيه أترصف فإني النقدي املال أما العقارية العائلة بثروة أحتفظ أن تقيضعيلَّ
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لك. أقدمها أن العزيز، أخي يا يل، فاسمح جنيه، ألف عرشين املصارف يف لديَّ وإن
يجيب. ماذا يَْدِر ولم لسانه وتلعثم أفندال، السري فاضطرب

إال له يريد ال وآخر إليه، املحسن ألخيه والكيد الرش يضمر واحد األخوان، وافرتق
مضجعه. إىل أفندال السري دخل الرقاد وقت حان فلما الخري.

رسيره، إىل وصعد النوافذ أفندال السري ففتح الحارة، الصيف ليايل من الليلة تلك وكانت
وتفكريه. همه لكثرة النوم يستطع لم ولكنه

فجأة وثب قد رجًال رأى ثم النافذة، تحت أوراق حفيف سمع بأبيه يفتكر هو وفيما
القرود. بخفة الغرفة إىل النافذة تلك من

أنت، أهذا وقال: فرح، صيحة صاح حتى الرجل رأى أن لبث ما ولكنه أفندال، فذُِعَر
أيام؟ ثالثة منذ أرك لم فإني كنت؛ وأين أبي؟ يا
اآلن. منها عدت وقد لندرا يف كنت إني –

لندرا؟ يف لك شأن وأي –
لورًدا. جعلك عىل ليساعدوني إليهم أحتاج أصحاب، عن للبحث إليها ذهبت –

حقيقة؟ لورًدا سأصبح إذًا، وقال: أفندال، السري فارتعش
شك. دون –

متى؟ –
شهر. يمر أن قبل –

وليم. اللورد أخي تقتل وال بقسمك، ترب ولكنك –
أجله. قسم وهو لك، أقسمت لقد –

األموات؟ من الناس ويحسبه حيٍّا يبقى إذًا، وقال: أفندال، السري فتنهد
ذاك. هو –

به؟ تصنع أن عىل عزمت ماذا –
املال. من يشء إىل محتاج أني غري األوان، يحني حني فسأخربك بني، يا تترسع، ال –

إليه. تحتاج ما منه فخذ يديك، بني مايل وهذا حاجتك، مقدار أعلم ال –
ورد جنيه مائتي منها فأخذ أبيه، إىل ودفعها املالية األوراق ملؤها خزانة إىل قام ثم

إليك.» عدت املزيد إىل احتجت وإذا اآلن، يكفيني القدر هذا «إن فقال: الباقي
توما؟» «أسافر البنه: فقال عاد ثم أتى، كما منها يعود كي النافذة إىل ذهب ذلك عند
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نعم. –
متى؟ –

املساء. هذا يف –
بني؛ يا فاطمنئ بالعمل، نبدأ أن لنا آن لقد «إذًا، وقال: الرسور، ببارق عيناه فاتقدت

لورًدا.» فستغدو
وانرصف. تركه ثم

٢٦

األوراق بني واحتجبت التغريد، عن الطيور فيه انقطعت شديد حر يوم الليلة تلك عقب
املحرقة. الشمس أشعة من فراًرا

خط يف كأنها الباردة البالد تلك وأصبحت الطرقات، يف السري عن الناس كف وقد
االستواء.

أنهك وقد فيها، الغبار كثر طريق يف يسريون الرجال من فريق كان فقد ذلك ومع
بسلسلة. منهم اثنني كل بسالسل، مقيدون وهم أجسامهم، والحر التعب

املجرمني من وهم الشعور، حليقي الرءوس حارسي األقدام حفاة جميًعا وكانوا
ميناء إىل بهم سائرين الجنود فكان أوسرتاليا، إىل بالنفي عليهم املحكوم اإليكوسيني

ليفربول.
يشكون بعضهم وكان أجسادهم، من يسيل والعرق ببطء، يسريون وكانوا
املسري عن وتوقف أحدهم التعب أضنى وإذا ويشتمون، يتضجرون وآخرون ويتوجعون،

السوط. حذر الرفاق وتبع ألم صيحة فصاح الجندي، كرباج أدركه
أحدهم فقال املجرمون، أولئك يعانيه ما نفس يعانون كانوا الجنود أولئك أن غري

نسرتيح؟» أن ترى أال أجسادنا، الحر وصهر السري، أنهكنا «لقد لرئيسه:
تعبت. قد أراك –

تورمتا. قد قدَميَّ إن –
ظمأً. أموت أكاد وأنا –

ماء. قطرة فيها نجد ال فإننا الطريق؛ هذه بئست –
بعد.» تذب لم القمم، هذه فوق تراكمت التي الثلوج هذه ألن «ذلك الرئيس: فأجابه

تذوب. ال أن أخىش إني –
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فندًقا. أو قرية نجد أن لنا بدَّ ال أنه غري أراه، ما وهذا –
باميلتون. قرية — أيًضا — مرحلتني مسافة عىل يوجد فإنه البالد، هذه أعرف إني –

القرية. نبلغ أن إىل العطش عىل الصرب أستطيع ال ولكني –
إليها. البلوغ قبل السري عن نتوقف ولكننا –

أين؟ –
الشاسعة؟ السوداء النقطة هذه ترى أال –

… نعم –
يوجد أنه غري الكتاب، يف البرصكالنقطة إليه يمتد ما آخر يف تبدو كثيفة غابة إنها –
باميلتون. قرية إىل السري نواصل أن من بدًال املساء إىل ضفته عىل نقيم صغري نهر فيها

القرية. إىل السري نواصل ثم الجدول، هذا من عطشنا نروي أن أرى بل –
مائة بذلك نكسب فإننا النهر، عند نقيم بل «كال، بريس: يدعى وكان الضابط فأجابه

جنيه.»
فيك أثرت قد الشمس ألعلَّ ذلك؟! «كيف له: وقال املنذهل، نظرة الجندي إليه فنظر

بي؟!» تهزأ أنت أم
الحق. أقول فإني ذاك؛ وال هذا ال –
جنيه؟ املائة نكسب كيف ولكن، –

نصفها. منها ستنال أنك تعلم أن ويكفيك أرساري، من رس هذا –
النصف؟ أنال أنا –

لك. أقوله ما تفعل أن ذلك أجل من يجب إنما نعم، –
أصنع. أن يجب ما يل فقل عام، يف أنالها ال القيمة هذه فإن تريد؛ ما كل أفعل إني –

شيئًا. له يوضح ولم سكت ثم محمود، غري والترسع جوهن، يا تترسع إنك –
هذه ترون أال «صربًا، وقال: لهم، الضابط فرق تذمرهم كثر قد املجرمون وكان

سواء.» الشقاء هذا يف ونحن فيها سنسرتيح فإننا الغابة؟
ثمانية. عددهم وكان الوعد، لهذا املجرمون فارتاح

نائم. رجل البغل هذا وفوق ثالث، جندي يقوده بغل املجرمني وراء يسري وكان
عىل مستشفى من أخذوه وقد العمر، من العرشين يتجاوز ال فتى الرجل هذا وكان

الرعب. عىل تحمل وهيئته الربص، بداء مصاب كأنه وهو الطريق
عنهم، عزلوه لالسرتاحة توقفوا فإذا العدوى، حذر شديًدا خوًفا يخافونه وكانوا

الوبيل. الداء لهذا اتقاءً قفاًزا والرشاب الطعام له يقدم الذي الحارس ولبس
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كان أنه نكبته يف زاد بل وحده؛ بالداء مصابًا يكن لم املنكود الفتى هذا أن عىل
بحرف. ينطق يكن ولم معتوًها،

من يعلمونه كانوا الذي أن غري الرجل هذا جناه ذنب أي يعلم من بينهم يكن ولم
بالنفي. عليه محكوًما كان أنه أمره

عن بالتوقف القائد أمر فصدر الغابة، تلك إىل وصلوا أجسادهم الحر أذاب أن وبعد
وألقوا يقتلهم الظمأ كاد وقد النهر إىل اندفعوا يتوقفوا أن من بدًال املجرمني ولكن السري،
ويتداوون عطشهم فريوون واحد، وقت يف ويغتسلون يرشبون فكانوا املياه، يف أنفسهم

املياه. برشب الحر من
لهم: وقال الخبز، من قطًعا عليهم القائد فرق واالغتسال الرشب من فرغوا أن وبعد
املنكودون أولئك فنام املساء.» إىل هنا سنقيم فإننا أحببتم؛ إذا تناموا أن تستطيعون «إنكم

منخفض. بصوت يتحدثان قربهم جوهن والجندي بريس القائد وبقي العشب، فوق
ولكنك لك، قلت كما مائة ال جنيًها وخمسني مائة سنربح «إننا للجندي: القائد قال

مائة.» وأقبض تقبضخمسني
املال. هذا نكسب كيف أعلم أن أود ولكن تشاء، كما القسمة لتكن –

السجن حارس أن العليل ذلك مستشفاها من وأخذنا برت إىل وصلنا حني تذكر أال –
الصفيح. من علبة أعطاني

العلبة. هذه يف يوجد ما أعلم ال ولكني نعم، –
زرقاء. حية فيها يوجد –

زرقاء؟! الحية تكون كيف –
لسمها ولكنَّ أصبع عن طولها يزيد ال حتى صغرية وهي الهند، أفاعي من إنها –
بحيث غريبًا تشويًها امللسوع ويشوه عظيًما ورًما والوجه الجسم يورم فإنه هائًال؛ تأثريًا

الحية. هذه لسعته قد العليل السجني وهذا يعرفوه، أن ألهله يمكن ال
ذلك؟ اتفق كيف –

فيها، أخذه عىل عازمني كنا التي الليلة قبل فراشه يف وضعها السجن حارس إن –
استحال. كيف اآلن ترى وأنت تلسعه أن قبل والعقل، الجسم صحيح كان وقد

الهائلة. اإلساءة هذه السجن حارس إليه أساء ملاذا أعلم ال ولكني –
جنيه. مائة أيًضا لريبح ذلك –

تقول. ما أفهم ال إني –
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جميع بماله يشرتي أن يستطيع إنكلرتا يف غني رجل «يوجد وقال: القائد فابتسم
فيها.» أمثالنا

الحديث وسأتم اآلن، «كفى وقال: فاضطرب، التفاتة، منه حانت يحدثه هو وبينما
أخرى.» فرصة يف

أشار وقد قريبة، مسافة عىل العشب عىل مضطجًعا رجًال رأى أنه ذلك نهض؛ ثم
إليه. وأرسع منها اضطرب رسية إشارة الرجل إليه

أفندال. السري والد جورج السري أي الهندي، الفقري نظام كان فقد الرجل ذلك أما

٢٧

بريس؟» القائد هو «أَأَنت الحذر: بلهجة له وقال جورج، السري وقف إليه وصل وملا
… نعم –

األفعى؟ أحرضت فهل تنتظره الذي هو أنا إذًا، –
العلبة. هذه يف معي هي –

فأعطاه جنيًها، خمسني جيبه من وأخرج جورج، السري فأخذها إليه، العلبة دفع ثم
الحساب.» أصل من الدفعة هذه «خذ وقال: إياها،

سيدي.» يا أوامرك، أنتظر «إني وقال: فرًحا، القائد فأخذها
أنك فتتظاهر باميلتون قرية يف تكون وغًدا املكان، هذا يف الليلة تبيت أن يجب –

السري. مواصلة تستطيع ال مريض
القرية؟ يف أقيم أن ينبغي كم –

ال املجرمني أولئك فإن ذلك وفوق الحوادث، إىل موكول ذلك فإن اآلن؛ أعلم ال –
القرية. هذه يف اإلقامة تسوءهم

الحر. لشدة بالسياط نجلدهم أن بعد إال يسريون ال فإنهم شك؛ دون –
تقيموا أن يجب باميلتون قرص قرب فندق القرية هذه يف يوجد أنه فاعلم إذًا، –
لك الفندق غرف بقية ويعني قبو يف املجرمني يسجن فهو رجايل، من صاحبه فإن فيه؛

امللسوع. وللرجل ولرجالك
ذلك؟ وبعد –

بموجبها. فتعمل تعليماتي لك ترد أن إىل تنتظر –
وانرصف. جيبه يف العلبة وضع ثم

72



مجنون مذكرة

عىل ملقيٍّا كان فقد امللسوع، الرجل أما رقادهم، من تنبهوا قد املجرمون يكن ولم
اإلشفاق. من القلوب يقطع أنينًا وينئ يتوجع وهو البغل قرب العشب،

اآلتي: الحديث بينهما ودار القرص قرب فلقيه ابنه إىل توٍّا ذهب فإنه جورج السري وأما
اآلن.» وحدنا أننا «أظن جورج: السري فقال

يل؟ تقول أن تريد فماذا نعم، –
تهيأ. قد يشء كل إن –

ذلك؟ كيف وقال: أفندال، السري فارتعش
عندي. باتت الحية أن ذلك –
إياها. وأراه العلبة أخرج ثم

من أن يل فأقسم منك؛ االستيثاق إىل أعود أن «أريد وقال: أفندال، السري فاضطرب
يموت.» ال األفعى هذه تلسعه

باميلتون. فندق إىل غًدا فاذهب يكفيك ال القسم كان وإن لك، أقسم إني –
الفندق؟ هذا يف أفعل ما –

يزال ال أنه تجد الزرقاء الحية لسعته الذي الرجل ذلك يريك أن بريس القائد سل –
الحياة. قيد يف

صدقتك. لقد –
هللا. يساعدك نفسك ساعد وهو السائر، املثل يقوله بما اآلن تعمل أن يجب إذًا، –

املهمة. هذه يف تساعدني األبالسة إن بل –
تشاء. كما –

أبي؟ يا تريد ماذا –
اآلن؟ أخوك هو أين –
… خطيبته منزل يف –

يعود؟ متى –
الليل. انتصاف قرب –

أحد؟ يراك أن دون رقاده غرفة إىل للدخول وسيلة أتجد –
املكتبة. غرفة من إليها أدخل فإني نعم، –

غرفتك. يف الليلة هذه انتظرني إذًا، –
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ساعة؟ أية يف –
املساء. من الثامنة الساعة يف –

أمس؟ دخلت كما النافذة من أتدخل –
الطريق. نفس سأسلك إني –

وانرصف. تركه ثم

الساعة يف أبوه فأتاه مفتوحة، النافذة وترك غرفته يف أفندال السري أقام نفسها الليلة يف
بعد.» يعد «لم له: فقال وليم اللورد عن وسأله االتفاق حسب الثامنة

بنا. هلم إذًا، –
يتهدج. بصوت يتكلم الوجه أصفر أفندال السري وكان

«… أريد ال إني … «كال ألبيه: وقال الخيانة، من أجفل حان الوقت أن رأى وملا
األبله؟» أيها غنيٍّا تكون أن تريد «أال أبوه: له فقال

كال. –
إينا؟! مس عىل الحصول ترجو فكيف ذلك كان إذا –

من وزال الجريمة عىل فأقدم غرامه عامل وهاج عظيًما، تأثريًا أفندال يف ذلك فأثر
بنا.» «هلم ألبيه: فقال الخوف من به يشعر كان ما نفسه

أبيه. مع إليها ودخل املكتبة، غرفة إىل يؤدي بابًا فتح ثم
غرفة إىل منه الشقيَّان وولج وليم، اللورد غرفة إىل يؤدي باب الغرفة هذه يف وكان

املنكود. ذلك
الغطاء، فكشف وليم، اللورد رسير من ودنا جيبه من علبة جورج السري أخذ وعندئذ،
كان ما إىل الغطاء ورد جورج السري وأرسع الرسير، إىل منها الحية فوثبت العلبة فتح ثم

تحته. الحية باتت بحيث عليه
يقول وهو النافذة، من جورج السري فوثب أفندال، غرفة إىل االثنان عاد ذلك وعند

الغد. إىل
سأصبح إني ويقول أخيه، قدوم ينتظر النافذة قرب واقًفا بقي فإنه أفندال السري أما

يل. إينا مس وستكون لورًدا
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٢٨

وكان القرص، إىل خطيبته بيت من وليم اللورد عاد بساعتني، جورج السري ذهب أن بعد
ينتظره. يزال ال أفندال السري

واالرتياح الرسور وعالئم امُلَحيَّا طلق الجبني مرشق يزال ال وهو وليم اللورد ودخل
بت، «إني قائًال: وعانقه إليه، أرسع ساهًرا يزال ال أخاه رأى وملا وجهه، ثنايا بني بادية

الناس.» أسعد من أخي، يا
العزيز.» أخي يا أهنئك، «إني املتهكم: بلهجة فأجابه

أكيًدا. حبٍّا تحبني إينا مس إن –
يتقد الغضب لرأى به الريب من أثر أقل أخيه لدى كان ولو أفندال، السري يجبه ولم

الشقي. ذلك عيني يف
قائًال: حديثه فأتم باله، يف غدره له يخطر وال أخاه، يحب كان وليم اللورد أن غري

أتوقعه. أكن لم بما اليوم يل اعرتفت لقد لك، قلت كما تحبني إنها
لك؟ اعرتفت ِبَم –

املكان بنا خال وملا منفردين، ُهنَيَْهة فرتكنا معنا أبوها وكان الحديقة، يف كنا إننا –
عنك.» أخفيته طاملا بأمر أحدثك أن أحب «إني يل: وقالت بيدي يدها وضعت

الحبيبة؟» أيتها يكون، أن عىس «ماذا وقلت: فارتعشت،
كما قلبي، يف الغرام سور قرأت متى إال امرأتك أكون أن امليلورد أيها أريد، ال «إني –
ألنك وال آبائك، لرشف أحبك ما ولكني نقيٍّا، حبٍّا أحبك أني فاعلم مفتوح، كتاب يف تقرأ

أنت.» منك أحب بل األعىل، املجلس أعضاء من
الزواج وأردت أحبك «إني فقالت: الحديث، إىل وعادت قبالت، وقبلتها يدها، فأخذت

أبي.» غاية غري هي لغاية بك
أبيك؟» غاية كانت «ما لها: وقلت لقولها، فذُهلت

األلقاب، من يشء له وليس مثلك، النسب يف عريق غري ولكنه الثروة، واسع أبي إن –
… أنا أما مصاهرتك، برشف طمًعا الزواج هذا يف رغب إنما فهو

وجهها. احمرَّ وقد الحديث عن توقفت وهنا
الحبيبة.» أيتها حديثك، ي «أَِتمِّ لها: فقلت

ال ألني نقري؛ رشوى تملك ال معدًما فقريًا نسبك يف دعيٍّا كنت لو أود فكنت أنا أما –
أنت. أحب بل ونسبك مجدك أحب
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سيمران أنهما غري أسبوعني غري لزواجنا يبَق ولم العزيز، أخي يا يل، قالته ما هذا –
كدهرين. بي سيمران بي

الرباكني. انفجار قلبه يف ينفجر الحقد كاد وقد أفندال، السري وسكت
ألن أخي؛ يا العفو، «أسألك فقال: قصري، سكوت بعد الحديث إىل وليم اللورد وعاد
خطيبتي والد فإن مثيل؛ سعيًدا ستغدو ولكنك نفيس، عن إال أتكلم فلم عيلَّ غلب قد الرسور

زواج.» خري لك يُِعدُّ
حالتينا.» بني تشابه وال بيننا األخ، أيها تقارن، «ال بجفاء: فندال وأجابه

ذلك؟ كيف –
إينا. مس تحب أنك ذلك –

عبادة. حب –
سبيًال جمالها يجد ال أن يمكن قد ولكن حسناء، الهندية الفتاة إن تقول ولكنك –

قلبي. إىل
سعادته عن أخاه بمحادثته أخطأ أنه وليم اللورد فشعر القانطني، َد تَنَهُّ َد تَنَهَّ ثم
فبت يفَّ، أثر قد خطيبتي حديث فإن النوم عىل عازم إني ألخيه: وقال الحديث، وغري

عني. تصفح أن أرجوك فإني حال كل ويف الراحة، إىل محتاًجا
أذنت. إذا غرفتك إىل وسأوصلك عنك، فأصفح إيل تخطئ لم إنك –

وكرامة. حبٍّا –
وليم. اللورد غرفة إىل االثنان سار ثم

أخي؟» يا النوافذ، هذه أقفل أن «أتريد أفندال: السري فقال مفتوحة النوافذ وكانت
شديد. الحر ألن كال؛ –

الليل؟ رطوبة تخىش أال ولكن –
النوافذ. أفتح أن الصيف يف تعودت لقد مفتوحة، فدعها كال، –

يطاق. ال الصيف هذا حر ألن مثلك؛ أفعل وأنا –
الحية أن األذهان إىل الفور من يتبادر قد إذ مفتوحة؛ النوافذ ترك من أفندال ُرسَّ وقد
مجال ويضيق الظن يبعد ما هذا ويف النافذة، من أخيه إىل وانسابت الشجرة تسلقت قد

االتهام.
الغطاء أن ووجد الرسير، إىل خفية نظرة نظر أن بعد غرفته من وخرج أخاه ودَّع ثم

شك. دون تحته، نائمة تزال ال الحية وأن حاله، عىل يزال ال
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املجاورة اللورد غرفة يف مزعجة رصخة وليم اللورد غرفة خادم سمع بساعة ذلك بعد
لغرفته.

ذلك فوجد سيده، غرفة إىل وأرسع منذعًرا الخادم فهب شديد ألم رصخة وكانت
الحية. تلك عىل بيده قابض وهو النوم، بمالبس الغرفة وسط يف واقًفا الشاب اللورد

من نقط بعض وأسالت عليها، يقبض أن قبل وجهه يف لسعته قد كانت الحية ولكن
خده. عىل الدماء

كاملجانني. فبات وجهه واصفر جحظتا قد اللورد عينا وكانت
من خرج ثم بقدمه، وسحقها الخادم وأرسع األرض، عىل مغضبًا الحية تلك ألقى ثم

الحالة. خطورة من رآه ملا مستغيثًا الخدم ينادي وجعل الغرفة
إىل فيها سبيل ال اليأس من حالة يف بات وقد متأمًلا، يصيح كان فإنه اللورد أما

العزاء.
املكان ففحص طبيب، إحضار إىل منهم واحد وأرسع الخدم أقبل ُهنَيَْهة وبعد
اليأس. عىل تحمل ال ولكنها الخطورة، شديدة الحالة أن فقرر القتيلة، والحية امللسوع،

رسيره. إىل وليم اللورد وأعاد وطهره الجرح غسل ثم
إهمال إىل الحادث هذا وينسب الشديد، بالحزن يتظاهر كان فقد أفندال السري أما
الهائلة. النكبة بهذه فوجئنا ملا اإلهمال هذا لوال إنه ويقول مفتوحة، النوافذ وتركه أخيه

عليه. يشفقون الخدم كان حتى تمثيل خري واليأس الحزن يمثل وكان
من يبتغيه ما بإدراك النفس وعلل البرش بنور وجهه أرشق بنفسه خال إذا ولكنه

وخطيبته. ولقبه أخيه ثروة
واملطامع واللؤم الحسد ضحية يكون أن عليه ُقِيضَ الذي املنكود اللورد ذلك أما

رشاده. فأضاعت لزمته شديدة بحمى أُِصيب فقد السافلة،
مفهوم. غري كالًما ويتكلم يهذي فصار عقله اختلط ثم
الفحم. كلون لونه فبات واسود تورم قد وجهه وكان

وهي سواها دون فمه من واضحة تخرج واحدة كلمة يردد كان هذيانه يف أنه عىل
إينا. مس خطيبته اسم

أن الخدم أحد فأمر وأبيها إينا مس إبالغ املقام هذا يف يجب أنه أفندال السري ورأى
يدعوهما.

