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األول الفصل

والبخيل الكاهن

العام املدير عند املوجودة لندن خريطة يف إليه يُشار الكبرية، العاصمة من ُجزءٍ يف
الشوارع من متشابٌك َعدٌد أو مجموعٌة ثمة الغربية، الشمالية باملنطقة الربيد لهيئة
والنساء بالرجال القِذرُة امُلتقوِّضُة منازلُها تَْكتظُّ ة، واألزقَّ والساحات، وامليادين، الضيقة،
يُعانون ربما سبيتالفيلدز) مقاطعة اجي ونسَّ املرافئ ُعمال (باستثناء الذين واألطفال،
إن امللكة. رعايا من لهم ُمناظرٍة مجموعٍة أي من أكثَر األساسية» حياتهم ُمتطلَّبات «لتلبية
السيد معارف (أحُد موليجان بايل مدينة ابُن أُوموليجان يأُمل ربما الذي النوع من الَحيَّ
مناسبًة تكن لم إذا املالية، ملوارده مناسبًة تكون يستأجرها ُغرفًة فيه يجد أن ثاكاري)
ربما املكان ذلك من قريبًا يسكن الُعليا االجتماعية الطبقة من رجٍل أيَّ لكنَّ أيًضا، لذَْوقه
يعطي أن ل ويُفضِّ هناك، أصدقائه استضافة يف يُلِحُّ ال عندما كذلك معقوٌل ُعذٌر له يُلتَمس
أُشري التي املنطقة عن َسِمعوا قد ُقرائي بعُض يكون ربما «النادي». عىل للناس عنوانَه

تاون. سومرز اسم تحت — يعرُفها قد منهم والقليل — إليها
هذا يف الشوارع أفضل من واحٍد يف الكائنِة املنازل أفضل من واحٍد داخَل غرفٍة يف
ومنذ بائسة»، «ُعليَّة بأنها أخرى نواٍح من متضاربٍة شهاداٍت يف ُوصَفت ُغرفٌة وهي ، الَحيِّ
إنني وحيث ببطء؛ يُحتَرض له أصدقاء ال وحيٌد عجوٌز رجٌل كان مضت، قليلٍة سنواٍت
من يكون فربما أدبي، قالٍب يف تاريًخا ن أُدوِّ وإنما خيالية، قصًصا أكتُب ال الحقيقة، يف
يف تبدأ القصة هذه إن وأقول اليشء، بعض بالتفاصيل أعتَني وأن ة الدقَّ أتَحرَّى أن الجيد
العجوز كان األحد. يوم صباح يف ذلك كان .١٨٤٧ سنة فرباير، شهر من والعرشين الثامن
تماًما عجوًزا يبدو وكان عمره، من والسبعني السابعة يف كان كاريه. ماتورين كاريه؛ يُدعى
عاش لكنَّه فرنسا، مواليد من كاريه كان فيه. ن ُدوِّ الذي املعمودية ِسجلِّ يف ح امُلوضَّ كِسنِّه



الخاص امُلحقق

النقطة تلك إىل وصل قد وكان جرييس، جزيرة من لندن إىل جاء لندن. يف عديدًة سنواٍت
فرنسا. جنوب من قادًما عليها امُلتناَزع

انتَزَع فقد الرِّثاء؛ أشدَّ لحاله َرثَوا قد واحد، استثناءٍ مع الناس، من جيًدا َعرُفوه َمن إنَّ
األيرلنديني من اللِبقة امُلجاَمالت من الكثريَ عليه، البادية الخارجيُة الفقِر وعالماُت سنُُّه،
املجاور الكاثوليكي الروماني املعبد عىل يرتدَّدون كانوا الذين للدين بني املتعصِّ امُلعِوزين
الطائفة، تلك يف األغنى األعضاءُ له يَنتِبه أن عن ا جدٍّ جيًدا ذلك َحَجبه نفسه الوقت ويف ملنزله،
أقَسم الذي القسُّ وال القصة، هذه يف سيربُُز الذي امُلحامي ال أنه الواضح من أنَّ لدرجة
تلك يف كانا له، الروحيَّ املرشَد كاريه وفاة قبل سنواٍت ثالث مدار عىل ظل أنه بعُد فيما
إىل َقط يذهب لم أنه البعُض يظن الشخص. ذلك مثل بوجود درايٍة عىل تحديًدا اللحظة
املادية اإلعانات عىل الحصول بغرض كان الكنيسة إىل ذَهابه إن ويُقال االعرتاف، ُحجرة

النفسية. امُلواساة أو الروحي اإلرشاد عىل للحصول كونه من أكثَر
الشائعات بعُض ُسِمعْت فقد َغْوره؛ إىل بالنفاذ أحٌد يهتمَّ لم ُغموٌض بالرُجل أحاط
تالشت الشائعاِت هذه لكنَّ وطفل، ُمخلصة، زوجٍة ووجود طرفيها؛ أحد هو كان ِزيجٍة عن
البعض اعتََقد األسايسمعروًفا. رزقه َموِرد يكن لم بها. راجت التي تقريبًا نفسها بالرسعة
أخرى. ولغاٍت األم لغته تدريس من واآلخر الحني بني الشلنات من القليل يَْجني كان أنه
وظلَّ األحيان، من كثرٍي يف العمل هذا من ب يَتَكسَّ حياته بداية يف الحقيقة، يف كان، لقد
عىل جعله الذي امَلرِض يَدي عىل تماًما أُنِهك أن إىل التدريس من املال من القليل يجني

ع. امُلروِّ املوت شبَح من َمقِربٍة
سبب وأن سياسيٍّا، الجئًا كان كاريه ماتورين أن يعَلم أن كذلك القارئَ يُهمُّ ربما
فقد عرشه؛ وزواِل السقوط من العارش شارل امللك َمصريُ إليه آل بما ارتباطه هو نفيه
لهذا امُلنتَمني الالجئني إلعالة َص ُخصِّ مايلٍّ اعتماٍد من معاًشا يتقاىض كثريٍة لسنواٍت ظل
إىل تقلَّص لكنه السنة، يف جنيًها أربعني األوقات من وقٍت يف املعاُش هذا بلَغ لقد الحزب.

جنيًها. عرش خمسة
اإلرهاب، وعهد روبسبري عن قصًصا يحكي كان عنه، يتخىلَّ املعتاُد ُظه تحفُّ كان عندما
الطاغية إمرة تحت بالعمل َرِيض كان لو أنه عىل أَرصَّ عندما بالكذب التهامه مربٌر َة ثَمَّ وليس
بدًال الفرنسية، للثورة امُلروِّعة املثرية األحداث يف ا مهمٍّ دوًرا أدَّى كان لربما الرحمة، العديم

بائس. منًفى يف األمان يجد أن عىل إرغامه من
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مشكوٌك ألمٌر إنه محضتخيُّالت. كانت وطفل زوجٍة وجود حول املثرية الشائعات لكن
أعزب، كان لقد يوًما. الرقيقُة الحب مشاعُر أالنَتْها قد تلك رة امُلنفِّ طبيعته كانت إن فيه
يُؤدِّي كان إنه يُقال النساء. ملجتمع شديًدا بُغًضا يُظهر مطردٍة وبصورٍة طويًال وقتًا وظلَّ
أو تُسوِّه لم تاون سومرز يف رسيره وإن ممكنًا، ذلك دام ما بنفسه املنزلية األعمال جميع
وأرَخَص أبَسَط يأكل كان برشية. صورٍة يف حيزبون أو ِجنِّيٍة أيُّ يُعلم، ما بَقْدر َقط، تُنظِّْمه
تَخيَّل إذا الرفاهية. أسباب من شيئًا تحوي ال التي األسواق يف للمشرتين معروٍض طعاٍم
الحياة لنوعية حقيقيٌّ ٌر تصوُّ عنده فسيكون وحيٌد، عجوٌز لُها يتحمَّ قد حالٍة أبأَس القارئُ

كاريه. ماتورين يحياها كان التي
كحال يتوق، كان لكنه لألمر، ُمدِرًكا كان لقد يُحتَرض. بأنه العجوز الرجل وَصفُت لقد
ى تبقَّ ما يُطيل أن إىل — وكآبة بؤًسا أكثرهم ذلك من يُستثنى وال — تقريبًا البرش جميع
نادرًة ليست األمر، نهاية يف املسيحية، الِرب أعمال إن لها. مًدى أقىص إىل حياته أيام من
الناس أكثِر ُمتناَول يف األحوال، جميع يف الطبية، فالرعاية الغالب؛ يف عنها يُقال كما ا جدٍّ
يختار من لكل أجٍر دون مبذوالن ودواؤه، الطبيب واستشارُة األنظار، عن وأبعِدهم فقًرا
طبيب، معونة طَلب لقد متكربًا. ُمسنٍّا كاريه ماتورين يكن لم الرشوط. بهذه يطلبهما أن
وقد املنَفى. بزيارة املحرتُم السيُد ذلك أُمر وقد عليها، يرتدَّد التي الكنيسة لحساب يعمل
شهر من والعرشين الثامن املوافق األحد، يوم صباح من ا جدٍّ مبكٍر وقٍت يف ليزوره عليه مرَّ

.١٨٤٧ سنة مارس،
جاء عندما الرسير. هيكل من بدًال كالصندوق، يشءٍ عىل ًدا ُممدَّ البائس املريض كان
الذي املنزل، مالُك كان لحالته، الالزَم الدواءَ ويصف ليزوره مبكٍر، اٍس ُقدَّ بعد الجرَّاُح،
إىل وانتَبه بينهما، جرت مقابلٍة يف حاًرضا الُعليَّة، إىل ِألسكوليبيوس البارَّ االبَن أوصل

ُمحادثتِهما.
يف العيوِن ألمهِر واضًحا كان مثلما صة، امُلتخصِّ غرِي الثاقبِة للعنِي واضًحا كان
مالِك أيُّ يستطيع وال الكثري، كاريه ماتورين حياة يف يَتَبقَّ لم أنه األمراض، تشخيص
العذر له نلتمَس أن نستطيع لذا يُحتَرض؛ لديه ُمستأِجٍر ملصرِي تماًما يَكرتَث أالَّ منزٍل
الذي اليائس املريَض أن هذا، رغم باملالحظة، يجُدر مما املوقف. هذا يف ثالثًا طرًفا لوجوده
إن يل قيل التي الروحية، املواساة تلك يف املشاركة يف اإلطالق عىل راغبًا يكن لم األلم يُكاِبد
الربوتستانتي. باملذهب مقارنًة أكربَ بسخاءٍ الوقت هذا مثل يف يُغِدقها قد الكاثوليكيَّ املذهب
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أحد باستدعاء قبُل من الطب أوىصَرجُل وقد لكاريه، للطبيِب زيارة ل أوَّ هذه تكن لم
معه. التي الدواء حبوب وُعلِب زجاجاته محتوياِت من أبغَض كانت نصيحته لكنَّ ان، الكهَّ
َعبية الشُّ النزلُة كانت البغيض. اقرتاَحه الجرَّاُح َكرَّر عنه، أتحدَّث الذي األحد يوم صباح يف
أو للكالب، األدوية تُلقى أن املمكن، من كان واهن. تنفيسٍّ جهاٍز يف تقريبًا عملها َعِمَلت قد
الصافر حلقه يف امُلحتَرضِ الزائلة بوربون أُْرسة لنصرِي تُلقى كما العام، الرصف مجرى يف
يف تُحفظ املتألِّم للمريض الوحيدة الحقيقية الراحة وسيلة تكن لم س. التنفُّ بُعرس امُلصاب
كاريه عند يكن لم الجرَّاِحني. أحد ُدرج يف وال الصيادلة، يستخدمها التي الخزفية الُقدور
تحت ماٌل َة ثَمَّ يكن ولم املوت، حافة عىل لرجٍل املناسب الغذاء لرشاء ظاهرٌة ماليٌة موارُد

تلك. الراحة وسيلة إحضار عىل ليُنِفقه الطبيب ف ترصُّ
َحسٌن. «َحسٌن، فرنسيٍّا: كان إذ مريضه؛ نبض َجسَّ بعدما بالفرنسية، الطبيب قال
أمس، ل أوَّ عليه كانت مما قليًال أسوأ صارت قد حالتَك أن أعتقُد فضلك، من جيًدا إيلَّ أَصِغ

لزيارتك؟» يأتي أن أندروز األب من أطلُب هل
ُممانَعة. بكلمِة وَغمَغم بمشقٍة، رأسه العجوُز َهزَّ

سبَّبَتْها التي الصدمة من أدرك الذي الجرَّاُح، أجاب هكذا آخر.» ترياًقا لك «سأُرِسل
املريض. يف الكامنة الدينية املشاعر يُثِر لم املوت اقرتاب أن السابقُة نصيحتُه

يجُدر أنه «أعتِقد املنزل: مالك جهَة بعينَيه ُملتِفتًا الطبيب قال قليلٍة لحظاٍت بعد
من التأثري من مزيًدا ينال أن أراد وكأنما توماس.» األب باستدعاء يل يأذَن أن بصديقنا
أوًال، اسُمه ذُكر الذي الكاهن عىل املريض من شخصيٍّا اعرتاًضا أنَّ أمِل وعىل الجهة، هذه

الكهنوتية. ِخدماِته رفِض إىل األرجح عىل أدَّى ما هو
قائًال: وبتشنٍُّج بغتًة َرصَخ امُلستأِجر لكن الرأي، هذا عىل موافَقته املنزل مالُك أبدى

الفراش. عىل وارتمى «ال!»
التي النفسية امُلواساة من االستفادة يف يرَغب لم كاريه السيد أن ا جدٍّ واضًحا كان
بفعالية يؤمن يكن لم أنه املؤكد من إنَّ القول أستطيع ال عساي يَعتِنقه. الذي يُن الدِّ يُقدِّمها
من لفرتٍة ظلَّ قد امُلحتَرض الرجل يكون أن افرتاُض املعقول من أليس يَعتِنقه! الذي الدين
يد عن َغفلِته عدم من بالرغم وأنه كلها، باألديان ُمؤمٍن غريَ اللحظة، هذه وحتى الزمان،
غريُ األنانيُة نفِسِه يف ولََّدته الذي الظالَم يخرتق لم اقرتابها فإن فوقه، أمَسْت التي املوت
يف ٍع توسُّ دون امُلنعِزلة؟ حياته َطواَل رفاقه، وبني بينه امُلتباَدل التعاطِف وفقداُن املؤمنِة،
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يف يكن، لم كاريه ماتورين أن حقيقًة، بوصفه يُدوَّن أن يقينًا املمكن من فإن االفرتاض،
أنه ورغم الطبيب، اعتقد هكذا صالًحا». «كاثوليكيٍّا يَُعدَّ ألْن ًال ُمؤهَّ ذاك، األحد يوم صباح
إىل عندئٍذ يَنِزع ولم العجوز، رسير جوار إىل الوجود عن الرتاُجع يف ذلك، عىل بناءً يرغب، لم
َة ثَمَّ ليس أن رأى فقد بالدواء، الرجل إمداد عن بالتوقُّف بعقيدته، الفظِّ الُكفر من االستياء
التي الطيبة مظاهر بكل اتَّسَمت التي نصيحته، تنفيذ يف امُلِيض من املوقف هذا يف َجْدوى
ذكرهما. اللذَين الكاهننَي من أيٍّا له يستدعي بأْن الوقت، وُمالءمة والنزاهة، فيها، شكَّ ال

املحادثة، هذه سبَّبَتْها التي الصدمة من قليًال املريُض تعاىف وبعدما قليلٍة، دقائَق بعد
الطبيب. انسَحب

غادر لقد مبارشًة. خلفه ينزل املنزل مالَك الحَظ لَّم، السُّ درجات عىل يَهِبط كان بينما
باب له يفتح بأن بسيطًة مجاملًة ليُجامله امُلحِسِن الجرَّاِح الضيف مع الُعليََّة الشخُص ذلك

الكلمات. بعض تبادال ذلك أثناء ويف خلفه، ويُغِلقه الشارع
منعدم، أو قليٌل إما أجله من أفعله أن أستطيع ما إن الرجل، هذا «مسكنٌي الجرَّاح: قال
القبيل، هذا من وأشياء االستوائي، املرنطة نبات وجذور امُلحىلَّ البورت لنبيذ حاجٍة يف إنه

والحزن.» للشفقة مثرية حالة إنها عليها. الحصول من يتَمكَّن أن املستحيل من لكن
ُممتنًعا يزال ال هذا تأثريها وراء السبب لكنَّ املنزل، مالَك امُلتجزِّئُة الُجَمل هذه أذهَلْت
رسٍّ عن الحال يف تخىلَّ وأنه زايَله، قد امُلستِمع َظ تحفُّ أنَّ هو نعرفه ما كل التعليل. عن

قيمة. ذا ا رسٍّ بوصفه طويلًة مدًة ادَّخره قد كان ًعى، ُمدَّ أو حقيقيٍّ
املال، من الكثري لديه إن سيدي! يا للهول «يا ر: التهوُّ من يشءٍ يف املنزل مالُك ردَّ

يشء.» أي يشرتي أن فبإمكانه إليه؛ ُمحتاًجا تراه ما َفْلتطلُب
ربما املخبوءة، شبه واملشاعر الدفينة األفكار اكتشاف يف بارًعا أو ًقا، ُمدقِّ شخًصا إن
غري الكاثوليكي الخريية املؤسسة طبيب وجه يعلو طفيٍف ٍ تغريُّ مالحظة من سيتَمكَّن كان
شك وكأنما امُلثقَف، رأسه الجرَّاح َهزَّ هذا. من شيئًا املنزل مالُك يُالِحظ لم ذاك. س امُلتحمِّ

الباب. املنزل مالُك وأغلق طريقه، ومىضيف املعلومة، دقة يف
الطبيب. عقل عىل ما نوًعا شاذٌّ أو غريٌب تأثريٌ املنزل مالك لكلماِت كان أنه يبدو

الطبيُب وصَف ُمستحيًال، تلك الصغرية الرفاهية وسائل عىل الحصول بدا حني يف
عدَّها املريض، يد ُمتناَول يف كانت أنها أُخرب عندما لكنه املرنطة؛ نبات وجذور النبيذ
الرجل ثروُة أثارت لقد رضورية. غريَ — فه تَرصُّ من بدا ا ممَّ تخمينًا — هذا الطبِّ عبقريُّ

الدينية. بسعادته عاديٍّ وغري جديًدا اهتماًما املزعومة امُلحتَرض
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القساوسة، أحد باستدعاء بالتأكيد نَصَحه البداية، يف مريَضه الطبيُب رأى عندما
الرجل أن ليَفِرتض ُمربٌر لديه أصبح وقد اآلن، لكن نصيحته؛ يف يُلحَّ لم أسلفُت، كما لكنه،
خالف عىل ولو أمكن، إذا رضوريٍّا، أمًرا روحه إنقاذُ أضحى املال، من الكثري لديه امُلحتَرض
القريبة الكنيسة إىل الحال يف ه توجَّ وإنما بيته، إىل الفور عىل الجرَّاح يَُعِد لم لذا إرادته؛

أندروز. األب مع يتَشاَور وأخذ منه،
تصوير أحاول لن س. املتحمِّ القس ذلك عن كلمتنَي أو كلمًة أقول أن اآلن يل اسَمحوا
الكهنة من غريه صورة كثريًا َلتُشبه كاثوليكي كاهٍن صورة إن والحرب. بالقلم مالمحه
املنظومة أو النظام، إن داٍع. دون من القارئ َألرهقُت فعلُت لو أنني لدرجة الكاثوليكيني،
تلك ما بطريقٍة تُشوِّه عنارصها، من للخرباء العقيل التفرُّد عىل تقيض أو تَسَحق التي
للقارئ َسبق هل طفولته. يف بَرشيٍّ وجٍه كلَّ اإللهيُة العنايُة بها تُميُِّز التي البارزَة الفروَق
قد كان إذا جنب؟ إىل جنبًا الشارع، يف يسريان كاثوليكيَّني كاهننَي رأى أن قطُّ ذلك قبل
أحدهما قامُة تَُفْق لم ما أو العمر، يف كبريٌ تفاوٌت بينهما يكن لم ما فإنه هذا، له سبَق
يكتشف أن للغاية امُلقرَّبني املعارِف أحد سوى يستطيع فلن بوصاٍت، بستِّ أخيه قامَة
سنوات من نفسه الَعدد لهما كاثوليكيَّني كاهننَي أيِّ وجَهي إن مالمحهما. يف واضًحا فرًقا
حبَّتَْي بني الوثيق التشابه كذاك تقريبًا بينهما تشابٍه عن َليُسِفران مًعا، التجاُور عند العمر،
امِلشية، مهيب رجًال كان أندروز األب إن القوُل سيكفي لذا واحد؛ قرٍن من استُخِرَجتا ء بازالَّ
عمره من الخمسني يف كان أقرانه. عىل هائلًة ُسلطًة له أن يُدرك َمن األرضِمشيَة يميشعىل
ببنيٍة نفسه، بها يُلِزم كان التي الكفارات ورصامة الحياة هموم يُواجه كان لكنَّه تقريبًا،
ولو الحقيقي. سنه من أصغر شابٌّ أنه يُظنون الناس كان السبب لهذا وربما قوية، جسديٍة
ومأمونًا، موثوًقا أمًرا شخصيته صفات من يشءٍ أي عىل الخارجي بمظهره االستدالل كان
الفطري، حذَره عىل تُسيِطر ُمستقلَّة، ماضيٌة إرادٌة له أندروز األب أن هو اليشءُ هذا َلكان

تُخِضعه. تكن لم إن
يف كان اليسوعيني. طائفة من يكن لم لكنه ًسا، متحمِّ كاهنًا بَكونِه مشهوًرا كان لقد
القديس وأتباع ممارسات يف رأيه أن الناُس يعرف أن عىل الحرص أشد حريًصا الواقع

إيجابيٍّا. يكن لم لويوال إغناطيوس
يَُعد كان أنه وهو القصة؛ هذه حه تُوضِّ بما نَعِرتف لم إذا ظَلمتُه قد سأُكون ذلك ومع

الحياة. يف لوجوده الوحيد، ربما أو ، األسايسَّ الهدَف كنيسته مصالِح وارتقاء ازدهار
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قد الوقت من الكثري يكن لم إبطاء. دون من الطبيُب قصده الذي الشخص هو هذا
الكنيسة. صديُقه دخل حني أقامه قد كان ُمبكِّر اٍس ُقدَّ َمراسِم انتهاءِ عىل َمرَّ

القس. ألقاها التي الوحيدة التحية هذه كانت الطبيب.» أيها الخري «صباح
إىل الفاِضَلني الرجَلني من كلٌّ نَظر الخري.» «صباح نشاًطا: أكثر بنربٍة الجرَّاح ردَّ
بداية يف قصرية صمٍت فرتُة َة ثَمَّ كان فتور. يف وتصافحا ُمتعمدًة، َعجىل نظرًة صاحبه
دون قوله يُريدون ما يقولوا أن أتباعه حق من أن يعتقد الَقس كان ربما املحادثة.
الذي االقرتاح قيمة يُدرُك الطبيب كان يريدونه. عما الشكيل السؤال سماع ينتظروا أن

عنه. اإلفصاح يف ل يتَعجَّ لم لذا سيقرتحه؛
مرضاك من أيٌّ يحتاج هل الطبيب؟ أيها األخبار «ما بسؤاله: الصمَت الكاهُن قَطع

امُلقدَّسة؟» لكنيستنا الدينية الطقوس إىل األبدية، شفا عىل الواقفني األثرياء،
الشوارع أحد يعيشيف عاجًزا، ُمسنٍّا رجًال َة ثَمَّ لكنَّ ر، امُلوقَّ األُب أيها «ال الجرَّاح: أجابه
الدينية، ِهباتنا من طعاَمه يتَناَول كان أنه لدرجة الشديد فقُره عنه ومعروًفا املجاورة،
عليه ألححُت لقد ثروة. يدَِّخر وأنه وبخيل، ُمحتاٌل الحقيقة يف أنه اكتَشفُت وقد يُحتَرض،
سيدي.» يا تزوره أن بك يجُدر أنه أعتقد امُلقدَّسة. كنيستنا ومع الربِّ مع يتصالح كي

اهتمامه يُعريَه بأن ووَعد األمر، إلحاح مدى الحال يف البديهة الرسيُع الكاهُن أدرَك
زياراته. يواصل األخريُ وانطَلق ما، نوًعا بحماسٍة الطبيَب الكاهُن صاَفح عندئٍذ الفور؛ عىل
عىل كان الذي الدوَر درس وبعدما ُمشِبًعا، إفطاًرا وتناول بيته، إىل أندروز األب َهرَول

امُلحتَرض. البخيل لزيارة ذَهب وافيًة، دراسًة به االضطالع وشك
عندما البائس، القيشِّ فراشه عىل ُمنتصٍب، شبه ُمتِكئًا، أو جالًسا كاريه ماتورين كان
أو ساعًة تتعدَّى ال قصريٍة مدٍة بعد دعوة، له ه تُوجَّ أن دون من الغرفة أندروز األب دخل
أثناء جرى بما يتحدَّث أن يستطيع الكاهن سوى أحد ال لها. الطبيب مغادرة من ساعتنَي
الكاهِن إرادُة بها تغلَّبَت التي للطريقة وصًفا ُمخيِّلتي من أستقَي لن املقدَّسة. املقابلة هذه
الرأس ذو امُلذنُب أُرِشَد كيف سأُقصُّ أنني أزُعم ولن العنيدة، امَلنفيِّ أنانية عىل القويُة
ُمرِشده لِعْلم قلبه فتح كاريه ماتورين أن هو ثبوته من قُت تحقَّ ما كل التوبة. إىل األشيب
يف باإلفراط أنه، وكيف واآلخر، الحني بني أمواًال يَجني كان أنه كيف اعَرتف لقد الروحي.
فوائِدها مع واستَثَمرها ادََّخرها، قد والتقتري، بالفقر، والتظاُهر وبالكذب، نفسه، ِحْرمان
هذا بَِقي وقد إسرتليني، جنيٍه ١٠٠٠٠ حوايل املبلغ إجمايل بلغ حتَّى ترتاكم، ظلَّت التي
من بنصيحٍة عمًال إما ذلك، بعد ثُمَّ للوالية، املوثوقة الرعاية تحت حسابه يف بعُد فيما املبلُغ
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كاريه ماتورين سَعى رأيًا، أُبدي لن هو، منه امُلنبِعثة النَدم ملشاعر انقياًدا أو أندروز، األب
امُلرتاكمة، ثَروتِه من صغريًا جزءًا فرنسا يف الفقراء أقربائه بَمنِح الربِّ مع التصالُح إىل
س امُلتحمِّ الكاهُن ابتَهج الكاثوليكية. الخريية املؤسسات إلحدى منها األكرب الجزء وَمنح
إسرتليني جنيٍه ٧٠٠٠ إىل يصل ا جدٍّ مقبوٍل مايلٍّ مبلٍغ عىل َحَصل قد بالفعل أنه أدرك عندما
ل تَوسَّ كاريه ماتورين لكنَّ امُلوِيص. ضمريَ أراحت عمليٍة بواسطة وذلك املقدَّس، دينه لنْرش
املواريث هذه مقابل يف وذلك الدين، يُقدِّمها التي امُلواساة من عليه يُغِدق أن األب قداسة إىل

بها. أوَىص التي
اختباًرا كان ربما — صغري شكيلٌّ دنيويٌّ إجراءٌ َة ثَمَّ يزال ال كان قليًال. الكاهُن َل تمهَّ
األب كتَب ورٍق قصاصة عىل النعمة. هذه َمنِح قبل له الخضوُع يَلَزم — التائب نيِة لِصدِق
يُشِبه بما ،َ عربَّ الذي امُلحتَرض، التائب عىل قرأها ثم الرصاص، بقلم كلماٍت بضَع امُلقدس
ما كلِّ من أندروز األُب انتهى وبعدما لثروته، التخصيص هذا عىل ُموافَقته عن الشهيق،
طويلٍة لحياٍة الغفراَن اليائَس البخيَل منَح دينه، ازدهار أجل من الصباَح هذا فعلُه أمَكنه
سقَط أن إىل أُخرى، دقائَق بضع الغرفة يف أندروز األُب ظلَّ والخداع. الجشع يف قضاها
رسيره، عىل تقريبًا الوعَي فاقًدا — لها خَضع التي املحاكمة أنَهَكته الذي — امُلتَعب التائُب
أن كاريه املسكني وَحثَّ ًعا، مودِّ أندروز األُب هَمَس بها، يتكلم أن لكاهٍن يُمِكن نربٍة وبأرقِّ
النهاية لكنَّ الرُجَلني، لكال ُمرِهًقا املوقُف كان املنزل. غادر ثم للرب، كلها أَفكاَره يُكرِّس

ِكَليهما. أراحت
فقد األحد؛ يوم يف املحامني أحد من املساعدَة أندروز األب طَلب من أحٌد ر يتذَمَّ أالَّ أرجو
مشارف عىل كاريه السيد كان وقد األحد. يوم يف الخري عمل مرشوعيَة الُعليا السلطُة أقرَّت
صار حتى البخيل حياة من ى تبقَّ ما تناَقص لقد ا. جدٍّ غاليًة الوقت قيمُة كانت املوت.
أحد وصية من الكنيسة حرمان عىل قادًرا يزال ال املوت كان ولكن ساعات، ربما أو أياًما،
الرضوري من أضَحى كنيسته رعايا من واحٍد إىل موثوًقا رسوًال الكاهُن أَرَسل لذا التائبني؛
يف األخري حسابه كشف لتقديم ذهب قد السيد هذا أن وبما مساعَدته. عىل الحصوُل اآلن
والرشور، الفضائل جميع عىل فيها ويُجاَزى الخاصة، بالدُّفوع فيها يُسَمح ال للقيد محكمٍة
يُعفينا، ال هذا لكنَّ بموضوعية، يُنَصف، سوف أو أُنِصف، قد أنه اعتَقدنا إذا علينا بأس فال
أحُد أعَلن لقد الرسد. هذا يف عاجًال إنصاًفا إنصافه من صادقني، تاريخيني ُرواًة بوصفنا
الجنس زوال بعد يبقى ما هو فقط الرشَّ وأن معهم، تموت الطيِّبني ذكرى أن امُلتشائِمني
أفعال «إن يقول: الذي الشاعر أن نَعتِقد نحن افرتاء. أو قذٌف هذا إن الضعيف. البرشي
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حاٍل أيِّ عىل الحقيقة. إىل أقرب الثرى.» تحِت من وتُزِهر األريَج تنُرش الورى من امُلنصِفني
يُدَعى كان الطباعة. عند اسُمه يُوَضع سوف املحامي. هذا مع بإنصاٍف أَتعاَمل سوف
مدى عىل السيد هذا ظل لقد الُعليا. املحاكم يف امُلحاِمي ل، امُلبَجَّ كوك، أثناسيوس جون كوك؛
(وبخاصٍة الناس بعض أن مع العدالة»، محامي «نقابة ى يُسمَّ فيما عضًوا سنًة عرشين
عبارٌة وهي شهريًا، عدل» «صائَغ كان لقد اللقب. دقة يف ارتاب قد الالمعني) الروائيني أحد
وسندات الوصايا تحرير يف البارع الحالة، هذه يف تعني، العامة، لغة إىل ترجمتها عند
الشعِب إعجاَب استدعى ما غريِب من الكاثوليكية. الدينية األوقاف لصالح االئتمانية الرهن
كوك، السيد حياة يف واملتمثِل واملغامرة، بالحيوية امُلفَعِم الُعمِر هذا يف امُلستنرِي الربيطاني
نحو ه شقَّ قد يكن لم إن الشهرة، نحو طريَقه شقَّ قد ، كاثوليكيٍّ إزميٍل وبواسطة أنه،
ى َرقَّ لكنه املذهب، بروتستانتيَّ وكان املحامني، أحد عند كاتبًا السابق يف كان لقد الثروة.
الكنيسة ويد شخصيٍّا هو يده عىل يكن لم ما ندري، ال َمن، يد عىل — ي ُرقِّ أو نفسه
السيد ظل األسمى. البابوي املذهب وإىل القانوني، العمل يف أعىل منزلٍة إىل — الكاثوليكية
من واحًدا القصة، هذه تاريخ قبل سنواٍت ثماني مدى وعىل كذلك، كوك أثناسيوس جون
الشتهاره ونتيجًة طويًال، الوثيقة الصلة امتداد وبفضل وهكذا أندروز، األب كنيسة رعايا

القضية. هذه يف ر امُلوقَّ السيد ذلك ثقة َف َرشَ املحامي نال األمور، هذه مثل يف بالرباعة
بابتهاج. الكاهن دعوة املحامي لبَّى

لكن منه. املطلوبة املهمة املحامي عىل ُعرضت اجتماَعهما. ذاك األحد يوم عرص َشِهد
أن الكاهن إىل ل وتوسَّ قليًال»، للقواعد «مخالفًة كانت كلها الصفقة أن أوَضح كوك السيد
ملا االمتثال قبيل من فقط ليُعلِّمه، املدينة ُمحاِمي أحد باستدعاء يقيض الذي الُعرف يتبع
والريبة. النقد بعني األمر بهذا الشبيهة األمور إىل تنظر كانت التي املهنة، آداُب تقتضيه
التي الكنيسة تجاه املادية بالتزاماته يُذكِّره وراح املحامي، وساِوَس أندروز األُب استنكر
فيها صنع التي األوىل املرة هي هذه كانت إن تهكٍُّم يف الكاهُن وتساءل مذهبَها. اعتنَق
هذا من صغريًا معروًفا املدينة، ُمحاِمي أحد ل تدخُّ ودون بنفسه، العليا، املحاكم ُمحامي

ُمحتَرض. لتائٍب النوع
تُحطِّمه؛ أن تستطيع َصنَعته التي القوة أن َشَعر لقد وساوسه. عن كوك السيد أفَصح
املخاَطرة كانت ومهما املتواضع، خادَمها كان التي للكنيسة يملكه ما بكل يَدين كان فقد

كاهنه. أوامر طاعة من له بُدَّ فال املهنية، منزلتُه لها ستَتعرَّض التي
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وافق والتي كاريه، السيد حجرة يف حرَّرها التي املذكِّرة جيبه من أندروز األُب سَحب
والرجاء. الخوف بني وهو ربما أو الرعب، من بدافٍع البائس املسكني ذلك عليها

بإتقاٍن نَسخها وبعدما التعليمات، لهذه وفًقا وصيٍة بتحرير كوك السيد وَعد بعدما
قداسة حرضة من باالنرصاف له ُسِمح الرس، دائرة تضييق أجل من شخصيٍّا، يده بخط
مساء يف اللقاء أجل من االستعدادات اتُّخذَت قد إنه القول عن أغُفل أالَّ عيلَّ أن غري األب.
بالندم، امُلفَعَم النَّهاِر تفكريَ ألن املساء؛ اختري لقد كاريه. ماتورين رسير بجانب التايل اليوم
املتمثلة الَوِرعة املهمة يُسهالن ربما أندروز، األب قال كما دنيوي، عقٍل عىل امُلرِهَق وتأثريَه
كهذا وقٍت يف بأنه أجاب الكاهن لكنَّ الصباح، كوك السيد اقرتح الوصية. إجراءات إكمال يف
التايل اليوم مساءُ ُعني وهكذا روحي. تأثرٍي كل عىل املارقُة وأفكاُره املوِيص ينترصجشُع قد

جيبه. يف معه جلبها عىل املحامي وافق وصيٍة لتنفيذ
الِحريفِّ برؤية لنا يُسَمح ربما مكتبه؛ إىل األريَب املحامي هذا لنتبع القارئ، أيها
شاهدَت قد تكون ربما مألوف. غري منظًرا يكون سوف عمله. يف وهو املاهر القانونيِّ
هذا إىل فذٍّا يكون يكاد يشء فال ًال، متأمِّ شخًصا كنَت إذا لكن التصنيع، عمليات بعض
كانت طريقها عن التي اآللية بَقْدر جميًال)، ليس بالتأكيد أنه (رغم ربما ُمشوًِّقا، وال الحد،
— السن يف طاعنني وآباءً وأيتاًما، أرامل، يكونون ما غالبًا — ما شخٍص َقرابُة تزال وال
أيدي يف أدواٌت هم الضمري، عديمي ُمحاِمني يد عىل امُلستنري، البلد هذا يف حتى تُنَْهب،
بها سيمرُّ التي املتنوعة املراحل القارئ، عزيزي بعنايٍة، ستالحظ فهل خبثاء. قساوسٍة

كاريه؟ وصيِة تصنيُع
ضمريُه يكن لم املنقوص. النوم من ليلٍة بعد الصبح، انبالِج مع املحامي استيقظ
امُلحدَّد الطابع أخذ وال الدقيق، الشكل يف تَقوَلب قد رجولته سنوات أوائل يف اكتَسبه الذي
من ساعاٍت بضع فقبَل طويًال؛ يرتدَّد لم هذا برغم لكنه الُجدد. أساتذتُه له تمنَّاه ربما الذي
امرأة ولدهشِة كاتبًا، املدعو الرشيرة، املالمح ذي الهيئة، الزَّريِّ النعسان، الصبيِّ وصول
الغرفة بتنظيف مشغولًة تكون أن املفرتض كان الغسالة، تُدعى البرص، ضعيفة عجوز
ومن يقظة؛ ُحْلم يف استَغَرق الحيزبون، تلك ف َرصَ بعدما كوك! السيُد الغرفَة دخل القِذرة،

قائًال: نفسه يُناجي راح ثَمَّ
رابحة!» صفقة هذه جيد؛ آالف! وثالثة آالٍف سبعة ال؛ جنيه! آالف «عرشة

القصة. هذه ستُبنيِّ كما الكاهن، نظر يف رابحة صفقًة الواقع، يف كانت، ربما وهكذا
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إىل هناك من نظرتَه حوَّل ثم كتبه، أرُفف إىل انتباٍه دون من يُحدِّق املحامي أخذ
تلك يف أفكاُرهم املذخورِة األفاضِل أولئك ِمن أيٌّ يُوبخه لم األسود. باللون املدهون السقف
بتأثريها تلقي الخرافُة كانت قريبة. سماءٍ من السقف عرب اللوُم إليه نفذ وال البديعة، املقابر

املوكِّلني. عىل
وال ِقسمتي تكن لم خاصة. إلهيٌة عنايٌة األمَر رتَّبَِت لقد «إذن قائًال: املحامي واصل
هذا وخدَع نريدهما.» اللذَين الجزأين إىل بالفعل األموال مت ُقسِّ لقد أندروز. األب قسمة

األمر. هذا يف تحايٍل أي يمارس لم بأنه وأوهمها تقريبًا نفسه الحصيُف الرجُل
هذا املوحدة؛ السندات من آالف ثالثة املقدسة. لكنيستنا هذه كاملة؛ آالف «سبعة
رائع! واحد. لكل جنيًها وخمسون سبعمائة أربعة؛ ثالثة، اثنان، واحد، فْألَر. ألقاربه. املبلغ
املال أن الحظ ُحسن من الرس. ويحفظون الوديعة، يديرون سوف املوثوقون الوصية ُمنفذو
التساؤالِت نحن قسمتُنا ستُثري كانت ربما السندات. من واحدٍة مجموعٍة يف كله يُستثمر لم

نفَسه. املحامي مناجاُة مضت النحو هذا عىل املشاكل.» وتُسبب
وأمسك وجلس، توقف، ثم وذهابًا؛ جيئًة ورشته أرضيَة يَذَرع وراح مكانه، نهضمن

يده. يف قلًما
الوصيِة ذي ملنفِّ إن «ال! يسمعه: أحد َة ثَمَّ يكن لم ولكن مسموع شبه بصوٍت وصاح
مالمحه يف عابسٌة ابتسامٌة وَرسِت باختيارهم.» وصاياي أبدأ ما عادًة وأنا األوىل، األولويَة
فيه: يقول بُظرفه، املشهور ميلر، جوزيف السيد الراحُل قاله تعليًقا تذكَّر لقد الصارمة.

للوصية.» ذًا ُمنفِّ تجعلني أن عىل تشاء، ملن ممتلكاتك «اترك
أسقف الوصية منفذي أول كان كاتب. أي مثل واضح، بخطٍّ يكتب بدأ اللحظة هذه يف
إقليٍم أيِّ من وليس إنجليزيٍّ أسقفيٍّ بلقٍب حينئٍذ يَنعم كان والذي الكاثوليكي، املقاطعة

أجنبي.
فليكن.» للوصية؟ ٍذ ُمنفِّ من أكثر هناك يكون أن ينبغي «هل

مناسبًا.» هذا يبدو لن ربما ال؟ ولَِم نفيس؛ أُعنيِّ للوصية؟ ثانيًا ُمنفذًا أُعيِّنه عساي «َمن
يكون أن يعرتضعىل ربما العجوز الرجل أن واعتقَد امُلوِيص. يَر لم أنه املحامي تذكر
هذا بمثل باالصطدام الخطة بإخفاق ليخاطر كوك السيد يكن ولم ُمحاميًا، الوصية ذ ُمنفِّ
واَفَق حال يف شقته، وعنواِن كوك باسم مللئه النيُة وبُيِّتِت الثاني، لالسم فراٌغ ك فُرتِ الرضر.

امُلوِيص.
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اآلالف بالسبعة التوصية املناسب من يكن لم إبطاء. غري من الوثيقة بقية أُِعدت
لقد قانونًا. الغيًة الوصيَة سيجعل هذا كان وواضحة؛ مبارشٍة بطريقٍة الكاثوليكية للكنيسة
املناسب من يكن لم بعيد. زمٍن منذ ، برملانيٍّ مرسوٍم يف الترشيعية، الهيئة ِحكمُة هذا أعلنت
عالوًة هذا؛ عىل امُلحتَرض امُلويص يعرتض ربما فيها. واضًحا االستفادة حقَّ الكاهن إعطاءُ
األمناء أحد رعاية يف املاُل يُرتك أن بدَّ ال روما. كنيسة لسياسة مخالًفا هذا كان ذلك، عىل
حي ُمرشَّ إىل لألبد االنتفاع حق أو الفائدة وصول لضمان وذلك تقي، هدٍف تحقيق أجل من

املهمة. هذه تتوىلَّ التي كوليدج، رومان ذا كنيسة
امُلستفيد له امُلوَىص مقام لتقوم اإلنجليزية الخريية املؤسسات إحدى تحديد من بدَّ ال
األب بكنيسة ُملحقٌة للبنات مدرسٌة هناك كان هذه؟ تكون عساها مؤسسة أي املرياث. من
فكرة كانت الفكرة. يف بالفعل لطيٌف يشءٌ َة ثَمَّ كان تماًما. مناسبة هذه ستكون أندروز؛
فكرًة الفتيات، لتعليم وتخصيصها البخالء، أحد من إسرتليني جنيٍه آالف سبعة استنقاذ

رائعة.
منفذي وعناية حفظ يف جنيه آالف سبعة مبلغ يُوضع «أن املحامي: كتب وهكذا
املشار املدرسة ودعم لصيانة األبد إىل السنوي والدخل األرباح حصص صوا ليُخصِّ الوصية
الحيطَة الحاِذُق الِحريفُّ اتخذ لقد دائم. وجود لها يكون ال ربما املدرسة تلك أن غري إليها.»
رشطية، فقرة أو «استعهاد»، املحامون يُسميه ما خالل فمن سهولة. بكل االحتمال لهذا
ملؤسسٍة يُخصص وأن املال يُستبقى أن يجب موجودًة، املدرسة تلك تَُعد لم حال يف بأنه
الوديعة. عىل الحصول فشل خطر من الحال التخلُّصيف من تمكَّن بها؛ شبيهٍة أُخرى خرييٍة
بهذه أمواًال يستخرجون كانوا الذين البارعني الناس إن رضوري؛ آخر رشٌط َة ثَمَّ كان
العائدات وإبقاء استثمارها، حماية عىل يحرصون كانوا ُمحتَرض بخيٍل حوزة من الطريقِة
األوصياء أحد تُويفِّ حال يف أنه عىل تنصُّ رشطيًة فقرًة كوك السيد أدخل لقد أيديهم. يف
الترصف، عىل قادٍر غري أصبح أو ضعف أو البالد، خارج لإلقامة ذهب أو املال، عىل
ذلك؟ بها سيعمل التي اآللية توضيح الرضوري من هل زميل. تعينُي اآلَخر للويص يجوز
يف العامة من لألمور الخارجي املظهر مقبولية عىل للحفاظ سيُعنيَّ الذي الشخص إن
امَلعنية كومونز دكتورز جمعية إىل يوًما يذهب قد فضويلٍّ شخٍص أي وعيني امُلوِيص، عينَي
للكنيسة شخصتابع —مجرد البارع كوك السيد ليفحصأداء شلنًا ويدفع لندن، بمحامي
كاهٌن يُرشح قد الحالة هذه ويف مسئوليته؛ عن للتخيلِّ يُْدعى ربما، أو —سوف، الكاثوليكية
كما هذا ذ يُنفَّ ربما الكنيسة. إىل فعالٍة بطريقٍة املال وصول سيُضمن الطريقة بهذه آخر.
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يشءٌ َة ثَمَّ يكن لم أحد؛ يعلم لن هناك. موظفوه تمنَّى كما أو روما، يف املجامع أحُد تمنَّى
تحقيًقا. يتطلَّب حتى

تعتقدان إنكما يشء! أي فعل عىل قادًرا يكون يكاد خليٌط ماهر؛ ومحاٍم ُمحتال، كاهٌن
كاريه؛ ماتورين أقرباء من استُِلبَت قد األقل، عىل ثُلثَيْها عىل يربو ما أو البخيل، ُمدخرات أن
— فرنسا جنوب يف كبريًة، مسافًة عنه يبعدون وهم — الذين الفقر، يف الغارقني أولئك
وتعتقدان الحياة، قيد عىل العجوَز امَلنفيَّ أن واضحٍة غري ُمبهمٍة فكرٍة سوى لديهم ليس
إنجلرتا يف الوحيدان الشخصان واملحامي، الكاهن أيها أنتما، خرافية. ثروًة جمع قد أنه
أٍخ أو أخٍت أمام الوقت من ُمتسٌع يُوَجد ربما كاريه. ماتورين أقارب أسماء يعلمان اللذان
األرجح، عىل هذا، مثل لرجٍل ذلك سيكون البائس. الوحيد لهذا أخريًة حبٍّ تحية ليُقدِّما
مع لكنكما ُمحتَرض. رجٍل ألي عزاءً حال، أي عىل سيكون، دينكما. طقوس من تعزيًة أكثر
يشءٍ أي عىل فرنسا يف كاريه عائلة إلطالع نصيبًا تدبريكما أو خطتكما يف تجعالن ال ذلك،
إنك محبة. أيَّ لهم يُضمر ال أنه تزعم أندروز، األب أيها أنت، امُلحتَرض. أخيهم بخصوص
وصلة األرسة حقوق عن دافعَت قد وإنك لكنيستك، كلها ُمدخراته يَهَب أن أراد إنه تقول
بعض سيكون الفقراء. أولئك بني جنيه ٣٠٠٠ حوايل توزيع عىل التائب حثثَت وإنك الدم،
هذه يف ترصيحك أسوق سوف تزُعمه. ما حقيقة يف ليشكِّكوا يكفي بما حقريين الناس
عن دفاعك أنَّ ذلك، مع مؤِسف، َألمر إنه وقيمته. مصداقيته عىل يحكم القارئ وأدع القصة،
لكنني أسمى، ما دافٌع عندك كان ربما إليه. وصل الذي الحدِّ عند ف توقَّ قد األرسة حقوق
طريق عن دبَّرت، قد فقط أنك لو لألمر. الخارجي الشكل عىل تحافظ أن أردَت أنك أعلم
جنيه و٣٠٠٠ لألقارب جنيه ٧٠٠٠ بإعطاء — الرتتيب لتعكس الديني، تأثريك ممارسة
خادُم فعله ما كل توضيَح أُغِفل أالَّ عيلَّ لكن شك. دون من أفضَل بدا األمر َلكان — للكنيسة
ألقارب كاهنه، مع بالتعاون بامُلحاماة، امُلشتِغل عبُدها أو إنجلرتا، يف الكاثوليكية الكنيسة
أنهم يُفرتَض أو الحياة، قيد عىل وأخت أَخوان كاريه ملاتورين كان فقد كاريه. ماتورين
وأنجبْت تزوََّجت بعدما أخٌت له يت تُوفِّ فقد الوصية؛ هذه كتابة وقَت الحياة، قيد عىل كانوا
بينما املتاح، املبلغ من جنيًها ٧٥٠ الحياة قيد عىل اللذين الشقيقني من كلٌّ أُعِطي أطفاًال.

الثالثة. أبنائها بني اة امُلتوفَّ األخت حصُة مت ُقسِّ
ليستمتع وخرج أخرى، مرًة كرسيه نهضعن معني، حدٍّ إىل ُمهمته املحامي أتم بعدما
استمتع وربما بمهارة، عمله أنجز لقد ملصنعه. املجاورة امُلعتمة املنطقة يف صباحيٍة بتمشيٍة
بها يشُعر أن املمكن من كان التي امُلرِضية األشياء من البسيطة. الحقيقة هذه بإدراكه
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ومفهومًة، واضحة، كانت الكتابة أن ينبغي، كما يُقدِّروها أن بإمكانهم كان لو نعمته، أولياءُ
إن املهمة. ألداء مهرطٍق بناسٍخ يُستَعْن لم الرس؛ عىل آَخر شخٍص أي يُؤتمن لم وجلية.

للقارئ. واضحًة ستكون ذلك من الفائدة
األخري، غرفة يف للُمشاَورة أخرى مرًة بالكاهن املحامي انفرد اليوم ذلك ُظهر بعد
بنظرة امُلخلص صديقه عىل وأنعم الوثيقة، طاَلع عندما بلطٍف امُلقدَّس األب وابتسم

استحسان.
نحٍو عىل املقدَّسة كنيستنا تجاه واجبك أدَّيَت لقد بني. يا صنًعا «أحسنَت الكاهن: قال

ممتاز.»
عادت ذلك بعد اإلطراء. ه رسَّ لقد القاسية. املحامي مالمح عىل باهتٌة ابتسامٌة انزلقت
العمل. هذا يف اشرتاكه صواب حول الهواجس أزعجته لقد امُلعتادة. رصامتها إىل مالمحه
مجلس أعضاء بها سمع لو ماذا واحتياطاتهم؟ ِحيَلهم كل برغم الخطة، أخفقِت لو ماذا
آجًال أو عاجًال أصبَحت أو القضية يف قوا حقَّ لو ماذا للمحامني؟ إْن لينكولن جمعية إدارة
من الخوف من تماًما يتخلَّص أن البتة يستطع لم البداية من قضائي؟ تحقيٍق موضوَع

أمرهم. اكتشاف
القانونية، املهام كلِّ رُجِل ُمحاميه، نحو االزدراء من بشعوٍر الكآبَة هذه الكاهُن الَحظ

بشأنها. شيئًا يُقل ولم
من شيئًا يستفيدا لن شاهَدين إىل نحتاج «سوف الفظاظة: من بيشءٍ كوك، السيد قال

الوصية.»
ما باملحاماة العلم من لديَّ إن لهما. سنحتاج «بالطبع الحارض: الساخر الجواب كان
أن أريدهما مما أكثَر يَريا لن شخَصنْي لألمر؛ ُمناِسبني اثنني زُت جهَّ وقد ذلك، ألُدرك يكفي
لك د أتعهَّ آَخر، يشءٍ أيَّ يَريا لن لكنهما العجوز، الرُجل توقيع عىل يَْشهدان سوف يَرياه.