أرشيبالد. السري منزل إىل الرياح، يسابق به وانطلق جواًدا، الخادم وركب
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صيحة صاحت حتى الفتاة تراه تكد فلم وابنته أرشيبالد السري أقبل الفجر وعند
… رعب

أحد. يعرفه يعد لم حتى شديًدا انتفاًخا انتفخ وجهه فإن
له يعد فلم عيناه وغارت شفتاه، وازرقت لسانه واندلع تناثر قد وجنتيه لحم وكان

باإلنسان. الشبه من يشء
يف حيلة للطب يبَق «لم القنوط: إىل إشارة رأسه هز االستحالة تلك الطبيب رأى وملا

املنكود.» هذا
يعرف أن دون فسار القرص، وغادر أخيه غرفة من خرج كان فقد أفندال السري أما

يسري. أين إىل
وجه إىل النظر يطيق يعد ولم الشنعاء. فعلته عىل ندم ولعله الرأس، حارس وكان

واالرتياح. الرسور يضمر وهو الكآبة تكلفه من خجل أنه أو أخيه،
وهو له وتعرَّض األدغال من خرج أباه رأى قدماه تدفعه حيث إىل سائر هو وفيما

بني؟ يا األخبار، من وراءك ما فسأله: األبالسة ابتسامة يبتسم
أبي. يا خدعتني، تكون أن أخىش –

ذلك؟ كيف –
يموت. ال أنه يل أقسمت ولقد املوت فراش عىل وليم اللورد أن ذلك –

يموت.» ال أنه لك أقسم أزال «وال وأجابه: فابتسم
املوت. عىل مرشف أنه أكد الطبيب ولكن –

به يفتضح ما منك يبدو أن من فاحذر واآلن … جاهل طبيب «إنه بربود: وأجابه
صرب وال عنده إرادة ال من شأن الرعب منك تمكن وقد االضطراب، شديد أراك فإني أمرك،

إينا؟» مس وتتزوج لورًدا، تغدو أن تريد فهال الجسام املهام عىل له
ماذا «قل ألبيه: فقال السكينة، إليه وعادت أخيه، خطيبة ذكر عند فؤاده فاضطرب

اآلن؟» مني تريد
… الشمعة هذه خذ قائًال: إليه فدفعها جيبه، من شمعة جورج السري وأخرج

بها؟ أصنع أن تريد ماذا –
فيه. تكون التي الشمعة من بدًال شمعدان يف تضعها أن أريد –

ذلك؟ وبعد –
فإنهما الغرفة، يف وابنته أرشيبالد السري مع وتسهر أخيك، غرفة يف تضعها –

وتضيئها. املستوقد فوق الشمعة هذه فتضع شك، دون غرفته يف الليل سيقضيان
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شيئًا. أفهم لم إني –
أمل عىل اآلن فأودعك تعلم، «سوف وقال: ضحك، ثم تفهم. أن إىل اآلن حاجة ال –

القريب.» اللقاء

٢٩

حتى اللورد عىل اشتدت الحمى فإن باميلتون، اللورد قرص يف هائًال اليوم ذلك كان
به. تفتك أن أوشكت

عيناه. وأطبقت قواه فوهنت شديد انحطاط تالها ثم
وأبعدهم أطبائها أعظم فيها يستقدمون لندرا إىل الربقية الرسائل أرسلوا قد وكانوا
ملا املنكود، العليل هذا األطباء يدرك ال أن يخشون كانوا ولكنهم علًما، وأوسعهم شهرة،

حاله. وخطورة انحطاطه من رأوه
اللورد. غرفة يف أقاما قد وابنته أرشيبالد السري وكان

نظر صهره إىل ينظر الصدر، منقبض النفس حزين كان فقد أرشيبالد السري أما
الشديد. والحزن الكآبة عالئم وجهه عىل وتنطبع جبينه، فيتجهم حياته، من القانط

فتحمل ذعر صيحة تصيح حتى خطيبها وجه إىل تنظر ال كانت فإنها إينا مس وأما
النذور. وتنذر الصالة إىل تنقطع ثم السخني، الدمع وتذرف يديها بني رأسها

ويمتنع بالبكاء ويشهق فيتنهد تمثيل أتقن دوره يمثل كان فقد أفندال، السري وأما
التي األثيمة يده ليست وكأنما حقيقة، أصابته قد النكبة هذه كأنما الطعام، مناولة عن

السم! هذا وليم اللورد ألخيه دست
مس وتعزت يعزيه، فأقبل يأسه، دالئل من رآه ملا أرشيبالد السري عليه أشفق ولقد

العزيز.» أخي «يا تناديه: وهي فعانقته إخائه، صدق دالئل من رأته بما إينا
عينيه ففتح الذهول ذلك عنه وزال التغيري، بعض اللورد حالة تغريت املساء ويف
إىل ويعود سيستفيق أنه وحسبت إينا مس قلب إىل الرجاء فعاد كلمات، بضع وتكلم

الرشاد.
نفسه: يف فقال أخيه، من الدالئل هذه بدت حني جبينه قطب فقد أفندال السري أما

وعد.» بما يفي أن أبي يستطيع كيف أدري فال صوابه إليه عاد إذا «إنه
يأكل، وريضأن أفندال السري نفس يف ارتياًحا أحدث قد الفجائي التغيري هذا وكأنما

الطعام. قاعة إىل وأبيها الفتاة مع وخرج
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عبَّقت غريبة رائحة شم أنه ذلك أبيه؛ قصد يفهم بدأ حتى ساعة به تمر لم ولكنه
الغرفة. تلك يف

من صادرة أنها حسبا ولكنهما الرائحة تلك نفس وابنته أرشيبالد السري شم وقد
للراحة، التماًسا الغرفة تلك من يخرجا ولم تناثر قد كان وجنتيه لحم فإن اللورد، جسم
الساعة. هذه مثل يف تركه بهما يجمل ال وأنه اللورد، ساعة دنو عىل دليل ذلك أن لتوهمهما

الشمعة. رائحة أنها علم فقد أفندال السري أما

قوية وبحاجة رأسه يف بدوار شعر أفندال السري فإن الرائحة هذه انبعاث مدة تطل ولم
تقاوم. ال النوم إىل

وكذلك عيونهما أغمضا قد والفتاة أرشيبالد السري رأى حني استطاع ما قاوم أنه عىل
عينيه هو وأطبق الطبيب بدواء يعالجه العليل رسير بجانب واقًفا كان التي الغرفة خادم

عنه. بالرغم
عينيه ففتح جسمه، يف بربود أحس ثم عنيف، باهتزاز شعر وجيز بزمن ذلك وبعد

اإلغفاء. ذلك من واستفاق
رسيره ويف الخاصة غرفته يف كان بل وليم، اللورد أخيه غرفة يف نفسه يجد لم ولكنه

الخاص.
أباه. فكان الرجل هذا أما منه، بالقرب رجًال وجد وقد

حتى ولده صدغي بها يدعك وجعل بالخل غمسها إسفنجة جورج السري بيد وكان
االستفاقة. تمام استفاق

حدث؟» وما أنا «أين له: وقال أبيه، إىل ونظر
رسيرك. من انهض –

ولم الطبيعية، حالته إىل عاد وقد األرض، إىل رسيره من ووثب أفندال، السري ونهض
خفيف. بدوار إال مصابًا يبَق

«اتبعني.» أبوه: له قال ذلك وعند
وليم. اللورد غرفة إىل تؤدي التي املكتبة، إىل املؤدي الغرفة باب فتح ثم

الهازئ، ابتسام يبتسم وهو ولده، قبل الغرفة تلك إىل دخل قد جورج السري وكان
أم فيندم، أخيه عىل أيشفق يعلم ال وهو الخائف، املضطرب مشية يميش وهو ولده وتبعه

أخيه. عىل فوزه بنتيجة الطمع إىل يسرتسل
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«انظر.» أبوه: له قال أخيه غرفة إىل دخل وملا
الحياة. دالئل من يشء عليه وليس رسيره، فوق مسجى فرآه أخيه، إىل نظر حتى

يوقظ ال املدافع دوي فإن علينا خوف وال اآلن، نتحدث بنا «هلم أبوه: له فقال
فعلها بنا وتفعل الشمعة، رائحة فينا تؤثر الغرفة هذه يف إقامتنا طالت وإن النائمني،

بهم.»
به. حراك ال أخي فإن أبي؛ يا خدعتني، أنك أرى –

نائم. هو بل كال، –
تخدعني؟ أال –

بدقاته. تشعر قلبه فوق يدك وضع منه َفاْدُن كال، –
أن وأيقن أبوه، له قاله مما فاستوثق هياب غري أخيه من ودنا أفندال السري فامتثل
تمثلت الجريمة فإن قويٍّا، اضطرابًا تضطرب كانت يده ولكن الحياة، قيد يف يزال ال أخاه

تأثري. أسوأ به فأثرت أخاه ملس حني له
ذلك؟ وبعد وسأله: أخاه، يرى ال كي ظهره أدار أن بعد أبيه إىل نظر ثم

انظر. –
ومغطٍّى الزاوية تلك يف ممدًدا كان إنساني جسم عىل ودله الغرفة يف زاوية إىل وأشار

القماش. من كبرية بقطعة
هذا؟» «ما وسأل: أفندال، السري فذُِعَر

الغطاء. عنه وأزاح الجسم، هذا إىل جورج السري فمىش
منكرة؛ رعب صيحة صاح حتى الجسم ذاك رأى أن يلبث لم أفندال السري أن غري

باردة. جثة رأى فإنه
وليم. اللورد كوجه يعرف يعد لم بحيث الوجه تشويه كثر وقد متورمة جثة وكانت
الجثة هذه اآلن وضعت «إذا له: وقال بابتسام، ولده ذعر قابل فإنه جورج السري أما

بينهما؟» التمييز أيمكن أخيك مكان
متشابه. والتورم واحد التشويه فإن كال، –

االثنني؟ بني التشابه ترى أنت إذًا –
حي. واآلخر ميت أحدهما أن غري أكيد، هذا –

عىل يحملونه كانوا الذي امللسوع ذاك هو الزاوية يف تراه الذي الرجل هذا إن –
البغل.
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مات؟ ولكنه –
… نعم –

قاتل؟ الحية تلك سم أن إذًا أرأيت –
بني. يا منخدع، إنك –

مات؟ إنه تقول وأنت منخدًعا أكون كيف –
قتلناه. ولكنا أنفه، حتف يمت لم –

ذلك؟ كيف –
األفعى. بسم مات أنه يحسب والطبيب فمات، ا سمٍّ سقيناه إننا –
أخيه. وإىل الجثة إىل مضطربًا نظًرا ينظر أفندال السري وجعل

مساعدتي. إىل وهلم األطفال، اضطراب تضطرب كفاك أبوه: له فقال
ولده مع وعاد مقعد، فوق ووضعه رسيره من فحمله وليم اللورد رسير من دنا ثم

وليم. اللورد رسير فوق ووضعاها فحمالها الجثة إىل
أخيك إخراج عىل تساعدني أن اآلن «يحب لولده: قال الغطاء، فوقها وضع أن وبعد

القرص.» من
ذلك؟ كيف –

غرفتك. إىل البدء يف سنحمله إننا –
غرفتي؟ إىل –

إليها. تصل سلًما وضعا وقد غرفتك، نافذة تحت ينتظرانني رجلني فإن … نعم –
الرجالن؟ هذان هما من –

جوهن. والجندي بريس القائد –
يستفيق أن له بد فال نقله تريد حيث إىل نقل فإذا تخدير، نوم نائم أخي ولكن –

ذلك. بعد
شك. دون يستفيق إنه –

تصنع؟ ماذا إذًا –
األفعى. سم تأثري من أسابيع عدة مجنونًا سيغدو إنه لك أقل ألم –

… نعم –
عن شاسًعا بعدٍّا بعيًدا يصبح األسابيع هذه مدة يف إنه وقال: جورج، السري وضحك

أوسرتاليا. يف نفسه يجد صوابه إىل عاد فمتى إنكلرتا
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أمري؟ من يكون ما وأنا –
الناس. عرف يف ميت وهو إالك، ألخيك وارث ال إذ لورًدا؛ تصبح إنك –

إليها. ولده وتبعه أفندال السري غرفة إىل كتفه عىل املنكود اللورد ذلك حمل ثم

تزال ال كانت ولكنها أرباعها، ثالثة ذاب فقد وليم اللورد غرفة يف املخدرة الشمعة أما
مضاءة.

٣٠

ال الخائنني ورأى النافذة من جورج السري أطل أفندال غرفة إىل وليم باللورد وصال وملا
موقفهما. يف يزاالن

حتى وأعانه وليم، اللورد إليه وألقى فصعد السلم، عىل يصعد أن أحدهما إىل فأشار
الحديقة. إىل به بلغ

يف وتجلس أخيك، غرفة إىل تعود أن اآلن «ينبغي له: وقال ولده، إىل التفت ذلك وعند
نومهما.» وتنام املخدر فيك فيؤثر وابنته أرشيبالد السري مع فيه جالًسا كنت الذي املكان
األنظار. عن وتوارى الحديقة، من وليم باللورد فخرج النافذة، من ونزل تركه ثم

ساروا أنهم وأيقن عنه احتجبوا حتى النافذة عند واقًفا بقي فإنه أفندال السري أما
أخيه. إىل فعاد بأخيه

قبل عليه جالًسا كان الذي الكريس عىل فجلس منرية تزال ال الشمعة أن رأى وقد
أن أود بل بالتخدير، اآلن أبايل «لست نفسه: يف يقول وهو ساعات، بضع منذ يتخدر أن

قبيل.» وابنته أرشيبالد السري فيستفيق تخديري، زمن يطول
الشمعة ورائحة املستقبل فرش ويبسط باألماني النفس يعلل وهو موضعه يف ولبث

فيه. فعلها وتفعل رئتيه إىل خياشيمه من تدخل
ميتًا. ويجدونه يستفيقون حني أمرهم من يكون أن عىس وما بأخيه يفتكر زال وما

ونام. أجفانه فأطبق منه مبلغه املخدر وبلغ
تباًعا. يُنقى الغرفة هواء وأخذ الشمعة انطفأت حني وبعد

مشتت يزال ال كان ولكنه أرشيبالد، السري استفاق حتى ساعة ذلك عىل مىض فما
الوقوف. يستطيع ال الحواس

خطوة يخطو فال السكارى، مشية يميش وجعل الوقوف، من تمكن قوي جهد وبعد
يقف. حتى
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النقي. الهواء إىل محتاج وأنه يختنق يكاد أنه شعر أنه غري أصابه، ما يعلم يكن ولم
ودخل فتحطم، بيده زجاجها فرضب فتحها، من يتمكن ولم النافذة إىل نفسه فجر
ابنته ورأى فالتفت به، ما خفَّ حتى ُهنَيَْهة يتنشقه ووقف الغرفة. إىل النقي الهواء

أفندال. السري غري نائًما يبَق ولم استيقظا، قد والخادم
منذهلة حولها ما إىل إينا مس فنظرت الغرفة شعاعه ومأل انبثق قد الفجر وكان

الرسير. غطاء تحت من باردة يد عىل نظرها استقر حتى
وهي يديها بني وأخذتها وليم اللورد خطيبها يد اليد أن تحسب وهي منه فدنت

الصفرارها. تضطرب
وقالت: برودتها، من به شعرت ملا منكرة رعب صيحة صاحت حتى تلمسها تكد ولم

مات.» إنه «وياله!
واأسفاه!» ميت، «إنه وقال: قلبه، عىل يديه ووضع أرشيبالد السري فأرسع

«ماذا وقال: مضطربًا قلًقا نظًرا فأجال إينا، مس لصوت صحا فإنه أفندال السري أما
جرى؟»

مات أخاك إن بني، يا «صربًا، وقال: يديه، بني يده ووضع أرشيبالد السري فأخذه
نيام.» ونحن

أرشيبالد والسري أخيه نوم وعلل مسموًما، اللورد وفاة وأثبت الطبيب، وصل ذلك وبعد
تجديده. وعدم الغرفة، هواء تسمم بسبب وابنته،

يرضب فكان بولدها ُفِجَعْت أمٌّ تظهره ال ما الحزن من أظهر فإنه أفندال السري أما
عليه إلشفاقهم مراقبته إىل الخدم جميع انرصف حتى االنتحار، ويحاول برأسه الجدار

االنتحار. من
مطرق وهو الخالء، إىل ماشيًا القرص من أفندال السري خرج التايل اليوم مساء ويف

العام. الطريق عىل مرشفة قمة إىل وصل حتى النفس، كئيب الرأس
بسالسل، مقيدون الرجال من جماعة وهو غريب، منظر نظره استلفت وقد وهنا

وجوههم. يف بادية اليأس ودالئل مكرهني، يسريون وهم
عليه بغل الجماعة ووراء جوهن، والجندي بريس القائد طليعتهم يف يميش وكان

الجسم. مورم الخلقة مشوه رجل
إذ األرض؛ عىل يسقط أن أوشك حتى عظيًما، ارتعاًشا وارتعش أفندال السري فرآه

أخوه. املنكود هذا أن عرف
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املجرمني هؤالء «إن له: فقال املجرمني، أولئك قرب وكان فقري رجل منه دنا ذلك وعند
البغل.» عىل املحمول الرجل ذلك بؤًسا أشدهم ولكن امليلورد، سيدي يا تعساء،

يسري أين يعلم ال وجهه عىل هائًما ومىش الفقري ذلك إىل ديناًرا أفندال السري فألقى
االضطراب. من أصابه ملا

اللورد. بلقب يناديه رجل صوت سمع القمة، تلك عن ينزل هو وفيما
املجرمني. يراقبسري القمة أسفل عند واقًفا كان وقد أبوه الرجل هذا أن فرأى والتفت
تأثريًا أخيه منظر به أثر فقد اللسان منعقد الوجه مصفر وهو أفندال السري ووقف

جرى. بما يبوح أن أوشك حتى عظيًما
لورد اليوم فأنت بني، يا بوعدي، وفيت «لقد وقال: إليه، وثب فإنه جورج السري أما

أشهر.» ستة بعد إينا مس وستتزوج
األدغال. بني مختفيًا األنظار عن وتوارى تركه ثم

اآلن بات الذي أفندال السري فإن به؛ تنبأ بما األثيم الجهنمي الرجل هذا صدق ولقد
إينا. مس زواج من بمراده الفوز من تمكن أخيه، احتجاب بعد لورًدا

رأى وقد النبالء، من التزلف شديد بالجاه الطمع كثري كان الفتاة هذه والد أن وذلك
وقد سيما ال أفندال بأخيه فطمع وليم اللورد موت بعد اللوردية بمصاهرة خابت آماله أن

يهواها. أنه ابنته من علم
واالختالء، االجتماع أسباب لهما يسهل وهو بها زال فما تهواه، ال ابنته أن رأى أنه غري
وعقد الحداد ثياب فخلعا بعًال به رضيت حتى حسناته، وإظهار أفندال مدح يف ويبالغ

يبتغيه. كان ما األثيم هذا فأدرك زواجهما
وليم، اللورد أنه الناس يعتقد كان الذي املجرم الرجل ذلك فيه دفن الذي اليوم ويف
فوزه من جورج السري تمكن ملا يوم قبل عاد ولو متأخًرا عاد ولكنه لندرا من توما عاد

بالدسيسة.
يخدم أن من أنف فإنه باميلتون قرص من الخدمة واعتزل شديًدا بكاءً سيده فبكى

الجريمة. ابن
ملقابلة القرص حديقة إىل نزل قرصه إىل بعروسه جاء أن بعد فإنه أفندال السري أما

إليها. يوافيه أن سأله جورج السري كان فقد أبيه؛
أوراق خالل من الحديقة تلك إىل أشعته ويرسل السماء يف يتألق القمر نور وكان

كالدنانري. العشب عىل فيلقيها الشجر
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رأى عندها االلتقاء عىل أبيه مع اتفق التي الشجرة تلك إىل أفندال اللورد وصل فلما
العشب. عىل مضطجًعا رآه ولكنه أباه

باسمه. وناداه
النداء. يجب لم جورج السري ولكن

رعب. صيحة صاح حتى إليه يصل يكد ولم منه ودنا
جرحه. من يسيل والدم قلبه يف مشكوًكا خنجًرا ورأى رصيًعا أباه رأى أنه ذلك

يتقلده كان الذي الصيد خنجر فرأى فيه ونظر قلبه من الخنجر وانتزع إليه، فأرسع
بيتزي. زوج توما

٣١

أخيه، خطيبة إينا مس أفندال اللورد فيه تزوج الذي اليوم يف فإنه توما إىل اآلن ولنعد
خدمته. من فاستقال والجريمة اإلثم القرصقرص ذلك يف اإلقامة أنف

املال من لديه كان ما لقبض لندرا إىل أرسله قد كان وليم اللورد أن القراء عرف وقد
مصارفها. يف النقدي

له تخطر لم إذ حقيقة؛ مات أنه يعتقد وهو بكاه مواله أصاب ما وعرف عاد فلما
بال. يف الهائلة الجريمة هذه

به. للشك سبيل أقل توما يجد فلم تمثيل، خري الكآبة يمثل أفندال السري وكان
أشجار بني يسري رجًال رأى أنه أيام ببضعة لندرا إىل سفره قبل مرة له اتفق أنه غري

الحديقة.
أنه وعرف الرجل توما فرأى السماء، يف يسطع والقمر النافذة عند واقًفا توما وكان
يوم الطبيب مع إليه جاء حني القرص من طرده قد كان الذي الهندي الفقري أي نظام،

اللورد. أم وفاة
بالرضاع، أخته وفاة يف السبب كان أنه العتقاده قويٍّا كرًها الرجل هذا يكره كان وقد

عينيه. من والرش الخبث دالئل يتبني كان وألنه
إليه بالنزول وهمَّ اإلنكار، كل فيها وجوده أنكر الحديقة أشجار بني ينسل رآه فلما

طرد. أقبح وطرده
الرجل هذا أن وعرف القرص باب من خرج رجًال القمر ضوء نور عىل رأى ولكنه

أفندال. السري هو
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إليه. وانضم الهندي لحق قد ورآه فراقبه
وإياه ومىش الهندي الفقري ذراع تأبط قد أفندال السري رأى حني واشمأز ذُعر وقد

املقام. يف التباين من بينهما ما عىل كلفة دون
الجريمة. يف رشيكان االثنني أن وأيقن توما، لدى الشك مجال واتسع

الزرقاء. الهندية الحية أحرض الذي هو وأنه هندي، الرجل هذا أن ذهنه يف خطر ثم
أبوه حاول كما ولقبه بثروته طمًعا أخاه قتل قد أفندال السري أن ذلك من واستنتج

الحية. إال تلد ال الحية ألن بأخيه؛ يفعل أن قبل من
الظل. لزوم والزمه الجواسيس، مراقبة الهندي يراقب جعل الحني، ذلك ومن

بالجريمة. االثننيرشيكان وأن قتيًال، مات قد وليم اللورد أن من واثًقا توما كان وقد

الفرائص. له ترتعد هائًال، انتقاًما وليم للورد ينتقم كي الربهان يعوزه كان أنه غري
يعتقد كان بل واحد، جورج والسري الهندي الفقري هذا أن بال يف له يخطر يكن ولم

الدنيئة. ألغراضه استخدمه قد أفندال السري وأن سافل، أثيم رجل أنه
الهندي ملوافاة ليلة يسري أفندال السري رأى حتى اليقظ، مراقبة االثنني يراقب زال وما
األشجار. بني ينتظر كان الذي الهندي بالفقري فيها واختىل الغابة إىل دخل رآه حتى فتبعه
عندها جالسني كانا التي الشجرة وراء األدغال بني توما فاختبأ كثيًفا الظالم وكان

األثيمني. هذين حديث وسمع
جبينه. من ينصب البارد والعرق األدغال، من توما خرج انرصافهما، وبعد

أي أفندال؛ السري والد إال يكن لم الهنود بأزياء املتنكر الرجل هذا أن اآلن علم إذ
باميلتون. جورج السري

عرش خمسة منذ وفاته، خرب الجرائد أذاعت الذي جورج السري أن توما علم وقد
الحياة. قيد يف يزال ال عاًما،

بالجريمة. اشرتكا قد وأباه أفندال السري أن وعلم
اللورد أن حديثهما من سمعه مما الخفايا هذه من عليه مشكًال بقي الذي أن غري

حيٍّا. يزال ال وليم
وإذا دفنوه؟ فكيف يمت، لم كان وإذا يمت؟ لم أنه «كيف نفسه: يف يقول وكان

اللورد؟» هو وأين املدفون؟ الشخص هذا فمن منه، بدًال سواه دفنوا كانوا
يزيده وال مراد، إىل حلها من يهتدي فال ضمريه يف تجول كانت األلغاز هذه كل

األثيمني. هذين عىل حقًدا إال إشكالها
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خدمة بيتزي وامرأته توما اعتزل إينا، مس أفندال السري فيه تزوج الذي اليوم ففي
لندرا. إىل القطارات منها تسري التي املحطة إىل النهار، رائعة يف وسافرا القرص،

من الوثوق كل أفندال السري ووثق بأمتعتهما، املحطة إىل وصال الخدم ورآهما
سفرهما.

إىل السري تواصل امرأته وترك فيها فنزل محطة أول إىل بالقطار سافر توما أن غري
لندرا.

أحد. بعودته يعلم أن دون باميلتون قرية إىل عاد ثم الليل، إىل املحطة تلك يف واختبأ
القرص. حديقة إىل دخل ليلة رآه حتى جورج السري يراقب زال وما

إىل يتسلقها كان التي الشجرة جزع عند جلس فرآه بعيدة مسافة عىل أثره فاقتفى
العشب. فوق واضطجع ولده غرفة

ويتوقع إليها ينظر جورج السري وكان القرص، يف تتألق تزال ال األنوار وكانت
الصرب. بفارغ انطفاءها

النمر. وثبة إليه وثب رجًال رأى ذلك عىل هو وفيما
توما. الرجل هذا وكان

لم جورج السري أن حني يف خنجًرا، مشهًرا وكان عنقه عىل وقبض عليه انقض فإنه
سالح. لديه يكن

عىل ضغط توما أن غري مستنجًدا. يصيح أن وحاول قويٍّا ذُْعًرا جورج السري فذُِعَر
قلبك. يف الخنجر هذا أغمدت بكلمة ُفْهَت إذا له: وقال يخنقه، كاد حتى عنقه

مني؟» تريد «ماذا منخفض: بصوت له وقال وعيده، إنفاذ جورج السري فخاف
أنت بل الهنود، فقراء من أنت وما نظام أنت فما يشء؛ كل أعرف إني لك أقول أن –

باميلتون. جورج السري
«أعرفتني؟» وقال: املوجع، أنني جورج السري فأنَّ

وليم. اللورد قتلت أنك وعرفت نعم، –
كال. –

الجريمة؟! إنكار عىل أتجرس الشقي أيها –
وليم. اللورد أقتل ولم الحقيقة، قلت فقد أنكر ال إني –

الزرقاء؟ بالحية جئت الذي أنت ولكنك –
نعم. –
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اللورد؟ فراش يف وضعتها الذي وأنت –
ذاك. هو –

الجريمة؟ إنكار عىل ذلك بعد تجرس فكيف اإلقرار، هذا تقر كنت إذا –
وليم. اللورد أقتل لم إني لك قلت –

أثيم. اك سفَّ خائن نذل إنك لك أقول وأنا –
مصاف يف كان لو تتمنى إليه صار ما عرفت متى ولكنك يمت، لم وليم اللورد إن –

األموات.
وقال عنقه، فوق خنجره رأس ووضع جورج السري صدر فوق ركبته توما فوضع

املوت؟ تؤثر أم يشء بكل األثيم أيها أتبوح له:
يشء؟ كل تعلم أن أتريد –

شك. دون –
عني؟ أتعفو وليم للورد جرى ما لك قلت وإذا –

الحياة. تستحق ال إنك كال؛ –
انتقامي. آخر هذا ويكون إليه، صار بما أخربك إذًا، –

أنه كيف توما فأخرب شدقيه، من الزبد الوحيشوخرج االنتقام عالئم عليه ظهرت ثم
وليم. اللورد فراش يف ووضعه أوسرتاليا إىل بالنفي عليه املحكوم املجرمني أحد قتل

أن علمك من فائدة لك يبَق «لم له: وقال األبالسة، ضحك وضحك حكايته أتمَّ ثم
تلقاه.» لن ألنك الحياة؛ قيد يف وليم اللورد

فراشه، يف ووضعته قتلته الذي املجرم ذلك باسم املجرمني مع سافر وليم اللورد إن
مات. أنه الناس فحسب

املجرم؟ هذا اسم ما –
تعرفه. لن –

قتلتك؟ أو يُدعى ماذا قل –
كال. –

أفندال السري ولده يوافيه أن راجيًا الحديث يف اإلطالة يحاول جورج السري وكان
فيه. هو مما وينقذه

الهالكني.» من أنت أو «قل له: فقال قصده، أدرك توما أن غري
أريد. ال كال، كال، –
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األثيم. الفاجر أيها مت إذًا، –
له يسمع أن دون الشقي هذا فمات قلبه، يف فأغمده نجالء طعنة بخنجره طعنه ثم

صوت.
هذا به ُدِعَي اسم أي أدري ال «إني نفسه: يف يقول وهو عنه توما نهض ذلك وعند

املنكود. اللورد
إيجاده.» عىل يعينني هللا ولكن واسعة، األرض وإن أبايل، ال ولكني

الفرار. إىل وأركن جورج، السري قلب يف مغمًدا الخنجر ترك ثم

٣٢

أخته ابن بل ربيبه بل وليم اللورد مواله عن باحثًا مستطلًعا اليوم ذلك منذ توما وسار
بالرضاع.