بذلك.»
اآلن. التدابري كلَّ امها وُخدَّ الكنيسة أصدقاءُ اتَّخذ لقد

الحالة يف كاريه ماتورين يكن لم امُلحتَرض. الرجَل السيدان زار بقليل، ذلك بعد
ُمجاِدًال وجداه بل عا، توقَّ كما كئيبًا صاغًرا النهار تأثرياُت تجعله لم عاها؛ توقَّ التي الذهنية
قال الطبيب. أخربه كما للغاية قليًال حياته من امُلتبقي كان إن فيما يُشكِّك كان وعنيًدا.
التذرُّع يف وأَغَرق التعايف، يف أمٍل كل عن بالتخيلِّ يُوحي هذا ألن وصية؛ يرتك أن يودُّ ال إنه

التوريث. يُكِمل ال كي ُمبتذلة أخرى كثرية بمعاذير
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ُمدبِّرَة إحداهما كانت كاريه. يسكنه الذي البيت لزيارة امرأتان أتت املحاَدثة هذه أثناء
األفضال. من بالكثري له تَدين سيدٌة وهي ُمعلمة، األخرى وكانت الكاهن، منزل

الكاهُن به أجاب الذي امُللغز شبه الردَّ تُفرسِّ زيارتهما إن دورهما. تخيُّل املمكن من
يَر لم إذا الغيًا سيكون الخريي التوريث أن قال، كما يعلم، امُلقدَّس األب كان املحامي. عىل
الوثيقة تُذيَّل لم وإذا عليه، ع يُوقِّ وهو امُلوِيصَ شخصية منفعة أي من ُمتجردان شخصان
السيدتني هاتني من طلب قد منه، لطيٍف نظٍر ِببُعد أندروز، األب كان كذلك. بتوقيعهما
امُلحتَرض. امُلوِيص رسير إىل — باالحرتام تُوحي مسافًة وبينه بينهما جاِعلتنَي — تتبعاه أن
ألداء الجريان، من امُلستأجرين بعض أو وابنته، البيت مالك عىل االعتماُد املمكن من كان
أنه الكاهن حصافة من لكن امُلحتَرض، الرجل وصية عىل الشهادة من التافهة املهمة تلك
امُلقدَّس. القربان يتناولون ن ممَّ ُمخِلَصني شخَصني سوى أحٌد الرشف ذلك ينال أال قرَّر
من أكثر األحداث يف امُلتواضع الدور هذا يؤدي أن ه سيرسُّ كان أحٍد من ما أنه شك وال

السيدتني. هاتني
ُعضاٌل. عناٌد كاريه اعرتى فقد كذلك؛ تسري أن لألمور يُقدَّر لم لكن

عليها بدا التي الهيئة تَخيُّل إن الشارع. باب عىل ع امُلتوقَّ صديقتَيه طْرَق الكاهن سمع
الهلع، يُشبه بما امُلثقَف صديَقه نظرتُه أصابْت لقد وصفها. من بكثرٍي أسهل اللحظة تلك يف
املاكرة النظرات تأثري تحت تَُخنْه لم الواهن البخيل شجاعة أنَّ للدهشة يدعو ا ممَّ لكن

االعرتاف. كاهن بها رَمَقه التي امُلسترتة
القارئ يكون قد كما الصحيح»، «الدين إىل ينتمي يكن لم الذي — البيت مالُك بدأ
األعمال صحيح عن يعرفه ما مع تماًما متوافٍق غري يشءٍ حدوث يف يرتاب — تصوَّر
لهما يسمح لم ذلك. من أكثر التقدُّم من السيِّدتنَي ومنع الشارع، باب فتح الروحانية.
يُريدها، كان فرصًة الرسالُة منحته وقد باسَميْهما. ُمستأجَره يُعِلم أن قبل َرج الدَّ بصعود

شكوكه. أسوأ عزَّز ما ووقع املوت. مسكن يف يجري كان الذي ما لريى
«قل قائًال: الصرب النافد الكاهن وصاح الجميلتنَي، الضيفتنَي اسَمي الرسول أعلن

قريبًا.» بهما ألحق سوف اليوم. أريدهما ال لبيتيهما، تعودا أن لهما
من يتميَّز وكان األمل، خائب باملذلَّة، شاعًرا ُمرتبًكا، الكاهن كان وعد. مثلما وفعل
يرجو وكان املكر، سببه كان ربما أو الكربياء، من نابًعا كان ربما يُخِفيَه، كي َجِهد َغيٍْظ
أو املناَقشَة يُِطل لم لذا كاريه؛ ماتورين توقيع من أخرى مرًة بتمكينه املَرُض ل يُعجِّ أن

السيدتنَي. رجوع بعد دقائق عرش من أكثر املقابَلة
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األخرية. أنفاسه يلفظ الذي البخيل عىل أثَّر مما أكثر امُلغلقة الغرفة جوُّ عليه أثَّر لقد
طوال صامتًا ظلَّ الذي — املحامي رأى النقي. الهواء من نسمٍة إىل الروحاني الرجل تاق
الذي وجهه لون خالل من الكاهن رغبَة رأى أنه إليه، ُخيِّل أو — املقابلة من األخري الجزء

. يتغريَّ أخذ
يستغرق ما أكثر التفكري يف يستغرق الناس، من غريه كثريين مثل العدل»، «صائغ كان
كان التفكري. يف تماًما ُمستغرًقا اآلن كان فقد صمِته، من الرغم وعىل الصمت. فرتات أثناء
داخَل القانونيِّ الذكاءِ من الوصية صائُغ ماَرس لقد الطوارئ. يف عليه يُعتَمد رجًال كذلك
مارسه مما أكثر دقائق، خمس غضون ويف كاريه، ماتورين ُعليَّة يف وهو الهادئ، صدره
امُلحتَملة االعرتاضات كل كثرية. لساعاٍت نفسه يُناجي أن له متاًحا كان حيث غرفته؛ يف وهو
مرَّت أصدقائه وعىل عليه األخطار كل مخترصة. واحدٍة فكرٍة يف أمامه تركََّزت الوصية عىل
اآلَخر، هو كان، تباًعا. أجزاؤه تمرُّ ُمثرٍي بانوراميٍّ منظٍر مثل التشبيه) جاز (إذا بخاطره

النتن. الغرفة هواء ومن الَهِرمة، لضحيته املنفرة الحرضة من بهروبه سعيًدا
تحصل أن ينبغي اإلجراءات. من جديدًة سلسلًة ابتكر لقد عقله. العقباُت شحذت لقد

الزَّحف. عن املوت إيقاف باإلمكان يكن لم إذا تنتظره، الذي مرياثها عىل الكنيسُة
يتحرك. ذلك أثر عىل الفصيح لسانُه وبدأ قلبه، يف العزَم هذا يُضِمر املحامي كان

فعلها، يف راغٍب غري كنَت إذا الطيب، سيدي حسٌن، «حسٌن، قائًال: كوك السيد علق
نُكِرهك.» فلن

العجوز. وارتجف إشارة، امُلقدَّس األب أشار
صاح ثابتة ولكن ُمتقطعٍة وبكلماٍت جديد، من كلها شجاعته كاريه ماتورين استجمع

قائًال:
اتركاني.» ستقتُالني. إنكما أُويصبيشء. لن أموت؛ لن أنا قاني «صدِّ

اهدأ، يومني. أو يوًما األمر يف لتُفكر نرتكك سوف صديقي، يا «اهدأ قائًال: املحامي ردَّ
تنفعل.» ال

الوسادة، وضع عدَّل بالغٍة وبرقٍة االستلقاء، عىل البخيَل ساعد يتكلَّم هو وبينما
القلق. شديد رأٌس عليها ليسرتيح

اإلشارَة صاحبُه أدرك الخشنة. األريكة عن عينَيه وحوَّل «اهدأ.» جديد: من وقال
بسهولة.

حالك. كيف ونرى مثًال، الخميس يوم يومني، أو يوٍم بعد أخرى مرًة نزورك «سوف
اللقاء. هذا يف قيلت كلماٍت آِخر هذه كانت تنفعل.» ال أرجوك
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مسكن إىل ذهبا املنزل. صاحب يُودِّعا أن دون املنزل، واملحامي الكاهُن غادر ثم
لضمان تليها والتي القادمة الخطوات يف فعله ينبغي ما يُناقشان راحا وهناك الكاهن،
إىل وسَعيا عليها اتفقا التي الخطة فوًرا تظهر سوف جنيه. آالف السبعة عىل الحصول

تنفيذها.
القصة. هذه يف االعتبار يف يؤخذان ال لكنهما الحَدثني، بني الفرتة تخلَّال انقىضيومان
الرباعات، د امُلتعدِّ امُلثابر املحامي كوك، السيد باستثناء القضية، يف الضالعني من أحَد ال
العجوز لزيارة واألربعاء الثالثاء يومي خالل ُمطلًقا الطبيب يذهب لم اهتمام. أيَّ أَوالهما
أو ترياق، أو مساحيق، أو دواء، لحبوب محتاًجا كان إن لريى كاريه ماتورين املسكني
اللذين االستوائي املرنطة نبات وجذور النبيذ عىل حصل قد البخيل كان إن لريى أو غسول،

الدواء. من نفًعا أكثر السبت يوم يف يَُعدُّهما كان
فراش عىل راقًدا بخيًال َة ثَمَّ أن السبت يوَم أُخرب إن ما الذي — أندروز األب يذهب لم
الثالثاء يوم البائس العجوز ذلك لزيارة ُمطلًقا — كاريه رسير جوار إىل أرسع حتى املوت،
مدة ُعليته يف وحيًدا واملحامي والكاهن الطبيب تركه قد ماتورين املسكني إن األربعاء. أو
الحقيقة، يف كان، لقد املدة. هذه طوال العمل عن عاطًال يكن لم األخري السيد لكن يوَمني؛

اليشء. بعض منشغًال
صكٍّ نموذج أو َصك، عمل وطلب إنجالند، أوف بنك إىل ذهب الثالثاء يوم صباح يف
نقل من ذلك، إىل ماَل حال يف امُلحتَرض، الرُجَل يُمكِّن سوف — ا عامٍّ توكيًال ى يُسمَّ —
علم كما البنك، مسئولو طلب رسيره. يربَح أن دون كنيسته، حي مُلرشَّ جنيه آالف السبعة
الخميس يوم بنفسه وذهب امللكية. نقل يف التوكيل هذا ليُِعدوا يوَمني سلًفا، املحامي السيد
كانت وثيقتنَي إتمام عىل باجتهاٍد كذلك عمل لقد يُريده. كان الذي امُلستند عىل وحصل

جديد. من كاريه يزور أن قبل يُجهزهما أن تتطلَّب الجديدة العمل خطُة
نيدل، ثريد شارع يف الواقعة العظيمة املؤسسة املحامي غادر أن بعد الخميس، يوم يف

تاون. سومرز يف الكاهن منزل إىل لديه بأقىصرسعٍة ه توجَّ
يزال ال إنه لرؤيتك. سعدُت «حسٌن، تابعه: دخول عند بفظاظة، أندروز األب صاح
اإلثنني.» يوم منذ لرؤيته أذهب لم أني مع املراقبة، تحت املنزل وضعُت لقد الحياة. قيد عىل
إلنجاز دوري أدَّيُت قد إنني تقول أن ع أتوقَّ يُرام. ما عىل يشءٍ كلُّ يسري أن «أرجو

املقدسة.» كنيستنا وتقدُّم مجد أجل من أجلها، من أنفسنا كرَّْسنا التي املهمة
احتمالية ومن بالجائزة، الفوز عدم من يخىش بدأ أنه الحقيقة نِزًقا. امُلقدَّس األب كان

القِذر. العمل انكشاف
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أن افرتضنا لو املهمة. تلك يف الوقت من ا جدٍّ الكثري أمضيَت «لقد الكاهن: أجاب
املقدسة كنيستنا لدى حينها ليصبح كان ما بَدورك، قيامك أثناء مات قد كان العجوز

عليه.» لتشُكرك الكثري
ح ومىضيوضِّ البنك؛ مسئويل ذنب بل ذنبه، يكن لم الذنب أن تهيٍُّب يف املحامي أوضح

استغرقه. الذي الوقت استثمار أحسن أنه كيف له
جميٍل بخطٍّ ُكتبت ثم بنفسه، مسودتها أعدَّ قد كان وثيقة، جيبه من املحامي أخرج
إىل نظر عندما املحامي عينا التمعت املحامني. أعمال يف متخصٍص قرطايسٍّ بيِد َرقٍّ عىل
كاريه كان بموجبها خادعة، وثيقًة كانت هبة». «سند كانت لقد عمله. من الجزء هذا
الحال يف جنيه آالف السبعة سينقل الرسمي التوكيل بواسطة أو أمواله»، عن «سيتخىلَّ
كان إذ الوصية؛ عىل هينة ميزة يحمل السند هذا يكن لم أوصيائه. ملكية إىل ملكيته من
بموجب عليه ستحصل الحكومة كانت ذلك، من يقرب ما أو جنيه، سبعمائة مبلغ سيوفر
يف قيمًة األقل امليزة هي ربما امليزة هذه كانت وإن الوصية؛ حالة يف الرتكات رضيبة قانون
فإنها خاصة، ملكيًة إال تُمرر ال عندما هذه، مثل وثيقًة أن فكرُة واَسته لقد املحامي. نظر

إدراًجا. أو تسجيًال تتطلَّب ال
جهلهم بسبب كانوا، وملا ا، جدٍّ بعيًدا تسكن بالكامل كاريه ماتورين عائلة كانت ملَّا
فقد الخبيثة، املؤاَمرة هذه غموض حل من يتمكَّنوا أن احتمالية عن تماًما بعيدين امُلطِبق،
الخاصة. مكيدتهم طريق عن العقاب من فعليٍّا إفالتًا حقيقًة، يبدو فيما ُمدبُِّروها، ضمن
يأذن حاَلما يموت أن للواهب يمكن ساعتها هذا. الهبة سند تنفيذ هو فعلُه تبقى ما كل
سجالت يف البحث أصدقائه أحد من طلب أو البلد، هذا زار البخيل أقرباء من أيٍّا أن لو الرب.
غري أو مبارشٍة إشارٍة أدنى عىل تحتوي وصيٍة أيَّ يكتشفوا فلن كومونز، دكتورز جمعية
والبحث للتفتيش ُمتاحٍة وثيقٍة من أفضل هذا يكن ألم هذا. جنيه آالف السبعة ملبلغ مبارشة
ورقة االمتياز؛ هذا عىل للحصول شلٍن إنفاق إىل فضولُه يدفعه شخص أيِّ ِقبل من وراءها
من ظاهريٍّا، تحويًال جنيه آالف السبعة ملكيُة َلْت ُحوِّ بموجبها التي الودائُع فيها تظهر
املحامي كافأ الذي أندروز، لألب كوك السيد رشحها األشياء هذه كل تنكشف؟ أن شأنها

الرضا. عىل الدالة الخبيثة بنظرته ساعتها
فلن «إذن القانون: عن القليل يعلم قبل، من قال كما ألنه، متسائًال، أندروز األب علَّق

وصية؟» أي إىل نحتاج
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سيكون كاريه. صلعائلة امُلخصَّ آالفجنيه الثالثة مبلغ لدينا نعم؛ «أوه، املحامي: قال
عدة.» ألسباٍب وصيٍة عىل الحصول امُلستحَسن من

كأوصياء؟» الهبة سند يف املذكورون «وَمن املقدس: األب سأل
أضفُت لكنني السابقة؛ الوصية يف الوصية ذي ُمنفِّ كانوا الذين أنفُسهم «األشخاص
القيام عن فُت توقَّ إذا أو وفاتي، بعد يَخلُفني آَخر ويصٍّ كلُّ سيكون بموجبها، رشطيًة فقرًة

املقدسة».» الكاثوليكية الكنيسة من كاهنًا أو أسقًفا «إما الويص، بدور
«جيد!» فجأًة: الكاهُن صاح

أيًضا!» أعجبتك قد الوصية تكون أن «أرجو املحامي: قال
بها، يمكن التي السهولة من لدهشته — الذي الكاهن، ردَّ هكذا أعجبتني.» «نعم
امُلطلقة، أرضالحيازة باستثناء امللكية، صنوف كلُّ تُنتزع أن الحايل، الوقف قانون بموجب
أكاد «لكنني وأضاف: البخيل. أمالك من ى تبقَّ ما إىل شوًقا يتحرَّق بدأ — أصحابها من
مدخرات من جزءٍ من ما أنه واثق إنني كلها. امللكية نأخذ لم حني أخطأنا قد أننا اآلن أرى
الرفَض الكاهُن تذكَّر عندما جديد، من ثم، دينية.» صألغراٍض ُخصِّ ما إال سيُصان العجوز
أن احتمالية من فزٌع انتابه السابقة، الوصية لتوقيع العجوز الرجُل أبداه الذي القاطع
أيًضا الحكمة من كان ربما أنه املقدس األب ارتأى لذا نفسه؛ العناَد الليلة هذه الرجل يُبدي

ثروته. من صدقٍة بأخذ البخيل ألقارب والسماُح األصلية، بالقسمة االلتزام
جنيه؟ آالف الثالثة ستُوزع كيف وسأله: ُمحاميه، وجه يف بثباٍت الكاهُن نظر

أجزاء، أربعة إىل املبلغ م ُقسِّ لقد تماًما؛ أُعدَّت التي بالطريقة «حسٌن، املحامي: قال
مخترصٌة مسألٌة «إنها الورقة: يناوله وهو وأضاف، جنيًها.» ٧٥٠ منها جزءٍ كل قيمة
متكاملة لكنها كثريًا؛ ُمبسطة الوصيَة جنيه آالف السبعة اقتطاع جعل لقد للغاية. ويسريٌة
من ضخًما جزءًا اقتطعنا بأننا املتفحص للعقل يُوحي أن يُمكن ظاهرها يف يشء ال تماًما.

مبارشًة.» مالكها وفاة قبيل امللكية
محاميه. أعدَّه الذي البارع بالرتتيب الكاهُن انبهر

أن لو وصية أي لتحرير حاجٌة هناك سيصبح كان ما أنه املحامني بعُض أخربني
املسار يف التوريث. باتجاه جنيه آالف الثالثة انتقال ضمان مجرد كان منها الغرض
الوصيُة تنص كما سيُوزع املبلغ كان للرتكة، إدارة وثيقة وبموجب للقانون، الطبيعي
جنيه آالف الثالثة إدارة تُسلََّم أن الواقع، يف والوحيد للوصية، الحقيقي الغرض كان تماًما.
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بمنع لهم، بامُلوَىص اتصاٍل عىل جعلهم خالل من بدورهم، سيقومون ُموالني، ألوصياء
جنيه. آالف السبعة آخر؛ مايلٍّ مبلغ وجود الواقع، يف أو استخدام، يف التحقيق

اتُِّخذَت؛ قد االستعدادات كل لكن الحرون. الرجل لزيارة بعُد حان قد الوقت يكن لم
تسميته عىل اآلن سأتجرأ فيما أساسية أدواًرا يا أدَّ اللذان الفاضالن الرجالن رأى ولذا
منعطًفا املحادثة بقيُة اتخذت بها. حظيا وقد املتعة، من لقليٍل َلني مؤهَّ كانا أنهما باملؤامرة،
ورشابًا طعاًما امُلضيُف يُقدِّم عندما عشاء مائدة أيِّ عىل عادًة يحُدث كما بالحياة، ُمفعًما

الضيوف. ألحد يُقدمه أن أندروز األب مقدور يف كان الذي كذاك جيدين
حان، قد أخرى مرًة كاريه ماتورين لزيارة املناسب الوقت أن الكاهن اعتقد عندما
قبل، من بها القارئُ ُعرِّف سيدة، أحدهما كان آخَرين؛ شخصني صحبة يف بيته يف كان
ل تُكمِّ — أيًضا هنا نذكر أن يمكن مثلما — هذا قبل من وكانت ُمعلمة، تعمل كانت
يُوصف. أن عىل اآلن يُوشك الذي العمل نوع من قليلة غريبة بأعماٍل املزعومَة وظيفتها
آنذاك املرصيفُّ ذلك وكان مستقل، َمرصيفٍّ لدى كاتبًا كان أخرى، وبعبارٍة سيًدا، اآلخر كان
واألرستقراطيون الدين رجال وكان جاردن، كوفنت لسوق املجاورة املنطقة يف عمًال يدير
سنواٍت قبل أفلسمرصُفه عندما شديدًة معاناًة عانوا وقد عنده، ُمهمني عمالء الكاثوليكيون

مضت. قليلة
أن بعد الرشيرة املكيدة هذه عىل الشاهَدين ليكونا والرُجَل السيدَة أندروز األُب دعا
عن املهرطقني أعني لحجب حصيفًة خطوًة هذه كانت ثَم ومن الحاسمة؛ مرحلتها بلغت
يف ماًال، يملكون الذين بالتائبني املعارصون، الكاثوليكيون الكهنة يفعله أن يمكن ما رؤية
األب وصف لقد األخري. مثواها إىل الروح انطالق تسبق التي الدقائق أو الساعات أو األيام
ترى، أن عىل تقدر لن الشاهدين هذين أعني إن دقيًقا. وصًفا الشخصني هذين أندروز
متينة، مادية بروابط بها يرتبطان التي الكنيسَة يشني يشءٍ أي عىل بالتأكيد تشهد لن أو

الدينية. الروابط عن فضًال
كلهم امُلويص، عن غرباء كلهم وشاهدان، ومحاٍم، كاهن، املناسب. الوقت حان أخريًا
الرابع، عىل معتمدون لكنهم أرواحهم، عىل سلطاٌن لهم ليس منهم ثالثٌة جيًدا، اآلخر يعرف

كاريه. ماتورين منزل إىل جميعهم انطلقوا
بعض يرجو كان كما جسديٍّا أو ذهنيٍّا واهنًا كان وال للغاية، تعيًسا يكن لم كاريه لكن
تلك يف وكان جزئيٍّا، تعاىف لقد والثالث. الثاني يوَميَّ بني الفاصلة الفرتة خالل األشخاص،
القارئ، يستطيع األقل. عىل أسبوعني منذ عليه كان مما وعضليٍّا عقليٍّا قليًال أقوى الليلة

26



والبخيل الكاهن

بأي املمكن، من كان إن يُحدِّد أن األشياء، من ا جدٍّ الكثري يف الفصل مسألة له تركُت الذي
الكاهن. تصربُّ إىل أو الدواء، عن االمتناع إىل أو الطبيب، غياب إىل هذا يُعزى أن درجٍة،
ذاك، الربوتستانتي املنزل مالك تأثري إىل العنيدة الروُح تُعزى أن ما حدٍّ إىل املمكن من ربما
كثريًا بيته، يف غرفًة يستأجر الذي النزيل، يرافق كان لقد كلها. املكيدَة له بتدخُّ أفسد الذي
أجاز قد امُلجدِّف الرجل هذا إن قصتنا. اختصار سبيل يف تخطَّيتُها التي الفرتة أثناء ا جدٍّ
َرشف عىل الرِّيبة بظالل وألقى الصواب، سوى يشءٍ بأيِّ أندروز األِب سلوك يُوَصف أن
كاريه ماتورين ُحرِّض وهكذا كوك. السيد الكاثوليكية؛ للكنيسة الدائم القانوني املستشار
لن أنه عىل م وصمَّ االثنني، يوم بلَغها التي تلك من أشدَّ املارقة، الوقاحة من درجٍة عىل
بأالَّ املنزل مالَك أمر لقد بُخططهما. أو باملحامي، أو بالكاهن، اآلن بعد شأن أيُّ له يكون

املقبلة. املرة يف لزيارته يأتون عندما الزائفني األصدقاء هؤالء يُدِخل
املحامي ورائه ومن الكاهن، يتقدَّمه — كاريه إقامة محل إىل امَلوكب وصول عند

الباب. بحماية امُلضطِلع املنزل مالُك فتح — والشاهدان
«إن األخالقية: يكن لم إن العددية، القوة من فزٍع ِشبه وهو للَجمع، امُلضيف قال

اليوم.» يستقبلكم أن يستطيع وال للغاية، مريٌض كاريه السيد
املعلمة اعرتفت لقد بالطبع. عظيمًة املفاجئ اإلعالن هذا من الضيوف دهشة كانت
تام»، بارتباٍك «شعرت أنها ت، التزمُّ إىل منها املواعظية إىل أْميَل بلغٍة بعد، فيما الزائفُة
غريب». «يشءٍ وجود يتخيَّل بدأ أنه بسذاجٍة اآلَخر هو الكاثوليكي امَلرصيفِّ كاتُب واعرتف
الذي املنزل مالك وإىل بعٍض، إىل بعضهما النظرات يختلسان واملحامي الكاهن أخذ
ر التهوُّ ويف للسمعة، صيانٌة ل التمهُّ يف كان ل. التطفُّ من وحماه َرج، الدَّ أو املمر، سدَّ
معدودة، البخيل عمر من امُلتبقيُة الساعات وكانت وشيًكا، كان املوت لكن بها. ُمخاطرٌة
يف السائدُة املميزُة الصفُة انترصت إسرتليني. جنيه ٧٠٠٠ خسارة يف الرتدُّد يتسبَّب وربما
اعتقاده، يف الجائزة، كانت فقد ثالث. أو ثانيتنَي يف قراره فاتَّخذ حذره، عىل أندروز األب

املخاطرة. تستحقُّ
تقدير أجل من قدمه، حتى رأسه من املنزل صاحب تقيس الكاهن عنُي أخذت
لتوضيح الفرصُة يل فستُتاح األخري، عن أما عنهما. رأيًا وكوَّنَت املقاَومة، وقابلية االحتماالت
«جلبة» وقوع خشية إىل يدعو ما يَر لم إنه القوُل يكفي األول، عن وللكالم رأسه. يف دار ما

واندفاع. بجسارٍة الهجوُم ذ نُفِّ ما إذا
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األمام، إىل بنفسه أندروز األب ألقى الوقت، من الوصُف هذا استغرقه ا ممَّ أقل يف
من العائق أزاح ذراعه من وبرضبٍة الطريقة.» بهذه أُعاَمل ال «أنا نفسه: الوقت يف صائًحا

طريقه.
املرتَِجف، البخيل أمام ووقف الغرفة، مقبضباب وأدار الدَرج، بصعود الكاهن أرسع

الروحي. لهجومه ُمعاِرًضا ذلك برغم ظل الذي
حيث، الردهة؛ إىل واملحامي امُلرتبكني الشاهَدين املنزل مالك دعا وبلُطٍف ذلك بعد
املحامي، انتباَه وجوده أثار وقد للُمضيف، صديٌق آخر، سيٌد َة ثَمَّ كان عادية، غري وبمصادفٍة

مخاوفه. أثار قد يكن لم إن
إثر يف العلوي الطابق إىل تتبعني أن القارئ ُمخيلة من بالًغا كرًما يكون سوف

الكاهن.
عليه. ُمقبٌل أنا ما أدري ال اليوم. يشءٍ أي عمل أستطيع ال أنا وشأني، دعني «أرجوك
العجوز الرجل أسنان بني من باإلنجليزية، خرجت، التي الُجَمل هي هذه كانت تريد؟» ماذا

ببعض. بعضها تصطكُّ كانت التي
البائس أيها امُلقدَّسة، لكنيستنا الدينية هديتك وعدك؛ «أتسَحب بقسوة: الكاهن سأله

الحقري؟»
اليوم.» عملها أستطيع ال آخر. وقٍت يف لتأِت اتُركني؛ لكن ال؛ «ال،

«… يف وروحك القرب، يف جسدك سيكون غًدا اليوم؟ «ليس
أن يريد كان وكأنه يده التِعُس امُلحتَرضُ ومدَّ األوراق؟» أين سأفعل. سأفعل، ال؛ «ال،

الجملة. إتماَم تَجنََّب الكهنة، ألحد كلها الدنيوية ثروته وبنْقل قلًما، يُمسك
املحامي ُمناديًا الدَرج فوق من وصاح الغرفة، من بالخروج أندروز األب أرسع

«اصعدوا.» والشاهَدين:
يتنازل أن املمكن من كان الذي املحامي، أما الحال. يف الدَرج يصعدان الشاهدان رشع
وصاحب هو الغريب، ذلك وجود عدم ضمان سبيل يف املرياث من ينتظره ما نصف عن
غري املهمة إلنجاز الوسيطة الخطوة هذه أن لعلمه ولكن الُخَطط، له بتدخُّ يُفِسُد الذي املنزل
للصفقة، ُمراقبنَي يجعلهما أن التالية الخطوة يف يفعله ما أفضل أن رأى فقد للتنفيذ، قابلة

فيها. ُمشاِرَكني يكونا لم إن
جميع بذلك يؤمن مثلما البرشية، للطبيعة امُلتدنِّية بالدوافع عميٌق إيماٌن لديه كان
هذين لغروِر اإلشباع هذا مثل أنَّ اعتقد، هكذا فقط، امُلمكن من كان تقريبًا. مهنته زمالء
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وال التحديد، وجه عىل املحامي يعلم لم صمتهما. أو إخالصهما ينترصعىل ربما الشخصني
والرجل الكاهن بني الثاني» الطابق من الخلفي «الجزء يف يجري ما حقيقة بالحدس، حتى

الدعوة. فقِبال وصديُقه املنزل صاحُب أما ذنبه. يف الساِدر
وزاده شديد، اضطراٌب أصابه الغرفة، يدخل املنزل صاحَب الكاهُن رأى عندما

فظاظة. االرتباُك
هنا.» يُريدك أحد «ال الكاهن: قال

اآلدمي املخلوق ذلك عها يُوقِّ وصيٍة أو سنٍد أي أن يعلم كان لقد املحامي. انزعج
ما إذا تُلغى سوف بالغرباء، الوقت ذلك يف وُمحاٌط املوت، هاوية شفري عىل وهو الواهن،
هو فه ترصُّ أن تذكَّر عندما الرعُب وأصابه األوىل. الدرجة من ماتورين أقرباء اعرتضعليها
قْدِرها، من يَحطُّ كان التي رة املوقَّ الرشيفة املهنة تلك أقطاب ِقبَل من بشدة يُدان سوف
ما بحسب املؤاَمرة يف املشاركني كل عىل اللعنات يستنزل سوف العام الرأي أن يعلم وكان

آثام. من ارتكبوه
هداه الذي الكاهن، أما هنا.» يظل أن أرجو الجميع؛ َفْليبَق ينتظر، «َدْعه املحامي: قال
وجودهما. عىل اعرتاٍض مزيَد يُبِد فلم بقائهما، يف املحامي رغبة يُربِّر ما وجود إىل حدُسه

حدث. ما كل بعد فيما ا ليُقصَّ بالفعل، وصاحبه املنزل مالك بقي
أندروز األب أن يف للحظٍة يشك لم وألنه املظاهر، أبَّهة عىل ليُحافظ املحامي، ذهب
الرجل كان الوثائق. رشح يعتزم وهو كاريه رسير جوار إىل ذهب الطريق، د مهَّ قد كان
هكذا كثريين أُناٍس دخول بسبب يسرٍي ارتباٍك مجرد من أكثر ارتباكه كان الذي العجوز،
ينظر يِّ العامِّ عقل إن هذا. العدل» «صائغ عمل وجدِّية أهمية مدى من ُمرتعبًا حجرته، إىل
بإعدام أمًرا ن تتضمَّ ورقٍة فتُح كان وما الخشية، يُشبه بما الرَّق ورق عىل وثيقٍة إىل عادًة
الكرمشة صوُت فعل مما أكثر جأشِه رباطَة يُفقده أن يستطيع نفِسه كاريه ماتورين