إن بل اسمه يعرف ال رجل عن فيها البحث من أصعب فال متسعة األرض وإن
املحال. من رضبًا يعد إيجاده

لهذه مكرتث غري عنه يبحث فجعل عبادة، حب وليم اللورد يحب كان توما أن غري
الصعاب.

جورج. السري من علمه بما فأخربها لندرا، يف امرأته إىل سافر أنه به بدأ ما أول وكان
االهتمام، بملء كالمه إىل فأصغت اإلخالص، بالغة الفؤاد ذكية بيتزي امرأته وكانت

أمرين.» تعرف أن يشء كل قبل يجب «إنه له: قالت حكايته، أتمَّ إذا حتى
هما؟ ما –

املجرمني. يقود الذي القائد اسم معرفة أوًال –
والثاني؟ –

باميلتون أرسة تربة يف اآلن ُدفن الذي املجرم بذلك جاءوا إيكوسية مدينة أي من –
وليم؟ اللورد من بدًال

السبيل. هذا وسأسلك أصبت لقد –
رئيس كان شهري رسي بوليس مع صحبة وله لندرا، من كثريين يعرف توما وكان

الخطرية. املهمات بأعظم إليه يعهد لندرا بوليس
وليم. اللورد برس له وباح إليه فذهب

فنفحه مجانًا، الخدمات هذه مثل يخدم ال اإلنكليزي البوليس أن يعلم توما وكان
جنيه. ثالثمائة
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أيام. ثمانية يمهله أن وسأله شاكًرا املال قبض فإنه البوليس أما
وهي: املذكرة، هذه توما، إىل الحاذق البوليس هذا أرسل أيام، ثمانية وبعد

باميلتون. بقرية أشهر، سبعة منذ بهم، مر منفاهم إىل املجرمني يقود ضابًطا إن
معهم. سافر أنه واملرجح ليفربول. إىل بهم ذهب وقد بريس، يدعى وهو

ليفربول. إىل الحديدية بالسكة لفوره توما فسار
البوليس له وصفه ما عىل بريس اسم حقيقة فوجد البحرية سجالت يف بحث وهناك

الرسي.
الجديدة. زيلندا إىل املنفيني املجرمني مع سافر قد بريس أن السجل، ذلك من علم ثم
اسم عن قبًال يبحث أن وبني زيلندا إىل الحال يف يسافر أن بني أمره يف توما فرتدد

وليم. اللورد به ُدِعَي الذي املجرم
إيكوسيا. إىل فسار االسم ذلك معرفة رضورة عىل رأيه استقر أن إىل

أدق ويبحث طريقه يستقيصيف فكان غالسكو إىل ثم ومبورج إىل مسريه أول وكان
األبحاث.

وباحثهم أهلها مع واختلط بريت تسمى التي الصغرية املدينة تلك إىل وصل أن إىل
وهي: الغريبة الحكاية هذه عليه فقصوا الجرائم، عن

رسقاته. لكثرة أعوام خمسة بالنفي عليه ُحِكَم بريس ولرت يُدعى رجًال إن
العافية. من يكون ما أتمِّ عىل وهو بريت سجن يف مسجونًا كان وقد

هائًال. صياًحا يصيح وجعل مرعوبًا، استيقظ سجنه يف نائم هو وبينما
واسود. تورم قد وجهه وأن ، ُجنَّ قد فلقيه إليه السجان فأرسع

كل ينطبق برشته واسوداد املجرم هذا تورم أن رأى الحكاية هذه توما سمع فلما
األفعى. لدغته أن بعد اللورد عليه كان ما عىل االنطباق

فسأل يستوثق أن أراد ولكنه وليم، اللورد باسم ُدِفَن الذي املجرم نفس أنه له وَخَطر
الرجل. هذا مصري عن يحدثه كان من

فأخذوه املجرمني، قافلة مرت حتى فيه وبقي املستشفى، إىل نقل «إنه له: فقال
دائه.» واستفحال علته من بالرغم

باميلتون قرية إىل بريت من سافرت القافلة أن فعلم الحادثة هذه تاريخ عن فسأل
أيام. بخمسة وليم اللورد موت يذاع أن قبل
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بريس. ولرت يُدعى وليم اللورد أن توما أيقن وهنا
لندرا. إىل العودة من ا بدٍّ يَر فلم بريس؛ ولرت يجد أن عليه بقي ولكنه

اقتصدها كان الجنيهات من مئات بضع غري لديه يكن لم إذ غنيٍّا؛ توما يكن ولم
رواتبه. من باميلتون قرص يف خدمته طيلة

املنكود اللورد مواله عن للبحث الجديدة، زيلندا إىل السفر عىل بعزمه امرأته أخرب فلما
فإني شيئًا؛ يل تُبِق وال نفيس، وأكفي أشتغل فإني املال، من لدينا ما كل «خذ له: قالت

اغرتابك.» يف املال إىل مني أحوج وأنت وأعيش، أشتغل
الجديدة. زيلندا إىل توما سافر أيام بثمانية ذلك وبعد

ووضعها مالية أوراًقا جعلها جنيه، ومائتي ألًفا املال من معه أخذ ما جميع وكان
الضياع. أو الرسقة من عليها حذًرا بها فتمنطق جلد، من منطقة يف

من األول الشهر يف السفينة سري الهواء فوافق رشاعية، سفينة يف سافر قد وكان
الباسيفيكي. األوقيانوس يف ودخلت أمريكا، من الغربية الجهة واجتازت سفرها،

فغرقت. مظلمة ليلة يف بأسبوع ذلك بعد صخًرا صدمت ولكنها
الربان قنط فلما يفلحوا، فلم إنقاذها سبيل يف مجهودهم بذلوا والبحارة الربان وكان
الركاب فيها وازدحم البحر إىل القوارب فأنزل املسافرين إنقاذ إىل همه رصف إنقاذها من

بعض. فوق بعضهم والنوتية
هائلة. أخطاًرا الرحلة هذه يف توما لقي وقد

أين يدرون ال رفاقه مع البحر يف تائًها يوًما عرش ثمانية القارب ذلك يف أقام وإنه
يسريون.

الجوع. من هائلة آالًما وقاسوا عندهم من الزاد نفد ثم
فصاحوا الجوع بهم يفتك كاد أن وبعد العرشين اليوم بعد الرب رأوا أنهم عىل

واالستبشار. الفرح صياح جميعهم
بالء معه يذكر ال بالء يف وقعوا أنهم غري نجوا، أنهم املنكودون أولئك حسب وقد

والجوع. الغرق
يسكنها جزيرة كان إنما فيه، النجاة أن وحسبوا رأوه، الذي الرب هذا أن ذلك

مريٍّا! طعاًما املنكودين أولئك ووجدوا البرش، أكلة من املتوحشون
أن املتوحشون أولئك فرأى الجسم هزيل كان فإنه حًظا أسعدهم كان توما أن غري
وأكلوهم منهم أحد عىل يبقوا لم فإنهم لرفاقه؛ خالًفا فيأكلوه يسمن أن إىل عليه يصربوا

الخرفان. أكل
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يسمن أن أهلها ينتظر أعوام، خمسة الهائلة املتوحشة الجزيرة تلك يف أقام وقد
عليها. فيفر الجزيرة بهذه سفينة تمر أن أمًال يوم كل نحوًال إال يزيد ال وهو فيأكلوه،

أولئك إليها فأرسع الجزيرة تلك بمياه إنكليزية سفينة مرور يوًما اتفق أن إىل
عادتهم. حسب أثمارهم لبيع املتوحشون

أمثالهم. البيض من رجًال لديهم أن بحارتها أخربوا وهناك
فأرسل البرش. لحوم بأكل الهمج أولئك عادات من يعلم كان ملا عليه، الربان فأشفق

السفينة. تلك إىل به وجاءوا فأنقذوه، إلنقاذه رجاله بعض
من بنجاته مزدوًجا توما حظ فكان الجديدة. زيلندا إىل مسافرة السفينة وكانت
وليم. اللورد يالقي أن يرجو كان حيث زيلندا إىل السفينة سفر وباتفاق املتوحشني أنياب
لهذا فتشجع منطقته يف إليها اهتدائهم لعدم أمواله له تركوا قد املتوحشون وكان

مواله. بلقاء فاستبرش حسنًا فأال ذلك وعد أمواله وسالمة لسالمته هللا وشكر االتفاق
الخيال. مثل لضعفه أصبح قد توما وكان زيلندا، إىل السفينة وصلت بشهر ذلك وبعد
بل وليم اللورد عن يبحث أخذ ثم عنه، يطمئنها المرأته كتب أنه فعله ما أول وكان

باسمه. سموه الذي بريس ولرت عن
الطويل البحث بعد علم أن إىل مراده من بيشء يظفر ال وهو أيام عدة بحثه وطال
بريس ولرت كان إذا يعلم لم ولكنه أوسرتاليا إىل سافروا املنفيني املجرمني من مائة نحو أن

بينهم.
بل أوسرتاليا عاصمة ملبورن إىل التايل اليوم يف فسافر السفر، من له بد ال أنه غري

عاصمتيها. إحدى
البحارة، من فيها يجده من كل ويسأل الحانات، عىل يرتدد فكان أبحاثه، بدأ وهناك

بريس. ولرت عن يخربه من بينهم يجد فلم
وهي الثانية، العاصمة إىل األوىل العاصمة برح بل الفشل، هذا بعد يقنط لم أنه غري

سدني.
رجًال عرف وهناك النفقة، يف لالقتصاد التماًسا فنادقها من حقري فندق يف فنزل

هورس. فونرت يُدعى أملانيٍّا
قصَّ ثم املال، من بيشء يساعده أن توما فسأل معدًما، فقريًا الرجل هذا كان وقد
وأنه أعوام، ثمانية منذ الجديدة زيلندا إىل بالنفي ظلًما عليه ُقِيضَ أنه وهي حكايته، عليه

الرزق. سبل وضيق العرس، من يلقاه ملا العناء أشد يقايس
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اإلنكليز؟» من باملنفيني اختالط لك «أكان له: وقال النفقة، من شيئًا توما فأعطاه
أكثرهم. مع صحبة ويل نعم، –

بريس؟ ولرت يُدعى بينهم رجًال أعرفت –
بامليلورد. نلقبه كنا فقد منه! ضحكنا طاملا ويا نعم، –

يف امِض «باهلل بلهف: وقال يديه، بني فونرت يد وأخذ رسور صيحة توما فصاح
الرجل.» هذا عن تعلمه ما كل يل وقل حديثك،

٣٣

دعوه إنهم بل االسم، بهذا يُدعى رجًال عرفت نعم، وقال: املنذهل، نظرة فونرت إليه فنظر
به.

كذلك؟ أليس اإلنكار، كل ينكره كان إنه –
بل الطائلة، والثروة الرفيع بالنسب يدَّعي كان أنه أمره يف الغريب ولكن نعم، –
ما عىل له مجازاة بميلورد نلقبه كنا ولهذا األعىل، املجلس أعضاء من لورد إنه يقول كان

املجرمني. من بأنه علمناه
اإلثم. أهل من يكون أن وحاشاه شيئًا، تعلمون ال إنكم –

املستغرب. السائل نظرة فونرت ونظر
لورد هو بريس ولرت تدعونه كنتم الذي هذا «إن فقال: حديثه، مىضيف فإنه توما أما

عرفته.» وكيف به اجتمعت أين اآلن يل فقل حقيقة،
أعوام. أربعة مدة سوية استعبدونا إنهم –

ذلك؟ كان أين –
لك. قلت كما الجديدة زيلندا يف –

ذلك؟ وبعد –
أراه. أعد فلم افرتقنا –
وملاذا؟ افرتقتم؟ كيف –

إىل أعود أن بني وخريوني رساحي فأطلقوا انتهت، قد عقابي مدة فألن أنا أما –
هنا. إىل أحرض أن وبني أوروبا

بريس؟ وولرت –
أيًضا. انتهت قد تكون أن ينبغي عقابه مدى إن –
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أوروبا؟ إىل عاد إنه إذًا، –
أظن. ال –

ذلك؟» «كيف وقال: توما، فاضطرب
سأرويه ما إىل فأَْصِغ ذلك ومع إليك، سألقيها التي التعليمات حقائق أضمن ال إني –

…
«… «تكلم وقال: الطائر، أجنحة خفوق يخفق توما قلب فجعل

إىل عادة منهم يعود ال البالد هذه إىل بالنفي عليهم يُحكم الذين املجرمني إن –
أسرتاليا. يف البقاء يؤثرون فإنهم معظمهم وأما قليل، نفر غري أوروبا

املناجم، يف يشتغل وبعضم املوايش، يرعى بعضم فيها مختلفة أشغاًال يشتغلون وهم
البالد. هذه من عظيمة ثروة نالوا أنهم منهم لكثري اتفق وقد

سوقها يف البهائم ببيع ا خاصٍّ اليوم وكان ملبورن يف أشهر ستة منذ كنت فقد أنا أما
الخاص.

من وكثري أصحابها ومعها السوق، إىل ألوًفا ترد واملاعز والخرفان الثريان فكانت
الرعاة.

فأرسعت الرعاة، مع الغابة يف بريس ولرت يشبه رجًال اليوم ذلك يف رأيت أني وأذكر
لقياه. من ذلك بعد أتمكن ولم به، أعثر فلم شديًدا كان االزدحام ولكن أحدثه، كي إليه
تستنتج فماذا بعينه، بريس ولرت كان رأيته الذي الرجل هذا أن هب توما: له فقال

ذلك؟ من
املوايش. أصحاب أحد عند راعيًا اْستُْخِدَم أنه أستنتج –

أوسرتاليا؟ يف –
شك. دون –

أن تحسب منها قسم أي ففي باتساعها، القارة تشبه عظيمة أوسرتاليا ولكن، –
يكون؟

الغربية. األقاليم من إال املاشية إليه ترد ال ملبورن أن غري ذاك، هو –
سأجده. أني يحدثني قلبي فإن األقاليم، هذه يف عنه فسأبحث حسنًا –

صديقك؟ كان ألعلَّه –
وموالي. سيدي كان بل كال، –

األسياد؟! من حقيقة الرجل هذا أكان ذلك؟ كيف –
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نبيل. لورد إنه قلت لقد –
التبديل؟ هذا أسماؤهم تبدل وأن األحكام، هذه اللوردية عىل يُحكم أن أيمكن –

اليوم. لك أرويه أن يمكن ال طويًال حديثًا لذلك إن –
عيلَّ؟ تقصه متى –

فيه. رأيك وأرى اقرتاًحا عليك أقرتح أن بعد –
تريد؟ ما قل –

كذلك؟ أليس معدم، فقري إنك –
الجوع. من أموت أكاد إني بل –

الشهر. يف جنيهات عرشة كسب من تأنف ال أنك أظن ولذلك –
جنيهات؟! عرشة وقال: الرسور، من ببارق فونرت عينا فاتقدت

نعم. –
ألكسبها؟ أصنع أن يجب وماذا –

وليم. لورد أي بريس، ولرت عن بالتفتيش معي وتشرتك رست أين تصحبني –
فإني ذلك وفوق قلبه، لصفاء الرجل هذا أحببت فإني الرىض؛ كل أرىضبذلك إني –

الكسب. هذا إىل محتاج
تعيش مكافأة خري لك كان اللورد وجدنا فإن الراتب؛ هذا منحك أقترصعىل ال إني –

أيامك. بقية سعيًدا بها
تشاء. حيث معك أسري فإني ذلك كان إن –

ملبورن. إىل منها ليذهب سيدني إىل وفونرت توما سار التايل اليوم ويف
بني باللورد يظفرا أن رجاء عىل ينتظراه أن فقررا قريبًا، املاشية سوق موعد وكان
ويسري والحانات الفنادق جميع يتفقد جعل بل باالنتظار، يكتِف لم توما أن غري الرعاة.

أثره. عىل وقف بمن وال به يعثر فال بريس ولرت عن باحثًا واألزقة الشوارع جميع يف
أسعد فونرت وكان املدينة، من قسم يف سار قد منهما وكل عنه يبحثان االثنان وكان

بريس. ولرت يعرف كان راعيًا رأى أنه وذلك أبحاثه؛ يف توما من حظٍّا
يدري. ال حيث من املرء تفاجئ قد السعادة إن له: فقال عنه؛ وسأله إليه فأرسع

تعني؟ ماذا –
السعداء. هؤالء أحد بريس ولرت أن أعني –

ولكنه عظيًما، خفوًقا يخفق قلبه فكان الحديث، يسمع فونرت مع واقًفا توما وكان
السعداء. من بريس ولرت أصبح قد إذًا للراعي: قال فإنه فونرت أما بحرف، يفه لم
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أسعدهم. من بل –
اآلن؟ هو وأين –

الغربي. الشمال يف املكان هذا من مرحلة بعد عىل –
أرأيته؟ –

… أشهر ستة منذ –
يعمل؟ ماذا –

تجار أعظم من فهو اآلن وأما مثيل، راعيًا كان الجديدة، زيلندا من عاد عندما إنه –
املوايش.

الثروة؟ هذه له حصلت كيف –
يمِض فلم وحيدة، وهي فتزوجها أحبته عنده راعيًا كان الذي املوايش تاجر ابنة إن –

ومواشيه. ثروته بريس ولرت فورث أبوها تويف حتى الزواج هذا عىل أشهر بضعة
بالتدقيق؟ بريس ولرت فيه يقيم الذي املكان إىل ترشدنا أن أتستطيع –

إليه. وسأرافقك منا قريب فإنه ذلك؛ من خريًا أفعل بل –
متى؟ –

السوق، يف قريتي من بها أتيت التي املوايش جميع بعت قد اآلن فإني شئت، متى –
املدينة. هذه يف أعمله ما يل يبَق ولم

غًدا؟ نسافر إذًا –
تريد. كما –

عىل عنه وافرتق عظيًما، شكًرا الراعي فشكر يوصف؛ ال رسوره كان فقد توما أما
غًدا. اللقاء أمل

وسافروا. بالراعي وتوما فرنرت التقى التايل اليوم ويف
تجرها املركبات وألن البالد، تلك يف املسالك لوعورة البطء شديد سفرهما كان وقد

الثريان.
الجتيازها ينبغي مرحلة مائة وليم اللورد مركز وبني املدينة بني املسافة وكانت
وبات الراعي، مركز إىل — الشاق السري ذاك بعد — السابع اليوم يف فوصلوا أيام؛ ثمانية

السفر. عناء من واسرتاحا الليلة تلك عنده
الفجر. عند جميعهم سافروا التايل اليوم صباح ويف
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وبني بيننا شاسعة تزال ال املسافة إن الراعي: لهم قال ساعات أربع ساروا أن وبعد
املتسعة األرايض هذه جميع فإن مواشيه، مراعي يف اآلن نميش ولكننا بريس، ولرت منزل

له.
كان لقد األثمة، ويعاقب إنكلرتا إىل يعد لم أنه كيف وعجب؛ الخرب، لهذا توما فأجفل

بالنفي. عليه الحكم أو السفر من يمنعه الفقر أن البدء يف يحسب
عظيم مانع هناك يكون أن بد فال املال؛ يعوزه يعد ولم عقابه مدة انتهت وقد أما

رأسه. مسقط إىل سفره دون يحول
فقد املسري، يف يرسعا أن رفيقيه إىل وطلب وهواجسه اضطرابه زاد الحني ذلك ومن

املعميات. هذه وأكرب صربه جعبة نفدت
أبيضجميًال منزًال توما فرأى الفلك، قبة الشمسيف توسطت حتى سائرين زالوا وما

الباسقة. األشجار من كثيفة غابة بني قائًما
بريس. ولرت منزل املنزل هذا إن الراعي: له فقال

أوروبا؟ إىل معي أيعود ترى نفسه: يف وقال الحنو، من توما دموع فسالت
بكاء يبكي وهو تأثريه فرط من تضطربان ورجاله املنزل ذلك إىل السري واصل ثم

كأبنائه. لديه بات حتى وليم اللورد ربى قد فإنه األطفال،
األرض أقايص إىل وإرساله فيه، الجريمة هذه نفوذ عليه وإشفاًقا به ولًعا وزاده
ورعي األرض حرث يف واشتغاله نية، وأسلمهم قلبًا الناس أطهر وهو املجرمني عداد يف
الحرير ملس إن كان الذي هو بل النبالء، وسليل الرخاء، وابن النعمة ربيب وهو املوايش،

بنانه. يدمي
بحمل أوىل وهي اللوردية عصا بها يحمل كان أن بعد اليد تلك يف املعول يحمل فبات

الصولجان.

٣٤

بيضاء حمامة الغابات بني وهو يشبه املنظر، لطيف الرونق األبيضجميل املنزل هذا كان
األوراق. بني مسترتة

البياض. ناصع بسور جميعها محاطة وزرائب إسطبالت مدخله عند وجدوا وقد
به محيطة وهي األشجار باسقة غناء حديقة وسط يف كان فقد املنزل؛ هذا أما

كالنطاق.
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بافان. يدعى زنجي خادم واستقبلهم الخارجي، الفناء إىل ورفيقاه توما ودخل
من الرجلني هذين إن والسالم: التحية بعد له فقال جيدة معرفة يعرفه الراعي وكان

بريس. املسرت لزيارة أتينا وقد أصدقائي،
اآلن. منزله يف ليس بريس املسرت إن لهم: وقال بهم الزنجي فرحب

مسافًرا. يكون أن وخيش توما وجه فاصفر
مسافر؟ ألعله هو أين الراعي: له وقال

ميل. من أكثر تبعد ال مسافة يف قطعانه بعض لتفقد ذهب ولكنه كال، –
قريبًا؟ يعود ألعله –

شك. دون –
الفناء؟ هذا يف بانتظاره لنا أيؤذن توما: وسأله

واتبعوني. فهلموا فيه امرأته فإن املنزل؛ يف بل –
إلحاحه. بعد تبعه ولكنه البدء، يف توما وتردد

بالزهر خاصة حديقة الباب هذا حوايل توما فرأى مفتوًحا، الكبري املنزل باب وكان
غرفه. تبلغ حتى عليه وتتصاعد املنزل سلم إىل منها األزهار تتصل

طفًال صدرها عىل تحمل صبية امرأة منه وظهرت الباب فتح السلم صعدوا وملا
نظرة الزائرين إىل نظرت عمرها، من الرابعة يف فتاة ووراءها ترضعه، كانت صغريًا

املرة. هذه قبل رأتهم تكن لم إذ املنذهل
وليم. اللورد أو بريس ولرت زوجة فكانت املرأة أما

احرتام. بكل وحياها أمامها الراعي وانحنى
ولرت؟ املسرت مقابلة تريد ألعلك طوبيا؟ يا بك جاء ما له: وقالت

الرجلني. هذين عن بعينيها تسأله كأنها وفونرت، توما إىل وتنظر تكلمه وكانت
عهد منذ زوجك عارش نبيل رجل سيدتي يا ذا هو لها: وقال توما إىل الراعي وأشار

أصدقائه. خري من وهو بعيد
عرفه؟ أين له: وقالت املرأة فارتعشت

سيدتي. يا إنكلرتا يف عرفته إني توما: فأجابها
إنكلرتا؟ أيف ماذا؟ وقالت: املرأة اضطرب وزاد

سيدتي. يا نعم –
برت؟ قرية أيف –
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باميلتون. يف بل كال، –
يتهدج. بصوت يكلمها توما وكان

سيدي؟ يا أنت من وسألته:
توما. أدعى إني –

توما؟! تدعى أنت وقالت: شديًدا انذهاًال املرأة وانذهلت
أثر قد اسمي أن رأيت وقد توما، أدعى إني االنذهال؟ هذا ولم سيدتي، يا نعم –

عني؟! يحدثك زوجك فهل عليك،
يوم. كل يحدثني بل –

زوجي ذا هو فقالت: الخارجي، الفناء يف جواد حوافر وقع سمعوا تكلمه هي وفيما
حرض. قد

الراعي فجعل يقع؛ أن وأوشك رجاله وهت حتى االضطراب به زاد وقد توما وأرسع
امليش. عىل يعينه

الوجه أبيض وهو العمر، من والعرشين السابعة يبلغ شابٍّا كان فقد بريس ولرت أما
السمرة. إىل أميل فبات لوحته الشمس أن غري

أن بعد بها أصيب التي الندوب وتلك التشويه من يشء وجهه يف باقيًا يكن ولم
الزرقاء. الحية لسعته

ولم إنكار، نظرة إليه نظر عينيه، من يسيل والحنو الستقباله، مقبًال توما رأى وملا
هيأته. وغري جسمه، الهم واخرتم ابيضت، قد شعوره فإن البدء، يف يعرفه

الرجل؟ هذا من المرأته: وقال جواده عن ترجل ثم
سيدي؟ يا اآلن إىل تعرفني ألم له: قائًال توما وبكى

توما؟ أنت املضطرب: بلهجة له وقال صوته من وعرفه
أن يل بد ال أني أعتقد كنت ألني قلبي حديث صدق وقد اللورد، سيدي يا نعم –

أجدك.
الدموع. يذرف وكالهما طويًال عناًقا وليم اللورد وعانقه

إني لكما أقل ألم لهما: وقال حزن ابتسامة وابتسم والراعي فرنرت إىل اللورد نظر ثم
بأعينكم؟ ورأيتم صدقتم فهل اللوردية من

فإني أنا أما الطعام، قاعة إىل الضيفني بهذين العزيزة أيتها اذهبي المرأته: قال ثم
إليها. وسأوافيكم بتوما االختالء أحب
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إىل به وسار توما، األمني الشيخ خادمه ذراع اللورد وتأبط الطعام قاعة إىل وذهبوا
ويبكيان. ويضطربان يتعانقان وكالهما غرفته

عني؟ تبحث أنت إذًا له: وقال أيًضا اللورد عانقه اختليا وملا
التي املتوحشة القبائل تلك ولوال أعوام، ستة منذ عنك باحثًا إنكلرتا برحت إني –

طويل. عهد منذ للقيتك بأيديها الطالع نكد أوقعني
تعني؟ قبائل أية –

مصائبك جنب يف يذكر ال العذاب من لقيته وما مصائبي إن اللورد سيدي يا أواه –
وعذابك.

أمرك. أعرف أن أحب بأمري أخربك أن قبل ولكني –
االمتثال. إال توما يسع فلم السيادة؛ بلهجة يكلمه وكان

لقيه. أن إىل عنه باحثًا إنكلرتا مبارحته منذ له، اتفق ما جميع عليه قص ثم
سبيًال أجد لم أمر توما يا عيل يشكل يزال ال حكايته: أتم أن بعد اللورد له وقال

لفهمه.
اللورد؟ سيدي يا هو ما –

املجانني. من كنت إني يل قالوا وقد كامًال عاًما الذاكرة فقدت إني –
باميلتون قرص يف الرقاد بغية رسيري إىل صعدت أني أمري من أذكره ما آخر وكان
عىل يدب بارد بجسم وشعرت شديد ألم صيحة صحت حتى فيه أستقر أكد ولم الجديد،

وجهي.
ذلك؟ وبعد –

املاضية. حياتي من شيئًا أتذكر لم –
وقد طويل حلم بعد صحوت أني فشعرت رقادي من يوم صباح يف نهضت أني عىل
مناجم من منجم يف أشتغل نفيس ورأيت املجرمني، شأن وسطي يف حديدية سلسلة وجدت

الفضة.
أناديك وجعلت ألمري، فدهشت شغيل ويشتغلون مثيل مقيدون رفاق بي يحيط وكان

قرصي. يف أزال ال وأني حامًلا نفيس أحسب وأنا باسمك
بي. ويهزءون يضحكون جعلوا فإنهم رفاقي أما

أنا؟ من تعلمون أال ويحكم لهم: وقلت بي هزأهم فأكربت
بريس. ولرت فإنك نعلم ال كيف أحدهم: فأجابني
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باميلتون. اللورد أدعى فإني منخدعون إنكم –
شديًدا. ضحًكا قويل فأضحكهم

ولرت؟ يا األقوال هذه ما وقال: مني، فدنا الحديث، هذا يسمع األعمال مراقب وكان
الجنون؟ إىل عدت ألعلك

األبله؟ أيها مجنونًا كنت ومتى –
جلدات. ست بسوطه وجلدني العمل عن توقفي بعد إياه شتمي فاستعظم

وأحدث أجاب، فال عدالة؛ وأسأل أرحم، فال أستغيث حال؛ أسوأ يف أيام ثمانية وبقيت
قالوا: لورد، إني لهم: قلت فإذا والسخرية، الهزء غري ألقى فال أمري بحقيقة حويل من

أعوام. خمسة بالنفي بريت قرية يف عليك محكوم وإنه اإليكويس، ولرت إال أنت ما
التذكار. هذا راعه وقد الحديث عن هنيهة اللورد توقف وهنا

األطفال. بكاء يبكي كان فإنه توما أما

٣٥

وأني العقل تمام يف أني نفيس من واثًقا كنت أني عىل فقال: الحديث؛ إىل اللورد عاد ثم
الحاملني. من ولست يقظة يف وأني نفسه باميلتون وليم هو أنا

ولم صباي وأيام حداثتي أيام فذكرت السابقة؛ حياتي تذكارات إيل عادت وهنا
حادثة. يفتني

شعرت حادثة إىل بها انتهيت إذا حتى حادثة حادثة ذاكرتي يف أستدرجها وكنت
االسم هذا شفتاي وتنطق صدري ينفجر أن أخىش حتى شديًدا خفوًقا أخفق قد قلبي أن

إينا). (مس
أفلح أن دون لهم وصفت كما أني عىل — رفاقي إقناع يف وسعي أفرغت أن وبعد
البلد يحكم كان الذي العسكري، الحاكم إىل الوصول من الشديد الجهد بعد تمكنت —

حايل. برشح يل يأذن أن إليه توسلت وقد إليها واملنفيني
بل بريس، ولرت أدعى ال أني وأخربته توسيل، لفرط عيل إشفاقه بعد الحاكم يل وأذن

باميلتون. وليم اللورد إني
يل: وقال فيه، كتب ما فقرأ املنفيني؛ سجل طلب ثم بربود أصغى فإنه الحاكم أما
بريت مجلس عليك حكم حني العمر من العرشين تبلغ كنت وإنك بريس، ولرت تدعى إنك

بالنفي.
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كثريًا تشويًها وجهك شوه غريب بمرض املدينة تلك سجن يف كنت حني أصبت وقد
تعرف. تعد لم حتى

تكن لم ألنك لفربول؛ إىل بغل عىل يحملوك أن واضطروا بالجنون، أصبت ذلك وبعد
املجرمني. مع امليش تستطيع

معتوًها. مشوًها تزال ال كنت السفينة إىل لفربول من نقلوك وملا
ساكنًا، هادئًا أصبحت وقد هنا، إىل وصولك بعد إال التشويه آثار عنك تذهب ولم

الجنون. من لشفائك مقدمة ذلك يكون أن ورجونا
كظمت ولكني لغرابتها، حقيقة أجن كدت الحاكم من األقوال هذه سمعت فلما
عليه فقصصت األكيد، الصدق منها يتبني بلهجة أمري جميع للحاكم ورويت اضطرابي

مشاهريها. من ومعظمهم لندرا، يف أصحابي مع السابقة عالئقي جميع
يل: فقال الغريبة؛ حكايتي يف الريب داخله وقد الحاكم، فؤاد من حسنًا موقًعا فوقع

التفاصيل. ورود بعد أمرك يف وسنرى عنك، وأسأل إنكلرتا إىل سأكتب إني
كان قلبي فإن قلبي، من الرجاء تمكن وقد ممتنٍّا شاكًرا حرضته من فخرجت
عظيًما تأثريه يكون أن بد ال أخي إن نفيس: يف أقول وكنت عني، تبحث أنك يحدثني

الحتجابي.
النفس أعلل كنت إذ والرجاء، اليأس عوامل بني فيه أتقلب وأنا كامًال عاًما فصربت
فأعود ورودها دون والشهور األيام تتواىل ثم فأطمنئ، لندرا من عني التعليمات بورود

القنوط. إىل
إليه. العسكري الحاكم دعاني العام انقضاء وبعد

الهوس؟ من فيه كنت ما عىل تزال ال أم أشفيت بقوله: بادرني يديه بني مثلت وملا
يا حدث ماذا له: فقلت الكلمات؛ هذه وقع من عيل أشد الصواعق وقع يكن ولم

سيدي؟
عنك. سائًال لندرا إىل كتبت أني حدث –

جواب؟ ورد وهل –
هو! وهذا … نعم –

باميلتون. أفندال اللورد باسم عليه موقًعا كتابًا إيل دفع ثم
يأتي: ما وقرأت أخي، خط أنه وأيقنت التوقيع ففحصت
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… الجديدة زيلندا حاكم لحرضة
البكر. أخي وهو وليم اللورد يدعى أخ حقيقة يل كان لقد
… باميلتون قرية يف قرصه يف عامني منذ تويف أنه غري

فراشه. يف لسعته حية فإن مسموًما؛ تويف وقد
محافظ من عليه مصدًقا وفاته سجل — الكتاب هذا طي يف — تجد وإنك
سبيل وال اإليضاح كل واضح وهو فيها، تويف التي القرية لها التابعة املدينة،

… للريب بعده
الحقانية، نظارة إىل قضية أرفع أن أرشيبالد، السري عمي عيل، أشار وقد
أخي اسم انتحال عىل تجارس الذي الخائن املزور ذلك معاقبة فيها سائًال

التعيس.

باميلتون أفندال اللورد

بلهجة يل وقال الحاكم إيل نظر املعميات، هذه بل الكتاب، هذا تالوة من فرغت وملا
رأيت؟ كيف اللورد حرضة أي املتهكم:

… يشء كل ذلك عند فهمت ألني بحرف؛ أجب ولم األرض إىل برأيس فأطرقت
سيدي؟ يا فهمت ماذا توما: له وقال

… وخطيبتي وثروتي لقبي سلبني قد أخي أن فهمت –
أهتدي أن دون الغاية هذه إىل البلوغ من تمكن كيف اآلن إىل أفكر أزال ال أني غري

العويصة. املشكلة هذه حل إيل
العمر. مدى حلها إىل أهتدي ال أن أخىش وإني وقال: تنهد ثم

لك. أكشفها أنا بل توما: له فقال
الرس؟ هذا تعرف أنت –

… نعم –
باسم يدعى كان الذي الهندي الفقري ذلك أتذكر له: وقال دموعه توما مسح ثم

نظام؟
… نعم –

دبر الذي هو الجهنمي فكره إن بل بالجريمة، أخيك رشيك كان أنه فاعلم إذن –
الهائلة. املكيدة هذه
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الشقي؟ هذا إىل بها أسأت إساءة أية –
الرجل؟ هذا هو من أتعرف وقال: املتألم ضحك توما فضحك

كال. –
الطاهرة. أمك ودنس النبيل أخاه خان الذي باميلتون جورج السري عمك إنه –

الذي هو كأنه الجريمة هذه من مستِحيًا برأسه وأطرق وليم، اللورد وجه فاصفر
ارتكبها.

يقال. كما الحية إال تلد ال والحية أبيه، حذو حذا قد أخاك وإن توما: له فقال
القراء. عرفه مما جرى ما كل توما عليه قص ثم

األثيم؟ هذا قتلت عندما ألخي شيئًا تقل لم ملاذا اللورد: له فقال
قبًال. أراك أن أحب كنت ألني –

إينا؟ مس تزوج إذًا –
زواجه. يوم القرية غادرت إني –

املتوحشة. القبائل بني واألخطار، الشقاء من لقيه ما جميع توما، عليه قص وهنا
يسأله أخي إىل الحاكم كتب عندما أنه اآلن يل تبني لقد اللورد: له قال حديثه أتم وملا

إنكلرتا. برحت قد كنت عني
ذاك. هو –

استسلمت أفندال السري كتاب الحاكم أبلغني منذ إني قال: ثم هنيهة اللورد فصمت
بيشء. أكرتث أعد ولم القضاء إىل

من نفيس اعتبار عن ورجعت منهم، اعتباري عىل املجرمون رفاقي استمر وقد
يشاء. ما هللا ليفعل وقلت: اللوردية

انتهت. قد عقابي مدة أن فيه أبلغوني يوم جاء أن إىل والسنون، األيام توالت ثم
املناجم حفر يف الشاقة أتعابي جزاء املال من شيئًا إيل فدفع إليه، الحاكم دعاني وقد
إىل تعود أن بني الخيار ولك الرساح، مطلق حرٍّا اآلن أصبحت إنك يل: وقال أعوام، خمسة

فيها. فتشتغل أوسرتاليا إىل تذهب أن وبني زيلندا، يف تبقى أن بني أو إنكلرتا،
بأخيه، األخ فيها يفتك بالد إىل العودة وكرهت الوجود، سئمت قد نفيس وكانت

فيها. واالرتزاق أوسرتاليا إىل الذهاب عىل وعولت
للبيع. املاشية فيه يعرضون كانوا يوم يف إليها فوصلت ملبورن، إىل الحاكم فأرسلني
عنده، راعيًا أكون أن عيل وعرض املوايش، تجار من رجل السوق تلك يف ولقيني

منزله. إىل معه وذهبت االقرتاح فرضيت
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زوجتي. لويس والد كان فقد الرجل هذا أما
لم أعواًما األدنياء املجرمني أولئك بعرشة املناجم شغل يف الشقاء من لقيته ما أن عىل
الغريزية. فطرتي من شيئًا السيئة العرشة تلك تغري ولم تأثري، أقل نفيس أدب عىل يؤثر
أني غري الناس، بها فيتفكه تكتب، حكاية يكون أن جدير غرام حادث يل حدث وهنا
ال قلبي، من إينا مس أثر محا األيام تعاقب أن بالقول وأكتفي لطولها، عليك أقصها ال

لويس. محلها وحلت أخي زوجة أصبحت أنها عرفاني بعد سيما
تحبك؟ هي أكانت –

بي فخال التاجر، هذا ثقة فيها كسبت عامان، ذلك مىضعىل وقد أحبها، كنت كما –
غري وبينك بيني الحالة تباين أنكر وال تحبك، وابنتي ابنتي، تحب أنك أرى يل: وقال يوًما
زوًجا جعلتك شئت فإذا فصدقتك، حكايتك يل حكيت وقد سيما ال التساهل، إىل ميال أني

البنتي.
أعد وأنا أمواله، جميع امرأتي فورثت أبوها، تويف ثم زواجنا، عقد شهرين وبعد

السعداء. من اآلن نفيس
اآلن؟ بعد الديار هذه يف إقامتك تطيل ال ولكنك توما: له فقال

أبقى. بل –
بحقوقك؟ املطالبة عن أرجعت ذلك؟ كيف –

بريس؟ ولرت يدعى بات وليم اللورد يدعى كان الذي فإن ذلك؟ من بقيت فائدة أية –
وألقابك. ثروتك إليك وتعود بالدك إىل تعود بل محال، هذا إن –

سعيد. هنا فإني كال، –
انظر لتوما: وقال إليهما، وليم اللورد فأشار ولداها، ومعها امرأته دخلت ذلك وعند

السعادة؟! أسباب من بعد يعوزني فما املالكني، هذين إىل

٣٦

أن يوم كل إليه ويتوسل يرجوه وهو وليم، اللورد مواله منزل يف أشهر عدة توما أقام وقد
قرص إىل الرئيس دخول ويدخل املسلوب، بحقه يطالب وأن وليم، اللورد يدعى أنه يذكر

أجداده.
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وألقابه، ثروته عن تنازل وقد موطنه، إىل يعود أن يأبى كان وليم اللورد أن غري
السعادة، أسباب من وولديه امرأته بني فيها يجد كان ملا أوسرتاليا؛ يف اإلقامة عىل وعول

الهناء. دواعي وتوفر
وذلك الثروة، تلك يحتقر بات إنه حتى اإلكبار، كل أخيه جريمة أكرب كان إنه ثم

السافلة. الجريمة هذه ارتكاب عىل وحماله أخيه، قلب أفسدا اللذين الجاه
إليها، تذهب أدعك وال إنكلرتا، إىل أسافر ال إني له: يقول توما عليه ألح إذا وكان

والسالم. الهناء عيش البالد هذه يف فنعيش إلينا تحرض كي امرأتك إىل فاكتب
وقال توما عليه ألح أن إىل مواله، إقناع محاولة عن يكف ولم يقنط لم توما أن غري

إنكلرتا. إىل عودتك من بد ال له:
الصديق. أيها إيل أصغ –

سيدي. يا تكلم –
لرأيك. امتثلت أني لنفرض –

إنكلرتا؟ إىل أتعود –
أخي. إىل وذهبنا إنكلرتا إىل عدنا أننا لنفرض –

بحقوقك. ويعرتف يعرفك أن يجب –
يشكوني إنه بل بحقوقي؛ االعرتاف عدم عىل يقترص ال فإنه توما، يا أخطأت لقد –

بالتزوير. ويتهمني
عليهم. تخفى فال الحقيقة عن للقضاء نربهن ولكننا –

ولرت أدعى أني الرسمية السجالت يف ثبت أن بعد الربهان هذا إبداء أستطيع كيف –
بالنفي. عليه محكوم مجرم وأني بريس

لدينا فإن ينكرك أن إال أفندال السري أبى إذا إنه له: وقال باعرتاضه، توما يحفل فلم
إنكارك. يستطيع ال من

هو؟ من –
إينا. مس –

من انتزع قد املرأة هذه حب إن كال، وقال: وليم، اللورد ذهن يف كثيفة غمامة فمرت
امرأتي. أحب وأنا قلبي

الشأن. هذا يف البحث عن وكف باالقتناع، توما فتظاهر
بمراده. يفز فلم عليه كان ما إىل عاد التايل اليوم ويف
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إليه. يسعى بما الفوز عىل توما أعانت حادثة حدثت أن إىل ذلك عىل زال وما
أتت كما أيًضا تذهب قد ولكنها برسعة تتكدس األوسرتالية البالد يف الثروة أن وذلك

الرسعة. بنفس وتتبدد
مدة انتهت الذين واملجرمني األفاقني من البالد تلك إىل املهاجرين معظم فإن

امللل. تعرف ال بهمة الثروة طلب عىل ويقدمون الجد بملء فيشتغلون عقوباتهم،
ثروتهم وتأخذ تجارها من باقتصادهم يصبحون ثم املوايش، برعي يبدءون وأكثرهم

باالزدياد.
األخطار. ألشد معرضة غالبًا تكون الثروة هذه أن عىل

يف ترعى الخرفان من ألف مائة يملك وهو غنيٍّا، ليلته ينام املاشية صاحب أن ذلك
اليد. وضع بحق فامتلكها اختارها، أرض أية يف مربعة، مرحلة عرشين مسافة

كانت الثروة تلك كأنما نقري؛ رشوى يملك ال معدًما فقريًا التايل اليوم يف ينهض ثم
أحالم. أضغاث

يهربون الذين العبيد من كثري أوسرتاليا يف يوجد فإنه الرسيع االنقالب هذا سبب أما
والنهب الرسقة من أوسرتاليا يف فيعيشون فيها؛ مستعبدين كانوا التي املستعمرات من

والحرائق.
األسود. الجيش سمته جنًدا منهم ألفت الحكومة إن حتى السود أولئك شأن عظم وقد
للقيام املوايش من إليه يحتاجون ما رسقة عىل يقرصون كانوا فإنهم السود هؤالء أما

بأودهم.
عىل واتفقوا مجالسهم عقدوا التجار، أحد من للشكوى سبيًال وجدوا إذا ولكنهم

واغتصابًا. قوة ثروته من بتجريده منه واالنتقام الرجل هذا نهب
يعظم املنتقمني، أولئك من بجيش محصوًرا مطوًقا منزله ويجد املسكني هذا فيصبح
فال مواشيه، ويسلبون صوب كل من فيهاجمونه التاجر، هذا حراس عدد بنسبة ويقل

األوان. فوات قبل النجدة أدركته إذا إال رشهم من يسلم
ويقتلعون يحرقونه ولكنهم املنزل، بأصحاب يفتكون ال قد أنهم عاداتهم ومن

املوايش. من حمله يستطيعون ال ما ويقتلون الينابيع، ويسدون األشجار،
بها؛ بدأ كما الثروة جمع إىل يعود أن ويضطر نقري رشوى يمتلك ال املنكود فيصبح

الرعاة. مصاف إىل يعود إنه أي
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يرودون بعضهم رأى فإذا منهم، محبوبًا الطوائف لهذه مسامًلا وليم اللورد وكان
عىل يحملهم بسخاء واملرشب املأكل من إليه يحتاجون ما جميع إليهم أرسل منزله حول

واالمتنان. واإلخالص الشكر
إخالصهم أفسد غرام حادث حدث حتى عنه، راضني زالوا وما رشهم، آمنًا زال فما

قلوبهم. من االمتنان أثر ومحا
تخدم كانت سوداء جارية أحب كبلريين يدعى الطائفة هذه زعماء من زعيًما أن ذلك

اللورد. منزل يف
وليم اللورد يسأل أن عىل تجارس إنه حتى عظيًما مبلًغا قلبه من حبها بلغ وقد

بها. الزواج
من أكون فال بك بالزواج رضيت فإذا نفسها من اخطبها بريس: ولرت له فقال

املعارضني.
عليه. وقعه كرب قبيًحا ا ردٍّ وردته فأبت به، تقرتن أن وطلب إليها األسود فذهب

السواء. عىل موالها ومن منها ينتقم أن فأقسم
الفتاة غرفة إىل وولج األديم، حالكة ليلة يف املنزل سور تسلق أيام ببضعة ذلك وبعد

يحبها. التي
ففر طرد أقبح وطردته بالصياح استقبلته بل استقباله، تحسن لم الفتاة أن غري

يشء. عىل يلوي ال هاربًا
بندقيته عليه فأطلق يفر العبد هذا رأى وليم اللورد منزل حراس أحد أن اتفق وقد

فقتله.
التايل اليوم يف بريس املسرت فأيقن قدمناه، كما السود زعماء أحد القتيل هذا وكان

يشء. يف يفده لم تأهبه ولكنه يتأهب، وأخذ منه ينتقموا أن بد ال العبيد أن
تحارص كما السود أولئك من رجل ألف نحو منزله حارص التالية الليلة يف أنه وذلك

القالع. الجنود
تفتك كانت املسمومة السود سهام ولكن جميًال، دفاًعا ودافع أعوانه جمع وقد

التنكيل. غاية بهم وتنكل بأعوانه
املنزل. يف النار أشعلوا إنهم بل الحراس؛ بقتل يكتفوا ولم

من حيٍّا بقي من جمع الفادحة، النكبة هذه من به حل ما وليم اللورد رأى وملا
املستميت. املستبسل دفاع وولديه امرأته عن بهم ودافع خدمه،
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الجنود وأقبل النجدة، جاءته حتى لحظة كل يف القتل يتوقع وهو دفاعه عىل زال وما
بات ولكنه القتل، من وتوما وولداه وامرأته اللورد وسلم الفرار، إىل السود فأركن السود،

نهبوه. قد السود أولئك ألن معدًما؛ فقريًا
عائلة مع للعودة يكفيه مبلغ وهو جنيه، سبعمائة نحو لديه يزال ال كان توما أن غري

إنكلرتا. إىل اللورد
بد ال الفائز: بلهجة له وقال اللورد، بسيده توما خال املعتدين، شمل الجند فرق وملا
الكريم. اسمك إىل تعود وأن عليك اقرتحته ما عىل توافقني أن اآلن النكبة هذه بعد لك

ثروتي تجديد إىل وعدت البقاء، لفضلت وحدي كنت لو إني وقال: وليم اللورد فتنهد
السبب ولهذا الشقاء، يقاسمونني أراهم أن أطيق ال وولدين، امرأة يل ولكن الضائعة،

لندرا. إىل معك أعود أن رضيت وحده
هللا. وشكر توما، عيني من الرسور دموع فسالت

إنكلرتا. إىل ومنها ملبورن، إىل وعائلته وليم واللورد توما سافر شهر وبعد
اللورد. مع بقدومه يبرشها بأسبوع السفر قبل امرأته إىل كتب فإنه توما أما

ورجاءً. بًرشا تفيض ونفسه وسافر
الحقول تلك بني أوسرتاليا يف منزله يذكر الصدر منقبض كان فإنه وليم اللورد وأما
السعادة أسباب من به يطمع كان ما كل خرس أنه ويحسب دموعه، فتسيل النارضة،

والهناء.

٣٧

شتائها ضباب تبدد وقد الصيف، فصل يف القراء بأذهان إليها فندخل لندرا، إىل اآلن ولنعد
نقيٍّا. وهواءً أشعة شوارعها وملئت الكثيف

هايد حديقة سيما وال باملتنزهني، غاصة اليوم ذلك يف والحدائق البساتني وكانت
بارك.

مركباتهم من يرشقن حسان بني املتنزهني، بازدحام األبصار تدهش كانت فقد
حديث لخطيبته يروي وخطيب جيادهم، صهوات عىل يتنزهون وفرسان األقمار، إرشاق
تخرج والسالمة السواقي، عند يلعبون وأطفال يزول، ال دائم أبدي أنه ويقنعها غرامه

املقطبون. إليه يرتاح عاليًا ضحًكا أفواههم من
الغروب نسمات مستنشًقا الغناء، الحدائق تلك يف ويجيء يذهب الخليط هذا وكان

األجساد. يصهر النهار حر كان أن بعد البليلة
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لرتقد األخرية أشعته يرسل املتوارية الشمس شفق يزال وال الثامنة، الساعة وكانت
الباسقة. األشجار أوراق بني

عند تتنزه وهي خادمان يتبعها غالم بيد ماسكة امرأة املتنزهني هؤالء بني وكان
النهر. ضفة

باميلتون، أفندال الالدي اآلن تدعى وهي إينا، مس قبل من تدعى كانت املرأة هذه إن
ولدها. يصحبها الذي الغالم وكان

يقتفي رجًال رأت ألنها ذلك عليها، بادية القلق وظواهر متنزهة الهويناء تسري وكانت
قريبة. مسافة عىل مدة منذ أثرها

أنه ومالمحه لباسه من استدلت ولكنها فتعرفه، الرجل هذا وجه تبينت قد تكن ولم
االطمئنان. إىل يدعو ما ذلك ويف مبيضالشعور كان وأنه سيما ال يخشون، الذين من ليس
فأفىض سارت، حيث إىل ويتبعها طويلة مدة من أثرها يقتفي كان أنه رابها الذي إن

منه. الخوف إىل األمر بها
اللذين الخادمني فتقدم فيه، يرتدد كان أمر عىل أقر أنه فجأة الرجل هذا من ظهر ثم

يده. يف وقبعته منها ودنا الالدي، وراء يسريان كانا
رأته. حني البدء يف الالدي فذعرت

سيدتي؟ تعرفني ألم وقال: لها ابتسم الرجل أن غري
توما؟ أأنت له: وقالت فعرفته،

سيدتي. يا نعم –
األمني؟ وليم خادم هو أنت –

بعينه. هو –
الحياة. هذه فارقت أحسبك كنت –

أرزق؟ حيٍّا أزال ال أني سيدتي يا ترين وأنت –
كنت؟ أين له: قالت ثم االنذهال، نظرات إليه تنظر باميلتون الالدي فجعلت

ألراك. خصيًصا أتيت وقد سيدتي يا أوسرتاليا من قادم إني –
أنا؟! لرتاني وقالت: انذهالها، فزاد

سيدتي. يا نعم –
تلقاني؟ جعلتك التي الصدفة هي ليست إذًا –

أيام. ثمانية منذ قرصك حول أرود فإني سيدتي، يا كال –
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إليه؟ تدخل لم وملاذا –
القرص. أهل يرانا أن دون أراك أن أحب ألني –

هذا؟ كيف له: وقالت الالدي القلق فعاود
أحد. حديثنا يسمع أن يجب وال –

توما. يا منك تريعني الرسية اللهجة هذه إن –
تأذنني. كنت إذا معدودة، دقائق مباحثتك، من ا بدٍّ أجد ال ولكني –

يسمع وال بعيدان، الخادمني فإن تريد؛ بما وحدثني جانبي، إىل امش بأس؛ ال –
أحد. حديثك

إياه. أستودعك أن أحب رس سيدتي يا لدي –
رس؟ –

بالرسور وتلقيته برشى، خري لك لكان أعوام بضعة منذ إليك ألقي لو رس، نعم –
ا. وغمٍّ حزنًا الرقيق قلبك ويمأل موقع، أسوأ منك سيقع فإنه اليوم أما العظيم.