هذا. الديني الهبة سنَد من الصادر
استطاعتها قْدر ص وتتفحَّ والكاهن، املحامي بني رسيًعا تجول الشاردة عينُه أخذَت
وظل البغيضة. ُمدخراته ليسلُبوه اللحظة تلك يف اعتقد، كما جاءوا، الذين اآلخرين، الغرباءَ
الشاحبة. برشته من بغزارٍة يرشح والعَرُق يرتجف، الكاهن، إىل نظر كلما مرٍة، بعد مرًة

آخر.» يوٍم إىل األوراق «اتركوا وقال:
نُطق والذي األمر، من االستياء عىل الدال التعبري هذا بسبب اهتياٌج الضيوف بني رسى

ذلك. املحامي والحظ املقدس. األب حرضة يف
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آخر.» موعًدا أحدِّد أن أحببَت، إذا أستطيع، نرتكها. سوف «حسٌن، كوك: السيد قال
أن وأمره ذراعه أمسك الكاهن لكن ويغادر، األوراق يطوي أن وشك عىل املحامي كان

ينتظر.
يعرف مخلوٍق من ما امُلحترض. العجوز وخاطب البايل، الرسير جوار إىل الكاهُن تقدَّم
يستطيع — املحامي حتى وال — الحارضين من أحد ال لغًة لكالمه اختار ألنه قاله؛ الذي ما
كل كانت بالفرنسية. امُلحتَرض البخيَل أندروز األُب خاطب ببطءٍ كاريه. سوى يفهمها، أن
لريشح الرطب الَعَرق وتُعيد تصطك، أسنانه وتجعل ماتورين، العجوز نبَْض ع تُرسِّ كلمٍة

جديد. من برشته من
امُلحترض البائس صاح بعدما طويًال ماهيته، كانت أيٍّا الفرنيس، الحديُث يستمر لم

ترتكوني.» ال عها؛ سأوقِّ نعم، «نعم، قائًال:
يُذِهب ربما أنه رأى مسألتني، أو مسألٍة توضيح عىل كوك السيد حرص ذلك، بعد
الهبة سند أن يف امُلتمثلة القانونية السخرية لكاريه أوضح لقد امُلهرطَقني. الشاهَدين َج تحرُّ
الحياة؛ قيد عىل بقي دام ما خاصته جنيه آالف السبعة مبلغ من أرباحه من يحِرمه لن هذا
سوف األوصياء أن برغم وأنه الحياة، مدى انتفاع حقَّ له يضمن السند أن له وأوضح
الربَح بإعطائه ُملَزمني فسيكونون ماله، يف العيني» «الحق املحامون يه يُسمِّ ما لهم يكون
حقِّ عىل كذلك يحتوي السند أن له أوضح كما الحياة؛ قيد عىل أنه دام ما املال ذلك من
أن آخر، قانونيٍّ سنٍد وبموجب حياته، أثناء وقٍت أي يف باستطاعته فإن ثَم ومن اإلبطال،
الحكيمة املعلومات هذه كل أن غري إليه. ماله وإعادة السند، هذا إلغاء األوصياء من يطلُب

صاحبه. وال املنزل مالك يفهمها ولم التائب، عىل غامضًة كانت امُلهمة
صاحَب ماتورين العجوُز رأى التفصيل. من نفسه بالقدر حت ُرشِ كذلك، الوصية
يشءٍ كلَّ يُعطى أن طلب الشخص، ذلك من نالها عَرضيًة أفضاًال تذكَّر وملا أمامه، املنزل
وضع ألنه هذا؛ عىل املحامي وال الكاهن يعرتض لم وفاته. عند وسلع ماٍل من املنزل يف

األمر. يكشف بأالَّ ٍد تعهُّ تحت املنزل صاحَب
سيضيع إسرتليني، جنيه ١٠٠ حوايل يساوي الذي اإلرث، هذا فإن الوصية، أُلغيت لو
شيئًا. يرث أن ينبغي اآلَخر هو املحامي أنَّ التائب عىل أندروز األب اقرتح الوايش. مثل عليه
املحامي رشع جنيًها. خمسني مبلغ لذلك وتحدد هذا. عىل املسكني العجوز التِعس ووافق

املبلغ. ن وُدوِّ ، أرصَّ الكاهن لكن رضوريٍّا، يكن لم هذا إن الُعرف، هو كما يقول،
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الحديثة القصة هذه أبطاُل وانسحَب رسميٍّا، عليها وُشِهد العديدة الوثائق َعت ُوقِّ
بالنجاح أنفسهم ليُهنِّئوا والتهذُّب، بالذَّوق يتظاهرون وهم أمكنهم وقٍت أقرب يف الرائعة،

ملكيدتهم. الحاسم
أيما املرُض أضعفه لقد الهينة؛ باملهمة الوثائق هذه عىل كاريه السيد توقيع يكن لم
ُمساعدته أن لدرجِة إنهاك، أيما بالفرنسية املقدَّس األب قاله الذي الكالم وأنهكه إضعاف،
ظهره وأسند يده، يف القلم ووضع فراشه، يف وهو أعىل إىل الكاهن فرفَعه صارترضورية.
والتوكيل الهبة، سند — الثالثة املستندات من واحٍد كلِّ عىل ينقش بوهٍن هو أخذ بينما

كاريه». «ماتورين اسَم — والوصية الرسمي،
قبل مات كاريه ماتورين أن لنفرتض تماًما. اكتملت قد عندئٍذ تكن لم الصفقة لكن
تصادف لو األوصياء. حيازة إىل حيازته من إسرتليني جنيه آالف السبعة مبلغ ينتقل أن
أقرب إىل فسينتقل املبلغ، هذا يف العيني» «الحق املحامون يه يُسمِّ ما يملك وهو مات أن
والسيد كاريه، أقرباء أقرب ظهري املوت، بني عنيٌف سباٌق َة ثَمَّ سيكون أقربائه. من واحٍد
املهام مختلف يؤدِّي الذي اإلنجليزية الكاثوليكية الكنيسة خادم كوك؛ أثناسيوس جون

القانونية.
ماتورين مع للمشاورات املساءَ أندروز األِب اختياُر يكن لم يشء، كل من الرغم عىل
يشءٍ أيِّ عمل دون حال لقد داهية. تخطيِط من نبع قد اختياره أن مع الرتتيب، ُحسن من
يوًما إن خريية. أفعاٍل من البخيل اتخذه ما إلنفاِذ رضوريٍّا يكون أن يُحتمل نفسه اليوم يف
أن شأنها من كان دقائق، بضع حتى — النتائج أثبتت كما — أو واحدًة ساعة أو واحًدا،
قانونًا سينتقل املال أن أم جنيه، آالف السبعة ستأخذ الكاثوليكية الكنيسة كانت إن تحدد

. املتوىفَّ أقرباء إىل
عىل للموِيص»، الخريية األهداف تنفيذ أجل «من بوسعه، ما كل كوك السيد فعل لقد
يوافق الذي الخميس؛ يوم إنجالند أوف بنك يف عملُه يمكن كان يشءٍ من ما تعبريه. حدِّ
الرابع. يومي السبت؛ يوم قبل إنجاُزه املمكن من كان عمليٍّا يشءَ ال قصتي. يف الثالث اليوم
ليشءٍ املمكن من يكن لم الرضورية. االستعدادات جميع املحامي أجرى ذلك، يفغضون
من — العارشة الساعة تحديًدا — ُمبكٍر وقٍت ففي ف؛ امُلثقَّ السيد هذا يقظة عىل يتفوَّق أن
سمساٍر برفقة البنك، إىل أجرٍة، عربة يف زيارٍة، يف ذهب الجمعة)، (يوم التايل اليوم صباح
يف وقتًا يُهدروا أالَّ املوظفني إىل ل وتوسَّ ُمعتقده، استقامة يف نزاع ال البورصة سمارسة من
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بُلداءُ للوالية العمل بهذا يقومون الذين والرشكة الحكومة موظفي إنَّ امللكية. نقل تنفيذ
أما قليًال. يُنشطهم إضايفٍّ أجٍر دفَع لكنَّ البطيئة. الحركة عىل مضبوطون أو اليشء، بعض
بيته. إىل وعاد االستعجال» «أموال دفع املرحلة، هذه يف الوقت بقيمة التام فِلَوعيه املحامي،
خالل العجوز يظلَّ أن ويرجو آخر، يوًما ينتظر أن إال بإمكانه يكن لم بديل. َة ثَمَّ يكن لم
من املزيد عىل الباعَث يُلغي وبذلك يموت، لئال يكفي بما جيدٍة صحٍة يف الفاصلة الفرتة

واملكر. الجهد
الكاهن وال الطبيب يُفكر ولم هالكه، إىل رسيًعا يهوي كاريه كان نفسها، الفرتة أثناء
ف يُخفِّ بأن وال دواء، له يُرسل بأن السيدين هذين من أيٌّ يهتم لم مواساته. أو مساعدته يف
الطيب الطعام وبعض ُمسكِّنًا، أو يًا، ُمقوِّ دواءً إنَّ فادًحا. ً خطأ هذا يبدو بصالة. عنه
أتمَّ قد شك، أيِّ دون من املحامي، يكون أن إىل حياته، يُطيال أن املمكن من كان امُلَغذِّي
اآلن عقله أصبح لقد األزمة. وقوع من الثالث اليوم يف حدثت التي املحنة لت وعجَّ عمله.
له تُسلَّم أن منه ويطلب الكاهن طلب يف يرسل أن يُقرِّر أحيانًا فكان تام. بُحطاٍم أشبه
ويستمدُّ الفكرة، عن يتوب مباَرشًة ذلك بعد كان لكنه عينَيه؛ أمام تُلغى أن أو امُلستندات،
الكاهن. لِحيَل باإلذعان الربَّ اسرتىض قد بأنه جزئي اعتقاٍد من باالبتهاج هزيًال إحساًسا
األخرى بعد ساعًة اقرتابًا يزداد كان لكنه الجمعة، يوم كاريه ماتورين اجتاز النحو هذا عىل

السبت. يوم واقرتب نهايته. من
الكهنوتية. الحيلة اكتمال ،١٨٤٧ عام مارس، شهر من السادس السبت، يوم شهد
تلك يف القليل إالَّ نام قد يكن ولم مبكرة؛ ساعٍة يف القِلق نومه من املحامي استيقظ
ناضٍج غريَ شابٍّا كان منذ الطويل التمرين من كاهٍن أيُّ يناله ما املحامي ينل لم الليلة.
يُشوِّهها، أو بصريته عىل ويُعتم الفطري، تَعاُطَفه يحجب كي الرجولة سنِّ تمام وحتى
بالفعل يكن لم لو الحقيقيَّني. ووضعه مظهره البغيضيف العمل هذا رؤية من نفسه ويمنع
اآلن. ُمستحيًال صار قد هذا أن يظن كان لكنه عنه؛ َلرتاجع بعيد، حدٍّ إىل فعله يف تمادى قد
الذي والفقر هذا، فعل لو نعمته أولياء من سيجنيه كان الذي العداء عن النظر فِبرصف
سوف املسلك هذا مثل اتخاذ أنَّ رأى فقد يواجهه، أن عليه سيتحتَّم والذي ذلك عن سينجم
موجوَدين أمره، اكتشاف تفادي احتمالية أو األمان، كان أمره. افتضاح من خطٍر يف يضعه
فعليٍّا، سالٌك، مساٌر َة ثَمَّ يكن لم يسلكه. أن منه ع يُتوقَّ الذي االتجاه يف ريٍب، دون من اآلن،

يسلكه. كان الذي ذلك غري
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أحد يف البورصة، سمارسة أحد مكتب يف كان اليوم ذلك صباح من العارشة بحلول
من يصل، أن ع يُتوقَّ يكن ولم بعد، وصل قد السيد ذلك يكن لم املدينة. يف الضيقة الشوارع

األقل. عىل أخرى ساعٍة قبل املدينة، ضاحية يف الواقع امُلبهج بيته
العجوز ذلك عن تنحرسرسيًعا الحياة كانت الغيظ. إىل يدعو تأخري جديٍد، من هو، ها
أحد عىل الجالس الكاتَب املحامي أطلع صربه، نفاد خضم ويف تاون، سومرز يف البائس
«األهداف أن له أوضح أنه لدرجِة األرسار؛ من عليه يُطِلعه أن له ينبغي ا ممَّ أكثر عىل املكاتب

قريبًا. السمسار يصل لم إذا تبُطل قد للُموِيص» الخريية
السيد كان مكتبه. باب إىل امُلهم السيَد ذلك حاملًة البورصة سمسار عربُة جاءت أخريًا
فيها املحامي أقحمه العربة من يُطلُّ الرجل بينما قادم. وهو فرآه العتبة، عىل واقًفا كوك

اآلخر. هو وركبها أخرى، مرًة
التحويل مكتب «إىل ا: جدٍّ جيًدا الطريق يعرف كان الذي للسائق، املحامي قال

املرصيف.»
هذا عن اعتذاًرا بوصفها الرجُل وقِبلها األمر، إليضاح الكلمات بعُض للسمسار ُقدِّمت

الالئق. غري االستعجال
كم أُحدِّد أن أستطيع ال البنك. إىل العربة وصلت األكثر عىل ثالٍث أو دقيقتنَي ظرف يف
امُلهم اإلجراء ذلك كان والنصف الواحدة الساعة يف لكن امللكية؛ نقل عملية إتمام استغرق

واقعة. حقيقًة
هل تُرى إنجالند. أوف بنك من خروجه عند املحامي مالمح عىل شديد قلق ارتسم

حيٍّا؟ يزال ال كاريه ماتورين كان
أخفقت لو ماذا واملحامي؟ الكاهن سبيل واعرتض املوُت سبق هل جوهري! سؤاٌل
عاقب لقد للكنيسة. واألذى والعار له، واإلفالس الفضيحُة األخرية؟ املرحلة يف كلها املكيدُة

اليوم. ذلك ُموجًعا عقابًا كوك السيَد الضمريُ
املحامي، استوقفها فارغة. أجرٍة عربُة به مرَّت لحظًة، األمر يف ليُفكر ف توقَّ عندما
كان وملَّا تاون. سومرز يف معنٍي شارٍع إىل يُمكنه ما بأرسع يتَّجه أن السائق من وطلب
بالسكة يسافر مسافًرا تُرسُّ برسعٍة األرض عىل جرى فقد الجيدة، الخيول من الحصان

البطء. شديدة ذلك برغم كوك السيد عدَّها رسعة لكنها الحديدية،
البخيل. مسكن إىل العربُة وصلت معقولٍة مدٍة بعد

شخصيٍّا. املنزل مالُك له فتح الباب. وطَرق العربة، من املحامي ل ترجَّ
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يُنطق. لم سؤاٍل عىل الرد هو هذا كان سيدي.» يا مات «لقد
موته؟» عىل مرَّ «كم

سيدي.» يا تقريبًا «ساعٌة
هكذا.» ا جدٍّ طويٌل وقٌت مرَّ يكون أن يمكن ال متأكد؟ أنت «هل

منه.» أقل أو هذا، من أكثر مرَّ ربما تماًما. ليس «ربما
اإلثارة. من بقليٍل أحسَّ املحامي أن يف يشكَّ أن يمكنه الذي من التشويق! لشدة يا
الشهود تمكَّن لربما مثًال! أخرى لساعٍة العجوز الرجل يِعِش لم إذ الكنيسة؛ حظ لسوء يا
االنتهاء «بعد» ذلك نحو أو تقريبًا ساعٍة لنصِف ِلنَُقل الحياة؛ قيد عىل وهو رؤيته من عندئٍذ
لم عندما أولئك فرنسا يف الذين امُلعوزين البخيل أقارب حظِّ لسوء يا ماله. ملكية نقل من
ساعة امللكية! نقل تمَّ عندما جثًة كان أنه الواضح من يكون بحيث بساعة، هذا قبل يُمت
من يكن لم عمره، من تبقى ما منها يتألف كان التي الساعات كتلك أقل، أو أكثر واحدة

الوحيد. املنفي للبخيل أهمية ذات تكون أن املمكن
قبل بالفعل األخرية أنفاسه لفظ قد كاريه أن إلثبات بعد فيما عجيبٌة جهوٌد بُذلت
تلك أثناء الحياة قيد عىل ظلَّ أنه إلثبات مماثلٌة جهوٌد بُذلت كما املال. ملكية نقل إتمام
أن إثبات عن أسفر قد ظني يف األدلة أفضل إن بها. يدري بالتأكيد، يكن، لم التي العملية،
بحسب الخفقان، عن ف توقَّ نبَضه وأن الواهَن، جسَده غادر قد الحقيقة، يف األخري، النَفس

امللكية. نقل إتمام من تقريبًا دقائق عرش قبل ممكن، تقديٍر أقرب

ة كتَِتمَّ إلضافتها الجهد بذل تستحق أحداث بضعة َة ثَمَّ لكن األسايس، قصتي خيُط انتهى
وصفتُها؛ التي األحداث عن وصديُقه املنزل مالُك يرَض لم والحقيقيَّة. الغريبة القصة لهذه
القصة له وقصَّ ، امُلتوىفَّ أقارب أحد إىل رسالًة األوُل كتب أسبوعني، أو أسبوٍع وبعد لذلك،
طائفتهم من واحًدا وفوَّضوا الضئيلة، املاليَة مواردهم األرسة أفراُد ع جمَّ استطاعته. قْدر
يف معروًفا أصبح قد كان ميتاريه، فرانسوا يُدعى كاريه، ماتورين أخت أبناء أحد —
يكن لم الرجل، هذا مسكنٌي األمر. يف ويُحقق إنجلرتا ليزور — البلد لهذا القانونية السجالت
له أكَّد املنزل، مالك من عنوانه عىل حصل الذي املحامَي، ميتاريه زار عندما للمهمة. كفًؤا
كاريه أن بافرتاض — تقول التي البحتة الحقيقة عىل اليسوعيني، طريقة عىل السيد، ذلك
الدُّهاة من كثريون جنيه. ٣٠٠٠ سوى يملك وال مات إنه — امللكية نقل إتمام قبل تُويفِّ قد
هو فليس الهبة، سند إبطاُل املمكن من كان لو حتى أنه كذلك ميتاريه أخربوا لندن يف

34



والبخيل الكاهن

يُوظَّف أن يمكن ال عندنا العدالة محاكم إدارة وجهاز فقري، ألنه ذلك؛ تحقيَق يستطيع َمن
لكن فرنسا. إىل األُميُّ الفرنيس رجع األغنياء. أيدي عىل إال ممكنًا، ذلك كان إذا أحٍد، لصالح
هنا، إىل املجيء يُعاود ميتاريه ظل ها. حقِّ استعادة يف األمل عن للتخيلِّ رافضًة ظلَّت األرسة
محكمة يف دعوى وأقام بارز، محاٍم أخريًا القضية توىلَّ أن إىل مرَّات، ستِّ عن يقل ال بما
األسايس السبُب كان لكن أسباب، عدة عىل تأسيًسا السند إلبطال تشانسريي أوف كورت
يكفي ما حيازة يف طويًال وقتًا أستغرق ولم القضية، يف للتحقيق ُوظِّفُت لقد االحتيال. هو
قذرًة لعبًة بأن — املبارشين ُمستخِدميَّ وعقل أنا، عقيل يف — اعتقاٍد إلثبات الحقائق من

أقاربه. أو امُلحتَرض الرجل عىل ُموِرست قد
كان املرموقني، النبالء من واحٍد إىل يعود االكتشاف هذا يف األسايس الفضل أن غري
لقد فرنسا. جنوب يف قًرصا يمتلك الذي بروم، اللورد وهو البلد، لهذا نبيلًة خدمًة قدَّم قد
يمكن كيف وعرف االحتيال، وأدرك قصتهم، بروم اللورد وسمع كاريه. أرسُة عليه تعرَفْت
يف شكٍّ من ما وأنه القضية، بتويلِّ بي، استعان الذي املحامي، هذا أقنع لقد عليه. التغلُّب
ذاقوا لكنهم يستسلموا. لم املتوىفَّ أرسة أفراد أن لو يُسرتدَّ أن املمكن من كان كله املال أن
فرنسا. يف العامة وأيدي الكهنة جماعة أيدي من بهم يلحق أن عوا توقَّ ما خالَف ربما، شيئًا،
منطقة من بالُقرب ماين، ال مقاطعة يف يدوي نْوٍل عىل ناسًجا يعمل ميتاريه فرانسوا كان
مرير؛ الضطهاٍد األمر هذا يف اه أدَّ الذي الدور عرَّضه وقد كبرية، عائلٌة لديه كانت بريتاني.
وكانت الشوارع، يف إليه يُشريون الناس كان العامة. املدرسة من أبنائه من اثنان فُفِصل
تُطاق ال الحياُة وصارت سيئ»، «رجل عليه يُطلق كان األشهاد. رءوس عىل تَُسبُّ زوجته
هذا يف رزٍق ومورِد مأًوى عن للبحث واضطر فرنسا، من النهاية أُقيصيف أنه لدرجة باملرة
التسوية كانت الدعوى. بشأن تسويٍة بقبول البخيل أرسة أفراُد أُقِنع الطريقة بهذه البلد.
إسرتليني، جنيه ٤٥٠٠ سابقه؛ من أكثر املال من مبلٍغ عىل األرسة أفراد حصول يف تتمثَّل

بالبقية. باالحتفاظ وفريقه للكاهن يُسمح أن عىل
إن أدرَكته؛ قد املثالية العدالة إن القول الجيد من يكون ربما باملحامي يتعلق فيما
خالل من انحرافاته حقيقة اكتشفوا والذين املحامني، جمعية أعضاء من لِحقه الذي اللَّوم
يف للقضاء) األعىل والرئيس اللوردات مجلس (رئيس بيثل السيد واستنكار األحداث، هذه
فراش ألزمه هذا كل العامة؛ من عليه حلَّت التي واللعنات التحقيق، أثناء علنيٍة جلسٍة
الجيد من يكون فربما الكاهن، بشأن أما فيه. تسبَّب يكن لم إن بموته، ل وعجَّ املرض،
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تماًما شبيهًة معاملًة تاون سومرز يف الوقت من ملدٍة ل يتحمَّ أن اضطر أنه توضيح أيًضا
الشوارع، يف إليه يُشريون الناس فكان ماين؛ ال مقاطعة يف ميتاريه فرانسوا كابَدها بالتي
املنطقة هذه سكان من العامة كان األدب. أو باملدح لها عالقة ال بطريقٍة عنه ويتكلمون
هذا، له يقولون كانوا وعندما تماًما، سيئ» «رجل أنه عىل إليه ينظرون بمشاعرها امُلجاهرة
هذه للنرشيف تصلح ال أوصاًفا رأيهم إىل يُضيفون كانوا كثرية، أحواٍل يف يفعلون كانوا كما
موقٍع إىل يُنقل أن امُلستحَسن من أن الكنسيون رؤساؤه رأى أْن النتيجة كانت الصفحات.
املسكني أتى السيئة. السمعة هذه اكتسب قد للكنيسة حماُسه فيه يكون ال موقٍع آخر؛
العمل طريق وعن إسكافيٍّا، يعمل وبدأ لندن، إىل جميًعا وأوالده بزوجته ميتاريه فرانسوا

كريمة. بصورٍة إعالتهم عىل قادًرا أصبح السعيدة الحرة األرض هذه يف الرشيف
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وهروهبا مثالية» مشكالت«فتاة

شيئًا.» فقدِت أنِك أعتقد لكن سيدتي، يا «معذرًة
تقصد؟» ماذا إلهي! يا سيدي! يا شيئًا «فقدُت

نقودك؟» كيَس فقدِت «أما
لحظة.» منذ يدي يف كان أنه أعلم اإلطالق. عىل أفقده لم سيدي؛ يا نعم إلهي! «يا

فقط!» جيبك س بتحسُّ تكرَّمِت «هالَّ
األرض. عىل نظرًة وألقت جانبًا، ثوبها أهداب طرحت ثم منها، ُطلب ما السيدة فعلت
يف الغرفة من بالخروج تتفضيل أن أرجو هو؛ أين أعلم أنا سيدتي؛ يا موجوًدا «ليس

األمر.» عن يشء كل لِك أوضح سوف التالية. األغنية بدء قبل الحال،
الرد. من منعتْها ا جدٍّ كبريٍة بدرجٍة ُمرتبكًة السيدة كانت

سيدتي.» يا نقودك كيس ُرسق «لقد السيد: قال
هذا؟» فعل يكون عساه «من وسألت: الكالم، عىل ُقدرتها السيدُة استعادت

هنا األمر عن نتكلَّم أالَّ أرجو لكن لحظات؛ منذ جوارك إىل تجلس كانت التي «الفتاة
األمر.» عن يشءٍ بكل فسأخربِك الغرفة، من بالخروج تكرمِت إذا فوىض. يف ونتسبَّب

سيدي.» يا مثالية فتاة للغاية؛ لطيفًة فتاًة كانت لقد سيدي، يا ُمستحيل هذا إلهي! «يا
بُدَّ «ال عندئٍذ: السيد قال التهذيب، درجاِت أرقِّ مع يتناىف ال ولكنه التوكيِد، من بقليٍل
أن دون السيدات ِرسب بني من وانسلَّ سيدتي.» يا تتبعيني أن منِك أطلب أن من يل
إىل املوسيقية الفرقة رة مؤخِّ من أوبرالية ُمغنيٌة َمت تقدَّ عندما وذلك تقريبًا، أحٌد يالحظه

عليها. ُمعلَّقٌة الجميع وأَْعنُيُ ُمقدمتها،
جريمٍة عىل ُحكًما لتَْلقى ذاهبًة كانت وكأنما — وُمرتجفًة مرتددًة السيدُة، تقدَّمت

يستجوبها. كان الذي الرجل وتبَعت — اقرتفتها
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،١٨٥٧ سنة أغسطس، شهر أيام أحد من جميٍل صباٍح ذات املحادثُة هذه وقعْت
لسكَّان الُعرف، أو االستعمال، أو القانون، بُحكم امُلخصص ذاك الشهري التسلية مكان يف
رومز» سكوير «هانوفر مبنى وهو فرد؛ آالف عرشة عىل عدُدهم يربو الذين العاصمة

املوسيقية. للحفالت ص امُلخصَّ
ذلك، رغم كبريًا جمهوًرا كان لكنه ُمميَّز، نحٍو عىل ُمختاٌر امُلستمعني من جمهوٌر
زبائنها بني وزََّعتها التي امُلسهبة برنامجها ونرشة تويري مدام اختيار عىل بناء اجتمع
يتألفون ثالثة) أو شخصني (باستثناء الضيوف كان والنساء. الرجال من األرستقراطيني
يمكن الذين الشباب، صفوة من ُمتفرٍق نثاٍر مع البلد، سيدات وأرقى وأرقِّ أجمل من
النبالة، دروع عىل حصولهم يف شكَّ وال إرثًا، انتظارهم أو لديهم ُممتلكات وجود يف الوثوق

أجدادهم. أصالة يف وال
منها. وخارًجا إليها داخًال ينسلُّ أو املجموعة، عن بعيًدا يقف وسيٌم شخٌص َة ثَمَّ كان
من كان لكن ما، نوًعا هذا من أكرب سنَُّه أن واضًحا كان تقريبًا. العمر من الثالثني يف كان
اليشء، بعَض الِبنية وضعيف نحيًال كان الثالثني. من قليًال أقل سنٍّ يف أنه الظن املمكن
عنها، ُمنحًرسا وليس جبهته يُغطي ال وشعٌر رماديتان، وعينان شاحٌب، وجٌه له وكان
عىل حفاًظا نقول، أن نستطيع دقيقة. شعرياٍت ذات ولحيٌة وسبلتان، وحاجبان، ورموٌش،
لصالون العظيمة النجاحات بني من تُعدُّ ربما إنها مفهوًما، كالُمنا يكون ولكي الوقت،
التي البيضاءُ العنق رابطة بلغت لقد عيب. أي بال كامًال ملبسه كان «تروفيت». حالقة
ذوٍق ذات الصدرية كانت والتناُسق. للَّون بروميل وضعه الذي املثايلَّ امِلعياَر يرتديها
ُمرتديها سأل السياسية إنجالند» «يونج جماعة يف السياسيني أحد أن لدرجة للغاية، رفيع
آند «ستالتز محل إبداع من كانا والبنطلون املعطف أن بدَّ ال خيَّاطه. اسم عن مرٍة ذات
كان ا، جدٍّ الدقيَقني والنعلني املميزة، التجارية العالمة ذو الجلدي الحذاء وذلك بكماسرت».