توما. يا تقول بما ترعبني إنك –
إني سيدتي: يا لك قلت لقد وقال: بكالمها، يحفل أن دون حديثه يف توما فمىض

أوسرتاليا. من عائد
بذلك؟ تعني ماذا –

كثريًا. بك نفسه ويحدث يذكرك، كان رجًال فيها لقيت أني أعني –
أوسرتاليا؟ يف بي يفكر الذي الرجل هذا هو من –

سيدتي. يا بريس ولرت يدعى إنه –
اآلن. قبل االسم هذا أسمع لم إني –

اسم له كان االسم بهذا يدعى أن قبل الرجل هذا ولكن سيدتي، يا ذلك يكون قد –
آخر.

يدعى؟ كان ماذا –
باميلتون. وليم اللورد –

جننت؟ ألعلك توما يا أصابك ماذا وقالت: ذعر، صيحة فصاحت
هللا. بحمد العقل بتمام فإني سيدتي، يا كال –

بكيناه. كما بكيته وأنت بعيد، عهد من مات قد وليم اللورد أن تعلم ولكنك –
تعتقدين. كنت كما مات، أنه أعتقد كنت فإني سيدتي، يا ذاك، هو –
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ميتًا. رأيته فإني أنا أما –
الالدي. أيتها املوت فراش عىل رأيته الذي اللورد يكن لم –

هو؟ من إذًا –
بريس. ولرت هو –

قد وليم عىل حزنك أن توما يا أرى إني وقالت: املشفق، نظرة ذلك عند إليه فنظرت
رشدك. وأضاع بك برح

بمجنون. لست إني سيدتي: يا لك قلت لقد –
األقوال؟ هذه فما العقل سليم كنت إذا –

حديثي. تتمة إىل تصغي أن سيدتي يا إليك أتوسل –
تامة بخلوة أنها فرأت حواليها ما إىل ونظرت الجزع، عالئم محياها عىل فظهرت

عنهما. ابتعدا كلفة دون موالتهما يحدث الرجل هذا رأيا حني الخادمني ألن معه؛
وأنهما بعيدة مسافة عىل الخادمني رأت ولكنها املجانني، من حقيقة يكون أن وخافت

بعد؟ تقول أن تريد ماذا له: وقالت االطمئنان بعض فاطمأنت يريانها،
يف يزال ال باميلتون وليم اللورد أن وهو قلته، ما الالدي، سيدتي يا عليك، أعيد –

جرى. ما حقيقة تعلمني حني كالمي وستصدقني الحياة، قيد
األخوين. هذين قصة من القراء عرفه ما كل تفصيًال عليها قص ثم

حكايته. تصدق ولم توما، عقل صحة يف مرتابة بقيت باميلتون الالدي أن عىل
منك يزول ترينه حني ولكنك بأقوايل، مشككة تزالني ال إنك ذلك: عند توما لها فقال

ريب. كل
أوسرتاليا؟ يف إنه تقل: ألم أراه كيف –
لندرا. يف فهو اآلن أما فيها كان لقد –

الرجل؟ هذا يقيم لندرا أيف وقالت: وجهها، فاصفرَّ
بكيته. وقد تحبينه كنت الرجل هذا ولكن –

أراه. إني تقول: –
ترينه. سوف سيدتي يا نعم –

عطفة. إىل وصال حتى يمشيان وكان
غري الشباب، مقتبل يف يزال ال وهو عليه، جالًسا رجل كان الخشب، من مقعد وهناك

املصائب. من كثريًا القى أنه عىل تدل كانت وجهه غضون أن
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إينا؟ مس وقال: مقعده، عن نهض منه اقرتبا قد والالدي توما الرجل هذا رأى فلما
باميلتون. الالدي فارتعشت

سيدتي. يا وليم اللورد هو هذا لها: قال فإنه توما أما
أرى إني له: وقالت توما، إىل التفتت ثم جامدة، نظرة وليم اللورد إىل الالدي فنظرت
ألن تعتقد؛ كما هو ليس ولكنه هللا، رحمه اللورد وبني الرجل هذا بني كبريًا شبًها توما يا

مات. قد اللورد
أبقيتني ملاذا رباه! يقول: وهو الفرار إىل وأركن منكرة، صيحة صاح فإنه اللورد أما

تعرفني؟! ال أنها واثًقا كنت فإني حيٍّا

٣٨

أصحاب عىل مقتًرصا يكن لم الشارع هذا ولكن املكاتب، شارع يدعى شارع لندرا يف يوجد
وموظفون. وتجار عمال أيًضا فيه يقيم كان بل وحدهم، املكاتب

عظيمة مكاسب يكسبون لندرا يف واملحامون مشهور، محام الشارع هذا يف وكان
للتسويف. متسع يبقى ال حتى القضايا يطيلون ثم فاحشة، أجرة ويتقاضون

العقالء، من كان إذا إال مربًما، قضاءً بالفقر عليه قيض براثنهم بني الغني وقع فإذا
خصمه. تراىضمع أو دعواه عن وتنازل

كل يف بالفوز الشتهاره القضايا أصحاب إليه يتسابق كان املحامي هذا أن عىل
قضاياه.

محبوب — للمال وحبه طمعه شدة عىل — وهو سيمونس، يدعى املحامي هذا وكان
من كلمة كل يعدلون كانوا إنهم حتى القوانني يف تضلعه ولكثرة صيته، لبعد الناس من

بجنيه. أقواله
لعضوية مراًرا مريدوه رشحه وقد الشباب، مقتبل يف يزال ال الشهرة هذه عىل وكان
أرِو ولم املال، إىل حاجة يف أزال ال إني ويقول: القبول يرفض كان ولكنه العموم، مجلس

العامة. للخدمة االنرصاف يسعني فال غيل، منه
مرة دافع فإنه القضاة، عىل عظيم تأثري ولكالمه الحجة، قوي الفصاحة شديد وكان
وكان رساحه، وأطلق ساحته فربأ باإلعدام عليه يحكم أن الجميع يتوقع كان إرلندي عن

عظيًما. به الناس إعجاب
كان املنكود اإلرلندي هذا ألن بل فوزه، عىل قاًرصا يكن لم به الناس إعجاب أن غري

اإلنسانية. عن محًضا دفاًعا عنه دفاعه فكان فقريًا، معدًما
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لم العقالء ولكن أمره، إشهار بذلك أراد إنما أنه أذاعوا حساده بعض أن ينكر وال
كيفما محمود اإلحسان فإن صيته، بحسن األقوال هذه تؤثر ولم اإلشاعات بهذه يعبئوا

املحسنني. مقاصد كانت
رجل فاستوقفه منزله، من وخارًجا مركبته يف راكبًا املحامي هذا كان يوم؛ ذات ففي

يكلمه. أن يريد الطريق عىل
مركبته بإيقاف وأمر املحامي ذلك هيئته ترع فلم بلباسه، متأنًقا الرجل هذا وكان

يريد. ما يرى كي
كنت أين أذكر ال ولكني الرجل، هذا أعرف أني أذكر نفسه: يف وقال إليه نظر وقد

أراه.
سيمونس؟ سيدي يا تعرفني ألم باسًما: الرجل له فقال

رأيتك. أني يل يخال ولكن كال! –
أعوام. عرشة منذ وذلك مراًرا تراني كنت بل –

أنا؟ –
زبائنك. من كنت فإني أعمالك مكتب يف –

ومتى؟ ذلك كيف –
كنت الذي وأنا سيدي، يا توما أدعى فإني باميلتون، اللورد عند كنت حينما ذلك –

النبيل. اللورد سيدي بأشغال آتيك
العرفان. حق وعرفتك اآلن ذكرتك لقد –

خطرية. بمهمة إليك قادم فإني بك، أخلو أن سيدي يا يل فاسمح إذًا، –
مكتبي. إىل معي ادخل إذًا –

يتبعه املكتب إىل وعاد املركبة من املحامي فنزل واحد، بيت يف ومنزله مكتبه وكان
توما.

الخاصة. املحامي غرفة إىل دخل حتى بكلمة توما يفه ولم
باميلتون؟ أرسة خدمة يف تزال ال ألعلك املحامي: له قال وهناك

وال. نعم توما: فأجابه
ذلك؟ كيف وقال: لجوابه املحامي فذهل

وليم. اللورد خدمة يف أزل ال ولكني أفندال، السري خدمة اعتزلت أني ذلك –
اللورد أن — لندرا أهل معظم يعلم كما — يعلم كان فإنه املحامي، انذهال فزاد

وخطيبته. ومذهبه باسمه وخلفه ورثه قد أفندال السري وأن مات، قد وليم
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فلم فيه، النظر أمعن ولكنه الجنون، من مس أصابه قد توما أن البدء يف حسب وقد
الصديق، أيها أرجوك، له: فقال الجنون، دالئل من شيئًا وعينيه ومالمحه لهجته يف يجد

عيل. أشكل قد حديثك فإن بجالء، توضح أن
إيل. اإلصغاء أحببت إذا يشء كل لك موضح إني –

فتكلم. للسمع آذان كيل إني –
فعلمته املهنة، هذه يف طويًال دهًرا تدرب وقد طبعه، من صبوًرا املحامي هذا وكان
يصلح بابًا بها يجد أن بد فال مشوشة، مضطربة الزبون رواية كانت مهما أنه التجارب

للدفاع.
حديثه مقدمة يف له ظهر عما بالرغم اإلصغاء، كل لتوما يصغي أن عىل عول ولذلك

املدهشة. الغرائب من
ورشف مروءتك من سيدي، يا واثق، إني وقال: محله، يف استوى فإنه توما أما

بال. يف ألحد تخطر ال خطرية مهمة يف إليك أتيت ولهذا طباعك.
يؤتمنون فيما بهم الوثوق حيث من الدين رجال يشبهون سيدي يا الرشع رجال وإن

أقول. ما كل تسمع أن وعليك بأرساري إليك أوحي أن فعيل األرسار، من عليه
الخري. إال ذلك وراء من يكون ال أن وأرجو الصديق، أيها ذاك هو

وكيف وليم، اللورد حكاية من القراء عرفه ما جميع توما عليه قص ذلك وعند
اللوردية. بلقب أفندال السري تلقيب عن الهائلة، الجريمة هذه أسفرت

إىل إينا، بمس تعلقه إىل حداثته عهد من وليم اللورد حياة تفصيل أدق له فصل وقد
ولرت باسم وليم اللورد استبدال عن وأسفرت باميلتون قرص يف حدثت التي الجريمة تلك

بريس.
ريب، دون أكيد، يل رويته ما جميع إن املحامي: له قال الغريب حديثه أتم فلما

مني؟ تريد فماذا الحقيقة؛ محمل عىل حملته لو أني غري اإلمكان، بعيد ولكنه
وليم. اللورد مطالب تؤيد أن أريد –

املطالب؟ هذه هي وما وسأله: توما، قلب له وجف ابتساًما املحامي فابتسم
ثروته باسرتجاع رصيح وحقه يمت لم وليم اللورد فإن سيدي، يا بسيط األمر إن –

ولقبه.
مستحيل. هذا ولكن –

ملاذا؟ –
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األموات. سجل يف رسميٍّا اسمه وأثبت الناس، عيون يف مات قد وليم اللورد ألن –
الحياة. قيد يف يزال ال أنه عىل نربهن ولكننا –

برهانك؟ هو ما –
اتفقت. كما الحكاية أروي أن هو –

يصدقوك. أن فهيهات القضاة وأما أنا، أصدقها قد حكاياتك إن –
نعمل؟ كيف إذًا –

املقام. هذا يف وأقواله شهادته تفيد واحًدا رجًال إن –
هو؟ من –

باميلتون جورج السري رشيك وكان املجرمني، يقود كان الذي بريس الضابط هو –
بالجريمة.

كان. أين الرجل هذا أجد إني –
الشهادة. هذه يشهد ال ولكنه تجده قد إنك –
بالحقيقة. ويعرتف يشهد أن له بد ال ولكن –

أن يشء كل قبل يجب هنيهة: تمعن أن بعد قال ثم كتفيه سيمونس املحامي فهز
املتدربني. ترصف نترصف

لها. حد ال بك ثقتي فإن سيدي؛ يا قل –

٣٩

اللورد حقيقة يكون قد موالك، تدعوه الذي الرجل هذا إن قال: ثم هنيهة املحامي فأطرق
تقول. كما بالنفي عليه محكوًما كان وقد وليم،

سيدي. يا نعم –
كذلك؟ أليس أعوام عرشة منذ إنكلرتا برح وهو –

بالتقريب. –
أخوه أراد فإذا الطويلة، الفرتة هذه يف وجهه مالمح تغريت تكون أن بد ال إذًا –

متسًعا. املجال كان إنكاره
واأسفاه. ذاك هو –

أيًضا، امرأته تنكره كما أنكره أفندال اللورد إىل ذهب إذا موالك فإن ذلك وعىل –
أعوام. عرشة منذ بهما يتمتع وهو واملجد الثروة تلك عن التخيل له يطيب ال إذ شك، دون
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أخيه. امرأة قابل وليم اللورد فإن سيدي، يا يشء بكل سأخربك –
املقابلة؟ هذه من كان وماذا –
تعرفه. لم أو أنكرته إنها –

عليك. سأقرتحه ما قبول إىل يدعوك آخر سبب هذا إن –
سيدي؟ يا تقول ماذا –

مال. دون أوسرتاليا من موالك مع رجعت أنك شك ال –
برأسه. أطرق ولكنه توما يجبه فلم

الوصول إمكان من الثقة ملء ويل الثروة واسع أفندال اللورد إن املحامي: له فقال
وأخيه. اللورد بني تسوية إىل

تعني؟ تسوية أية بعنف: توما فأجابه
ولرت اسم للورد يبقى أن هي أعنيها التي التسوية ولكن تختلف، التسويات إن –

جنيه. ألف خمسني أو أربعني ذلك مقابل أفندال اللورد فيعطيه بريس،
مجنون. إنك بربود: توما فأجابه

ذلك؟ أتظن –
حقه. من يشء عن يتنازل ال وليم اللورد ألن شك دون –

لورًدا؟ يكون أن أيريد –
نعم. –

بجملتها؟ الثروة عىل يستويل أن أيريد –
شك. دون –

منك. جنونًا أشد وموالك توما يا مجنون أنت إذًا –
ذلك؟ كيف وقال: لكالمه توما فبهت

لك. قلت كما بريس الضابط شهادة غري القضية هذه يف ينفع ال فإنه لك، سأبرهن –
شك. دون وسأجده الرجل هذا عن سأبحث إني –

بيشء. يبوح ال الرجل هذا أن وهو أيًضا: قلته ما عليك أعيد ولكني –
يبوح. أن له بد ال –

العمر يقيض الذي الرجل هذا مثل شهادة فإن يعلمه؛ بما باح أنه افرتاض وعىل –
الفائدة. بعض تفيد قد ولكنها القضاة، عىل عظيم تأثري لها يكون ال املجرمني معارشة يف

سأجده. إني لك: قلت –
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الحد هذا عند ينتهي األمر أن أتحسب يبوح؛ أن وريض وجدته أنك افرتاض عىل –
بالفوز؟

أراه. ما هذا –
من أفندال اللورد ألن القضية؛ هذه يف يتداخل ال الحقانية وزير فإن مخطئ، إنك –

األعىل. املجلس من خاص إذن للمحاكمة ويقتيض الربملان، مجلس أعضاء
القضية. هذه مثل يف بمحاكمته يأذن األعىل املجلس أن أرجح وال

الشفقة. من تتجرد لم القلوب فإن يأذن، بل –
القضايا هذه مثل أن وهي أخرى، مشكلة بقيت فقد أيًضا، أذن أنه لنفرض –
آالف عرشة قدرها أجرة يل ضمن إذا إال أتوالها ال وأنا باهظة، نفقات تكلف الخطرية

جنيه.
جنيه؟ آالف عرشة وقال: الطلب، لجسامة توما فأجفل

األقل. عىل –
فرنك. ألف وخمسني مائتني تساوي جنيه آالف العرشة إن –

القضية. يف الرشوع قبل تنفق فإنها ذلك ومع –
املحاكم؟ هذه فما حقه؟ عىل للحصول الهائلة النفقات هذه مثل إىل املرء أيحتاج –

العدل؟ هذا وما
لك. قلته ما هي الحقيقة ولكن حق، فهو انتقادك عليك أنكر ال –

نصنع؟ ماذا إذًا –
التسليم. عىل سيدك تقنع –

بماذا؟ –
بالتسوية. –

يرضاه. وال أرضاه، ال محال، هذا إن –
بالحذر. أوصيك إنما تريد، فيما وشأنك أنت –

أحذر؟ أن تريد ممَّ وقال: إنكار نظرة توما إليه فنظر
منه. الحذر إىل تدعو حالة يف فإنه أفندال، اللورد من –

يصنع؟ عساه ما –
حاولت إذا سيما وال حد عند يقف ال الرجل هذا فإن أكيًدا، تقوله ما كان إذا –

فضيحته.
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واألمان. والعدل الحرية بالد إنكلرتا بالد يف ولكننا –
يجيب. أن دون كتفه املحامي فهز

باعتمادي مخطئًا أكون أن سيدي يا يسوءني وقال: مغضبًا، نهض فإنه توما، أما
عليك.

إخالص، بأتم وليم اللورد لخدمة ا مستعدٍّ أزال ال إني قائًال: بربود املحامي وأجابه
التسوية. مسألة وهي عليك، أقرتحه الذي الحد أتجاوز ال ولكني

ا. حقٍّ نريد بل تسوية، نريد ال إننا توما: له فقال
سنلتقي. إننا له: وقال الباب، إىل فشيعه مغضبًا، املحامي مكتب من خرج ثم

الفراق. هذا بعد لقاء بيننا يكون أن أظن ال –
القريب. اللقاء من واثق فإني أنا أما –

إنه حتى عظيًما، كان املحامي هذا عىل اعتماده فإن اليأس، تواله وقد توما وخرج
الثقة. كل الفوز من واثًقا كان

مكان إىل مكان من وجهه، عىل هائًما فسار والخذالن، الخيبة غري منه يلق لم ولكنه
بيتزي. امرأته تقيم حيث سرتيت، أدم زقاق إىل وصل حتى

توما. فيه يقيم الذي نفسه املنزل يف يقيمون وولداه وامرأته وليم اللورد وكان
ماذا له: وقالت ملرآه، فأجفلت عينيه، بني باد واليأس امرأته إىل دخل فإنه توما؛ أما

األخبار؟ من وراءك وما أصابك؟
الرحمة. من قلوبهم خلت قد املحامني هؤالء إن وقال: رأسه توما فهز

سيمون. املحامي وبني بينه جرى ما جميع عليها قص ثم
زوجها حكاية سمعت أن بعد هنيهة، فأطرقت الفؤاد، ذكية عاقلة بيتزي وكانت

آخر. رأي يل ولكن ارتآه، فيما مصيب الرجل هذا أن أرى وقالت:
هو؟ ما –

بقناع مقنعة امرأة فلقيت أغراضنا، لرشاء السوق إىل هنيهة منذ خرجت إني –
يشء. عن تبحث كأنها وهي كثيف،

املرأة؟ هذه هي ومن –
إينا. مس أنها يل الح لقد –

باميلتون؟ الالدي وقال: توما فارتعش
يف تزال ال أنها انظر! أردفت: ثم وليم، اللورد ترى أن تحاول أنها وأظن نعم، –

موقفها.
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٤٠

تبحث كأنها تائهة نظرات تنظر وهي مربقعة امرأة فرأى منها ونظر النافذة إىل توما فقام
يشء. عن

بعينها. هي هي، وقال: للحال فعرفها
بحثها طول بعد إليه اهتدت كأنها املنزل رواق إىل فجأة دخلت فإنها املرأة أما

األنظار. عن وتوارت
للقائها. ذاهب فإني انتظريني المرأته: توما فقال

السلم. ونزل الغرفة من خرج ثم
بماذا منخفض: بصوت توما وسألها وسطه، عند والتقيا عليه، تصعد املرأة وكانت

الالدي؟ تأمر
عنك. أبحث إني وقالت: برقعها، املرأة فأزاحت

إىل الدخول من خجلت قد كأنها عينيها، بني بادية الخجل ومالمح تضطرب، وكانت
الحقري. املنزل هذا

بها. وصعد ذراعها توما وتأبط
أن دون إليك أتيت إني له: وقالت معه صعدت فإنها باميلتون»، «الالدي أو إينا، أما
وليم. اللورد إنه قلت الذي الرجل هذا ثانية مرة أرى أن أحب فإني أفندال، اللورد يعرف

سيدتي. يا هنا إنه –
املنزل؟ هذا يف هنا –

إليه. وصلنا فقد فيه يقيم الذي املنزل باب وهذا نعم، –
وحده؟ أهو –

وولده. امرأته مع يقيم فإنه كال، –
وولده! امرأته وقالت: عظيًما دهًشا فدهشت

وحده. أراه أن أريد ولكني وقالت: اضطرابها سكن ثم
موافاتك. إىل اللورد وأدعو منه، وامرأتي أنا فأخرج منزيل، إىل اصعدي إذًا، –

األوان أن رأت أنها غري الندفاعها، ندمت قد وكأنها الرتدد، عالئم الالدي عىل وظهرت
الرجوع. إىل سبيل يعد لم وأنه فات، قد

لإلتيان وذهب فيه فأقامها منزله، إىل متثاقلة نادمة تسري وهي توما بها وصعد
وليم. باللورد
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لم إنها نفسه: يف وقال عظيًما، تأثًرا تأثر إليه الالدي بمجيء وليم اللورد علم وملا
املرة. هذه تعرفني أن لها بد ال ولكن األوىل، املرة رأتني حني تعرفني

تضطربان. ورجاله توما غرفة إىل منزله من خرج ثم
االثنان. وخرج فامتثلت املكان، لهما يخلو كي تتبعه أن امرأته إىل أشار فإنه توما أما
عن أسفرت وامرأته توما خرج إذا حتى نقابها، أرخت قد باميلتون الالدي وكانت
الكالم. يجرسعىل أن دون الواجم، الخائف نظرة اآلخر إىل ينظر منهما كل وجعل وجهها،
من للتحقق ثانية مرة أراك أن سيدي يا أردت وقالت: بالحديث الالدي بدأت أن إىل

أمرك.
العرفان. حق عرفتني قد أنك سيدتي يا عينيك من أرى وأنا –

سيدي؟ يا وحدنا ألعلنا له: وقالت كالمه عىل تجبه ولم
شك. دون –

أحد؟! حديثنا يسمع ال أنه واثق أنت –
الثقة. كل واثق إني –

تريد. ما كل يف خالصة خدمة أخدمك لكي سيدي يا أراك أن اآلن أردت إني –
سيدتي؟! يا ذلك كيف وقال: وليم، اللورد وارتعش

قيد يف يزال ال إنه يل: تقول فإنك ذلك ومع ميتًا، وليم اللورد رأيت إني أجابت:
الحياة.