«ميدوين». محل لدى والصنعة الخامات أفضل من شكٍّ دون من
السيدة صديقتنا يُخاطب أن قبل ُشوهد، قد يكون ربما أو امُلتأنُِّق، هذا ُشوهد لقد
باب ُقرب داندريري، اللورد هيئة تُشبه هيئة يف ظاهٍر، كسٍل يف واقًفا مبارشًة، تندرهارت
البيضاء بالقفازات مكسوًة األطراف ُة امُلستدقَّ أصابعه كانت — املوسيقي الحفل قاعة
قبعته يف ببطءٍ يعبث — اإلطالق عىل ونعومًة أناقًة األكثر الصغري املاعز جلد من املصنوعة

نة. امُلتغضِّ
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الحرفة أو املهنة، أو والعمل، إليها، ينتمي التي الطبقة كانت لقد يكون؟ عساه َمن
الذي وهو يل، صديًقا كان لقد يشء. عنها ينمَّ أن مجرد من ظهوًرا أكثر يُمارسها، التي
الحال يف القارئ أُخرب أن أيًضا يمكنني املثرية. الصغرية القضية هذه تفاصيل منه سمعُت
— سليمي امُلفتش — سليمي اسُمه كان الرسي. البوليس ضباط من ضابًطا كان أنه
له حدَّدها التي الخاصة املهمة كانت فقد السيدات»؛ «رجل يُدعى ما عادًة كان لكنه
ويقبض ويراقب يقتفَي أن وايتهول، بمنطقة يارد، سكوتالند رشطة يف الكبار رؤساؤه
املنطقة ُمحيط يف ِمهنتهنَّ يُمارسن اللواتي الناعم، الجنس من األنيقات السارقاِت عىل

منها. بالُقرب أو جيمس سانت بكنيسة امُلحيطة
كانت املطوية، قبعته يف — بالغفلة متظاهًرا — يعبث سليمي امُلفتش بينما وهكذا،
ثم املوسيقي، الحفل قاعة بها اكتظَّت التي املقاعد عىل رسيًعا مرَّت قد الرماديُة عينه
يشءٌ خبريًا. كان لقد تندرهارت. السيدة بجوار الجالسة اللطيفِة الشابِة قلنسوة عىل حطَّت
أنَّ أَخربَه تفسريه، من ليتمكن هو يكن لْم ما ويشءٌ لتُالِحظه، ديفي مدام تكن لْم ربما ما
بقاعدة سيرضُّ كان تويري مدام أقامته الذي املوسيقي الحفل يف املثالية الشابة هذه وجود
املناسب، املكان يف املناسبة للمرأة ِمثاًال تكن لم الحكومي. اإلصالح لنصري األساسية العمل
أنها قاطًعا إحساًسا أحسَّ رشطة لرجِل اللغوي القالب يف سليمي امُلفتش أفكار إلفراغ أو

الجميل. الصباح ذلك يف سوءًا تنتوي كانت
ما ورسعان الدقيق، الفحص تحت املثالية الشابة وضَع هذا، اقتناعه تأثري تحت
للفتاِة تماًما ُمرضية تكن لم إجراءاٍت اتخاذ إىل به أدَّى حَدثًا الحظ عندما شكوكه ثبتَت
بعد املوسيقي الحفل قاعة الفتاُة غادرِت الطيش، من يشءٍ يف ربما يُراقبها. كان التي
ُرشطيَّان عليها قبض املبنى ُمغادرَة محاولتها وأثناء الحدث، هذا وقوع من دقائق بضع
طوَّق اللحظة تلك يف املراقبة. يف مهمته إىل سليمي امُلفتش عاد هذا، إنجاز بعد قويَّان.
نحو السيدات رجُل تقدم رجوعه، وأثناء عنقه. برابطة الجمع أسريِة وأُذُنَي عينَي بياتي

إليها. أْرشنا التي الصغريُة املحادثُة وجَرِت تندرهارت، السيدة
إىل املفتش صديقي مع تميض أن عليها إنَّ نقودها كيس فقدت التي للسيدة قيل
ما، ً خطأ َة ثَمَّ أن بدَّ ال أنه مؤكدًة منها، ُكرٍه عىل ذلك السيدُة فعلت قريب. رشطٍة َمخفر
تأكيٍد بكل — تندرهارت السيدة أعني — وأنها سارقة؛ الفتاُة تكون أن يمكن ال وأنه
سنِّ مثل يف كانت املزعومة السارقة وإن أُم؛ مشاعر ولديها أُمٌّ، إنها وقالت تُقاضيها؛ لن
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العالم، هذا يف تعيش أن من طيبًة أكثر كانت ألنها والتي، تماًما، الحبيبات بناتها إحدى
السيدُة أخذت الرشطة مخفر يف ونصف. سنٍة عن يزيد ال ما منذ أفضل، عالٍم إىل انتقلت
مسئولة عثرت لقد ُمضجر. نحٍو عىل كثريًا وقرارها اعتقادها تُردِّد النبيلة الرُّوح صاحبُة
إنكار املمكن من يكن لم لالهتمام. املثرية املجرمة مع نقود كيس عىل النساء تفتيش

كيسها. أنه وتُنكر تكذب أن عن تندرهارت السيدة استنكفت وقد هويته،
أن املمكن من كان شكٍّ ذرِة أيَّ النسبيُة، تفاهتها أو الكيس، محتويات غرابُة بدَّدت
املتهمة تُخرج فلم امُلقاضاة. محنة من بها لتهرب الحقيقية مالكتها ِطيبُة منها تستفيد

نعناع. حبات وثالث شلناٍت بضعة سوى السيدة محفظة من الحظ التعيسُة
شابًة امرأًة أنفي سوف مسيحيٌة، أمٌّ وأنا أنني، «أتظنون تندرهارت: السيدُة سألت
عىل هي أجابت سؤالها، عىل السلطات تُرد لم وملَّا التافه؟» اليشء هذا مثل أجل من

القاطع. بالنفي استجوابها
ما أنه تؤكد تزال ال وهي هذا وفعلْت االتهام، الئحة عىل ع تُوقِّ أن عليها إن لها قيل
يُلطخ أو أب، أو أمٍّ قلَب يكرس ربما عاٍر يف سببًا تكون أن سيُجربها رحمٌة عنده قاٍض من
السيدة تركت األخوات. من عددهم يماثل ما آمال يُفسد أو اإلخوة، من العديد طموح
الفتاة؛ تُقايض لن أنها الحزُن ملؤها وبنربٍة األخرية للمرة تُعلن وهي امَلخفر تندرهارت

ذلك. فعل عىل ستُجربها األرض وجه عىل قوٍة من ما وأنه
البارزة املؤسسة ُمحاميها؛ إىل تندرهارت السيدة ذهبت اليوم ذلك ُظهر بعد
السيدة تستِرشهم لم وتوملينسون. ووورم، وتيب، وكيوت، توملينسون، من لكلٍّ اململوكة
بُمقتىض عملوا وإنما مشورتهم، يعرضوا ولم تعليماتها. لهم هت وجَّ وإنما تندرهارت،
مرموق عميل أيُّ كان وعندما جنائية». «قضايا يتولَّون أنهم يدَّعون يكونوا لم تعليماتها.
متأخًرا، عملهم يف يرشعون كانوا دعوى، إقامة عىل التعبري، جاز إذا إجبارهم، إىل يَعمد
نفقات إىل تطلٍُّع أيُّ األخالقي بااللتزام هم حسَّ يُفِسد لم لذلك براعة. دون من ويعملونه
مع املقابلة يف حاَرضين تيب والسيد األكرب، توملينسون السيد كان املوقف. هذا يف الدعوى
حرفيٍّا، ذ تُنفَّ سوف تعليماتها أن لها أكَّدا لقد أخالقها. وكرم عطفها عىل وأثنَيا عميلتهما،
يجُدر كان عنها. رغًما دعوى رفع عىل يُجربها لن القايض أن يعتقدان وأنهما أمكن، إذا
العاِلمني املحامني أحد ها يُوجِّ كي تفوضهما وإنما الرشطية، املحكمة أمام تمثُل أال بها

عنها. بالنيابة بالحضور بالقانون
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قايض وهو سلينجيم، السيد أمام للمثول املثالية» «الفتاُة أُحرضت التايل، اليوم يف
حبات وثالث شلناٍت ثمانية عىل يحتوي نقوٍد كيس برسقة واتُّهَمت يِقظ، ُمعني صلٍح

تندرهارت. السيدة جيب من نعناع
عن بالنيابة ، يتوىلَّ أن لندن، ِللُصوص العام املحامي دودج، تورتشواس السيد أُمر
تتمتَّع التي امُلحرتمة الشخصية حول الثرثرة من واإلكثاِر امُلدَّعية، إرهاِب مهمَة املتهمة،
اتُّهمت إنها يقولوا أن إنجلرتا يف السجون ومسئويل الرشطة رجال كل وتحدِّي موكلتُه، بها
كما حقيقًة، هذه كانت الحالية. الواقعة قبل ُشبهة، ألي اعتُقلت أو قط، ذلك قبل يشءٍ بأي
األشخاص» من سيئ «نوٍع إىل تنتمي كانت بأنها علمه من بالرغم ألنه سليمي؛ أوضح
ذلك، مع كانت فقد — لتوضيحه الحرية لديَّ ليس لغًزا تزال ال بهذا علمه كيفية لكن —

جديًدا». «وجًها قال كما
عينه (الذي ِجَلم جيسيبوس فيتز السيد أوضح كما ألنها، حارضًة؛ امُلدَّعية تكن لم
االنفعال من حالٍة يف كانت وتوملينسون)، ووورم، وتيب، وكيوت، توملينسون، السادة
سترتتَّب التي النتيجة من خُشوا أصدقاءها أن لدرجة املوضوع، بسبب الشديد العصبي
لغًزا، األمُر هذا يكون أن يف لألمل مربٌر َة ثَمَّ كان ذلك، عىل وعالوًة الجلسة؛ حضورها عىل
القائل الرأي مع للتوفيق القابلة املالبسات من عرضيٍّا «مزيًجا أو مصادفًة، يكن لم إن
تلبَّست هوس حالَة — االعتبارات أسوأ وتحت — حاٍل أي عىل األمر وكان بالرباءة»،
بالسماح يُطاِلب بأن ذلك، عىل بناءً فيتز، السيد أُِمر وقد ترتكبه. ُجرٍم وأول السجينة،
بهم ازدان الذين القضاة، أبرز من عديٌد أكَّد وكما امُلقاضاة؛ من تنسِحب أن للُمدَّعية
الخطأ من أنه عىل املركزية، الجنائية املحكمة يف للرشوة القابل غريُ القايض مقعُد يوًما
سيعوق الشابة الجانية إدانة إنَّ وحيث األوىل. للمرة يُخطئون من عىل القانون يُطبق أن
سوف سلينجيم للسيد الهادئ الحصيف العقل أن تامٍّ يقنٍي عىل كان فقد اإلصالح، مسار
إحساٍن من بإيعاٍز كان تنتهجه أن تندرهارت السيدة اختارت الذي املسلك بأن يقيض

العامة. ملصالح صادٍق احرتاٍم ومن نبيل، مسيحيٍّ
يُرىس، َسِمعتُه قد األوىل للمرة يُجِرمون من ضدَّ الدعاوى بإقامة الخاص املبدأ إن
لكنَّ بارزين، وُمعلقني قضاٍة ِقبَل من آخر، مكاٍن ويف العدالة محاكم يف ، شكٍّ دون من
الرحمة. عديم شخًصا كان الحالة. هذه يف وتأثريه بفعاليته يعِرتف لم سلينجيم السيد
به تدين واجبًا َة ثَمَّ أن أعلن وإنما الدعوى، من باالنسحاب تندرهارت للسيدة يسمح فلم

ُمذنبة. أنها إثبات إىل األدلة ذهبت إذا السجينة إدانة وهو للُمجتمع
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امُلفتش السيد طلب عىل بناءً أنَّه لدرجة ا، جدٍّ وعنيًدا صارًما سلينجيم السيد كان
يُطلق كي إليه الصادَق دودج تورتشواس السيد َل توسُّ اليَِقُظ القايض ذلك رفض سليمي،
وأُخرب يومني، ملدة االحتياطي السجن إىل وأُعيدت بكفالة. لالهتمام، املثرية ُموكلته، رساح

التالية. االستجواب جلسة يف دليلها يُقدِّم أن عليه أن تندرهارت السيدة محامي
للسيد ليُربر األدلة من يكفي ما للسجينة ل املؤجَّ االستجواب يف ُقدِّم ذلك عىل وبناءً
املركزية. الجنائية للمحكمة التالية الجلسة يف للمحاكمة للخضوع املتهمة إرسال سلينجيم
يف املثالية» «الشابُة نُقلت بكفالٍة. رساحها بإطالق للسماح آخر َلجوٌج التماٌس وُرفض
السيدة حزنَت نيوجيت. سجن وأُوِدعت منها، روعًة أقل سجيناٍت مع السجن، عربة
لجميع امُلتكرِّر تأكيدها يف العزاء بعض وجدت لكنها ُموِجًعا، ُحزنًا املسكينُة تندرهارت

حدث. ما منَع تملك تكن لم أنها صديقاتها،
بدائيٌة، عربٌة جاءت املشهور، السجن ذلك إىل املثالية الشابة لنقل التايل اليوم يف
«جون التايل النقش لوَحيها أحد عىل وتحمل الرتاب، ويكسوها أشعث، حصاٌن يجرُّها
وكيوت، توملينسون، السادة مكتب باب أمام وتوقفت ميدلسكس»، إ…، مزارع، براون،
ِقراًما يرتدي عجوٌز، رجٌل البدائية امَلركبة هذه من ل ترجَّ وتوملينسون. وووم، وتيب،
كان ينقرض. كاد جيٍل ُمزارعي آِخر من واحٌد وكأنه املزارع، ال عمَّ يرتديه الذي كذلك
دقائق، بضع قبل املكان هذا إىل وصل قد قطعه، بموعٍد منه وفاءً دودج، تورتشواس السيد

الوقت. ليقتل وئيدٍة بُخًطى وذهابًا جيئًة الشارع يذَرع وظلَّ
العجوز، الرجُل ورفيُقه، للصوص» العام «املحامي ذهب كلماٍت، بضع تباُدل بعد
طلٌب ُقدِّم حال يف يسأالهم، أن الزيارة هذه من الغَرض كان الرشكة. يف ُمقابلة يلتمسان
الرشكة كانت إن بكفالة، املثالية الفتاة رساح بإطالق ليسمح املداولة غرفة قضاة ألحد

الفتاة. رساح سيادتُه يُطِلق أن عىل ستوافق
وببالغِة الحظ، التعيسة ابنته عن شديًدا دفاًعا األبيض الشعر ذو ُل امُلبجَّ الرجل دافع
باحتمالية ُمنذًرا — ها أمُّ تُعانيه الذي النفيسَّ الكرَب وصَف ا، جدٍّ قويٍة وبكلماٍت ي، أُمِّ
الرشكة، رئيس أن لدرجة — القرب تدُخل لم إن العصبية، األمراض ة مصحَّ دخولها
أن يستطيع ال كان إن والنظر التنازل، بعض تقديم إىل ميَّاًال كان األكرب، توملينسون
قبل قليلة أسابيع ملدة نيوجيت سجن من السجينة إخراج يف مخاطرٍة دون من يساعد

املحاكمة. ميعاد
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سة املؤسَّ سمعة أن رأى املقابلة، هذه يف اآلخر هو حاًرضا كان الذي تيب، السيد لكن
غرفٍة يف دقائق لبضع بأنفسهما املحاميان وخال سجني. مع يُعدُّ ترتيٍب بأي سلبًا تتأثر قد

األمر. وناقشا أخرى،
هذا تلبية يستطيعون ال بأنهم العجوز السيَد توملينسون السيُد أبلغ عودتهما عند
قرارها، اتَّخذت قد كانت املؤسسة لكن الحدود؛ أبعد إىل ُمحزنًا األب عويل كان الطلب.
هذه فيها تتسبَّب قد التي الدموع فيض غزارة كانت مهما عنه، ترتاجع أن تستِطع ولم

العائلية. النكبة
عن تكفُّ ال التي الحصان ذات مركبتهما يف ببطءٍ واملحامي املزارع غادر عندما
الجنائي. الُعرف يفهمان ال إنهما عزيزي؛ يا «أخرقان قائًال: دودج السيد صاح الرصير،

جديد.» من أفعلها وسوف قبل، من عديدًة مراٍت فعلتُها لقد يل. يشءٍ كل دْع بأس، ال
وتيب، وكيوت، توملينسون، للسادة الذاهل األب زيارة من أياٍم ثالثة غضون يف
املداولة، غرفة يف حينها الجالس القايض، إىل ُقدم قد طلبًا كان وتوملينسون، ووورم،
من يفيد، َخطِّي، رسمي بإقرار هذا م وُدعِّ بكفالة. السجينة رساح بإطالق أوامره ليُصدر

جنائي. ُجرٍم أيِّ بارتكاب قطُّ ذلك قبل تُتَّهم لم الفتاة بأن أخرى، أشياء بني
العام املحامي كاتُب أوضح األمر. يف االدِّعاء ُمحامي رأي عن القايض سيادُة سأل
السادة، لهؤالء الحاالت هذه مثل يف املعتاد اإلخطار إرسال من بالرغم أنه، للصوص
أن ويبدو السجينة، طلب عىل ُمعرتضني يكونوا لم أنهم مفهوًما كان يحرضوا. لم فإنهم
السجينة. بالتماس ِعلمهم يُثبت ما يرى أن بدَّ ال إنه سيادتُه قال ذلك. أثبَت قد غيابهم
الشخُص كتبه الذي الخطِّي اإلقرار له يُقدِّم أن يستطيع إنه دودج السيد كاتُب وقال
عىل ضامننَي عىل العثور عند بأنه، القايض وأمر اإلخطار؛ هذا ُقدِّم اإلخطار. أوصل الذي
السجينة د تعهُّ مع منهما، لكلٍّ إسرتليني جنيه ١٠٠ قيمتها كفالٍة يف لالشرتاك استعداٍد
استُوفيت محاكمتها. موعد حتى السجينة رساح يُطلُق إسرتليني، جنيه ٢٠٠ بدفع نفسها
سجن من املثاليُة الشابُة وخرجت تندرهارت، السيدة محامي ِعلم دون من الكفالُة هذه

مؤقتًا. حرًة امرأًة نيوجيت
بيان مع املحاكمات، جدول يف الفتاة اسم وظهر الجلسات، ُعقدت وجيٍز وقٍت بعد
تُقايض بأن رسميٍّا تعهَدت قد تندرهارت السيدة كانت أجله. من ستُحاكم الذي بالُجرم
بشهاداتهم. لإلدالء النداء ينتظر جلس الذي امُلتناِفر الحشد بني حارضًة كانت لذا الفتاة؛
املحكمة ومن القديمة، إىل الجديدة املحكمة من ينتقل ِجَلم جيسيبوس فيتز السيد ظلَّ
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املثالية. الفتاة هذه ُمقاضاة تخصُّ والتي معه؛ التي الوحيدة بامُلذكرة الجديدة إىل القديمة
وذلك الكالم قلة يف امِلهنية قاعدته عن بتواضٍع كيوت السيد نزل القضية نظر بدأ عندما
بالطبع حاًرضا سليمي امُلفتش السيد كان بالقانون. العاِلم للمحامي التوجيهات من بمزيٍد

اآلخرين. الرشطة شهود مع
أعلن فقد سليمي. باستثناء واقعتنَي؛ حقيقتنَي امُلذنبة ومعاقبة إدانة الجميُع اعترب
سوى يفعله يشءٌ أمامه يكون لن ِجَلم السيد إن وقال هَرب، الطري أن املحكمة أمام
تستسِلم فلم ا. ُمحقٍّ األنيق الرسي الرشطي كان كفالتَها. الضامننَي بتغريم يطالب أن
نُودي الجنائي. القانون اختبارات خالل من براءتها تُثبت كي نشالٍة مثاليٍة فتاٍة أي
تحت بالخزي شعوره يُخفي أن كيوت السيد حاول سجينة. أي تُجب فلم القضية؛ عىل
املتواضعة املهمة ذ نفَّ وبفظاظٍة ا، حقٍّ للغاية كئيبًا ِجَلم السيد بدا فيما ُمتكلفة؛ ابتسامٍة
ذلك؛ عىل عالمة أي يُبِد لم لكنه ُمغتاًظا، سليمي كان امُلتأنق؛ الرشطي له أوكلها التي
كان «من قائلًة: الحزن عن تنمُّ بطريقٍة سألت التي — تندرهارت السيدة رغبُة وكانت
من أكرب الكفالة خدعة يف املتورطني األشخاص نفي يف — هذا؟» ع يتوقَّ أن يستطيع
ُمختٍرص رسيٍع تعليٍق بعد النعناع. وحبات شلناتها فقدان أجل من دعوى إقامة يف رغبتها
أَبلغهما اثنني أو توضيٍح باستثناء القصة، ستنتهي وهكذا الجميع، تفرَّق املوضوع، عىل
وتيب، وكيوت، توملينسون، من لكلٍّ البارزة القانونية للمؤسسة سليمي السيُد بعد فيما

اآلن. قارئي بهما أُخرب أن ويُمكنني وتوملينسون، ووورم،
ريدجينت شارعي يف مراقبٍة نوبة يف امُلهذَّب بامُلفتش كيوت السيد التقى يوٍم ذات
كي الفرصة هذه سليمي السيد اقتنص امُلجامالت. معه وتبادل سرتيت، وبوند سرتيت

الجنائي. بالُعرف املحامي معرفة ن يُحسِّ
دودج، الرجل، ذلك رأى عندما األمر. جرى كيف اكتشفُت «لقد سليمي: السيد قال
ما يفعل أن باستطاعته أن علم سيدي، يا كرشكتكم محرتمٍة رشكٍة مع يتعامل أن عليه أن
لقد لويسيس. أو بريدز، أو ُونتنرز، أو هامفريز، مثل رشكاٍت مع ِفعلُه اآلمن من يكن لم
بالخروج السماح طلب إخطار لكم أوصل أنه عىل يُقِسم كي كاتبَه يدعوه بوغٍد فقط أتى

بالطبع.» يفعله لم ما وهو بكفالة، السجن من
إطالًقا.» ذلك يفعل لم إنه «ال، كيوت: أجاب
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يكون عندما يفعله أن قاٍض يستطيع الذي ما لكن هذا. «أعرف امُلحقق: أضاف
يشهد دليٌل ذا هو «ها لنفسه: سيقول وصلكم؟ قد اإلخطار إن يقول َخطي إقرار هناك
ألن أنه أعتقد الرضا. عالمة فالسكوت يُعارضه؛ ال وأنه الطلب، بهذا علٍم عىل امُلدعي بأن
يف دودج، لكنَّ فعل. وهكذا بكفالة.» السجينة رساح أُطلق أن بي يجُدر ُجرٍم، أول هذا

سيدي.» يا األذكياء ِمهنته أعضاء مع هذا ِفْعل ليُجرب كان ما ظني،
شيئًا. يُقل لم لكنه بالخزي، كيوت أحسَّ

كل اكتشفُت لقد املال. من كبريًا مبلًغا كلفهم األمر «لكن قائًال: كالمه سليمي واصل
اليشء بعَض بارعًة تكن ولم صغريًا، جديًدا وجًها قلُت، كما كانت، لقد املوضوع. عن يشءٍ

عملها.» يف
لقد لندن. يف املرسوقات ار تجَّ أشهر من واحٌد وهو أتكينز، ُجو زوجة أخت «كانت
ُرعٍب يف إليها تنتمي التي العصابة أفراد جميع وكان لها، مهمة أول يف عليها قبضُت
ويف األمر، لزم إذا جنيه، ألف لدفع ُمستعدِّين كانوا ُمخططاتهم. تَكشف أن خشيَة هائٍل
نفقات. من الفتاة كلََّفتهم ما لتغطية بالكاد ستكفي كانت جنيه خمسمائة أن تقديري
الكاذب الحلف ة مهمَّ إلنجاز املحامي، لدودج، يدفعوه أن اضطرُّوا ما إنَّ يشء، كل قبل
تعنيَّ قد إنه ثم سيدي؛ يا تافًها مبلًغا يكن لم مكتبكم، إىل اإلخطار توصيل بخصوص
كبريًا مبلًغا وإعطائهما امللكية، السلطة ُممثل إلرضاء جنيه مائتي بإعطائهما الكفالة دفُع
متزوجًة، كانت إذ وزوجها؛ الفتاة مع األمور إصالح عليهم تعنيَّ ذلك بعد شخصيٍّا؛ لهما
فمه ليُبقي ضخًما مبلًغا لزوجها دفعوا لقد الحديدية. بالسكة لحارٍس زوجًة وكانت

أعرف.» ال نيوزيالندا، أو أُسرتاليا إىل وزوجته هو وأرسلوه ُمغَلًقا،
«من جافة: بطريقٍة قال اللحظة هذه ويف التفكري، يف ُمستغرًقا كيوت السيد كان
ِمهنتي، عىل البشاعة شديد عاٌر إنه شنقه. إىل سبيل ال دودج، الوغد، هذا أنَّ املؤِسف

الخاصة.» نفقتي عىل أُقاضيه أن لديَّ مانع ال سليمي. يا
أعرف اآلن وأنا سيدي؛ يا به أتعقَّ إنني سيدي. يا يل هذا «دع املتأنق: الرشطي قال

طويًال.» منِّي يُفِلت ولن خدعته،
اإلقرار خدعة يُكرر وهو دودج تورتشواس السيد أمسك لقد كلمته. عند سليمي كان
الشاقة؛ األشغال مع السجن من طويلًة ُمدًة الذكاءِ امُلذهُل املحامي ذلك وقىض الخطي،

براعته. عىل له حكوميًة مكافأًة
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هذا يف واسعٍة خربٍة ذو رجٌل وهو — … جيه دبليو السيد كان ،١٨٥٤ عام صيف أثناء
أو بطريقٍة بي. مقاطعة يف رويال، ثييرت مرسح يستأجر — املهني النشاط أو العمل،
النجاح، عىل يُهيمن أن الكالل عن وأبعدهم املسارح مديري أمهر ُسلطان يف ليس بأخرى،
— أولئك الرباعات امُلتعددي امُلتِقنني العباقرة جماعة أفراد من واحًدا قطُّ نعرف لم أننا مع
السمعة صاحب وايلد السيد إىل األوبرالية الشهرة صاحب العظيم الميل املطرب من بدايًة
كان لو — ليؤكد يكن لم — الجوالة املرسحية الفرق مجال يف دوًما الزمته التي الرديئة
ومن وبانتظاٍم، متواصٍل، نحٍو عىل ظلَّ أنه — الخلود عتبة عىل وهو منه سيصدر التأكيد

النجاح. ذلك الستحقاق يسعى استثناءٍ، دون
مثل — تحكُّم أدنى فيها تتحكم أن إداريٍة هيئٍة أي تستطيع ال عديدٌة، مالبساٌت
آخًرا، ليس بالتأكيد ولكن وأخريًا، الرتفيه»، «مجال يف واملنافسات التجارة، وحالة الطقس،
— الجماهري ذوق ى امُلسمَّ التغري، الدائم ل، املتحوِّ األطوار، الغريب الغامض اليشء ذلك

باهتة. أمٍل خيبة إىل الذهبية اآلمال وتُحيل كلها، األولية بالحسابات تُطيح سوف
دهشُة تُستثار أال يجب كما ،… جيه دبليو السيد عىل يقع أن يمكن إذن، لوم، ال
لم الصيف، موسم يف حدثت املعتاد، من خطورًة أكثر ُمغامرًة أنَّ يعلم عندما القارئ
سيئًة نهايًة املغامرُة انتهت لقد الحقيقة، يف القصة. هذه كتابتنا ساعة حتى نجاًحا تُحقق
مثلما األقل عىل ،… جيه دبليو السيد رشكة أعضاء جميع يجزم أن يمكن مثلما للغاية،

يجزم. أن أيًضا هو يستطيع



الخاص امُلحقق

ليقرأ فراشه، يف — دقًة أكثر ألكون — أو من، املدير نهض األيام، أحد صباح يف
قال كما ألنه، بنَهم؛ الخطابات املديُر أمسك بالربيد. لتوِّها وصلته خطاباٍت دزينة نصف
ردَّدها، الفخمة الَحشوية والعبارات املناشدات من منوعٍة مجموعٍة بني من بعد، فيما هو
انتظاره.» يف كان الطالع «ُحسن وأنَّ يَظهر.» سوف جيًدا «شيئًا أنَّ داخيلٌّ ِحسٌّ لديه كان
ُمسهبٍة بمقدمٍة لها يُمهد أن دون من قط القصة هذه ،… جيه دبليو السيد يرِو لم
يقنٍي عىل جعلته التي لألسباب توضيٍح دون ومن لها، السابقة الليلة يف رآه ُحلٍم حول جدٍّا
«انتصاراٌت تليها أن بدَّ ال كانت السابقة، والليايل الليلة تلك يف الفارغة الخزينة أن من
املتمثلة الحدوث النادرة النعمة وتلك أجله، من عامرة وخزينٌة ُمكتظة»، و«منازُل رائعة»،
التفاصيل. هذه من القارئ نُعفي ونحن رشكته. أعضاء من واحٍد لكل كامٍل راتٍب يف
«أيِّ لرفض يُؤهله وضٍع يف يكن لم ،… جيه دبليو السيد إن القوُل إليه نرمي ملا يكفي
املتواضعة املرسح خشبة إىل النجوم» «أحد من ينزل أن امُلمكن من كان مقبوٍل» عرٍض
رسالٍة كل وبانتباٍه، صٍرب يف يقرأ، راح لذلك آخرين. امرأٍة أو رجل أي من أو يملكها؛ التي
الرخاء، مواسم يف كانت، األقل، عىل واحدًة، إال الرسائل كل أن مع الصباح، ذلك يف وصلته
الرسائل كل لكن البساطة. إىل منها الرصاخ إىل أقرب كلماٍت مع برسعٍة جانبًا سُرتمى
نصُّ كان األخرية. الرسالة باستثناء للرد؛ ُمستِحقٍة غري ُعدَّت واٍف، تفكرٍي وبعد الحالية،

كالتايل: الرسالة تلك

لندن، إيزلينجتون، مقاطعة ،… منزل
١٤٥٤ يوليو، شهر العارشمن

أنك امُلتجردون، إيرا» «ذي جريدة اُد نُقَّ كرَّره الذي املديح من أدركُت، ملَّا سيدي،
بشجاعٍة قررَت، وأنك الصيف، ملوسم … بي مقاطعة مرسح مؤخًرا استأجرَت
ف امُلرشِّ مرشوعك بدء من سنواٍت عدِة قبل ُحزتها التي الحسنة السمعَة تستحق
إالَّ … بي مقاطعة سكان وأمام مرسحك عىل تعرض أالَّ مشقته، برغم الحايل
امُلعارصين، التقليديني املرسحيني كتابنا أشهر وأعمال العظيم شكسبري أعمال
عليه، وافقَت إذا عرٌض، وهو ترفضه، أالَّ آمُل عرًضا، عليك أعرض أن عُت تشجَّ
بالنبيلة) أصفها أن أستطيع (التي تجربتك َجعل يف يساعد أن أتمنى فإنني

تكون. أن شك، دون من تستحق، كما لك، ُمرِبحًة تجربًة
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دواعيرسوري من سيكون إنه املقدمات، من مزيد دون من القول، يمكنني
إدارتك تحت األساسية النسائية األدوار من سلسلٍة يف للظهور معك أُرتب أن

الشجاعة.
مراٍت إال أظهر لم حيث — الخربة من الكثري ل أُحصِّ لْم الحقيقة، يف إنني،
املستشارين من ثالثة أو اثنني لكنَّ — احرتافية غري مرسحية عروض يف قليلًة
وأرجو — املمكن من درامية، ومقدرًة نبوًغا أمتلك أنني يل أكدوا ا جدٍّ األكفاء
نفسه، الوقت يف املمارسة. يف ُقصوري عن يُعوِّضا لم إن را، يُكفِّ أن — ذلك
سوف إنني بحيث تمرُّيس، قلة عىل االعرتاض بوجاهِة التسليم تمام ُمسلِّمٌة أنا
وسأكون اإلطالق، عىل مكافأٍة أيِّ دون أدوار عدة أداء عن تماًما راضيًة أكون
ُعرويض نجَحت إذا بتسامٍح بعد فيما معك للتفاوض االستعداد تمام ُمستعدًة
أنها ألعتقد ح التبجُّ من يكفي ما لديَّ وأنا بالتأكيد، أتمنَّى كما األوىل، االحرتافية

تنجح. سوف
أظن ورصاحة، بجالءٍ أتمناه وما أراه ما أوضحُت قد اآلن حتى أنني بما
تلك، املساعدة وسائل بتأثري أستخفُّ ال أنني أيًضا أضيف أن املالئم من أن
الذي التأثري وتعميق تضخيم يف للغاية وجوهرية كبرية مساهمًة تُساهم والتي
الالتي صديقاتي، إن أقول أن يُسعدني العبقرية. حاالت وأعىل أصَدُق به تتمتع
مالبس ذلك، بسبب يل، اشرتين قد املوضوع، هذا عن فكرتي يف معي يتَّفقن

ضخم. بمبلٍغ تُناسبها ومجوهراٍت األناقة، شديدة
عيلَّ وتتكرم انتباهك، ما نوًعا الطويل الخطاب هذا بإعارة ستتفضل هل

تناسبك؟ فرصٍة أقرب يف اثنني أو سطٍر يف بردِّك
احرتامي. فائق بقبول سيدي، يا وتفضل،

ويلكينسون إيلني
… جيه دبليو … املحرتم
… بي مقاطعة رويال، ثييرت مرسح

أُحب ال بالطبع، لكنني، ية؛ رسِّ يف الحقيقيني وعنواني اسمي أعطيتك لقد «ملحوظة:
املحلية.» الجريدة يف األول ذلك يظهر أن
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قائًال: انفجر ثم لحظات، لبضع ًدا متجمِّ ثابتًا رسيره يف املدير جلس
من واثٌق أنا رائعة، روًحا املرأة لتلك إن حال. أي عىل معقولٌة رسالٌة للروعة! «يا
وإالَّ الرومانسية، املغازلة عىل قليًال كربُت وقد الزوجية، الحياة أُحبذ ال رجٌل أنا هذا.
رؤيتُها. يل تسبق أن دون الحال، يف ويلكينسون إيلني اآلنسة حبِّ يف الوقوع إىل مِللُت
عىل به يُحكم ما أفضل إن ُمحق؛ هذا، اإلعالنات فتى اسمه، كان أيٍّا األستاذ، إنَّ ال؟ ولَِم
وكأنها بذلك أومن إنني رائعة. امرأٌة أنها أرى التعبري. وأسلوب اليد خط هو الشخصية
أن بإمكانها هل لكن سأقول. كنُت هكذا زوجتي، كأنها — تبٍّا — أو الشقيقة، أُختي
تستطيع جميلة، حتى أو ذكيٍة، امرأٍة كلُّ ليست هاملت. يقول كما املسألة، هي تلك تُمثل؟
إن التفاصيل! من مزيًدا تذكر لم أنها مؤسٌف هو كم واآلن، األيام. هذه نَجمًة تُصبح أن
وخاصًة أنفسهم، ون يُسمُّ كما العباقرة، هؤالء األذكياء، هؤالء يفعله ِلما تماًما ُمشابٌه هذا
التفاصيل بعض أغفَلْت لكنها قلت، كما الذكاء، يف ُمفرطًة رسالًة كتبْت لقد منهم. النساء
حذاءها ترتدي عندما طولها يبلغ كم تُرى أعرفها. أن سأودُّ أنني تعلم أنها بدَّ ال التي
تبٍّا لكن، هذا). من واثق أنا (عزباء، ة بَضَّ أم نحيلٌة سمراء؛ أم هي أشقراء الصغري؟
ال تنقصه، أو تزيده التقريبي، عمرها أقصد، عمرها؛ عن تُخربني أن بإمكانها كان لها؛
ومجوهرات واضح؛ هذا أنيقة، مالبس تملك إنها تفعل. سوف أنها أعتقد لكنني يهم.
نحيلة، أتصورها مقبول؛ نحٍو عىل املظهر وحسنة شابة، أنها شكَّ ال جيد. هذا أيًضا؛
رضٍر أي يف أتسبب أن أتوقع ال األول. الدور يف األقل، عىل أُرشكها، سوف أنيقة. رشيقة،
املالبس إن القصديرية. الُحيلِّ من الكثريَ يل تجلب وربما يشء، أي تُكلفني لن إنها بهذا.
الُعليا البلكونات جمهور يُصفق ألن األول. الطراز من للجمهور جذٍب عوامل واملجوهرات
وجه عىل ألرى واآلن، به؟ أُخاطر قد الذي ما الحقيقية؟ املوهبة من يشءٍ أيُّ لديها كان إذا
وبعضها الجدران، عىل للتعليق املرسحية الحفالت إعالنات بعض إعالنات، بضعة التحديد
سوف األشياء. هذه ثَمن يساوي ما الفتاة هذه وراء من سأجني أنني واثٌق أنا للتوزيع.
بالعْرض ُمتشبِّث أنني أُظهر أالَّ يجب لكن عقيل؛ يف ذلك عىل العزم عقدت لقد أوظفها؛

سمينة.» بريقٍة جوًعا تتضوَّر نهمة سمكة تتشبث قد كما
نفسه. املديُر ناجى هكذا

الثلج كبياض بيضاء وسادٍة كسوِة فوق رأسه وألقى النوم، قلنسوة عدل ذلك بعد
لكن ينام؛ أن وحاول النظيفة، الفراش بأغطية نفسه وغطَّى حقيقي، بزغٍب محشوٍة
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اليقظة حلم أن كما عصيٍّا، النوم جعلت ُمبكًرا أشعتها أرسلت التي الساطعة الشمس
عىل — آخر َقِلٍق تقلٍُّب بعد لذا، ُمستحيًال. النوم جعل باملال تفيض خزانته فيه رأى الذي
امُلثابرة ذو الرجُل ذلك نهض — واتس الدكتور قصيدُة عنه تتحدَّث الذي الكسول طريقة

اإلفطار. وجبة وطلب الكالل تعرف ال التي
أياًما رأى قد كان عجوٍز سيٍد وبمساعدة الصحية؛ الوجبُة هذه أُحرضت قليٍل بعد
أعدَّ العظيم، املدير عىل عالة أو املرسح، يف زائدة كعمالٍة يعيش اآلن لكنه هذه، من أفضل

كاآلتي: نصه وكان الجميلة، ُمراِسلته خطاب عىل ردٍّا النبيُل ذلك

،… بي مقاطعة رويال، ثييرت مرسح
١٩٥٤ يوليو، شهر الحاديعرشمن

برباعة، واملكتوبة للغاية املهذبة رسالتِك تسلَّمُت أنني أُعلمِك أن يُرشفني سيدتي،
وهي الثقافة، رفيع عقٍل نتاج هي ظني، يف الرسالة، تلك باألمس. أرسلتها التي
التي النبيلة الرسالة تجاه ا) جدٍّ سليٌم (لكنه ساميًا شعوًرا تُضمر سيدٍة رسالُة

قها. يُحقِّ أن الضمري، يقظة إدارٍة تحت املرسحي، للفن ُقدِّر
العادل عرضك بقبول رسالتك قرأُت بعدما سيدتي، يا تقريبًا، اقتنعُت لقد
من سأتكبَّدها التي الباهظة التكاليف ل تحمُّ عىل موافٌق وأنا للغاية، واملعقول
مرسحيٍة شخصياٍت دور يف لظهورك الالزمة األخرى واالستعدادات الدعاية أجل
سبَّبه الذي الطفيف د الرتدُّ يل ستغفرين أنك الثقة تمام واثٌق لكنني تقليدية.
الشعراء أحد أن برغم األفضل، دائًما ليس (والذي األمر يف النظر وإعادُة الرتيُّث
كان وإذا عنها؛ املعلومات بعَض أريد صغرية أمور بضعة َة ثَمَّ كذلك). إنه قال
عىل تواضٍع يف أجُرؤ ما (وهو بنفسك … بي مقاطعة إىل تأتي أن إما بإمكانك
دراية عىل رجًال — حصيًفا صديًقا تجعيل أو األفضل)، سيكون أنه أقرتح أن
نُنجز أن نستطيع أننا عندئٍذ أعتقد عنِك، نيابًة مُلقابلتي يأتي — بامِلهنة وفهم

شك. دون من الطرفني يُريض اتفاًقا
حيث التايل، بالخطاب املوضوع هذا عن املزيد بإخباري تتكرَّمي أن أرجو
وإذا باألمس؛ رسالتك وصلتْني عندما أُخرى اتفاقاٍت إمضاء وشك عىل كنُت
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تلك أَعقد أن يل الرضوري من فسيكون كان، سبٍب أليِّ اتفاٍق إىل نصل لم
الحال. يف األُخرى االتفاقات

املطيع خاِدُمِك سيدتي، يا إليِك ُمرِسله
… جيه دبليو
ويلكينسون إيلني اآلنسة

أن رأين فقد وصديقاتها؛ ويلكينسون إيلني لآلنسة بهجٍة مصدَر الرسالة هذه كانت
فعليٍّا. أُنجز قد االتفاق

من وحازمة ُمستقلة عقلية ذات امرأًة النواحي، بعض يف ويلكينسون، اآلنسة كانت
لندن من ه تتوجَّ أن لها ينبغي أنه التشاور بعد وصديقاتُها هي قرَّرت لقد شك. دون
نصف من أقل ففي هذا؛ يف صعوبًة تجد ولم املفاوضات. وتُنهي ،… بي مقاطعة إىل
عليه. االتفاق أرادت ما كل عىل املدير مع اتفقت قد كانت املدينة إىل وصولها بعد ساعٍة
عىل يحُصل أن املدير حاول مكافأة. أو أجٍر دون من دوًرا تؤدي أن عىل االتفاُق جرى
يحصل أن يجب أنه اقرتح فقد مرسحه؛ خشبة عىل بالظهور لها سماحه نظري مايلٍّ ُمقابٍل
جنيهاٍت ١٠ يتجاوز لم ما (وهو تكاليف من أنفقه ما نظريَ إسرتلينيٍّا جنيًها ٥٠ عىل
لكن جنيًها؛ ٢٥ أو ٢٠ عىل يحصل أن عىل دقائق لبضع وأرصَّ الحقيقة)، يف إسرتلينية
من سيكون أنه وتعِرف مالبسها عىل ا جدٍّ الكثري أنفقَن صديقاتها أن له أكَّدت اآلنسة
تطلُب أن الحقيقة، يف تستطيع، ال وأنها منهن، آخر يشءٍ أي عىل تحصل أن امُلستحيل
لن املجانية خدماتها كانت إذا أنه قاطع، صدٍق عن تنمُّ بلهجٍة وأضافت، شيئًا. منهن
الوقت يف تتخىل، أن لها بدَّ فال والطباعة، اإلعالنات عىل باإلنفاق املخاطرة له غ تُسوِّ
املدير أدرك … بي بمقاطعة رويال، ثييرت ذا مرسح عىل الظهور يف أملها عن الحارض،
إن املال، من ضئيٍل مقداٍر من أكثر حدث، مهما بسببه، يخرس لن تفاوٍض إيقاف خطورة
الرجل بهذا املقابلُة تؤدِّ لم به. بأس ال مبلًغا منه سيجني وربما يشء، أيَّ سيخرس كان
لآلنسة مشابهة نسخًة ويلكينسون إيلني اآلنسة يف يجد أن ع يتوقَّ أن إىل امُلتمرِّس الداهية
الرابعة، أو الثالثة الدرجة من نجمًة ستُصبح أنها يف ثقته لكن تري؛ أو كيمبل، أو أونيل،
تأكََّدت. قد محنته، يف له أُرسلت مثالية» سماوية «منحة — تعبريه حدِّ عىل — أنها أو
العبارات من وبَدفٍق واملجوهرات، باملالبس ُمتعلًقا بعضها كان أسئلة، بضعة املدير سأل
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عبقريٍة وإظهاِر واعٍد طموٍح تنمية يف ملساعدته بها يشُعر التي البهجة عن التقليدية
اآلنسة. ستُقدِّمها التي املجانية الخدمات قبول عىل وافَق دفينة،

السيد وضعها التي اإلعالنات نوع أصف أن منِّي ع يتوقَّ لن أرجو، فيما القارئ، إن
هذا كان املدينة. تلك جدران عىل ألصقها التي أو ،… بي مقاطعة صحف يف … جيه دبليو
إن صالحه، يف كالٌم وهو أقول، بأن أدبيٍّا ُملزٌم وأنا املجال، هذا يف عبقري أنه يعتقد املدير
السيد من أفضل كهذا موقٍف يف عمله يُنجز أن ليستطيع كان ما كروملز فينسنت السيد
عىل الجديدة «الرتاجيدية» للُممثلة األول الظهور أنَّ أُضيف أن يكفي لذلك …؛ جيه دبليو

فعالية. األساليب بأكثر عنه أُعلن قد مرسٍح خشبة أي
يُنافس ما َة ثَمَّ يكن لم مواتية. ظروٍف يف ويلكينسون إيلني لآلنسة األول الظهور جاء
امُلقدسة لألرض مصوٌر عرٌض َة ثَمَّ كان الليلة. تلك يف … بي مقاطعة يف الجمهور جذب عىل
رويال ثييرت ذا ملرسح الكبرية امُللصقات رؤية لكن األسبوع، ذلك يف املدينة يف سيُقام
حيث املجاورة، املدينة إىل «انتقل» الذي املالية؛ حصافتَه أو املكان مالِك َوَرَع ا إمَّ نبََّهت
الليلة قت حقَّ ُمجزيًا. نجاًحا العمل ق وحقَّ مضاد، جذٍب عامُل الجيدة للصورة يكن لم
بالجمهور، نصفه حتى ُممتلئًا الحقيقة يف املرسح كان واضًحا. نجاًحا للعمل االفتتاحية
يعتِذر وأن املرسح، تكدُّس عن يُعِلن تجعله أن بالحيوية امُلفعمة املدير مُلخيلة سمح مما
من مرسحه. أبواب عىل التذاكر أموال ي تلقِّ رفض يف امُلتمثِّل الواضح الفظ ف الترصُّ عن
لآلنسة يكن لم إن شك، دون من للمدير أرباًحا ق وحقَّ ُمخفًقا، العمل يكن لم أخرى نواٍح

ِقصتنا. من مايل جزءٍ أي وبشأن بشأنهن، القارئ صربَ ألتِمس الالتي وصديقاتها؛
شامًال. وصًفا ومالبسها ويلكينسون إيلني اآلنسة مظهر أصف أن أنىس أالَّ يجب
وجهها وكان ما، نوًعا ممشوق قواٍم ذات تقريبًا، والعرشين السادسة سنِّ يف كانت لقد
السوداوان عيناها وكانت اللون، انطفاء عالمات عليه تظهر وكانت شاحب، لكنه ُمستديًرا
يف املعتاد من قليًال أكثر متقوسٌة جبهٌة تعلوهما كانت أو الداخل، إىل قليًال ُمرتاِجعتنَي
أوسع كانت لكنها — قليًال أعىل وربما قليًال، أوسع الجبهة تلك كانت السيدات. جباه
حدٍّ إىل املتوسط من أطول قامتها كانت جنِسها. بنات جباه يف امُلعتاد من — بالتأكيد
أن بدَّ ال ما ت تلقَّ لقد قيادي. مظهٍر أو مهيبة، طلعٍة ذات وكانت طويلة، تكن فلم ما،
أو استثنائي اتساٍع أي عىل يشتمل لم لكنه التعليم؛ من كبريًا قدًرا المرأة، بالنسبة يَُعد،
وصفهما ووْضِع العقلية، وقدراتها مُلحَرزاتها وإيجاًزا الرُّقي. أو التثقيف مقدار يف ُمميَّز
تكن ولم عبقرية، تكن لم لكنها ذكية»، «امرأٌة بأنها نِصَفها أن يمكن مألوفة، صياغٍة يف
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لم أنهما مع وامُلثابرة، بالصرب تتمتع كانت لكنها املوهبة، من عالية درجًة تمتلك حتى
ما تُظِهر لم أو واضًحا، بروًزا بارزًة واحدًة ِسمًة تُظهر لم الحقيقة يف ألنها بارَزين؛ يكونا
الثناء يف يُبالغوا لم الذين املحليني، اد النقَّ إن بالفردانية. كارليل، توماس بأسلوب ى يُسمَّ
واٍع، بسيدة، الئق ف، «ُمرشِّ أنه تباًعا حوا رصَّ قد ُمطلًقا، يستهجنوه ولم السيدة، أداء عىل
من كثريًا اقرتب حتى امُلعاِدين النقاد أحد تجاوز وُمستحسن.» مصقول، جيًدا، مدروس
القدرة املتوسطي األشخاص من الجودة متوسطَة «عينًة كانت السيدة إنَّ بقوله الهجوم
عنها راضيًة الجماهري كانت فيها. ِقيل يشءٍ أقىس كان هذا لكن وقتنا.» يف السائدين
يف إليها أمُِلع باألحرى أو خفيفًة، إشارًة إليها أُشري التي مالبسها، أما مقبولة؛ بصورٍة
املرسح، وباحة املقصورات، يف ه تستحقُّ الذي اإلعجاب ت تلقَّ فقد املرسحي، الحفل إعالن

الُعليا. والرشفة
املرموقة للمكانات العظيم والهادم الصانع األوهام، ُمحطم — الوقت قىض ما رسيًعا
يف واضًحا أصبح السيدة. هذه عىل للمدير اإلعالنية املهارُة أضَفتْه الذي السحر عىل —
الحقيقة يف تُعوِّضه أو ثروة، له تصنع لن ويلكينسون إيلني اآلنسة أن أسبوٍع من أقل
ق تُحقِّ لم لكنها ا، جدٍّ جيًدا عوَّضته لقد املوسم. هذا يف به ُمِني الذي العاثر الحظ عن
عىل عزم لذا أقول؛ أالَّ ل أُفضِّ وضعها، التي عات التوقُّ عن تخلََّفت مًدى أي إىل عاته. توقُّ
اإلنهاء هذا قبل وَقَعتا وجفوًة أزمًة لكنَّ األول. العمل عقد ينتهي حاَلما منها التخلُّص
بسيط تفاهٍم سوءُ وقع حتى األول الظهور عىل أُسبوٍع سوى ينقِض فلم للعقد؛ الطبيعي
النصريَ فيه تجد ولم املدير، إىل لجأت التي بطلِتنا، وبني الرشكة أعضاء من واحدٍة بني
العقد. فْسخ إىل االعرتاض وأدَّى اعرتاض، إىل هذا أدَّى وقد تجده. أن تأُمل كانت الذي
اللياقة، من درجًة الطرَفني ِكال أظهر — للطرَفني إنصاًفا هذا نقول وَدُعونا — وهنا
سجالُت شهدت كما عادًة، واملديرون امُلمثلون يُظِهرها ال األخالق، سموِّ من يكن لم إن
ويلكينسون إيلني اآلنسة اتفقت فقد بالطويلة؛ ليست فرتٍة منذ الُعليا، العدل محاكم إحدى
— فاضل برجٍل وخليقٍة فاضلة، بسيدٍة الئقٍة طريقٍة بأفضل — … جيه دبليو والسيد
أُرِسلت لقد واحدة. غضٍب بكلمِة الطرَفني من أيٌّ ينطق لم بالفعل. وتفرَّقا يتفرَّقا، أن عىل
وكانت الخرضاء، املدير حجرة إىل السيدة فيه تُقيم الذي الفندق من األخريُة العباراُت
الحظ ُحسن من أنيقة. تغطيًة الرتاجيديا ملكة انسحاَب املدير ذَوُق وغطَّى مديح. عبارات
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أمًال — مسلٍك اتخاذ إىل به يؤدي أن امُلمكن ِمن كان الذي االنتقام، يف رغبته تُِثر لم أنها
الواقع، يف هو. عليه بالرضر سريتدُّ كان ربما — املهنية وآمالها بُسمعتها اإلرضار يف منه
السيدة مصلحة مثل مصلحته، أن رأى بهدوء، املوضوع يف التفكري عىل املدير لقدرة
لم مرسحه يف عملها أن ح رصَّ لذا الناجحني؛ بمظهر الظهور عىل الحفاظ يف تكُمن أيًضا،
يف ظهوُرها قريبًا يتبَُعه سوف … بي مقاطعة يف الرائع نجاحها وأن تجربة، سوى يكن
الالتي بهن)، الشديد الرتباطها (نظًرا صديقاتها بعُض يُقنعها لم ما الكربى، العاصمة
سيكون أنه هو يعتقد الذي األمر املرسح؛ ترتك بأن طموحها، مسار عىل ُمعِرتضات كنَّ

قومية. كارثًة
غرفة من مكوَّنًا — جناًحا استأجرت قد السيدة أن توضيح إىل الفندق ِذكر يقودنا
إنجلرتا يف أخرى مدينٍة من وما املدينة، يف ُفندَقني أفضل أحد يف — نوم وغرفة جلوس
واحٍد يف امُلمثلُة أقامت اللذَين ،… بي مقاطعة ُفندَقْي عىل ق تتفوَّ أن فنادقها تستطيع
من والخَدِم السيدات، بني فيه تسبَّبت الذي الصخب وال وصولها، أحداَث أصف لم منهما.
يستنتج أن القارئ لُطف من سيكون لكن رضوريٍّا، هذا يكن فلم البناية. يف الجنَسني ِكال

ا. ُمهمٍّ حَدثًا كان رحيلها أن
«ماري، رحيلها: ليلَة الُعليا، الُغرف عن املسئولة النظافة لعاملة إيلني، اآلنسة قالت
إعداِد يف ترين، كما ألفعله، الكثري ولديَّ غًدا، الرسيع بالقطار لندن إىل ذاهبٌة أنني تذكَّري
أجد أن يُمكنني وهل الغد. صباح من الثامنة بعد ِلما أنام تدعيني ال أغرايض. وَحزِم

ليساعدني؟» عليه أعتمد أن أستطيع ما شخًصا
أحببِت.» إذا آنستي، يا أُساعدِك «سوف الخادمة: أجابت