… سيدتي يا أنا هو –
وليم. اللورد هو أنت أنك ولنعترب تقول، ما ليكن –

بذلك؟! تريدين ماذا –
حديثي. تتمة إىل تصغي أن إليك أتوسل –

تشائني. ما فقويل اإلصغاء كل سيدتي يا مصغ إني –
بكيتك. كم يعلم وهللا مت أنك االعتقاد كل أعتقد كنت إني –

إني نعم فقالت: الحديث إىل عادت ثم املضطرب، بلهجة القول هذا تقول وكانت
أفندال والسري عيلَّ يلح كان أبي ولكن بعدك، أتزوج أن اإلباء كل وأبيت شهور، عدة بكيت
بالسري الزواج إىل مكرهة واضطررت ألبي االمتثال من ا بدٍّ أجد فلم أكيًدا، حبٍّا يل يظهر

أفندال.
ذلك؟! وبعد وليم: اللورد لها وقال

122



مجنون مذكرة

قبل من إال أتزوجه لم الذي أفندال السري حب إىل األلفة بي أفضت ذلك وبعد –
يل، ظهرت أن إىل النساء، أسعد من وكنت حني، بعد ا أمٍّ وأصبحت أبي، ألوامر االمتثال
تفضحنا، ال أن إليك أتوسل ولذلك رأيس، عىل الصاعقة وقوع فوقعت ميت، أنك أعتقد وأنا

منه. فائدة ال نزاًعا أخاك تنازع ال وأن
نهبني؟ قد زوجك أن تعلمني وأنت ذلك مني ترجني كيف ولكن لها: فقال

تريد. بما عليك نعوض ألن مستعدان إنا –
الحق. هذا كل أريد بل حقي، عن تعويًضا أريد ال إني بعظمة: وأجابها

الحياة. قيد يف يزال ال وليم اللورد أن تربهن أن سيدي يا عليك يستحيل … ولكن –
اإلثبات. كل ذلك سأثبت فإني سيدتي، يا واهمة أنت بل –

النبيل. بيتكم فضيحة غري ذلك من يكون وال نهبك، كما أخاك ستنهب … إذًا –
إيل؟ أتيت فلماذا سيدتي، يا األقوال هذه مثل تقولني كنت إذا –

االتفاق. غري بعدها يكون ال أن أرجو تسوية عليك ألقرتح أتيت إني –
فيه. رأيي ألرى عيل اقرتاحك اعريض –

ولرت اسم لك فيبقى أسرتاليا أو لندرا، إىل وترجع البلد هذه تربح أن أقرتح إني –
… بريس

التنازل؟ هذا مقابل تعطونني وما املتهكم: بلهجة فأجابها
املال؟ من تشاء ما قدر –

مال. بطالب أنا فما سيدتي، يا املحال تسألني إنك وقال: وليم اللورد فابتسم
تريد؟ ما إذًا –

باميلتون أرسة رشف عىل أشفق فإني سيدتي، يا إليك أصغيت كما إيل أصغي –
عليه. إشفاقك من أكثر

تسمعيه. أن أرجو آخر اقرتاًحا عليك سأقرتح وأنا اقرتاًحا، عيل اقرتحت وقد
عيل؟ تقرتحه الذي االقرتاح هذا هو ما –

لقيته ما جميع يف السبب كان نظام باسم متنكًرا كان الذي جورج السري عمي إن –
الوحيد؟ املجرم هو يكون ال فلماذا املصائب، من
يل. فأوضح تقول مما شيئًا أفهم لم إني –

عمنا؟ كان أنه يعلم من وليس خدعه، قد الرجل هذا أن أخي يعرتف ال ملاذا –
ذلك؟ وبعد –
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فإني اللوردية، لقب له ويبقى بيننا، الثروة فتقسم أخوه أني يعرتف ذلك وبعد –
باميلتون. أرسة من أبقى أن أحب

سيدي. يا محال تطلبه ما إن –
ملاذا؟ –

اإلنكليز. بالد يف به معموًال يزال ال البكورية حق ألن –
الالدي. أيتها احذري لها: وقال غضب بادرة وليم اللورد من فبدرت

كذلك؟ أليس وليم اللورد إنك تقول قائلة: بربود فأجابته
العرفان. حق ذلك تعرفني إنك –

تقول. ما صدق عىل تربهن أن يجب ولكن –
االقتضاء. عند ذلك عىل سأبرهن إني –

ثروتك أفندال اللورد لك يرجع وليم اللورد أنك فيه تربهن الذي اليوم ذلك ويف –
الظافرين. خروج املعركة هذه من وتخرج

تقف؛ أن أبت ولكنها يوقفها، أن وليم اللورد وحاول الذهاب، تحاول نهضت ثم
بهذه كلمتني ملا يحبني كان الذي وليم حقيقة كنت لو إنك تقول: وهي الباب ففتحت
القضاء. مواقف يف إال ذلك بعد نلتقي ال فإننا سيدي، يا اآلن فأودعك العنيفة، اللهجة

والكربياء. العظمة بملء خرجت ثم
قد الالدي إن وقال: يديه، بني رأسه وضع ثم املوجع، أنني أن فإنه وليم اللورد أما

العرفان. حق عرفتني

٤١

يتداولون. باميلتون قرص يف مجتمعني ثالثة كان اليوم ذلك مساء يف
أرشيبالد. السري ووالدها وامرأته أفندال اللورد الثالثة هؤالء وكان

النبالء، طبقة من يكن لم فإنه أرشيبالد؛ السري حال من شيئًا القراء عرف وقد
النائية البالد تلك من عاد وملا الهند، من عظيًما ماًال جمع وقد الثروة، واسع كان ولكنه

النبالء. كبار أحد من ثروته بفضل بنته تزويج غري باله يف يخطر يكن لم إنكلرتا إىل
وليم. اللورد رشكه يف وقع من أول وكان

روتها التي الرواية كانت أفندال، اللورد أخيه إىل نفسه طمحت اللورد هذا توارى وملا
معانيها. جميع يف صادقة وليم للورد باميلتون الالدي
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اإلذعان، إىل النهاية يف اضطرت ولكنها البدء، يف عنيفة مقاومة أباها قاومت فإنها
باميلتون. الالدي الحني ذاك منذ اسمها وبات

إىل ذلك جميع فدعاها بنني، منه ورزقت بينهما، الحب الزوجية األلفة عقدت ثم
األموات. من أنه تعتقد كانت ألنها وليم؛ اللورد نسيان

بريس ولرت عليه عرضه بما زيلندا حاكم اهتم أعوام بثالثة ذلك بعد أنه القراء ويذكر
أمره. من عليه أشكل عما يسأل إنكلرتا إىل فكتب وليم» «اللورد

الحاكم، كتاب امرأته ففتحت لندرا، عن غائبًا العهد ذلك يف أفندال اللورد وكان
قرأته. بما أباها وأخربت الصاعقة وقوع عليها فوقع وقرأته

اسمه اآلن ينتحل الذي هذا وإن مات، قد وليم اللورد إن أرشيبالد: السري لها وقال
يف يزال ال وليم اللورد وأن يدعيه، فيما صادق أنه لنفرض ولكن والنفاق، الزور أهل من

القبور. أهل من تعتربيه أن فيجب الحياة، قيد
سجل يف اسمه كتب أن بعد أخ لزوجك وليس باميلتون، أفندال الالدي اآلن تدعني إنك

املائتني.
أتم الجريمة وأنكر الكتاب، هذا عىل فاطلع لندرا، إىل أفندال اللورد رجع حني وبعد
فباح عليه، بالفوز انتهت امرأته لكن العيوب، هذه من واالشمئزاز النفور وأظهر اإلنكار
لحبه بل وألقابه، أخيه بمال لطمعه عليها يقدم لم أنه مدعيًا الهائلة الجريمة برس لها

بها. بالزواج ولطمعه إياها
جنسها: يف هملت قال كما فكانت الحب هذا مقابل الذنب ذلك له فغفرت

غ��راًم��ا ي��دع��ى م��ا ت��ص��دق أن��ث��ى ف��ك��ل ال��ن��س��اء خ��ل��ق ك��ذا

التي الجريمة تلك الحلوة غرامه كلمات وأنستها الحب، هذا حديث صدقت وقد
فعل. ما كل عىل زوجها فوافقت املنكود، األول خطيبها اللورد وذاك األبدان، لها تقشعر
بدم منغمسة إال زوجها ينلها لم التي الشائنة، الثروة تلك عىل حرصها زاد وقد
ذلك بعد وليم اللورد تكره باتت حتى شديًدا، إشفاًقا عليها وأشفقت واإلثم، الجريمة
املرسوقة. بالثروة ويطالبهم يعود قد وأنه الحياة، قيد يف أنه علمت حني القديم الحب

اللورد وبني بينها جرى بما االجتماع ذاك يف وزوجها أباها تحدث الالدي كانت وقد
الجزع. بملء حديثها يسمعان وهما وليم
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يعد لم حتى تغري قد أنه تقولني ما أحق أبوها: لها قال حديثها أتمت إذا حتى
يعرف؟

عرفته. ملا العمر طول بقربه أقمت لو إنك أجابت:
اقرتاحنا. يقبل لم ذلك ومع زوجها: لها فقال

اإلباء. كل يأباه هو بل –
فائزين سنخرج ولكننا شائنة، قضية ستكون إنها وقال: أرشيبالد السري فابتسم

منصورين.
املال لها يقتيض الكربى القضايا هذه مثل فإن ذلك وفوق أفندال: اللورد فقال

اإلنفاق؟ هذا ينفق كي املال هذا له أين ومن الكثري،
املنازل. أحقر يف مقيًما رأيته فقد الفقر، درجات أشد يف رأيته إني زوجته: فأجابته

لندرا. الرجل هذا يربح أن يجب ولكن أرشيبالد: السري فقال
طريقة. نجد أن لنا بد ال لكن أعلم، ال قالت:

صينية عىل يحمل وهو الخادم دخل القول هذا يقول أرشيبالد السري كان وبينما
أفندال. اللورد إىل وقدمها زيارة رقعة الفضة من

عىس ما له: فقال توين برتس األسقف اسم فرأى توقيعها إىل ونظر اللورد فتناولها
اآلن؟ األسقف هذا مني يريد

بإلحاح. مقابلتكم يطلب سيدي يا إنه –
أدخله. إذن –

أنه السابقة األجزاء من تقدم فيما القراء عرف الذي األسقف دخل هنيهة وبعد
الكاثوليك. وكهنة «روكامبول» العبوس للرجل عدو أعدى

ابنته. مع خرج قد أرشيبالد السري وكان
يزاالن ال كانا أنهما غري انتظاره، يف وحده أفندال اللورد وجد األسقف دخل فلما
بد ال بقاءكما إن بل انرصافكما، إىل حاجة ال لهما: وقال األسقف فناداهما الباب عند

منه.
األسقف سيدي يا تفضل مجلسيهما: إىل وأبوها زوجته عادت أن بعد اللورد فقال

الزيارة. بهذه ترشيفنا إىل دعاك الذي السبب لنا وقل
أعمالنا وإن إنكلرتا، جميع يف اإلنجليكانية الرسالة زعيم اللورد سيدي يا إني –
القيام عن إيرادها كثرة عىل رسالتنا، تعجز ولذلك النفقات، من كثري لها يقتيض الخريية

األغنياء. أمثالكم من الخري أهل مساعدة إىل وتحتاج النفقات بهذه
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جنيه. بخمسمائة أكتتب فإني الغرض لهذا آتيًا كنت إذا –
قليل. فهو عليك أما غريك عىل كثري املبلغ هذا إن وقال: األسقف فابتسم

بألف. فأكتتب أيًضا خمسمائة أزيدك إذًا –
… املساومة هذه ساومتني ملا إياها سأخدمك التي الخدمة سيدي يا تعلم، لو إنك –

تعني؟ خدمة أية وقال: أفندال اللورد فارتعش
مكان، كل يف مرسلون ولها الفروع، كثرية — اللورد سيدي يا — جمعيتنا إن –

إنكلرتا. إىل املرسلني هؤالء أحد حديثًا رجع وقد الجديدة، زيلندا يف حتى
برجوعه؟ يل عالقة وأية –

رجًال فيها كان حني البالد تلك يف عرف املرسل هذا أن سيدي يا به عالقتك إن –
بريس. ولرت يدعى منفيٍّا

اآلخر إىل منهما كل ينظر وابنته أرشيبالد السري وجعل أفندال، اللورد وجه فاصفر
القلق. عن تشف نظرات

تقول؟ ما أحق أفندال: له فقال
يف اآلن يقيم — بريس ولرت — الرجل هذا أن سيدي يا أزيدك بل األسقف: فأجابه

أخيك. اسم أي باميلتون؛ وليم اللورد الحقيقي اسمه أن يدعي وهو لندرا
محتال. مزور الرجل هذا إن –

فيه. رأيي وهذا بربود: األسقف فأجابه
بجالء املباحثة وأن الحقيقة، معرفته عن تشف ابتسامة وابتسم محدًقا إليه نظر ثم

التمويه. من خري
املرتدد. موقف يف لبث ولكنه االبتسامة، هذه معنى أفندال فأدرك

قد فإنه يدعيه فيما كاذبًا أو صادًقا كان سواء الرجل هذا إن األسقف: له فقال
منها. وقايتك أنا أستطيع أني عىل ومصاعب مشاكل لك يولد

تقول؟ ما أحق –
نتفق. أن برشط فيه ريب ال ذلك –

تريد. ما قل إذًا –
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٤٢

وردت التايل يف أنه غري املتآمرين، الثالثة وبني األسقف هذا بني جرى ما أحد يدِر ولم
ولكنه باسمه، الترصيح يستطيع ال رجًال «إن وهي: توقيع، دون الرسالة هذه توما إىل
يف رأسه مسقط إىل رجع بريس الضابط أن توما يخرب للورد شديًدا إخالًصا يخلص

إيكوسيا. أعمال من بريب مدينة
ذهب وقد الحكومة عليه تنفقها دريهمات من يعيش شديد عرس حالة يف اآلن وهو

املدينة. تلك يف ابنته مع يقيم وهو برصه
الرهيب.» الرس ذاك من يعلمه بما لك باح املال من القليل أعطيته إذا الفقر شديد إنه
إني قال: ثم حاجبيه قطب عليها اطلع فلما وليم، اللورد إىل الرسالة توما فأخذ
بريت. إىل تذهب أن عليك وأشري لك نصب رشًكا الرسالة هذه تكون أن الصديق أيها أخىش

مكيدة؟ أتظنها –
إنها بل تحبني، تعد لم فقط ليست أنها وأيقنُت عرفتني، قد إينا مس فإن نعم، –
إذ املكائد تكيد وأخذت فأبيت إنكلرتا، أبرح أن إيلَّ طلبت وقد األثيم، زوجها رشيكة باتت

إقناعي. تستطع لم
الرسالة؟ هذه من لها غاية وأية –

إضعافنا. بغية وبينك بيني التفريق –
أسافر. أن من بدًال إليه وسأكتب مصيبًا، تكون قد إنك –

من كان الخيول تجار من رجل بينهم بريت، مدينة يف كثريين يعرف توما وكان
اآلتية: الربقية الرسالة إليه وأرسل التلغراف إدارة إىل فذهب املخلصني، أصدقائه

… العزيز صديقي
أن فأرجو فيها، بعًضا بعضهم الناس كل يعرف صغرية، مدينة بريت إن
يقودون الذين الضباط من كان بريس يدعى رجل فيها كان إذا تخربني

منفاهم. إىل املجرمني
العنوان: بهذا الجواب أرسل

توما
سابًقا باميلتون اللورد وكيل
لندرا سيتملس أدم شارع ١٧ نمرة
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اآلتي: الجواب املساء يف فجاءه الرد ينتظر وأقام

العزيز صديقي
الخطورة. شديدة وحالته مريض ولكنه بريت، يف يقيم بريس الضابط إن

الذي املبلغ كان مهما له: فقال عليه وأطلعه وليم، اللورد إىل الجواب توما فأخذ
يل. مال ال إذ إليك، دفعه أستطيع ال زهيًدا، اإلقرار عىل يحمله

جنيه. مائة يل بقي ولكن –
يكفي. ال املبلغ هذا إن –

للحصول وسيلة أعدم فال كاف، غري املبلغ كان فإذا حال، كل يف أسافر ولكني –
األصدقاء. من كثري فيها يل إذ املدينة، تلك يف املال من الكفاية عىل

هللا. بركات عىل رس إذًا –
تشري رجل له تصدى خرج فلما السفر، معدات يعد كي عنده من توما فخرج
كولريس. إدوارد سيدي يا أدعى إني له: وقال فحياه الرشع، رجال من أنه عىل مالبسه

إيلَّ؟ قادم أنت فهل سيدي، يا بمعرفتك ترشفت لقد –
سيمون. املحامي مكتب يف أشتغل إني نعم –

يف تمعن قد املحامي هذا أن شك ال نفسه: يف وقال الرسور، ببارق توما عينا فربقت
إليه. وألقابه ثروته وإرجاع وليم اللود لفوز صالحة وسيلة ووجد األمر،

ال سيمون املحامي لغرفة مجاورة سيدي يا غرفتي إن فقال: كالمه إدوارد وأتم
يدور ما كل سمعت أصغيت إذا بحيث الخشب، من رقيق جدار غري الغرفتني بني يفصل

كذلك؟ أليس عنده، أمس أنت كنت وقد زبائنه، وبني بينه الحديث من
ذاك. هو –

منه. كلمة تفتني فلم بالتفصيل، حديثكما سمعت إني –
إيلَّ؟ أرسلك الذي سيمون املحامي هو أليس إذًا وقال: ريب، نظرة توما إليه فنظر

تشاء. ما سلني ثم سيدي، يا أتمه، حتى حديثي إىل تصغي أن أرجو –
تكلم. –

وأنا أقتصده، كنت مما املال بعض جمعت وقد عاًما، عرشين منذ أشتغل إني –
ما نال أن بعد األعمال عن يتخىل أن يريد فإنه سيمون، املحامي مكتب برشاء طامع اآلن

الثمن. لتتمة جنيه آالف ثالثة إىل حاجة يف أزال ال ولكني الثروة، من ناله
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أخطأت. فقد عيل، معتمًدا كنت إذا له: وقال حزن، ابتسامة توما فابتسم
باقتصادي، املال بعض جمعت إني لك قلت فقد تتوهم، ما بقدر مخطئًا لست إني –
لوضعه مستعد فإني املال هذا أما جنيه، ألف عرش اثني عىل يربو جمعته ما أن وأزيدك

يشاء. كيف به يترصف وليم، اللورد يدي بني
تقول؟ ما أحق وقال: سمع ملا توما فدهش

كسب من واثق وإني املتضلعني، الرشع رجال من فإني ذلك وفوق شك دون –
القضية.

املمكنات؟ من ذلك ألعل –
هو وأنا الفوز، من ثقة أتم عىل فإني اليوم أما بالحكم، مرتدًدا كنت باألمس إني –

الرسالة. إليك أرسل الذي
فيها؟ توقيع ال التي الرسالة مرسل هو أنت –

نعم. –
حقيقة؟ بريت يف هو بريس الضابط إن إذًا؛ –

بالربهان. ذلك عرفت تكون أن بد ال –
باإليجاب. فأجابوني بريت يف تلغرافيٍّا عنه سألت فقد ذاك هو –

السفر؟ عىل عزمت وهل –
اآلن. مسافر إني –

املال. من لديك كم ولكن –
جنيه. مائة –

يكفي. ال املبلغ هذا إن –
أملكه. ما كل هذا ولكن ربما، –

… رشوطي عليك أعرض أن يل واسمح جنيه، بألف الحوالة هذه خذ إذًا –
هي؟ ما –

جنيه. ألف خمسون منها يل يكون القضية نكسب حني أنه هي –
املبلغ. هذا لك سيكون وقال: منه، الحوالة توما فأخذ

اإلقرار. عىل بإقناعه الضمني وأنا بريس، وأحرض بريت إىل اذهب إدوارد: له فقال
بريت؟ من لك أكتب أن أأستطيع –

بريس. بحضور الفائدة كل فإن الكتابة من فائدة ال –
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وانرصف. تركه ثم
االنتصار ساعة إن وقال: جرى، ما بجميع وأخربه وليم اللورد إىل عاد فإنه توما أما

سيدي. يا دنت قد
يعلم؟ من املرتاب: بلهجة اللورد فأجابه

املساء. من الثامنة الساعة وكانت أدمربج، إىل املسافر القطار توما ركب هنيهة وبعد
مسافر دخل الثانية املحطة ويف الركاب، من أحًدا فيها يلق ولم باملركبة، وحده وكان

املركبة. تلك يف توما من بالقرب وجلس
وجعل منه فأخذه لتوما وقدمه علبته من سيكاًرا املسافر أخذ حني وبعد فتعارفا

بها. يدخن
عميًقا. نوًما نام حتى آخره عىل يأتي يكد ولم

٤٣

نام توما أن بدليل مخدرة، مادة عىل يحتوي لتوما الرجل قدمه الذي السيكار هذا كان
ساعات. عدة تدخينه أثر عىل

كان ألنه يستطع؛ فلم يتحرك أن وحاول دامس، ظالم يف نفسه وجد استفاق فلما
واقف. القطار أن فحسب والرجلني، اليدين مقيد

يصيح فجعل قطار يف نائًما يكن لم أنه فرأى الظالم عىل تباًعا تعودتا عينيه أن غري
أحد. يجيبه أن دون مستغيثًا

يف أنه فعلم رطبة، األرض أن وشعر األرض عىل فسقط ينهض أن حاول ذلك وعند
قبو.

اللورد وبني بينه التفريق بغية رشًكا له نصبوا أنهم وأيقن الحقيقة له فتمثلت
وليم.

إليه. صار فيما يفكر وجعل الصياح عن فانقطع
ثم له ظهر قد ضعيًفا نوًرا فرأى فاحًصا، نظًرا املظلم املكان ذلك يف أجال ثم

توارى.
رائحة شم ثم رطبًا، خضبًا بل ترابًا يجد فلم عليها، ملقيٍّا كان التي األرض وفحص

سفينة. عنرب يف أنه لفوره فعلم عظيم، باهتزاز ذلك بعد وشعر زفت،
أصوات ذلك تال ثم الظهور، إىل النور وعاد رأسه فوق أقدام وقع سمع هنيهة وبعد

االهتزاز. زيادة عقبها برشية
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كان أن بعد سفينة يف أنه شك لديه يبق فلم شديد، صفري صوت سمع ذلك وعند
قطار. يف

إىل يهتدي فال وقع، من وبيد السفينة به تسري أين إىل نفسه يسأل املنكود كان وقد
اللغز. هذا حل

والصياح االستغاثة إىل وعاد قلبه فوجف أفندال اللورد اسم بخاطره مر ذلك وعند
أحد. يجيبه أن دون

ينتبه فلم السفر بدء يف بها يهتمون النوتية وأخذ مرساها رفعت قد السفينة وكانت
أحد. إليه

منه ودخل فتح قد الباب رأى حتى يستغيث زال وما الصياح عن ينقطع لم ولكنه
النور.

هذا يصيح كان الذي هو أأنت له: وقال منه فدنا إليه دخل رجًال توما فرأى
الصياح؟

السفينة؟ هذه إىل بي جاء ومن املجرمني؟ قيد قيدني الذي فمن هو، أنا نعم –
أعلم فال أنا أما السؤال، هذا الربان واسأل اذهب له: وقال يضحك النوتي فجعل
جلدتك املزعج، الصياح هذا مثل إىل رجعت إذا أنك أنذرك أني عىل أمرك، من شيئًا

أنذر. من أعذر وقد جلدة، خمسني
أيها تخربني أن أرجوك إنما أردت كما الصياح عن وسأنقطع الجلد أطيق ال إني –

أنا؟ أين الصديق
سفينة. عنرب يف إنك –

السفينة؟ هذه مسافرة أين وإىل –
أمريكا. إىل –

بي؟ جاء ومن هنا إىل وصلت كيف ولكن –
هذا. من بيشء يل علم ال –

وانرصف. تركه ثم
أمامه املائدة فوضع والرشاب الطعام من بيشء إليه رجع ساعات ببضع ذلك وبعد

يأكل. أن يستطيع كي يديه قيود وفك
وعقبه النهار فمىض السري، يف مجدة والسفينة قلبه، من تمكن قد اليأس وكان

الليل.
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بعد يديه يقيد ثم بالطعام، مرة النوتي يأتيه يوم كل ويف والنهار الليل تعاقب ثم
األكل. من يفرغ أن

أنه رأى فقد الربان، من جديدة أوامر لدي له: وقال النوتي جاءه أيام ثالثة وبعد
العنرب. يف بقائك من فائدة يبق لم

تقول؟ ما أحق –
نعد لم إذ السفينة ظهر إىل بك وأصعد قيودك سأفك أني والربهان ريب بال –

اآلن. شيئًا نخاف
تقول؟ بما تعني ماذا –

أن نخىش نعد فلم اإلنكليزية، الشواطئ من مرحلة مائة بعد عىل أصبحنا إننا –
سباحة. تفر

السفينة. ظهر إىل به وصعد قيده فك ثم
بواخر من هي الباخرة هذه إن نفسه: يف قال السفينة هذه توما فحص أن وبعد
سأكلمه فإني واألدب الظرف أهل من أنه شك وال الضباط، من ربانها فإن الحكومة،

رساحي. فيطلق ومكيدة ً خطأ كان إنما باخرته يف سجني أن فيعلم بأمري
الربان. محادثة من تمكنه مناسبة ينتظر جعل ذلك وعند

أحد. يكلمه ولم منذهلني، إليه ينظرون البحارة وكان
ينتظره. واقًفا كان حيث إىل صعد قد الربان فرأى الظالم، أقبل أن إىل صابًرا ولبث
الربان قاطعه حتى بشكواه بدأ أن يلبث لم ولكنه االحرتام، بملء وحياه إليه فأرسع
تلقيت أني قوله أستطيع ما وغاية بيشء أخربك أن أستطيع ال إني بجفاء: له وقال بعنف

تلقيتها. كما فأنفذتها بشأنك أوامر
وانرصف. تركه ثم

من لقي ما أشد قسوته من فلقي الثاني، الربان إىل قلبه ملء واليأس توما فذهب
أصفاد يف وضعتك األسئلة هذه بمثل علينا التثقيل إىل عدت إذا إنك له: وقال األول،

الحديد.
يف فأقام نفسه، عىل إال االعتماد يستطيع ال أنه علم وقد حزينًا، آسًفا توما فرتكه

انتظاره. طال وقد الفرار، من تمكنه فرصة ينتظر السفينة تلك
للقراء. سنبينه كما فاغتنمها، وافته قد الفرصة هذه ولكن
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٤٤

أيرس. بونس إىل ذاهبة كانت توما، عليها مسافًرا كان التي السفينة هذه إن
فكانت تناناريف، قرب إىل يوًما عرش خمسة البحار اجتيازها بعد وصلت وقد

هادئًا. ساكنًا والبحر صافية السماء
بعض وظهر فجأة، الهواء برد حتى أميال بضعة ترس لم ولكنها سريها، فواصلت

الصافية. السماء تلك يف الغيوم
أخذ فجأة الهواء بربد شعر فلما الشاقة، املهنة هذه يف املدربني من الربان وكان
بحرف. يفه ولم حاجبيه قطب ثم حينًا فراقبها الغيوم، تلك إىل ينظر وجعل منظاره

يف يريد أين باإلقامة املطلقة الحرية له وكانت القضاء، إىل استسلم فقد توما أما
السفينة.

أمعنت أن بعد باله يف يخطر يعد فلم البحارة، مع بالتكلم الربان له أذن وقد
نظر حني الربان رأى وقد فيها يجري ما كل يراقب كان ولكنه يربحها، أن السفر يف

السفينة. تنذر العاصفة أن فعلم حاجبيه، تقطيب ورأى الغيوم، إىل بمنظاره
أمر وإنما عظيًما، رسوًرا توما فرس السفينة، بإيقاف الربان أمر الليل أقبل فلما
هي ها للبحارة: فقال زبدها ارتفع قد واألمواج سكنت قد الرياح رأى ألنه بإيقافها

مقدماتها. بدأت العاصفة
تلك فوق ترقص السفينة وأخذت هائلة فكانت العاصفة وهبت الليل هجم ثم

الثائرة. األمواج
السفينة. موقف عن مرحلتني، غري تبعد ال تناناريف أن يعلم توما وكان

للربان جميعهم يخضعون السفينة وبحارة هياجها، أشد يف السفينة كانت فبينما
الرنان. الجهوري لصوته ويمتثلون واحد رجل كأنهم

يف «رجل يقول: قائل صوت سمع الرياح، لقوة تنكرس تكاد الصواري وبينما
البحر.»

البحر إىل نفسه ألقى أنه أو السفينة حملته قد الرجل هذا كان إذا أحد يعلم ولم
مختاًرا. طائًعا

أن يحاولوا لم إنهم بل املسافرين، من أو البحارة من كان إذا يعلموا لم إنهم ثم
يحدق كان مما السفينة وإنقاذ العاصفة مقاومة من فيه كانوا بما النشغالهم يبحثوا

األخطار. من بها
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سقط الذي الرجل أن الربان فعلم األمواج، وسكنت العاصفة هدأت الصباح وعند
توما. كان البحر يف

يأتي: ما فيه وكتب السفينة سجل أخذ ثم

الرجل وهو فغرق، السفينة ظهر عن توما املدعو األمواج حملت الليلة هذه يف
لندرا. يف اإلنجليكانية الرسالة بأمر أمريكا إىل أنقله الذي

إذ يغرق لم توما ألن توهمه؛ يف مخطئًا كان ربانها أن غري سريها السفينة وواصلت
السباحة. يف املاهرين من كان

— عثر حتى الثائرة، األمواج تلك ويقاوم الدامس الظالم ذلك يف يسبح زال فما
به أمسك فإنه نجاته، يف السبب كان الخشب من كبري بلوح — الغرق عىل أرشف وقد

الرب. بلغ حتى باللوح ممسك وهو تقذفه األمواج وجعلت واسرتاح،
رسقة غرضه يكن لم املخدر، السيكار وأعطاه القطار يف لقيه الذي الرجل هذا إن

املال. من لديه كان ما وفيها منطقته له أبقى ولذلك إقصائه، عىل االحتيال بل ماله،
مغميٍّا فسقط الصيادين، غري ينتابه ال مهجور، شاطئ إىل وصوله أول كان وقد

التعب. من عاناه ما لفرط الرمال، تلك فوق غليه
فذهب استفاق حتى وعالجه فوجده شباكه، ليتفقد الفجر عند الصيادين أحد فجاء

الجزيرة. عاصمة إىل به
بلده. إىل يعيده أن إليه وطلب اإلنكليز، قنصل إىل توما ذهب وهناك

كانت امليناء تلك يف نرويجية باخرة سارت أن إىل أيام ثمانية يصرب أن اضطر وقد
كامًال. شهًرا سفرها يف الباخرة فاستمرت إنكلرتا، إىل عليها فرجع أوروبا، إىل مسافرة

إىل واألخرى زوجته إىل إحداهما تناناريف، من رسالتني كتب قد كان توما أن عىل
ال وأن لندرا يف يختبآ أن إليهما طلب ثم املكيدة، وفصل أمره لهما فرشح وليم، اللورد

عودته. قبل شيئًا يفعال
أن واثًقا كان فقد الحقيقة، بعض علم قد وهو إيكوسيا إىل سافر قد توما وكان
الرجل نفس هو كان بريت من التلغراف إليه أرسل الذي الرجل وأن يخدعه لم إدوار
اللورد كان إنما املكيدة هذه له نصب الذي أن الثقة كل واثًقا كان ولذلك يعرفه، الذي

سواه. دون أفندال
بريت. يف إال يقف ولم إيكوسيا إىل توٍّا سافر ولذلك
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اللورد من أو زوجته من رسالة يجد أن راجيًا الربيد مركز إىل وصوله حني فذهب
الربقية الرسالة إليه أرسل الذي الصديق ذلك منزل إىل فذهب بيشء، يظفر فلم وليم
كتب الذي هو ليس أنه وأيقن بعيدة، أعوام منذ بريت مدينة برح قد الرجل هذا أن فعلم

الرسالة. تلك إليه
وجد فما تدقيق بأتم بريس عن يبحث جعل بل له اتفق ما كل بعد ييأس لم أنه عىل

فيها. يعرفه من يجد لم إنه حتى املدينة تلك يف رآه أحًدا
حيث سرتيت أدم شارع إىل وأرسع القانط، عودة لندرا إىل املنكود عاد ذلك وعند
منذ املنزل برح قد اللورد أن علم حني قنوطه من يجن فكاد وليم، واللورد امرأته ترك
أجدهم أن يل بد ال يقول: وهو عنهم يبحث وأخذ عزمه، املصاعب هذه تحبط فلم شهر،

كانوا. أينما

٤٥

التايل. اليوم إىل أبحاثه يؤجل أن فاضطر الليل، يف لندرا إىل توما وصول كان وقد
له اتفق بما وأخربه سيمون، املحامي مكتب إىل توما ذهب التايل اليوم صباح ويف

مكتبه. يف يشتغل الذي إدوارد مع
االسم. بهذا يدعى رجل عنده يشتغل لم إذ عظيًما دهًشا املحامي فدهش

وليم. واللورد امرأته احتجاب وعن له جرى ما بجميع توما فأخربه
ال تستغربها أراك التي األمور تلك أن عىل منهم أحًدا أر لم إني املحامي: له فقال
السري من حذرتك أني تذكر أال مثلها، حدوث أتوقع كنت ألني الغرابة من شيئًا فيها أجد

أفندال؟
نصنع؟ ماذا واآلن –

التسوية. بشأن قبل من عليك عرضته بما ترىض أن هو تصنعه ما خري –
أخاه. قتل يكون قد الشقي هذا ولكن –

اختفوا؟ قد وولديه وامرأته واللورد امرأتك إن يل تقل ألم تراه، ما أرى ال إني –
نعم. –

اليسري. باألمر ليس أشخاص خمسة قتل فإن اطمنئ إذًا –
بهم؟ صنعوا ماذا إذًا –
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إني غريي، بأعمال يتعلق بما أهتم ال أن ميزتي فإن الصديق أيها إيل أصغ –
وعليه، عليك أشفقت وقد األحياء، من حقيقة يزال ال وليم اللورد أن اآلن واثًقا أصبحت

وبأمرك. بأمره أهتم أن عىل وعولت
يكون. ما ترى وسوف املساء هذا يف إيل فعد قلته، ما عىل شيئًا اآلن أزيدك ال إني
دون وسيده امرأته عن يبحث لندرا يف وجهه عىل هائًما وانرصف توما فرتكه

جدوى.
ألعلك له: فقال سواه، ذلك عند لديه يكن ولم املحامي إىل رجع املساء أقبل وملا

الضائعني؟ من أحًدا لقيت
واأسفاه. كال –

منك. حظٍّا أسعد كنت فقد أنا أما –
سيدي؟ يا ذلك كيف وقال: فرح صيحة توما فصاح

الصديق. أيها بالرسور تترسع ال –
ماتوا؟ ألعلهم حدث ماذا رباه –

يا املنكود اللورد هذا اآلن هو أين أتعلم فسيحة مكيدة لهم كادوا ولكنهم كال، –
توما؟

أين؟ –
… بدالم يف إنه –

مجنون؟ أهو وقال: يأس صيحة توما فصاح
يدعى ماهًرا بوليًسا أعرف فإني املجانني، مستشفى يف وضعوه ولكنهم كال، –
فقال اللورد، عن يبحث أن إليه وعهدت عندي، من انرصافك بعد إيل فدعوته روجرس،
حدث ما حقيقة أعرف ولكني أتوالها، أن فأبيت عيل عرضت قد اللورد هذا مسألة إن يل:

البوليس. هذا به أخربني ما وإليك
وليم. اللورد إىل منك تلغراف ورد لسفرك التايل اليوم يف إنه
شيئًا! له أرسل لم إني مني، تلغراف وقال: توما فقاطعه

سافر إدوار إن بريس، «وجدنا يأتي: ما مفاده كان وقد مزور، تلغراف إنه –
لك.» يقوله ما فاصنع ليقابلك

بعبارات مزجها طويلة مذكرة عليه فأمىل وليم، اللورد إدوار زار نفسه اليوم ويف
قضائية اصطالحات إنها إدوار: له يقول وليم عليها اعرتض إذا فكان مفهومة، غري كثرية
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له ويقدم الحقانية وزير إىل بنفسه يذهب أن إليه عهد ثم تألفها، لم ألنك عليك تشكل
املذكرة. هذه

منك. كتاب وليم اللورد إىل ورد بيومني ذلك وبعد
إليه. أكتب لم ولكني قائًال: توما فقاطعه

خطك. قلدوا ولكنهم ذاك، هو –
بلساني؟ كتبوا وماذا –

يربأ. حتى مالزمته إىل مضطر وأنك مريض، بريس إن تقول: إليه كتبت إنك –
إىل يذهب أن بريس ولرت باسم وليم اللورد إىل األمر صدر أيام بثمانية ذلك وبعد

الحقانية. نظارة
إىل وامرأتك امرأته فقلقت املساء يف يعد لم ولكنه قلبه، ملء والرجاء مرسًعا فذهب

خطه. زوروا فإنهم وليم، اللورد بتوقيع كتاب امرأته إىل ورد أن
إليه دعا وأنه وليم، قول يف يشكك لم الحقانية ناظر أن الكتاب هذا خالصة وكانت

كان. ما بكل فاعرتف به وجمعه أفندال
أرسة عىل وأشفق القضية هذه جسامة إىل خوف نظرة نظر الحقانية ناظر أن غري
اللورد يقبض أن وهي بينهما، تسوية وعقد األخوين بني فوفق الفضيحة، من باميلتون
يف الكائن باميلتون أرسة قرص عىل ويستويل جنيه، ألف وخمسني مائتني أخيه من وليم

فرنسا. يف إقامته وتكون أونوريه، شارع يف باريس
امرأته فيها ينتظر وإنه فولكستون، إىل مسافر إنه الكتاب: هذا ختام يف قال وقد
ثم لندرا، إىل به وتأتي توما زوجها لتخرب بريت إىل السفر إىل بيتزي دعا ثم وولديه،

فرنسا. إىل وإياه تسافر
بيشء امرأته تشكك فلم جنيه، مائة قيمتها مالية ورقة الكتاب طي يف يوجد وكان
الريب. عىل تحمل ال معقولة والحكاية تقليد، أتم مقلًدا كان الخط ألن الكتاب هذا يف

ولديها مع مركبة ركبت ثم الدين من عليها كان ما دفع إىل اللورد امرأة وأرسعت
العهد. ذلك بعد أحد يرها ولم الجنوب، محطة إىل وسارت

وليم؟ للورد جرى وماذا توما: له فقال
نفسه الوقت يف إليه ورد وقد حكايته، من كلمة يصدق لم الحقانية ناظر إن –
وطلب امليت أخيه اسم انتحل قد املجرمني أحد أن خالصتها أفندال اللورد من شكوى

معاقبته.
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من طبيبان كان فولكستون، إىل ولديها مع مسافرة وليم اللورد امرأة كانت وبينما
مجنون. أنه عليه الحكم يف ترددا فما وليم، اللورد يفحصان املجانني أطباء

ذلك؟ وبعد وقال: توما فاضطرب
فيه. يزال وال املجانني مستشفى إىل أرسلوه ذلك وبعد –

وامرأتي؟ –
املحطة إىل بلغت فلما النساء، مركبة يف إيكوسيا إىل نفسه اليوم يف سافرت إنها –

القطار. يف رسقت قد أنها السيدات إحدى ادعت األوىل
جيب يف املرسوق النقود كيس فوجد املسافرات النساء جميع وفتش البوليس فأقبل

السجن. إىل بها وذهب عليها فقبض بيتزي امرأتك
رجاء. كل قطع لقد رباه وقال: يأس صيحة توما فصاح

وطيد. رجاء لنا يزال فال توما يا تقنط ال –

٤٦

بحثت إنك املحامي: له فقال بحرف، يفوه أن دون مبهوتًا حائًرا إليه ينظر توما فجعل
شك. دون بريس عن

مات. قد أنه شك وال بأثره أظفر فلم مكان كل يف عنه بحثت إني –
الحياة. قيد يف يزال ال فهو توما يا مخطئ إنك –

تقول؟ مما واثق أأنت –
بريس أن فعلمت أيًضا، أبحث أنا كنت عنه أنت تبحث كنت بينما فإنك الثقة، كل –

صحة. بأتم إنه بل مريض هو وال أعمى، ليس وأنه الحياة، قيد يف
هو؟ أين –

… لندرا يف –
ذلك إىل بها ورس مركبة اركب له: فقال املوظفني أحد إليه فأرسع جرًسا قرع ثم

به. وأتني أمس جاءني الذي الرجل
هنيهة، منذ اليأس إىل اسرتسلت إنك لتوما: املحامي قال ذلك وعند املوظف، وذهب
مقابل يعلم بما وسيبوح لندرا يف مقيم بريس فإن إيل، فأصغ اآلن، بالرسور تتمادى فال
اللذين الحارسني سيقنع فإنه ذلك من أكثر سيفعل هو بل عليه، معه اتفقت مبلغ

الكفاية. فوق وهذا شهود ثالثة لدينا فيكون أيًضا االعرتاف عىل بالجريمة شاركاه
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الحكومة علمت فإن تقاعد رواتب اآلن ولهم الحكومة، خدمة الثالثة هؤالء اعتزل وقد
باإلعدام. عليهم حكمت ربما ارتكبوه بما

يبوحوا؟ أن ترجو كيف إذًا له: وقال االضطراب إىل توما وعاد
أعطي أني وهي الحكومة، يد تنالهم أن دون بها يقرون طريقة وجدت لقد –
عىل لحملهم معهم عليه اتفقت الذي السعر وهو جنيه، وخمسمائة ألًفا منهم واحد كل

فرنسا. إىل لندرا يربحون وبعدها اإلقرار،
يبوحون. ال إذًا توما: له فقال

إنكلرتا سفري إىل يذهبون باريس إىل وصولهم حني أنهم ذلك يعرتفوا، بل –
يف الحية وضع الذي السجان ذلك بخيانة أيًضا ويخربونه حدث، ما بجميع له ويعرتفون

اإلقرار. من ذلك عند له بد وال فجأة عليه فيقبضون الحقيقي بريس ولرت فراش
السجان؟ هذا عىل يحكمون إذًا توما: فقال

الجريمة. يف يد أطول له كان إذ عقاب أشد يستحق ولكنه ذاك، هو –
القضية. كسبنا إذًا وقال: توما عىل الرسور فغلب

هذا مثل بافتضاح الحكومة تأذن وال قوي، أفندال اللورد فإن بالحكم، تترسع ال –
النبيل. البيت

ورفيقيه؟ بريس بشهادة لنا فائدة أية إذًا وقال: برأسه توما فأطرق
التسوية؟ عىل بالحصول تفيدنا إنها –

تعني؟ تسوية أية –
وليم. اللورد إىل املزور كتابهم يف خصومنا اقرتحها التي التسوية –

جنيه. ألف وخمسون مائتان –
أيًضا. باريس يف باميلتون وقرص –

الفضيحة من فيخاف أفندال اللورد إىل وأذهب بها فأتسلح األوراق تلك بواسطة –
رساح يطلق ثم له، نبسطه ما عىل بالتسوية ويرىض الجلية الرباهني تلك يرى أن بعد

يكتبها. بكلمة املجانني مستشفى من أخيه
ذلك؟ وبعد –

املبادلة؟ تتم وهناك باريس، إىل لندرا وليم اللورد يربح –
تعني؟ مبادلة أية –

يرد ذلك مقابل ويف القرص، ملكية أوراق ويسلم عليه اتفقنا الذي املال يقبض –
بالسفارة. املسجل القرار لهم
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فقال مال، مقابل وحقه اسمه عن مواله يتنازل أن عليه وكرب يقتنع لم توما أن غري
من القضية هذه مثل تقتضيه كم علمت لو أنك عىل خطئك عىل تزال ال إنك املحامي: له

فيها. الحكم يصدر أن قبل طويلة أعوام يمر فقد العناد، هذا عن لرجعت الزمن
مضمونًا؟ النجاح كان إن يرضنا وماذا –

املجانني بني املحبوس اللورد وأن جوًعا، تموت اللورد عائلة أن فيه الرضر وجه –
مثلهم. يصبح

عىل جنيه ألف عرشون لها يقتيض القضية هذه أن الصديق أيها أكتمك ال إني ثم
الجسيم. املبلغ بهذا املخاطرة أستطيع وال األقل،

تريد. ما ليكن إذًا وقال: املفحمة، الرباهني هذه بعد االمتثال من ا بدٍّ توما يجد فلم
العناد. ذاك بعد للحق انصعت فقد منك أرجوه كنت الذي هذا –

فدله والنشاط. القوة دالئل وعليه شابٍّا يزال ال وكان بريس، الضابط دخل وعندها
تسافر فهل التنفيذ، إال يبق ولم األمور كل عىل متفقون إننا له: وقال توما، عىل املحامي

باريس؟ إىل الليلة
… شك دون أسافر –

التسجيل. بعد الباقي لك وسندفع ولرفاقك لك جنيه الخمسمائة هذه إذًا –
إياها. وأعطاه باريس مصارف أحد عىل حوالة له فكتب الحواالت دفرت أخذ ثم

٤٧

اذهب املحامي: له فقال الفرح، بأشعة عيناه برقت وقد جيبه، يف ووضعها الحوالة فأخذ
إىل يرشدني تلغراًفا إيل أرسل باريس إىل تصل وعندما املساء، يف للسفر وتأهب اآلن

رفاقك. مع فيه نزلت الذي الفندق
باريس؟ إىل وصولنا حني السفارة إىل نذهب أن أيجب –

توما. إىل وأشار الرجل، هذا يوافيكم أن إىل تصربون بل كال، –
املنكودة بامرأتي تصنع وماذا له: فقال املحامي، مع توما وبقي ممتثًال بريس فخرج

السجن؟ يف وهي
منه. ستخرج إنها –

ذلك؟! كيف –
مالية. بضمانة رساحها أطلق إني –
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املال. تخرس إنكلرتا برحت إن ولكنها –
وليم. اللورد نفقات من أدفعه ما إىل أضيفه فإني بأس ال –

إن سيدي يا يل تقل ألم له: قال قصري سكوت وبعد األرض إىل برأسه توما فأطرق
احتجبوا؟ قد وولديه اللورد امرأة

… نعم –
بمكروه؟! أصيبوا ألعلهم –

االطمئنان. بعض عليهم اطمأننت فقد اآلن أما أخشاه، كنت ما هذا –
… ذلك كيف –

صباح يف منه فوردني عنه، أخربتك الذي البوليس ذلك أثرهم يف أرسلت أني ذلك –
أثرهم. عىل يقف أن موشك إنه فيه: يقول تلغراف اليوم

سيجدهم؟! أنه أتظن –
فيه. ريب ال هذا –

الغد. يف إليك سأعود وقال: االنرصاف يحاول توما فنهض
ويسجلون إقرارهم، ورفيقاه بريس يكتب حني إال حي أنك يعلموا أن يجب ال كال، –

اآلن؟ تقيم أين يل فقل يدنا، يف األوراق هذه وتصبح السفارة يف كتبوه ما
بعد. بيتًا أجد لم إني –

بعيد. شارع يف تقيم أن يجب –
أسافر؟! أن يجب متى ولكن سأفعل، –

وولديها. اللورد بامرأة التقائه عىل يدل البوليس من نبأ إيل يرد حينما –
…؟ سفري قبل وليم اللورد أرى أن يجب أال –
… ميسور غري بلدام مستشفى إىل الدخول إن –

للبعض. يرخصون قد ولكنهم –
يعتقدوا أن يجب إنه لك: قلت وقد املراقبة، كل يراقبوننا أعداءنا ولكن … نعم –

األوراق. عىل نحصل أن إىل ميت أنك
غًدا. أجدك أين ولكن –

ضواحيها. يف فكن الحدائق قرب والعارشة التاسعة الساعة بني مركبة سأركب إني –
له: وقال فلقيه املحامي ملقابلة املعني املوعد يف توما ذهب التايل اليوم ويف افرتقا، ثم

اللورد؟! امرأة البوليس أوجد
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… واقرأه فخذه بشأنها البوليس كتاب وهذا … نعم –
يأتي: ما وقرأ الكتاب منه توما فأخذ

كتبت وإنما بريس، مدام فيه تقيم الذي املحل من سيدي يا إليك أكتب إني
سواك. إليك أكتبه ما عىل يطلع ال كي تلغراف من بدًال رسالة لك

البحر، شاطئ عند صغري منزل يف تقيم بريتون يف اآلن بريس مدام إن
ينتظرها أنه وتعتقد لزوجها، كيدت التي املكيدة دخائل من شيئًا تعلم ال وهي

بالتفصيل. لها حدث ما وإليك باريس، يف
تقليد أتم مقلًدا فيه الخط كان زوجها بتوقيع إليها أرسل الذي الكتاب إن

الريب. من شيئًا فؤادها يف يحدث لم بحيث
فولكستون إىل وصلت فلما تعلم، كما أيام ثالثة منذ لندرا برحت قد وهي

املحطة. يف ينتظرها رجًال لقيت
أنه يدعي رجًال كان بل تتوقع، كانت كما زوجها الرجل هذا يكن ولم
من حقيقة أنه املنكودة تلك وحسبت منه، كتابًا فأعطاها زوجها قبل من قادم

الخط. تقليد إلتقان زوجها
بينه االتفاق رشوط عىل عرض أنه خالصته: كانت فقد الكتاب هذا أما
إىل وحده للذهاب وليم اللورد فاضطر والتحوير، التبديل بعض أخيه وبني

إليها. أرسله الذي الرجل عىل االعتماد كل تعتمد أن يرجوها وهو باريس،
تقدمه، الذي بالكتاب وثقت كما الكتاب، بهذا املنكودة تلك فوثقت
فيه وجدتها صغري منزل يف أقامها حيث بريتون؛ إىل الرجل ذلك مع وسافرت

اليوم. صباح
إليه تحتاج ما طيه ويف زوجها من آخر كتاب الكتاب هذا غري وردها وقد
أوامرك، إيل ترد أن قبل بالحقيقة أخربها أن الصواب من أر فلم النفقة، من
التسوية عقد تتوىل الذي أنت أنك لعلمها قبلك من إليها قادم أني أخربتها وإني

أوامرك. أنتظر فإني حال كل ويف وأخيه، اللورد بني

فعلت؟ ماذا له: وقال املحامي إىل رده الكتاب تالوة أتم أن وبعد
عمله. فيه استحسنت البوليس إىل تلغراًفا أرسلت –

اآلن؟ تصنع وماذا –
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تقبض سامفري مرصف عىل حوالة وهذه باريس، إىل اليوم تسافر أن يجب –
النفقات. من إليه تحتاج ما بموجبها

بيشء. وليم اللورد أعلم له: وقال توما، فأخذها
كال. –

شديًدا. يأسه يكون أن بد ال إذًا –
الحقيقة. يعلم أن من خري ذلك ولكن شك، دون –

ملاذا؟ –
أفندال. اللورد ننبه أن من حذًرا –

باريس؟ يف ورفيقه بريس أجد وأين –
مونتمار. شارع يف شامبانيا فندق يف يقيم أنه مفاده تلغراف منه وردني لقد –

أصنع؟ ماذا به والتقيت عنده إىل ذهبت ومتى –
يل؟ تكتب األوراق سجلت فمتى السفارة إىل توٍّا به تذهب –

ذلك؟ بعد –
أفندال. السري فأقابل أذهب ذلك وبعد –

مكتبه. إىل بمركبته املحامي وعاد وانرصف توما فودعه
التلغراف: هذا املحامي إىل ورد التايل اليوم ويف باريس، إىل ساعة بعد توما سافر وقد

لندرا. إىل املساء هذا مسافر وأنا سجلت، واألوراق اقتنع والسفري تم القرار
توما

أفندال للورد بد وال النتائج، خري عن تسفر إنها وقال: الرسالة لهذه املحامي فرس
الحقيقة. عىل يقف أن بعد يذعن أن

٤٨

كان املحامي فإن واملحامي، امرأته املحطة عىل استقباله يف كان باريس من توما عاد وملا
بضمانة. رساحها أطلق قد

من عليه مصدًقا بريس إقرار يحمل كان فإنه الفوز؛ عىل تدل توما مالمح وكانت
السفارة.
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اللورد إىل فسأكتب العمل ساعة اآلن بدأت لقد له: وقال منه األوراق املحامي فأخذ
االجتماع. موعد يل يعني كي أفندال

املحامي قال إليه وصال وملا اللورد، منزل إىل وتوما املحامي ذهب التايل اليوم ويف
بادرة منك تبدر أن أخىش ألني دعوتك إليك احتجت فإذا املركبة، يف أنت ابق لتوما:

معه. أمرنا تفسد غضب
ينتظره. فوجده اللورد منزل إىل وصعد املركبة يف تركه ثم

يتوىل كان أنه يعلم كان أنه غري املحامي، منه يريده ما يعلم أفندال اللورد يكن ولم
شك. دون األعمال تلك ملثل قادم إنه نفسه: يف فقال أخيه، عهد يف أرسته أعمال

سيدي؟ يا مقابلتي طلبت شأن أي يف اللورد: له فقال واقًفا بقي فإنه املحامي أما
اللورد. سيدي يا أخيك عن بالوكالة قادم إني –

تعني؟! أخ أي –
وليم. اللورد البكر أخاك –

أعوام. عرشة منذ مات قد البكر أخي ولكني –
الناس. يعتقده كان ما هذا –

الحقيقة. ولكنها –
من أنهما الناس يعتقد اللورد سيدي يا أيًضا اثنان يوجد بربود: املحامي له فقال

األموات.
هما؟ من –

تونا. يدعى األول إن –
والثاني؟ وقال: اللورد فارتعش

بريس. هو –
الرجل. هذا أعرف ال إني –

أخيك استبدال عىل جورج السري أباك أعان الذي الرجل نفس هو ولكنه ربما، –
بريس. ولرت بجثة الحي

بجالء. فلنتحدث األمور بهذه عارًفا زلت ما إنك اللورد: له فقال
اللورد. سيدي يا أتمناه ما كل هذا إن –

عيل النصب بغية الفقيد أخي اسم انتحل قد شقي رجل يوجد أنه فاعلم إذًا –
تأديبه. الحكومة إىل طلبت ولكني ذلك فعلمت
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صنعت. ما بجميع سيدي يا عارف إني –
املجانني. مستشفى يف فوضعته الرأفة معه استعملت قد الحكومة وإن –

وبنني. امرأة الرجل لهذا ولكن –
ذلك. يكون قد –

بأمرك. جرى قد ذلك جميع وإن –
التحقيق. قضاة موقف معي وقفت قد أراك إني بعظمة: اللورد فأجابه

وقويف لك أظهر أن به أردت وإنما مني، بدر عما اللورد سيدي يا املعذرة أسألك –
الخطرية. املسألة هذه خفايا كل عىل التام

… تكلم حسنًا –
ورد قد االسم» بهذا اآلن «وندعها بريس ولرت امرأة أن يوم ذات سيدي يا اتفق –
التسوية. عىل االتفاق الكتاب هذا تضمن وقد مزور، الخط ولكن زوجها، بخط كتاب إليها

التسوية؟ هذه من مع –
… سيدي يا معك –

التسوية؟ هذه هي وما –
وخمسني مائتني مقابل إنكلرتا ويربح ولقبه اسمه عن يتنازل وليم اللورد أن هي –

أفندال. اللورد أخيه من يقبضها جنيه ألف
ذلك؟ وبعد –

سيدي يا عليك أقرتحها فجئت للفريقني موافقة التسوية هذه أن رأيت ذلك وبعد –
اللورد.