بمفردك. هكذا كثريًا أُتعبِك أن أُحبُّ ال لكنني للغاية؛ ممنونٌة أنا لِك، شكًرا إلهي، «يا
الطابق خَدم من واحد — آخر بشخٍص تأتي أن يُمكنِك أََال لكن عرضِك، أَقبل سوف

اآلَخر؟» هو ليساعد — السفيل
التنظيف عاملة سوزان، عن أستغنَي أن أستطيع لن أنني يُؤِسفني آنستي، يا «ال
أن أخىش بحيث لتُنجزه العمل من الكثري لَديها الخادمة أن كما السفيل، الطابق غرف يف
رغم ا، جدٍّ أمينٌة امرأٌة املالبس غاسلة لكن تساعدنا. أن منها طلبُت إذا يلومني قد سيدي

الغد؟» صباح يف تأتي عندما أستبقيها هل فقِرها؛
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يف وصولها ِلحني املحطة إىل حقائبي سرُيافق ومن منِك. ا جدٍّ جيدٌة فكرٌة «بالتأكيد؛
ي عمِّ أبناء أحد من طلبُت ليتني األمل! لخيبة «يا ُمتنهدة: قالت ثم تُحزم؟» عندما أماٍن

أجيل.» من األشياء بهذه ويعتني يأتي أن
موثوٌق رجٌل األحذية مسح عن املسئول خادمنا فإن آنستي، يا هذا عن أما «حسٌن،
يأتِمنونه امُلتجولني البيع مندوبي إن آنستي، يا الربُّ باركك به. تثقي أن يمكنِك للغاية.
البيع مندوبي أحد يكتُب عندما تعرفني، ليلة. كل الجنيهات مئات من والكثري الكثري عىل
كلَّ لحسابها، يعمل التي املؤسسة إىل بلده، إىل يُرِسل أن يريد فإنه رسائله، امُلتجولني
ويقول الليل، يف الذهبية اإلنجليزية الجنيهات من معه ما ويَعدُّ عليه، حصل الذي املال
ورقيًة جنيهاٍت يل أحِرضْ ذهبي؛ جنيه مائتا ذي هي ها «جون، األحذية: مسح لخادم
باألوراق يأتي ما وأحيانًا سيدي.» يا «نعم األحذية: مسح خادم له ويقول منها.» بدًال
وال واحًدا، بيٍع مندوَب هذا يفعل َمن وليس آخر. مكاٍن من وأحيانًا مكاٍن، من النقدية
عن املسئول بخادمنا الوثوُق يمكنِك بانتظام. هذا يفعلون منهم كثريون وإنما مندوبنَْي،
من كانت ولو خواتمِك، من واحًدا خاتًما يرسق لن أنه لِك أؤكد آنستي. يا األحذية مسح
ألف وتُساوي — ا حقٍّ األملاس من األمر، بهذا يتعلَّق وفيما أعتقد، فيما وهي، — األملاس

إسرتليني.» جنيه
من شيئًا تُكنُّ كانت الفصيحَة الُغَرف عامالِت رئيسَة أن يعتقد القارئ بدأ ربما
عالقٌة لها يكن لم النقطة تلك أن بما لكن كذلك؛ كانت ربما األحذية. مسح لخادم العطف
معلومة. أي أُقدِّم أن أستطيع وال فيها، للتحقيق ف أتوقَّ لم املالبس، خزانة اختفاء بلُغز

تنظيف عامالت رئيسة من لكلٍّ امُلشرتَك العون عىل املمثلة تحصل أن النهاية يف تَقرَّر
مسح خادم يُساعد أن عىل واملالبس؛ املجوهرات تعبئة يف األمينة املالبس وغاسلة الغرف
أن بعد املحطة، إىل تُنَقل وهي ذلك بعد النفيسة األمتعة سريافق كان الذي — األحذية

التمهيدي. العمل يف ملساعدته، احتاجتا إذا — اآلَخر هو مادحتُه أَرشَكته
ما كلَّ ت قصَّ وبالطبع الرتتيبات، هذه إبرام بعد السيدَة العامالت رئيسُة تركت
احتكار فكرُة أثارت الفندق. يف اآلخرين الخدم عىل باألهمية، يُوحي بأسلوٍب ربما حدث،
من القليل الحَدث، من ع املتوقَّ كله والربح كلها، للثقة رتبًة األعىل الخادمات من واحدٍة
إحساٍس إثارة يف املمثلة وجواهر مالبس وبريق لفخامة الرائع الوصُف تسبَّب كما الغرية.

امُلنعش. الليل نوُم فه يُخفِّ لم بالفضول، قويٍّ
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بدأت التاسعة. الساعة حوايل يف واملالبس الجواهر تعبئة بدأت التايل، اليوم صباح يف
ثناءً (ُمتوقًعا نفَسه األحذية مسح عن املسئول الخادم ووضع العمل، يف وامُلمثلة الخادمتان
مشغولة، غريَ نفسها كذلك، الخادمات، إحدى وجدت السيدة. ف ترصُّ تحت بالكامل وافًرا)
تلك خدماتها أن الُغَرف تنظيف عامالت رئيسُة تعتقد لم اإلضافية. خدماتها فعرضت
اإلمكان بقْدر خفيفًة املهمة جعل عىل ويلكينسون اآلنسة حرص لكنَّ رضورية؛ كانت

اإلضافية. امُلساَعدة هذه من األُخريان املرأتان تستفيد أن عىل تُرصَّ بأن أَقنعها
يجعل بما العدد كثرية تكن ولم الندرة شديدة تكن لم التي الجواهُر، أُوِدعت أخريًا
أغىل كانت لكنها بها، قانعًة اآلخرين تفوق بحظوة يتمتعن اللواتي النبيالت من امرأة
حقيقيًة؛ كونها يف شكَّ ال أنه من تأكَّدُت والتي العادة، يف ُممثلٌة تمتلكه مما ا جدٍّ بكثرٍي
من كلٌّ ُعنون صناديق. عدِة يف بأماٍن والدانتيل، والحرير، الساتان، أثواب مع أُوِدعت،
التي العربة خلف سار الذي األحذية، مسح مسئول إىل ُسلِّمت ثم بعنايٍة، الصناديق هذه
الحديدية. السكة محطة إىل الفندق من رتبًة، منه األقل األحذية ماسحي أحُد يجرُّها كان
األمتعة مراَفقة مهمَة كذلك املتجولني البيع وكالء غرفة نزالء لدى فيه املوثوق املندوُب أدَّى
الخادم أقصد — أنه كما القطار، حارس حماية تحت ُمقفلٍة عربٍة يف تُوَضع وهي النفيسة
أن إىل العربة عن عينَيْه يرفع ولم ُمطلًقا املحطة يغادر لم — األحذية مسح عن املسئول
يف املتمثلة الحقيقة ِمن فيه، للتشكيك قابليًة أقل وال وضوًحا، أكثر يشء ال القطار. انطلق
عىل تحتوي كانت الحارس عربة وأن واملالبس، املجوهرات عىل تحتوي كانت الصناديق أن
امُلمتلكات حاملًة العاصمة، إىل فائقٍة برسعٍة البخارية القاطرة انطلقت عندما الصناديق،

ذيلها. يف آخرين، وأشخاًصا وصاحبتها،
فيه. غادرت الذي اليوم صباح يف امُلمثلة عن هنا كلمٌة لديَّ

هذه «مسكينة الخدم: من لزمالئها الغَرف تنظيِف عامالِت رئيسُة قالت بعد فيما
معها ستأخذ كانت وما إفطارها، تتناول أن تستطع لم إنها مضطربة. كانت لكنها املرأة،
أن تستطيعون ال قلت، كما لكنكم، تفعل؛ أن عليها أكَّدُت أنَّني لوال يشء، أي من لقمًة
مقاطعة يف واحدًة، مرًة إال ف يتوقَّ ال فالقطار لندن. إىل تِصلوا حتى يشءٍ أي عىل تحصلوا
يل «اصنعي وقلُت: الفندق نادلة إىل ذهبُت لذا هناك. شهيٍّ يشءٍ أي تجدوا ولن ،… آر
وستحتاُج اإلفطار، عىل يشءٍ أي تتناول لم فهي ويلكينسون؛ لآلنسة شهية شطائر بضع
يف ووضعتُها الشطائر، بعض لها أحرضُت وهكذا لندن.» إىل تصل أن قبل يشء لتناُول

لتأكليه».» قليًال شيئًا معِك تأخذي أن يجب «آنستي، عندئٍذ: لها وقلت يِدها، حقيبة
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تتناول لم لندن. محطة إىل موعده يف القطار وصل الطريق، يف حادثٌة تقع لم ملَّا
تُحسُّ فبدأت افرتاضهذا، من مناَص ال شطائَرها، — إفطاٍر دون سافرت التي — السيدة
إىل مباَرشًة هت توجَّ لذا الحال؛ يف ف توقَّ القطار لكن العاصمة. من اقرتبت عندما بإعياءٍ

أمتعتها. لتُحرض عادت دقائق بضع وبعد كعكًة، لتأُكل املقصف
حدث تُراه كيف النفيسة! الصناديق هذه اختفت بأخرى أو بطريقٍة األمتعة؛ تجد لم
أو — جيًدا زوًجا وبافرتاضه — زوٍج ُفقدان فباستثناءِ بالذهول؛ السيدة أُصيبت هذا؟
امُلفاجئُ الثَّْكُل فعل كما الشديد العذاب هذا امرأٍة قلب يُعذِّب أن ليشءٍ كان ما حبيب، طفٍل
املحطة تذَرع وراحت يديها، شبَكت لقد الطريقة. بهذه واملجوهرات للمالبس والكامل
قدَّم يُواسيها. َمن تجد ولم هي؟» أين صناديقي؟ «أين وتصيح: برسعٍة، وذهابًا جيئًة
الجميع لكن حصافتها؛ درجة يف تباينَْت آراءً واملوظَّفون امُلتبقون القليلون املسافرون

فيه. التحقيق من بدَّ وال غريبًا، أمًرا كان أنه عىل اتفقوا
الحديدية السكة محطة يف أداءَها قدَّمت قد كانت لو التي الذاهلة، املمثلُة ركبت أخريًا
األجرة، عربات إحدى ركبت جمهورها، ليأرس يكفي بما رائًعا لكان … بي مدينة يف تلك

البيت. إىل باكيًة وعادت
شخٌص رآه ما رأى وقد املحامني. أحد استشارة عن أصدقائها مع استشارتها أسفرت
وأن واضحة، كانت الحديدية السكة لرشكة القانونية املسئولية أن وهو قبله، من آَخر
كان واملجوهرات؛ املالبس قيمة إظهاُر عام، بوجٍه املمكن، من كان تقريبًا. كاملة األدلة
تسليم إثباُت كذلك املمكن من كان لقيمتها. ُمحدَّد دليل هو عليه يحصل أن يلزمه ما كل
شاهٍد حد، أبعد إىل ُمستقلٍّ شاهٍد طريق عن وذلك ،… بي مدينة يف للحارس الصناديق
فكان الصناديق محتويات أما املتجولني. البيع مندوبي من له حرص ال عدٌد أمانتَه يعرف
امُلمارس قال األوىل. للشهادة استقالليتها يف ُمماثلٍة شهادٍة طريق عن إثباتها املمكن من
ح تُوضِّ أن الرشكة عىل كان هذه. من أفضل قضيًة توىلَّ أن له يسبق لم إنه القانوني
حتى البتَّة فيه جدال ال تتبًُّعا األحذية مسح خادُم تتبََّعها التي باملمتلكات حلَّ الذي ما
به يُناجي وكأنه سؤاله املحامي أعاد هذا؟ سيفعلون كيف موظفيها. أيدي إىل وصلت
الرشكة تطاِلب أن ويلكينسون لآلنسة يحق أنه للغاية الواضحة نصيحته وكانت نفسه،
حقوقها عىل الحصول من يمنعها أن يستطيع معجزٍة، سوى يشءٍ، من ما وأنه بالتعويض،

آخره. إىل النفيسة، واملجوهرات الضائعة املالبس عن وكبريًا كامًال تعويًضا القانونية؛
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مرصيفٍّ شيٍك هيئة عىل عليه الردُّ يأِت لم وعندما امُلعتاد، الخطاَب املحامي كتب
قضائية دعوى وأقام قانونية، مذكرة أصدر الرشكة، مرصفيي من يَُرصف املطلوب باملبلغ

ويستمنسرت. بمقاطعة بينش كوينز محكمة يف
األحذية، مسح عن املسئول والخادم الُغَرف، تنظيف عامالت رئيسة من كلٌّ قصَّ
هذه من به املتعلق الجزءَ رتبة، األدنى األحذية وماسح والخادمة، األمينة، املالبس وغاسلة
يستطيعوا لم رد. أي الحقيقة يف الرشكة تملك ولم األشياء، قيمة عىل آخر دليٌل ُقدِّم القصة.
كانوا فلو الصناديق. محتويات قيمة يف أو ملوطفيهم، ُسلِّمت األمتعة أن حقيقة يف التشكيك
بالحلف معة السُّ َموثوقي النزيهني الشهود من عدٍد اتهام ذلك معنى لكان هذا، فعلوا
هو عليهم امُلدََّعى عن الدفاع مهمة تولَّوا الذين الخرباء السادُة عمَله استطاع ما كل الكاذب.
يف وقالوا الثبوت، أدلة تعزيز سوى يشءٍ عن يُسفر لم الذي األمر الشهود؛ استجوبوا أنهم
التعليق. يستحق آخر موضوٌع َة ثَمَّ كان نعم، وغامٌض. غريٌب أمٌر إنه الحقيقة يف مرافعة،
القانوني واملستشار القانونيني، امللكة مستشاري أحد وهو لينكس، السيد كذلك قال لقد
التي العالمات كل أظهروا قد الشهود بأن باالعرتاف أدبيٍّا ُملزٌم إنه عليهم، للُمدعى األول
ُقدِّموا، الذين الشهود من شكوى لديه ليست وإنه وصادقون، أمناء شهوٌد أنهم عىل تدل
— ُمريبًا ظرًفا كونه عن فضًال — مُلوكِّليه الجور وشديد للنظر، الفٌت أمٌر أنه يعتقد لكنه
رسجينت السيد مة، العالَّ صديقه وقال املحكمة. أمام للمثول تُستَدع لم الجميلة امُلدَّعية أن
لينكس السيد أكمل ثم القضية. يف شهادٍة بأي تُديل أن يمكنها ال السيدة هذه إن بريداليم،
لصالحها أساسية إثباٍت كشاهدة تُستَدع لم أنها املحلفون يالحظ «سوف قائًال: كالمه
صالح يف يكون ربما لها استجوابي أن أعتقد لكنني — دونها من األمر اكتمل إذ —
بتمثيلهم.» أُرشف الذين املحرتمة الحديدية السكة رشكة أصحاب أقصد عليهم، امُلدَّعى

امُلدعية، عىل الهجوم هذا من االمتعاض إىل ماال امُلحلفني من اثنني أو واحًدا أن بدا
رسجينت السيد كان والتجرُّد. النزاهة عن بعيًدا ُحكمهما لجعل محاولًة اه عدَّ أنهما وبدا
الرشكة كون الفرصة، امتالكه عدم عىل يتفجع أو الفرصة، له تُتاح أن إىل يتوق بريداليم
عىل للغاية الضمري وعديم جائًرا هجوًما سيُسميه كان ما عىل للرد شهود، أي تَستَدْع لم

شائبة. سمعتها تشوب ال سيدٍة
مقصورتهم، يف للتشاور دقيقتني وأخذوا امُلحلفون، واستدار األدلة، القايض ص لخَّ
واملجوهرات املالبس قيمة إسرتلينيٍّا، جنيًها ٢٥٠ بمبلغ الجميلة امُلدعية لصالح حكموا ثم

الضائعة.
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يعرف لم قوله، حدِّ عىل أنه، مع الرشكة، ُمحامي عىل الرِّضا بعدم شعوٌر سيطر
موكليه مال أن بشدة يؤكد وراح آخر. ُحكٍم بأي امُلحلفون يحكم أن املمكن من كان كيف
من جماعٍة يف عضوًة ويلكينسون إيلني اآلنسة تكون أن يف واشتبه باالحتيال، ُسِلب قد
صياغة يُعيد السيد ذلك كان عندما لينكس، للسيد مسموٍع همٍس يف قال فقد امُلتآمرين.
العصابة تلك عمل «إنه الرشكة: إىل لتقديمها املحاكمة بنتيجة مذيلًة الدعوى مذكرة

هذا.» يف ِثق سيدي، يا
قانونية دوافع تقديم يف ماِلكوها نجح فقد املال. الحديدية السكة رشكة تدفع لم
طي»، َرشْ «أمٍر عىل باملوافقة القضاة إلقناع يكفي بما قوية خطية إفاداٍت عىل بناءً وجيهة
تلك ظهرت القضية. يف جديدة محاكمة إقامة من يمنع سبٍب بإظهار امُلدعية ُمطاِلبني
يستلزم الذي طي ْ الرشَّ األمر ذلك لجعل املحكمة إىل ُقدِّم آخر استدعاءٍ صورة يف الحجُة
ليبدءوا تقريبًا أسابيع ثالثة عليهم للُمدَّعى أُتيح وهكذا منه، مناَص ال أمًرا جديدًة محاكمًة

تحقيقاتهم.
ذلك بعد نجاح. أي تُحقق لم لكن العمل، يف الرشكة يف التحقيق أقسام كل بدأت
من سأتمكن أنني الشخيص، اعتقادي يف شك، أدنى لديَّ يكن ولم خدماتي، استُؤجرت
ع أتوقَّ أكن لم لكنني احتياًال، كان أنه كذلك الحال يف أدركُت الذي األمر، ذلك لُغز كشف
خزينة أنقذُت ذلك برغم لكنني عليها. وجدتُها التي الكبرية السهولة بهذه املهمة تكون أن
هروب رغم لغًزا، وكشفُت املتآِمرون، ماَرَسه الذي القانوني االبتزاز من الرشكة أموال

الجريمة. ارتكبوا الذين الحقراء
من ا جدٍّ صحيٌح هذا إن للمؤامرة. ُمفِسدات بأنهن النساء وصف َمن أصاب لقد
الكثريَ الغرية تأثريُ أحبط لقد املبارش. غري بمعناه أيًضا صحيٌح لكنه املبارش، املعنى ناحية
الحرية نملك أصبحنا إذ املرسحية؛ امُلحتالُة هذه لها تنتمي التي العصابة ُمخططات من
أخرى، مناسبٍة يف ولكن الدافع، هذا إىل الفضل ننسب أن بدَّ وال كذلك. بأنها لالعرتاف اآلن
كر بالشُّ مَلديٌن املجتمع وإن البارزين. العصابة أعضاء من العديد ومعاقبة اكتشاف يف
البغيضة. املؤامرة تلك عىل سنوات، ثالث من يقُرب ما منذ التام، القضاء يف الدافع لهذا
بهذا علٍم عىل منهما كلٌّ وكان امُلتآِمرين، بني من ُمعجبان ويلكينسون لآلنسة كان
ومحبوبته غريمه لخيانة خطًة إيَّاه، رفِضها أثر من يتألَّم وهو أحدهما، دبَّر لقد االحتيال.
بضمان وعًدا نال وعندما وقابلني. القضية، تولَّيُت أنني اكتشف عندما وذلك القاسية،
من املاُل اقُرتض كيف بالتفصيل، عيلَّ، قصَّ لقد الخطة. يل كشف الشخصية، سالمته
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وكيف املكيدة؛ أُِعدَّت وكيف واملالبس؛ املجوهرات لرشاء امُلتآِمرين بني الغنيِّ الشخص
االحتيال بدايِة إلعطاء وسيلًة كان … بي مدينة مرسح يف العمل أن يل كشف لقد ذَت. نُفِّ
ُمستقلة، شهادٍة عىل الحصول لضمان الفندق يف استُؤجر قد الجناح وأن صادًقا، مظهًرا
لحشد صغرية بارعة ُمناورة سوى تكن لم األمتعة َحْزم حول أُثريت التي الجلبة وأن
من املغادرة يخصُّ فيما حتى تفصيلية، نقطة كل وأن املكيدة؛ يف آخرين أمناء شهوٍد
ذريعة األخرية املرحلة يف وكانت الخداع، مراحل من مرحلة سوى تكن لم إفطار، دون
املراقبة تحت الحارس عربة إبقاء مع املقصف؛ إىل والذهاُب املحطة رصيف ترُك بها يُفرسَّ
هو وكان قة»، املوفَّ «الرضبة لتلك الواضح االنتصار شهدت التي العربة تلك الوقت، طوال

طارئ. حادٍث أي مع للتعاُمل جاهًزا
الرسيع، القطار ذلك وصول لحظة كانت املرسحية. «عقدة» حل من أسهل يشء ال
القطار. وصول عند املحطة إىل أجرة عربة انطلقت معروفة. مواعيده، يف دائًما الدقيق
يبحثون كانوا الذين املسافرين حشد بني واندمج السادة، بمظهر بدا رجٌل، منها ل ترجَّ

أمتعتهم. عن ا حقٍّ
زميَله الرجُل ذلك صافح وبعدما قَدميه، عىل املحطة دخل قد كان آخر رُجًال قابل
التي الصناديق عىل بالحصول ني اللِّصَّ أحُد طالب نفسها. األجرة عربة معه ركب رسيًعا،
من كانت، التي — املمثلة كانت الهَرج. ذلك خضم يف واملجوهرات الثياب عىل تحتوي
أن طريقٍة بأي وتذكَّر عِلم الحارس كان لو هذا. كل ترى — باالتفاق علٍم عىل شك، دون
الرشكة ُموظفي أقنَع عاِرٍض حَدٍث أيُّ كان لو أو بالصناديق، إليه عهدت التي هي سيدًة
ستخرج ويلكينسون اآلنسة لكانت الصناديق، أخذ يف الرجل حق من ق التحقُّ برضورة
واملمتلكات هو معه ستغادر وكانت زوجها، هو إنما السيد هذا أن وتوضح املقصف، من

األجرة. عربة يف
بدرجٍة واإلزعاج الغيظ سيُثري كان أمٌر وهو — ستُحبَط الحالة هذه يف املؤامرة كانت
ون سيتحرسَّ كانوا الذي األذى حجم هو سيصبح كان هذا لكن اللصوص— نفوس يف كبرية
يخرجون وصديقيها الصناديَق السيدة رأت الكارثة. هذه مثل تقع لم محالة. ال أجله من
بعيًدا أصبحا رشيكيها أن اعتقَدت وعندما كعكعتها، التهام ت فأتمَّ العربة. يف املحطة من

أمتعتها. عن الني الحمَّ تسأل بدأت الرشطة، رجال أيدي متناول عن
الواقع، يف عليه هي مما أكثر ُمرضيًة ستصبح أعتقد، فيما القصة، هذه نهاية كانت
يستحقون ما نالوا املؤامرة يف امُلتورِّطني الحقريين أن القارئ أُخرب أن بإمكاني كان لو
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ومحبوبها السيدة عِلَمت لقد بالعكس، هذا. قول يل تُجيز ال الحقيقة لكن العقاب. من
القانوني، النزاع من انسحبا لذا العصابة، داخل حدثت قد خيانًة أن ما، بطريقة األثري،
أمًرا الجديدة املحاكمة لجعل بينش كوينز محكمة يف استدعاءٌ ُقدِّم عندما لفرتة. واختبآ
روب يرتدي آخر، رجٍل أيُّ وال بريداليم رسجينت السيد يُدافع لم التنفيذ، يقتيض قطعيٍّا
حق لكنَّ الدعوى؛ ونفقات التعويض ابتزاز من الرشكة نجت وهكذا امُلدَّعية. عن املحاماة،
ملدة الشاقة األشغال مع للسجن املجهول وعشيقها ويلكينسون اآلنسة تسليم يف العدالة

باالحتيال. منها ُسِلب أعواٍم بضعة
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التأمنيعىلحياة بوليصة
فيتزجريالد السيدة

مكتبها كان التي للتأمني، إنشورانس» «أنيمبيشابل رشكة أزور أن منِّي ُطلب يوم ذات
والسكرتري، املدير بالند، السيد مع مقابلٍة أثناء بلندن. سرتاند، ويست يف الوقت هذا يف
يُدعى دبلن مدينة من سيٍد من تقريبًا أشهٍر ستة قبل اها تلقَّ قد كان رسالًة أمامي وضع

إيرلندا. يف الرشكة وكيل منصب لشغل طلبًا تحمل مكجراث،
بقبوِل اإلدارة مجلس نصيحة من النفور من يشءٌ الوقت هذا يف لديَّ «كان املدير: قال
عقود طريق عن ق ُرسِ قد الرشكات مكاتب من عدًدا بأن علٍم عىل كنُت إذ العْرض؛ هذا
عمليات نطاق «كان قائًال: كالمه ُمحدِّثي واصل الشقيقة.» الجزيرة من احتيالية تأمني
كل وتحت أنها، قرََّرت لندن يف مكاتب عدَة إنَّ حتى ا جدٍّ كبريًا هذه ارتُكبت التي االحتيال
أننا رأيُت ناشئًا، رشكتي مكتب كان ملَّا لكن، إيرلندا. من القادم العمل سرتفض الظروف،
إىل الرسالة أَحْلُت وعليه عميل، عىل الحصول يف معقوٍل أمٍل أيَّ نُضيع أن نتحِمل نكن لم

الحال.» يف للوظيفة امُلتقدِّم ُعنيِّ أن النتيجة وكانت اإلدارة، مجلس
كبريٍة خربٍة ذو عقاري سمسار كاتبها أن تزعم جوهرها يف كانت يل. الرسالة ُسلِّمت
األشخاص. أفضل من ا جدٍّ كثرية تأمينية عقوًدا للرشكة يجلب أن يستطيع وأنه ا، جدٍّ
أيًضا مكتوبًا وكان الرسالة، أعىل يف مطبوٌع عنواٌن َة ثَمَّ كان إنه أيًضا القول يُمِكنني

«.١٧٩٥ عام ست «تأسَّ
من مذكرة متضمنة بها، رددُت التي رسالتي من نسخة ذي هي «ها املدير: قال
«بعد قائًال: أكمل ثم للوظيفة.» الوكيل َقبول خطاب من نسخة هي وها اإلدارة، مجلس
عىل للتأمني طلبًا منه ينا تَلقَّ عليها، أطلعتُك التي األخرية الرسالة تاريخ من أسابيع ثالثة
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وصل أن تَصاَدف إسرتليني. جنيه ٣٠٠٠ بقيمة سنة، ٥٦ العمر من تبلغ سيدٍة حياة
املكتب عن ت املؤقَّ غيابي أثناء — هذا قول بإمكاني أن أعتقد الحظ، لسوء — الطلب هذا
مستشار كان إذ يفعله؛ أن عليه يجب ا عمَّ لالستعالم وكيلنا أرسل لقد َمرضية. ألسباٍب
الرجل هذا عنيَّ الذي هو وكيلُنا كان املحيل. الطبي مستشارنا هو الخاص الطبي السيدة
ليقوم باملائة مائة محرتٍم رجٍل الختيار ِمنَّا عام تفويٍض بموجب وذلك الوظيفة، تلك يف
حريًصا كان أنه من واثقون أننا بما أنه نا ردُّ كان دبلن. مدينة يف الطبي مستشارنا بدور
املسألة. بشأن تقريره عىل اعرتاٌض ثَمَّ فليس للعمل، ُكْفءٍ طبي مستشاٍر اختيار عىل
الرئييس الطبي ُموظفنا أمام وُوضعت لندن، إىل املعتادة األوراق ُحوَِّلت ذلك عىل وبناء