تقرأ حني إنك وقال: أفندال أمام املنضدة عىل فوضعها جيبه من ورقة أخرج ثم
عليك. أقرتحه ما قبول عن لحظة تتوقف ال سيدي يا الورقة هذه

منه بدرت ثم وارتعش اصفر قد فرآه يراقبه املحامي وكان يقرؤها، اللورد فجعل
يمزقها. وكاد يديه بني الورقة تلك فدعك غضب بادرة

باريس يف لندرا سفارة يف املسجلة األصلية النسخة أما األصل، صورة هذه له: فقال
مكتبي. يف محفوظة فإنها

ضمانة فأية باقرتاحك، رضيت لقد قال: ثم مفكًرا هنيهة ذلك عند اللورد فأطرق
رشوطك؟ تنفيذ عىل يل تكون

الوحيد الربهان فإنها اآلن صورتها قرأت التي املسجلة األصلية النسخة إعدامك –
القضية. هذه يف الخطري
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املجانني. مستشفى يف بريس ولرت أن غري حسنًا، –
ميسوًرا. سهًال منه إخراجه كان أردتم إن ولكن ذاك، هو –

ذلك؟ أتظن –
إلخراجه. تكفي الحقانية ناظر إىل منك كلمة فإن أؤكد، بل –

لندرا؟ يربح خرج ومتى –
لفوره. –

األصلية؟ اإلقرار نسخة إيل ترجع باريس، يف القرص وأعطيته املال، دفعت وإذا –
الكاذبني. من سيدي يا كنت فما شك، دون –

النهائي. االتفاق ونربم الساعة هذه مثل يف غًدا إليك فسأذهب تريد، ما ليكن إذًا –
له: فقال املركبة، يف توما ينتظره كان حيث إىل وخرج للورد رأسه املحامي فحنى

القضية. وكسبنا األمر قيض
اقرتاحك؟ بكل أريض عينيه: بني باد والرسور توما له فقال

يشء. بكل ريض إنه –
املستشفى؟ من أيخرج وليم واللورد –

غد ظهر بعد الثانية الساعة يف إيل عد حال كل ويف شك، دون غًدا يخرج إنه –
انتهى. قد يشء كل يكون أن أرجو فإني

ملء والفرح امرأته إىل توما وانرصف مكتبه إىل املحامي فذهب افرتقا، ذلك وعند
قلبه.

عليها هللا شكر وأراد نعمة نال إذا اإلنكليزي فإن اإلنكليز، كل مثل توما وكان
وبعض يومه بقية امرأته مع قىض فإنه توما؛ وهكذا بيده، الرشاب وكأس يحمده أصبح
بما ويناجيه مواله أزمة النفراج هللا ويحمد أخرى، إىل خمارة من بها يتجول وهو ليله

مبلغ. كل الخمر من بلغ عندما إال ينم فلم الخمر، كئوس إليه توحيه
بفارغ الثانية الساعة دنو ينتظر فجعل السكرة، ونامت التايل اليوم يف صحا أنه عىل

الصرب.
قرب إىل وصل فلما املحامي، مكتب إىل مهروًال أرسع املعني املوعد حان إذا حتى

املحامي. منزل باب عند جماهري محتشدين الناس وجد املكتب ذلك
قلبه وحدثه توما نفس فامتعضت الوجوه، ثنايا يف بادية الكآبة عالئم وكانت
الزحام. لشدة يستطع فلم املحامي منزل إىل الجماهري يخرتق أن وحاول سوء، بحدوث
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له: فقال الزحام هذا سبب عن الناس أحد سأل عليه تعذر قد املرور أن رأى وملا
عظيم. مصاب حدث لقد

جبينه. من ينصب البارد العرق وجعل قلبه واضطرب توما فارتعش
سيدي؟ يا حدث ماذا ولكن القلق: عن تشف بلهجة له وقال الرجل سؤال إىل فعاد

عظيم. مصاب –
مصاب! أي –

مات. املحامي سيمون إن –

٤٩

وكاد يأس صيحة فصاح عليه، النبأ هذا وقع من بأشد توما عىل الصواعق وقع يكن ولم
إلحضار املحامي أرسله قد كان الذي املوظف ذلك منه دنا الحني ذلك ويف عقله، يذهب

سيدي؟ يا أصابتنا الذي الفاجعة هذه أعرفت له: وقال بريس
مستحيل. هذا ولكن –

رأيته ولكني األليم، املحزن النبأ هذا تصديق أريد ال ساعة منذ مثلك كنت لقد –
املوت. فراش عىل مسجى بعيني

بادية الرسور وعالئم منزله إىل أمس عاد إنه له: فقال وفاته، تفصيل عليه قص ثم
من الثامنة الساعة ويف الليل، ينتصف أن قبل ونام عادته حسب فتعىش عينيه، بني
أحد، يجبها فلم غرفته باب وقرعت امرأته فاستبطأته غرفته، من يخرج لم الصباح

فيه. حراك ال فراشه عىل زوجها فرأت ودخلت الباب ففتحت
عارضمجهول. عن نتجت دماغية بسكتة مات أنه فأثبت الطبيب أقبل هنيهة وبعد

منزله؟ يف هنا أمات توما: فقال
لندرا. ضواحي يف مات بل كال، –

مكتبه؟ قرب هنا محتشدون الناس بال فما إذًا –
إليه. دخلت قد الجنود ألن –

مكتبه؟ يف للجنود شأن أي وقال: توما فدهش
وأوراقه. خزائنه عىل األختام لوضع مندوبها أرسلت قد الحكومة إن –

كان املسجل بريس إقرار أن ذلك الوفاة خرب به فعل كما بتوما الخرب هذا ففعل
اللورد حمل الذي الوحيد الربهان وهو مكتبه، خزائن إحدى يف املحامي عند موجوًدا
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الحكومة بطء يعلم كان ألنه الخرب؛ هذا هاله وإنما بالتسوية، الرىض عىل أفندال
طويل. عهد بعد إال تفضها ال أختامها منزل عىل وضعت إذا اإلنكليزية،

الساعة فمرت املكتب قرب واقًفا توما ولبث الناس تفرق الجند خرج أن وبعد
أن أيقن عندئذ يحرض، لم املساء إىل انتظر أفندال، اللورد يحرض أن دون والثالثة الثانية
من كان بل وقدًرا، قضاءً يكن لم الفجائي موته وأن أنفه، حتف يمت لم املنكود املحامي
الهائلة الخفية اليد تلك غري القاتلة الرضبة هذه يرضبه لم وأنه واملكر، الرش أهل مكائد

وليم. اللورد خط قلدت التي
به يحيط أن وكاد األمر هذا عليه فكرب األقوياء، أعدائه بإزاء فرًدا نفسه وجد ثم

القضية. هذه املحامي يخلف من يتوىل أن ورجاؤه الكبرية نفسه لوال اليأس
فاختبأ وأخذها اتفق بما فأخربها امرأته إىل ذهب املحامي بوفاة أيقن أن وبعد

يوًما. عرش خمسة مقفر شارع يف وإياها

بما وأخربه إليه توما فذهب … أشغاله املحامي تالمذة أحد توىل املدة هذه خالل ويف
اللورد وأقابل القضية وسأتوىل … بالتفصيل األمر حقيقة عىل واقف إني له: فقال كان

بالفوز. وطيد وأميل األختام الحكومة رفعت متى أفندال،
… فيه مختبئًا كان الذي املكان إىل توما ورجع

النكبات، من توما لقيه ما أشد كانت نكبة حدثت ولكن األختام، أزيلت أسبوع وبعد
قد أثيمة يًدا ألن … الفقيد املحامي أوراق بني يكن لم املسجل بريس إقرار أن وهي

األختام. يضعوا أن قبل مكتبه من اختلستها
يكتب أن بريس إىل واطلب باريس إىل عد لتوما: فقال ييأس لم املحامي أن غري

مسجل. وهو أخرى مرة إقراره
خاف إقراره فيه كتب الذي اليوم يف إنه وياله وقال: توما عىل اليأس عالئم فظهرت

هو. أين أحد يعلم ال حيث إىل وسافر املال فقبض شديًدا خوًفا
األوراق. هذه بغري الفوز إىل سبيل فال بالفشل، علينا قيض إذًا –

… يسري أين ليأسه يعلم ال وهو القانطني، خروج املحامي عند من توما وخرج
فأقام النادي، إىل وذهب الربملان من خرج أفندال اللورد أن خروجه ساعة اتفق وقد

الليل. انتصاف بعد الثالثة الساعة إىل فيه
يسري يكد ولم النادي، ذاك من لقربه منزله إىل األقدام عىل ماشيًا منه خرج ثم
اقتدى قد الرجل أن فرأى سريه، يف فأرسع يتبعه، رجًال أن شعر حتى خطوات، بضع
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كان الذي الرجل منه دنا وقد — ترافلغار قرب — نلسن تمثال إىل وصل إذا حتى به،
ميلورد. يا لك أقولها كلمة يل له: وقال يتبعه،

… تكلم …؟ تريد ماذا وقال: اللورد فارتعش
اللورد؟ أيها تعرفني ألم له: وقال أيًضا منه خطوة الرجل فدنا

كال. بجفاء: فأجابه
… توما أدعى إني –

تريد؟ ماذا –
أخيك. رساح إطالق أسألك جئت إني –

مجنون. إنك شك ال وقال: اللورد فضحك
اللورد. أيها احذر يضطرب: بصوت توما له فقال
الشقي. أيها الوراء إىل ارجع وقال: اللورد فانتهره

الجنود إن توما: له فقال مستنجًدا فناداه قريبة مسافة عىل بوليًسا فرأى التفت ثم
… السفاك أيها قتيًال إال يدركونك ال

فسقط قلبه اخرتقت نجالء طعنة بخنجره وطعنه الضواري هجوم عليه هجم ثم
… يصيح أن دون رصيًعا

القاتل أيها ألخيك منك انتقمت لقد … اآلن وقال: فرح صيحة صاح فإنه توما أما
وآثامك. رشورك من األرض اسرتاحت لقد … عليك مأسوف غري فمت السفاك،

٥٠

أرساره كل عىل يطلعها كان إذ توما، زوجها مرشوعات جميع عىل واقفة بيتزي كانت
طلبه يحقق لم إذا أفندال اللورد من االنتقام عىل بعزمه أخربها قد وكان ونواياه،

املساء. يف إليها يعد لم حني عليه تقلق لم ولذلك أخاه، وينصف
الناس من جمهوًرا فوجدت أفندال، اللورد قرص حول ترود ذهبت التايل اليوم ويف

ترافلغار. قرب خنجر بطعنة قتل اللورد إن يقولون: وسمعتهم محتشدين
يف يومني منذ خطابًا ألقى اللورد ألن إرلندي قتله الذي إن يقول: بعضهم فكان
بغية اللصوص من كان قاتله إن يقول: وبعضهم اإلرلنديني، سخط أثار الربملان مجلس

توما. زوجها اسم ذكر منهم أحًدا تسمع ولم معه ما سلبه
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شك يبَق فلم … القاتل عىل قبضوا الجنود أن عىل متفقني جميعهم كانوا أنهم غري
إنه نفسها: يف فقالت أمس، ليلة يف إليها يعد لم ألنه زوجها؛ هو القاتل أن بيتزي لدى

به. شارًعا كان ما سأتم فإني أبايل ال ولكني شك، دون سجن
اللورد أحبت أنها زوجها وفاة بعد تذكر باميلتون الالدي أن تعتقد كانت ألنها

املحامي. ذلك مع زوجها، عليها اتفق التي التسوية عىل وتوافق وليم،
مقابلة وطلبت باميلتون قرص إىل ذهبت انقضائه وبعد أسبوًعا، بيتزي فصربت

بمقابلتها. فرضيت اللورد أرملة
أيتها وقلبك بضمريك عبث الذي الشقي إن لها: قالت يديها بني بيتزي مثلت وملا
وليم اللورد بحق تعرتيف أن ترضني فهل يستحق، بما هللا وجازاه حفته لقي قد الالدي

األول؟ حبيبك
إليها فدخل أمامها، كان جرًسا قرعت ولكنها بيشء، باميلتون الالدي تجبها ولم

توين. برتس السري واآلخر أرشيبالد، السري والدها أحدهما رجالن،
مقتل إىل أفضت التي املكيدة تلك الجهنمية قريحته دبرت الذي الشقي األسقف ذلك

أفندال. اللورد
هذه تطرد أن والدي يا أرجوك وقالت: بيتزي إىل أشارت أباها الالدي رأت فلما

عيني. أمام من الشقية املجنونة
لقد االزدراء: عن شفت بلهجة وقالت االحتقار، عالئم بيتزي شفتي عىل فبدت
رشيكته كنت أنك علمت فقد اآلن، أما أفندال، اللورد اللئيم ذلك بيد آلة أنك أظن كنت

خائنة. من لك فتبٍّا والفساد اإلثم أهل من مثله وأنك بالجريمة،

بطردها. وأمرهم الخدم مناداة إىل أرشيبالد السري وأرسع
إىل بها وذهب الناحية بوليس فجاءها القرص، خارج تصيح فجعلت فأخرجوها

املركز.
تعلمه. ما بجميع تبوح أن حاولت وهناك

السجن. إىل بإرسالها وأمر أسكتها القسم مأمور أن غري

كزوجها، الحمية شديدة كانت أنها غري … رجاء كل ضياع من بيتزي أيقنت ذلك وعند
وليم. اللورد مقابلة يف جهدي فألبذل سجينة بت إني نفسها: يف وقالت
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طبيب قرر حتى أيام، ثالثة بها مر فما بالجنون، تتظاهر الحني ذلك منذ وأخذت
اللورد فإن تتوقعه، كانت الذي وهذا بدالم، مستشفى إىل فأرسلت مجنونة، أنها السجن

بريس. ولرت باسم املستشفى ذاك يف محبوًسا يزال ال كان
يجب أنه فعلم وليم، اللورد بشأن رسية أوامر تلقى قد املستشفى هذا رئيس وكان
االجتماع عن يمنعه ال ولكن املراقبة، كل يراقبه فكان حياته، مدة املستشفى يف إبقاؤه

تراه. أن بيتزي عىل يتعذر فلم ولذا باملجانني،
يقتله كان الهم ولكن صوابه، من شيئًا أضاع قد املنكود اللورد هذا يكن ولم
يعد ولم ولقبه، ثروته اسرتجاع من يئس فقد وصربه، حياته من ويأخذ بطيئًا، قتًال
مؤثًرا املوايش رعي إىل فيعود أوسرتاليا إىل بهم ويسافر وولديه امرأته يرى أن إال يتمنى
اآلثام هذه عىل الرصيح العدوان وذلك الكاذبة، املدنية هذه عىل الصادقة الهمجية تلك

املزخرفة.
املفجعة الهائلة الحوادث من له اتفق ما جميع فيها ذكر مذكرة كتب كان وقد
فأتم الجنون، بدعوى فيه محبوس وهو املستشفى يف كتبها ألنه مجنون؛ مذكرة ودعاها

بها. اجتماعه بعد بيتزي من عليه وقف بما مذكرته

الرضبات تلك رضبتهما أن بعد وبيتزي وليم اللورد تساعد أن أرادت األقدار وكأنما
لم رجًال إليها أدخلوا أيام ببضعة املستشفى إىل بيتزي دخول بعد أنه فاتفق الهائلة،
بقوله: توما خدع الذي الرجل ذلك إدوار كان فإنه عرفته، حتى رأته، أن بيتزي تلبث

سيمون. املحامي عمال من إنه
أعوان من أو املكيدة، يف أفندال اللورد أعوان من كان الرجل هذا أن القراء ويذكر
من التلغراف ذلك توما إىل وأرسل وليم اللورد خط قلد الذي وهو توين، برتس األسقف

بريت.
الثاني اليوم يف فإنه غريبًا، جنونه يف السبب وكان حقيقة، الرجل هذا جن وقد

فجأة. عقله ذهب بمقتله علم فلما اللورد هذا إىل ذهب أفندال اللورد ملقتل
جزاء جنيه ألفي اليوم، ذاك يف له، يدفع أن عىل عازًما كان أفندال اللورد أن وذلك

بالجنون. اليأس وأصابه املال قبض من قنط مات أنه علم وملا ونفقاته، خيانته
اشتدت أن إىل أيام بضعة فيه فحبسوه وبنون امرأة فيه وله منزله، إىل به فذهبوا

املستشفى. إىل نقله من ا بدٍّ يجدوا فلم جنونه أعراض
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بمثل أصيب وقد شديد، انفعال إثر إال يذهب لم عقله أن أمره يف الغريب أن غري
يف وليم واللورد بيتزي رأى حني وذلك ذهب، كما فجأة صوابه إليه فعاد االنفعال هذا

املستشفى. ذاك
اللورد أمام فركع اآلثام من ارتكبه ما عىل الندامة معها وعادت ذاكرته إليه وعادت

الغفران. منه سائًال وليم
هو وأنه توين، برتس واألسقف أفندال، اللورد بأيدي آلة كان أنه له اعرتف ثم
من السفر إىل دعاه حتى خوًفا بريس قلب مأل الذي وهو القطار، من توما اختطف الذي

باريس.
األختام عليها توضع أن قبل املحامي مكتب من املسجلة األوراق رسق الذي وهو
أبقاها بل أفندال، اللورد إىل يردها لم بريس إقرار املتضمنة املسجلة األوراق أن غري

املال. من به وعد ما أفندال اللورد يدفع أن إىل رهينة
أصلحت اللورد سيدي يا هنا من الخروج يل تيرس إذا إني قال: اعرتافه أتم فلما

األثيمة. يدي أفسدته ما جميع
منه. يخرج ال بدالم مستشفى يدخل من إن وقال: رأسه اللورد فهز

الفرار سبيل يل سهل ربما خاطر يل خطر فقد سيدي، يا يعلم من بيتزي: له فقالت
…

الخروج؟ لك يتيرس كيف لها: وقال املشكك، نظرة اللورد إليها فنظر
هذه وضع أين يخربني: أن إدوار أرجو ولكني صالحة، طريقة وجدت لقد –

األوراق؟
املكان؟ هذا من تخرجني كيف أخربينا ولكن شك، دون إليها، سأرشدك –

يدعونها السيدات، من مؤلفة جمعية لندرا يف يوجد أنه وهي سهلة، بطريقة –
السجون. أخوات

ال بحيث متربقعات؛ إال يأتني وال واملستشفيات، السجون يف املرىض يتفقدن وهن
ونادتني إيل فنظرت مجنونًا أمس إحداهن زارت وقد عيونهن، غري إليهن الناظر يرى

سيدتي؟ يا تعرفينني ألعلك وقلت: إليها فذهبت باسمي،
ال املجانني بني وجودك وأن العقل، سليمة أنك أعلم وأنا توما، امرأة فإنك نعم، –

منهم. أنك عىل يدل
هذا؟ عرفت كيف سيدتي يا عجبًا –
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أني ويسوءني يشء، بكل فأخربني إعدامه، قبيل سجنه، يف زوجك زرت إني –
إن حتى أستطيعه، ما كل لفعل مستعدة ولكني جليلة، خدمات أخدمك أن أستطيع ال

منه. أخرجك املستشفى هذا من الخروج أردت
ذلك؟ كيف –

غرفتك. يف وحدك مقيمة ألست –
… نعم –

يومني بعد فأزورك مريضة، أنك وادعي الليلة هذه غرفتك من تخرجي ال إذًا، –
تهتمي فال أخرجك؛ كيف ترين ذلك وعند السجون أخوات من أخرى امرأة تصحبني

عيل. واعتمدي األمر لهذا
وانرصفت. تركتني ثم

إخراجك. تريد طريقة بأية أعلم لم ولكني وليم: اللورد فقال
مكاني. هي وتبقى منها، بدًال فأخرج لباسها تلبسني أن تريد أنها أظن –

الجمعية. هذه سمعة بذلك فتسوء أمرها إشهار إىل ذلك بعد تضطر ولكنها –
شأنها. من هذا إن –

األوراق. خبأت أين أخربني واآلن له: وقالت إدوار إىل التفتت ثم
الخاتم هذا فخذي ،٧ ونمرته الثانية الطبقة يف أولدلني شارع يف منزيل إن –
األوراق أما تعرتض، فال األوراق، ألخذ قبيل من آتية إنك لها: وقويل المرأتي وأظهريه
ولنجتون. الدوق تمثال وهو النوم، غرفة يف املستوقد عىل تمثال جوف يف موضوعة فإنها

مجنون. غري أنك اعتقدت متى إال تصدقني ال امرأتك ولكن بيتزي: له فقالت
عقيل. صحة عىل يدل كتابًا لها أكتب إذًا –

اليوم ويف مريضة، أنها فتظاهرت غرفتها، إىل بيتزي وذهبت ذلك، عىل اتفقوا وقد
الطعام. تذوق أن أبت التايل

فخبأتها. كتبها التي املذكرات تلك أعطاها قد وليم اللورد وكان

من الغرفة باب إحداهما فأقفلت السيدتان، زارتها باملرض لتظاهرها الثالث اليوم ويف
السجون أخوات ثوب يشبه ثوبًا منها فأخرجت بها، كانت رصة فتحت ثم الداخل،

الثياب. هذه والبيس أرسعي لبيتزي: قالت ثم كرباقعهن، كثيًفا وبرقًعا
السجون. أخوات عن يشء يف تختلف ال املالبس هذه لبس بعد وباتت فامتثلت
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اتبعيني. لبيتزي: وقالت الباب السيدة فتحت لباسها أتمت أن وبعد
أما مالبسها، بفضل أحد إليها ينتبه أن دون املستشفى ذلك من بها خرجت ثم

آخر. باب من خرجت فإنها الثانية السيدة
بيتزي فشكرتها عنها وافرتقت النقود من كيًسا أعطتها الرساح مطلقة باتت وملا

إدوار. إىل توٍّا وذهبت
مالبس فخلعت منزلها إىل وعادت األوراق منها أخذت ثم والخاتم الرسالة فأعطتها

االعتيادية. مالبسها ولبست السجون أخوات
عليه وعرضت سيمون املحامي خلف الذي املحامي إىل ذهبت التايل اليوم ويف
تتوقعه كانت ما عكس منه رأت أنها غري األوراق، لوجود يرس أن تتوقع وهي املسألة،
أفندال. اللورد قتل زوجك أن أولها خطرية؛ أمور األيام هذه يف حدث لقد لها: قال فإنه

يستحق. ما أقل الفاجر هذا قتل ألن يجب؛ ما فعل لقد –
الرسالة هم إذ أمس، أعدائنا غري اليوم أعداءنا ولكن اتفاق، عىل وإياك إني –
الطائفة هذه بمقاومة ألحد قبل وال توين، برتس األسقف يرأسها التي اإلنجليكانية

الشديدة.
سيدي؟ يا ملاذا –

الزجاج. سحق يسحقونه ألنهم –
بالعفو لك توسطت فربما بها عملت إن نصيحة أسديك إني وقال: خفضصوته ثم

األوراق. إتالف مقابل زوجك عن
لن إني تقول: وهي قلبها يف ينفجر يكاد واليأس بأذيالها تتعثر بيتزي وخرجت
من هللا يرسل فقد سالحه، من التعس أخاه أجرد وال أفندال، اللورد خيانة براهني أتلف

املهضوم. حقه اسرتداد عىل يعينه
ال محل يف األوراق فيها تخفي بطريقة تفتكر وهي منزلها إىل قانطة رجعت ثم
وتخرج تتنكر فجعلت رضيح، يف تدفنها أن لها خطر أن إىل باميلتون، أرسة إليه تهتدي
األوراق، تلك ودفنت فرصة اغتنمت حتى املوتى، عىل الصالة بحجة الرتبة إىل يوم كل
كما مرميس فأخرجها الرضيح، ذلك يف ورفيقيه بريس وإقرار وليم، اللورد مذكرة وهي

الرواية. هذه مقدمة يف وصفنا
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٥١

الضخم الدفرت ذلك من األخرية الصفحات وكانت وليم، اللورد مذكرة انتهت هنا إىل
بيتزي. بخط مكتوبة فيه املكتوبة

وشوكنج صموئيل واألب فاندا أمام مرتفع بصوت املذكرة هذه يقرأ مرميس وكان
وفاندا مرميس جعل تالوتها من مرميس فرغ فلما امليتة، بيتزي رسير قرب جلوس وهم

اآلخر. إىل منهما كل ينظر
ال وعائلته وليم اللورد فإن أشياء، وفاتنا كثرية أشياء عرفنا لقد مرميس: فقال

أحياء. يزالون
األوراق هذه دفنت قد بيتزي فإن تعرفوه لم بما أخربكم أنا صموئيل: األب فقال
بيتزي أن وهو املدة، هذه خالل يف جرى بما مخربكم وأنا أشهر، ستة منذ الرضيح يف
بحثًا عنها يبحث كان ألنه البوليس؛ من حذًرا األوراق خبأت أن بعد األنظار عن احتجبت

منها. يئس حتى أشهر ثالثة البحث فدام بدالم، مستشفى إىل إلرجاعها دقيًقا
وتعربد الحانات إىل فتذهب متنكرة مساء كل يف تخرج بيتزي جعلت ذلك وبعد
يطلق ثم الليل بقية فيسجنها اسمها غري باسم عليها القبض عىل البوليس تحمل كي
سجون جميع يف تسجن كي مركز يف ليلة كل ذلك تفعل وكانت الصباح، يف رساحها

البوليس.
يف سجنه تقرر ا لصٍّ السجون تلك يف تجد أن ترجو كانت أنها ذلك من وغرضها
البال. قرير ويموت يطمنئ كي األوراق وجدت أنها توما زوجها إخبار إليه فتعهد نوايت
عليه قبض يوم البوليس سجن يف العبوس الرجل لقيت حتى ذلك عىل زالت وما

كان. بما زوجها إخبار وكلفته ألن مس بمكيدة
يف سجينًا بات فإنه سجنه من توما إلنقاذ سبيل ال وقالت: متأوهة فاندا فقاطعته

القبور.
مرشوعه. تتمون ولكنكم الكاهن: فأجابها

صعب. مرشوع ولكنه –
املال من ولدينا بيدنا املسجل بريس إقرار فإن ترينه، ما أرى ال إني مرميس: فقال

للقضية. يكفي ما
البالد. هذه يف تريد ما نيل عىل يعينك املال وإن شوكنج: فقال

املستشفى. من باميلتون وليم اللورد بإخراج تبدءوا أن يجب أنه أرى الكاهن: فقال
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صعبًا؟ ذللك ترون أال فاندا: فقالت
املحامي إىل غًدا وسأذهب مستحيًال، ليس ولكنه صعوبته أنكر ال مرميس: فقال
شوكنج. قال كما أريد ما املال من أبذله بما أبلغ أن وأرجو سيمون، املحامي خلف الذي
أشعتها وسقطت فيها كانوا التي الغرفة نافذة من الفجر أنوار انبعثت ذلك وعند

األموات. صالة وصلت فاندا فركعت املصفر بيتزي وجه عىل
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