ليفحصها.»
كان إذ ا، جدٍّ بارًزا رجًال الرئييس الطبي موظفنا «كان قائًال: كالمه مرشدي واصل
األمراض، تشخيص يف الشخصية مهارته عنه عرفُت بينما شهريًا، فيسولوجيٍّا ُمتخصًصا
فحًصا األوراق فحص لقد حسٌن، سابقة. عديدة مناسباٍت يف الكتابة، مجال يف ووزنه
أنه تالحظ سوف منه. نسخًة لك أعددُت الذي اإليرلندي، الطبي التقرير وخاصًة دقيًقا،
إىل بالنظر وأنه جيدة، الجسدية ِبنيتها وأن ا، جدٍّ جيدٍة صحٍة يف بأنها فيه السيدة يصف
ُدفع حياتها. مدة من تُقرصِّ أن شأنها من مالبسات يُوَجد ال الحياة يف وأسلوبها عاداتها
يف وكيلُنا تسلَّمه الذي املال تحويل وتمَّ التأمني. عقد توقيع عند عاٍم نصف بقيمة قسٌط

األمر. انتهى الحد، ذلك عند و… مرصيفٍّ، بشيٍك لندن إىل الحال
وُوضَعت التأمني، بوالص سجل يُريني أن كاتبنا من طلبُت مكتبي إىل ُعدُت عندما
نظرًة إلقائي أثناء غيابي. أثناء أُجريت التي املهمة األعمال بجميع املتعلقة األوراق أمامي
إسرتليني»، جنيه ٣٠٠٠» القيمُة انتباهي لفت التأمني»، بوالص «سجل أعمدة عىل رسيعة
من القيمة الضخم الطلب هذا مثل تلقي من اليشء بعض متفاجئًا كنُت «دبلن». وكلمة
هذه حتى آخر عمٍل أي ينا تلقِّ عدم ومن األوىل، املرة يف رشكتنا، تُمثل التي الوكالة هذه
إقناًعا أكثر يشءٌ َة ثَمَّ يكن لم شكوكي. ثورة َسكَّنت األوراق لكن الجهة. تلك من اللحظة
املقدار يكن ولم عليها. ن امُلؤمَّ السيدة صديقا أجابها التي واإلجابات الطبي، التقرير من
يف الطبي مُلوظفنا العظيمتني والخربة املقدرة يف فكرُت عندما قليًال ثقتي به تعزَّزت الذي

لندن.»
التأمني عقد أن حقيقة إىل انتباهك ألفت أن بي «يجُدر قائًال: كالمه املدير واصل
عىل بوضوٍح ينصُّ فالطلب الخاصة. مصلحتها أجل من ذ نُفِّ قد هذا السيدة حياة عىل
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مفتاح الحقيقة هذه بجعل تتكرم أن أرجو السيدة. بهذه ُمهتٌم آخر شخٍص من ما أنه
واضًحا دليًال اعتباره من نفيس أمنع أن أستطيع ال ما لَدينا «واآلن، وأضاف: تحقيقك.»
هذا التأمني طلب إرسال منذ أشهٍر أربعة سوى ينقِض لم احتيال. وجود عىل ذاته حدِّ يف
يف االرتياب غاية ُمرتاٌب إنني إسرتليني. جنيه ٣٠٠٠ بمبلغ يُطالبنا من يُوَجد واآلن إلينا،

القضية.» هذه يف احتياٍل وجود
بحكمٍة أُِعدَّت قد كانت التي األوراق وأخذُت التعليمات، هذه إىل استمعُت بعدما
كانت لو املالبسات. يف تحقيًقا ألُجري دبلن، مدينة إىل انطلقُت يل، ُمرشًدا لتكون كبريٍة
أعمالها بسبب عام بوجٍه الحياِة عىل التأمني لرشكات يحدث ملا واضحًة عينًة القضية
كل رغم مكتبي، مدير أخربني كما يتصادف، كيف بسهولٍة أفهم أن يمكنني إيرلندا، يف
يُكتشف التي الحاالت ورفض عليها، نون يؤمِّ التي األرواح اختيار يف ونه يتوخَّ الذي الحذر
بمعدل فقط يُقبَلون الذين أولئك عىل التأمني أو الصحة، اعتالل من درجٍة أدنى فيها أن
أو سنوات، عرش أو بخمس، الحقيقية أعمارهم من بأكرب عليهم والتأمني — إضايف قسٍط
عىل ن املؤمَّ األشخاص بني الوفاة معدل يتجاوز أن — للظروف تبًعا سنة، عرشة خمس
العام، السجل مكتب رئيس يوضح مثلما كلها، الدولة يف الوفيات معدل متوسط حياتهم
أنواع أكثر يُمارسون ونساءٌ رجاٌل فيه املتوسطة املعدالت تحت ينطوي الذي السجل ذلك

العمر. طول مع التعاُرض تمام تتعاَرض ظروٍف تحت ويعيشون رضًرا، الوظائف
تواصلُت التي الرشطة، يل تقدِّم لم الوقت. لبعض بالطبع، ا، رسٍّ تحقيقاتي أجريت
كانوا ربما فيما إنجليزي رجٌل يُوظَّف أن فكرة يُحبُّوا لم أنهم وبدا مساعدة، أي معها،
شك أخرى، ناحيٍة من ، ولديَّ يل. ُمخلصني بقوا أنهم البتة واثًقا لسُت تهم. ُمهمَّ يعتربونه
أفشوا قد بصددها، كنُت التي باملهمة دراية عىل أصبحوا الذين الضباط، بعض أن يف
هذه يف امُلتواطئني آذان إىل املعلومة انتقلت املكان هذا خالل ومن ما، مكاٍن يف هدفها
ملخلوٍق، — علمي حدود يف — أسمح أن دون ومن هذا، برغم لكنني االحتيالية. العملية
نواٍح من بها وشبيهة عليها، ن املؤمَّ ُعمر يف امرأًة أن تأكدُت عميل، بمعرفة الرشطة، غري
ُمستشاًرا يعمل الذي الطبيب وأن املذكور؛ العنوان يف امُلحدَّد اليوم يف يت تُوفِّ قد أخرى،
ما وبقْدر الظاهر، بحسب وأنه، زارها؛ قد دبلن مدينة يف التأمني رشكة لحساب طبيٍّا

احتيال. وجود إىل يُشري ما َة ثَمَّ يكن لم اللحظة، تلك حتى البحث يف تقدَّمُت
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الرشكة سكرتري بالند، السيد الظاهرية ونتيجتها التحقيقات بهذه أبلغُت لقد
أستطع لم موجوًدا. يزال ال عقيل يف خه رسَّ الذي الرأي أن أضفُت لكنني ومديرها،

يتالَش. لم بالطبع لكنه يضُعف، لم إنه أقول أن
من رشٍط بموجب أنه علمُت فقد للغاية. ُمِلحٌّ آَخر أمٌر الوقِت هذا يف انتباهي تطلَّب
بعد يدفعه أن عىل أشهر، ستة ملدة املبلغ بدفع ُملَزًما املكتُب يكن لم التأمني، عقد رشوط
أيُّ يتقدم لم الراهنة، اللحظة حتى أنه، علمُت لقد اة. للُمتوفَّ القانوني للُممثل فقط ذلك
أمالك إدارة أوراق عىل للحصول طلبًا قدَّم أحٍد من ما وأنه وصية، وجود إلثبات ويص
خطوتنَي أو خطوٍة اتخاذ بعد — إنجلرتا إىل بالعودة إذنًا ُموظِّفيَّ من التمسُت لذا امُلتوفاة.
وقد شهرين. أو شهٍر بعد دبلن مدينة إىل والرجوع — باتخاذهما نصحُت إضافيتنَي،
القضية. يف أخرى خطوًة أتخذ أن بإمكاني أن ارتأيُت املغادرة، قبل لكنني هذا. عىل وافقوا
االحتيال جريمة ُمرتكبي دفع بهدف التحقيق يف علنيٍّا نهًجا نهجُت ذلك بعد
املحطة، إىل سفري حقيبة بنقل أمرُت لقد حذِرهم. عن للتخيلِّ — احتياًال األمر كان إذا —
ُوضَعت وبعدما التاليني. والسفينة القطار يف إنجلرتا إىل الرجوع وشك عىل وكأنني
حرصُت حيث آخر، فندٍق إىل بنقِلها وأمرُت رأيي، غريُت ساعات، لبضع الفندق يف وديعًة
مدينة من القاِدمني املسافرين من عدٌد فيه وصل الذي نفسه الوقت يف الوصول عىل
إلسقاط، باألحرى أو عىل، للحفاظ خفيفة، ووجبة امُلرطبات بعض تناول بعد كينجستون.
داللًة تدلُّ بهيئٍة السيد هذا استقبلني الرشكة. وكيل مكتب إىل عربٌة أخذتني الستار،
بشدة. عليها نِدم وإنه مشئومة، كانت الصفقة إن قال لقد أمني. رجٌل أنه عىل راسخة
عدًدا الرشكة إىل أرسل أنه ولو عه، يتوقَّ كان كما سعيًدا كان الوكالة مع حظه أن لو
التي الخسارة عن ما، حدٍّ إىل عوَّض، الجيدة» «الصفقات ربح كان بحيث الطلبات، من

هكذا. كثريًا سيكرتث كان ما رسيًعا، العميلة هذه سببتها
نيته كانت الوكالة. من يستقيل أن جديٍّا يعتزم كان الواقع، األمر بسبب أنه، غري
ثارت انتهت. الرشكة مكتب مع لعبتي إن كالقول بدت لقد عيلَّ. الوطأة ثقيلة هذه
مشاعره. أتفهم أن أستطيع إنني الواقع، يف قلُت، يفَّ، شكوكه فتيل لنزع لكنني، شكوكي.
قليًال، ُمغتاظني كانوا املديرين أن مع لكن التأمني، لرشكة مزعجًة بالطبع، القضية، كانت
َة ثَمَّ يكن لم أنه ذلك، من الرغم عىل اعتقدُت، املوضوع، عن املعلومات من ملزيٍد وُمتلهفني
أُِعدَّ أن القضية، يف بالتحقيق مأموًرا وبصفتي الرشكة، موظف بصفتي عيلَّ، إن حيلة.
الحديث، هذا نهاية من اقرتبُت عندما شك. دون من املاُل يُدفع سوف ذلك وبعد تقريري،
الالمباالة. بها تصنعُت بنرباٍت أتكلم رحُت بينما وجدية، ة بدقَّ الرجل مالمح ح أتصفَّ بدأت
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عىل ترسي ارتياٍح ومضَة اكتشفُت أني ارتأيُت لكنني عجيبًا، هدوءًا هادئًا كان
وهو معه، العشاء أتناول أن منِّي طلب ذلك عند لألمر. سهلًة تسويًة ع توقَّ عندما مالمحه

معه. الليلة بقية وقضيُت عليه، وافقُت ما
فندقي، إىل ُعدُت اليشء بعض مبكٍر وقٍت يف اليوم. ذلك يف آخر يشءٍ أي يحُدث لم
لزيارة الوكيل والسيد أنا ذهبت ُمقرًرا، كان كما التايل، اليوم صباح ويف اإلعياء. ة بحجَّ

اة. امُلتوفَّ أوراق راجعا اللذين َقني وامُلحقِّ الطبيب
الوفاة من الوكيل أبداها التي الدهشة الصديقان ردَّد شيئًا. نكتشف لم املكان هذا يف
املال من ضخٍم بمبلٍغ للُمراهنة ا ُمستعدٍّ أشهر، أربعة قبل منهما، كلٌّ كان لسيدٍة املفاجئة

مديدة. حياًة ستعيش أنها عىل
مدة استمرَّ مرٍض بعد — املتوقعة غري الوفاة من نفسه بالقدر مندهًشا الطبيب كان
تقول التي األيام من بكثرٍي أكثر بأياٍم ستستمتع كانت أنها متأكًدا كان المرأٍة — يوَمني
إنني وقلُت اقتنعت، بأنني اعرتفُت عمرها. مثل يف هم ن ممَّ للناس مقدورٌة إنها الخربُة

التايل. اليوم يف إيرلندا وغادرُت هذا، اقتناعي سأنقل
غاية ُمبتِهجني شك، دون من آخر، وشخٌص والطبيب، والصديقان، الوكيل، كان
رشكة يف اإلنجليز امُلساهمني من إسرتليني جنيه ٣٠٠٠ عىل الحصول باحتمالية االبتهاج

التأمني.
لكنني معهم؛ ُمقابالتي فحوى بإخالٍص وأبلغُت اإليرلنديني، ملعاريف بوعدي أوفيُت
— القضية أن يف اليشء بعَض القوي اعتقادي عن تعبريي كذلك القصة تلك إىل أضفُت
صارم، تحقيٍق إجراء برضورة ونصحُت االحتيال، شابها قد — يكتِنفها الغموض أن رغم

املال. دفع قبل
بالصيغة مكتوبة اة، للُمتوفَّ وصية وجود ثبت عرفُت، كما قصري، بوقٍت ذلك بعد
رشكة ضد بالفعل) للمكتب بها إخطاٌر (أُرسل دعوى الوصية منفذُ ورفع املطلوبة،
نُسخت الوصية. حسب عليها ن املؤمَّ وريث هو أيًضا هذا الوصية ُمنفذ كان التأمني.
كلها، بالرتكة أوهالوران تويصإلدوارد وكانت الرائجة، السابقة النماذج إحدى من الوثيقة
قليل غري بقدٍر باملالحظة؛ الجدير من كان امُلوِصية. تركتها التي والشخصية، العقارية
هذه صحة عىل أقسما اللذين الشاهَدين أنَّ — أنا وكذلك بالند، السيد اعتقد هكذا —
اللذَين الشخَصني أعني التأمني؛ رشكة لحساب يعمالن اللذين َقني امُلحقِّ هما كانا الوثيقة
وعاداتها. اة امُلتوفَّ صحة عن للغاية إيجابيٍّا تقريًرا وفاتها، من أشهٍر أربعة قبل قدَّما،
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أي عن مؤكٍد بشكٍل يكشف لم الحالة عن تقريري ألن املال؛ الرشكة لدفَعِت هذا ولوال
املال. دفع لرفِض قانوني ُمربٍر

عدُت املهمة، هذه بخصوص دبلن، إىل األوىل زيارتي من تقريبًا أشهٍر ثالثة بعد
أن نفٍع أيَّ يُجدي يُعد لم أساليبي. تغيري من بدَّ ال كان تحقيقاتي. الستئناف هناك إىل
الوكيل أُخرب أن عيلَّ كان التأمني. بمبلغ امُلطاَلبة دعوى عدالة يف بالثقة جانبي من أتظاهر
أقول وأن احتيال، وجود يف تَشتبه جعَلتها املوضوع عن الرشكَة بلغِت قد معلوماٍت أنَّ
ما وهو أُهينت؛ قد براءته بأن ذلك بسبب الوكيل تظاهر القضية. أغوار بَسْرب أُمرُت إنني
هذا مع تفاهٍم إىل التوصل بإمكاني كان لو الخوف. عالمات من عالمة بأنه أنا تُه ْ فرسَّ
كان لكنه منه؛ كامٍل اعرتاٍف عىل سأحصل كنت أنني شكٍّ أدنى عندي فليس امُلحتال،
اعتقادي، يف الذي، الرجل مع اتفاٍق يف أدخل أن الُخلُقية املبادئ من مجرًدا عمًال سيصبح
أن سوى بيننا يشءٍ أيُّ يحدث لم للرشكة. ُممثًال باعتباره به املنوطة املسئولية انتهك
منه واستخرجُت الصفقة، يف الشرتاكه تفسرٍي أي لديه كان إذا عما الرسمي السؤال سألتُه

تفسري. لديه ليس بالتأكيد أنه مفادها إجابًة
بامتالِك أتباهى أن يف أرغب ال كنُت وملَّا أسبوعني، مدى عىل تحقيقاتي واصلُت
حمايُة شأنها من معلوماٍت أي عىل أحُصل لم بأنني أعرتف أن يمكنني يل، ليست مهارٍة
امُلتوفاة، أخي ابن أوهالوران، إدوارد أن علمُت لقد التأمني. رشكة يف املساهمني جيوب
طويًال؛ يراقبونه ظلوا أنهم الرشطة رجال أخربني ورجًال املحامني، أحد عند كاتبًا كان
وإرساًفا رفاهية أكثر حياة يعيش كان أنه رغم للرزق؛ جليٌَّة وسيلٌة لديه يكن لم ألنه ذلك
رُجَلني الوصية عىل الشاهدان كان دائمة. وظيفٍة يف كان عندما قبُل من عليه كان ا ممَّ
الناس عنه يتكلَّم رجًال فكان الوكيل أما الشبهات. مستوى فوق الطبيب وكان ُمحرتَمني.
الرجال من الرشطُة ته عدَّ وال قط، اسمه عىل تشتمل لم الجريمة سجالت لكن بازدراء،

القانون. عليها يُعاِقب التي الجرائم من جريمًة يرتكبوا أن يُحتَمل الذين
كبري، حدٍّ إىل بوقٍت ُمقيًدا أكن لم وملَّا وأخريًا، أمري. من حريٍة يف كنُت أنني أعرتف
أوهالوران. السيد عىل اهتمامي أصب أن قررُت النفقات، يخص فيما البتة ُمقيًدا أكن ولم
له فأرسلُت األصليني، الشقيقة الجزيرة أبناء من وهو لندن، يف داهيٌة صديٌق يل كان
أوهالوران، السيدة تُدعى سيدٍة وجود من تأكدُت لقد معه. زوجته ويُحِرض يأتي كي
حاز لقد اللقب. هذا بُموَجب حقٌّ لها يكن لم لكن اللقب، ذلك تحمل سيدة باألحرى أو
ستاًرا، هذا كان ربما لإليجار. امُلعدة والُغَرَف السابق، عمته مسكَن املتوفاة أخي ابن
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قبل أشهر ستة حتى نفَسه األمَر تفعل امُلتوفاُة ظلَّت لقد رضوريٍّا. أمًرا كان ربما أو
أنها لدرجة ا جدٍّ ُمضِجًرا كان الُغَرف ُمستأجري خدمة مهمة أن وجدت لكنها وفاتها،
امرأًة املزعومة أوهالوران السيدة كانت أن تصاَدف الُغَرف. إخالء برضورة أخطرتهم
كونروي صديقي بمساعدِة أنني واعتقدُت االنتقام. إىل ونزَّاعًة ثرثارًة رًة، متهوِّ ُمختالًة
وماهرًة الذكاءً، ُمتَِّقدة القامة، قصرية رشيقًة كانت التي — كونروي السيدة وزوجته
كانت إْن اكتشاف من الوقت، من للغاية قصريٍة فرتٍة خالل أتمكن، سوف — الكالم وقليلة

ال. أم حقٍّ عىل َمبنيًة الرشكة ضدَّ املقامة الدعوى تلك
ولُوِحظ اتفقنا. كما دبلن، مدينة من وانسحبُت الحال، يف وزوجته كونروي وصل
يُمكنني ربما للغاية، وابتهجوا تماًما، قهروني أنهم وآخرون، أوهالوران، ظنَّ غيابي.
توكيله تمَّ أوكافاناج، يُدعى محاٍم، أرسل فقد حذِرهم. عن وتخلَّوا روا تهوَّ قد إنهم القول
رشكة مكتب إىل أرسلها ُسخًطا، لغتُها د تتوقَّ رسالًة بالتأمني، للمطالبة الدعوى إلقامة
بأنه ذلك، عىل بناءً ويُهدد، موكِّله، يف امُلربَّر وغري الجائر الشك من فيها ر يتذمَّ التأمني،
فسوف للدفع، عليه امُلتََّفق اليوم يف كامًال إسرتليني جنيه ٣٠٠٠ ال مبلغ يُدَفع لم إذا
للرشكة. الشائن السلوك وفضح املال، السرتداد إنذاٍر، مزيِد أو تأخرٍي، دون الدعوى، يُقيم
الرشكة، ُمحامي وتويتشيم، وبرييس، أولدبوي، السادة إىل الرسالة هذه بالند السيد سلَّم
عن التالية رسالته سينتظرون إنهم وقالوا إيَّاها، بتسلُّمهم مقتضب، ردٍّ يف أبلغوه، الذين
ما أحًدا أن ما بشكٍل تخيلُت ألنني لندن؛ إىل الرجوع امُلستحَسن من أن رأيُت املوضوع.

حذَره. عن أكثر هذا يُبعده وسوف مكتبي، يف هنا بوجودي أوهالوران يُبِلغ سوف
حيث اليشء، بعض ُمتواضٍع فندٍق يف نزال دبلن إىل وزوجته كونروي وصول عند
ينوي كان مانشيسرت، مدينة يف الوظائف إحدى من املال من قليًال َخر ادَّ بعدما أنه أشاع
يستأجر أن امُلستحسن من أن رأى املرصوفات، يتجنَّب وكي دبلن. يف صغريًا عمًال يبدأ أن
شابٌّ ابٌن ُمضيفتي لدى كان املدينة. يف األحوال د يتفقَّ ريثما املنازل أحد يف ة خاصَّ غرفًة
التي الغرفة نوع عن البحُث يمكنه أين كونروي ويُري يميض فقط ستجعله هل بليد؛
حتى دبلن، من خروجه عىل طويٌل انقىضوقٌت لقد يجداها؟ أن معقول ٍع توقُّ مع يريدها،

تقريبًا. األصيل موطنه نيس إنه
مثل لطيَفني شخَصني مع يكون، أن أحٍد ألي ينبغي كان كما للغاية، كريمًة كانت
الصبيَّ بأن يتظاهر بينما الصبي، يقود الداهية صديقي كان كونروي. والسيدة السيد
كانت أرادها. التي الغرفة وجد حيث أوهالوران، منزل إىل وصلوا حتى يقوده، الذي هو
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أنها مع يستأجرها، أن رفَض الحذَر من بيشءٍ لكنه تماًما، مناسبًة اعتقاده، يف الغرفة،
أوهالوران السيدة أنقَصتْه إذا السعر، إنَّ يقول أن أسعده وبالتأكيد، بها؛ بأس ال كانت
كونروي السيدة كانت اإلطالق. عىل مرتفًعا ليُصبح كان ما األسبوع، يف شلٍن بمقدار فقط
السعر حول صغرٍي نزاع وبعد فعَلت. وقد الغرفة. لرؤية مبارشًة ستأتي وكانت الفندق، يف
أسبوعيٍّا بنساٍت ستة أوهالوران السيدة فأنقصت وسط.» حلٍّ إىل «توصلَّتا السيدتني، بني

اليوم. ذلك يف الغرفة وُسكنت اإليجار، قيمة من
مخافر أحد يف السيدات تفتيش يف تعمل كانت (التي وزوجته كونروي أن شكَّ ال
بشخصيتهما االلتزام عىل َحَرصا كما ُمستساغ، لطيف بمظهٍر الظهور عىل َحَرصا الرشطة)
خربتهما إن الحال. يف اآلخر أحدهما وأوهالوران، كونروي الرجالن، أحبَّ لقد امُلنتَحلة.
ذلك خطة هي تلك كانت ولو لآلخر، مناسبًا صديًقا منهما كالٍّ جعلت والناس بالحياة
الوحيد» ِته عمَّ «وريث ثقة اكتساب إىل تدريجيٍّا، التسلل، يف نجح قد يكون فربما األول،
ضيقٍة حدوٍد ويف بعضهما، مع ودوَدتنَي الخصوص، وجه عىل الزوجتان، أصبحت كما

وحَدهما. تُركتا مرٍة أول يف األخرى يف ثقتها منهما كلٌّ وضعْت
لجعِلها يكفي ما الجديدة صديقتها يف الكامن الضعف من كونروي السيدة رأت
خادمتها تجعل أن منها وتطلُب ل التطفُّ يف تُمِعن أن بإمكانها كان إن املرة هذه يف تسأل
بحماسة، عليها تُثني أخذت مناقب مايك زوجها لدى كان الويسكي. من قليًال لها تُحِرض
السيدة لدى يكن لم للخمور. السيدات بتناول يتعلق فيما للغاية ُمتحفًظا كان لكنه
الفتاُة هت توجَّ وبينما طلبها. بتلبية نزيلتها عىل ل التفضُّ من ُمحتمٌل مانٌع أوهالوران
لم زوجها إن بقولها إليها ت وأرسَّ الثقة أوهالوران السيدة بادلتْها الرشاب، إلحضار
ُمحدَّد يشء أي الواقع، يف تملك، ال وإنها الرشاب، تناولها أمر يف ل التعقُّ عن بعيًدا يكن
يُغازل مؤخًرا كان أنه تشكُّ كانت لكنها — منه يقنٍي عىل أقصد، — تعرفه بشأنه للشكوى

ما». «مخلوقًة
أرسل تأكيد. محلَّ اآلن صارتا قد أوهالوران السيد شخصية يف بارزتان ِسمتان َة ثَمَّ
الويسكي أن وأدركُت رضبته»، «يرضب أن له ينبغي أنه مفادها رسالًة كونروي إيلَّ

يستعملهما. أن نوى اللتني األداتنَي كانا والغرية
انسحابي ُعدَّ لقد كونروي. والسيدة للسيد الحقيقية املهمة يف البتة أحٌد يشكَّ لم
أسلفُت؛ كما طائشني، املال، عىل الحصول من تأكَّدوا الذين ورفاقه، أوهالوران كان هزيمًة.
ورأَتها تُجنى، إسرتليني جنيه ٣٠٠٠ ُمخيلتُه رأت لقد أوهالوران. إدوارد السيد وخصوًصا
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الطُرق. بكل ملذَّاته يف انغمس لقد الناس. من صغريٍة جماعٍة بني للقسمة قابلًة كذلك
ضعٍف نقطة أعظم مع مباٍرش صداٍم إىل قادته رغباته أن هو أصابه يشءٍ أتعس وكان

الغرية. زوجته؛ عند
أقنعِت التي واملالبسات للمناسبة التفصييل الوصف منرضورة القارئُ يُعفيني سوف
كما أوهالوران، املدعو النذل من تنتِقم أن تُقرِّر بأن أوهالوران بالسيدة املعروفة السيدَة
للرواية، املطبوعة النَُّسخ يف القول، يكفي سوف أعتقد. فيما دقيق، نحٍو عىل هي بَتْه لقَّ
أن من بدًال الويسكي، زجاجة وإن لالنتقام، تعطًشا لَديها أثار ما رأِسها بعينَي رأَت إنها
الجنون، درجة إىل صديقتها حنق كونروي السيدة أثارت لقد غضبها. نريان أزكْت تُعزِّيها،
إنها املزعومة زوجته قالت (التي أوهالوران واحتياالت أخطائها قصة األخريُة صبَّت عندما

املاهرة. ُمساعدتي أُذُنَي يف املنفى) إىل تُرِسله أن ينبغي كان
ولكي كرى؛ السَّ السليطة املرأة قصة صدَّق لقد داهيًة. أسلفُت، كما كونروي، كان
فأخربَها األنانية. مخاوفها وتر عىل اللعب امُلستحَسن من أن اآلن ارتأى له، حليفًة يُبقيها
أقرَّْت إذا إال الحال، يف الرشطة إىل بتسليمها وهدَّدها الحقيقة، يف يعمل وماذا هو َمن
أظهرْت بعدما ذلك، عىل بناءً اتخذَتْه الذي اإلجراء وهو رشيكها؛ عىل وشهدت بجريمتها

االحتيال. عملية قصة ودوَّن بالعفو، وعَدها ذلك عند طفيفة. مقاومًة
للغاية. بسيطة كانت لكنها عجيبة، بصورٍة وُمتَقنًة رًة ومتهوِّ جريئًة املكيدُة كانت
وُمتهوًرا، ماكًرا رجًال كان لكنه االحتيال، يف ُمتمرًسا يكن لم الذي أوهالوران، استمال لقد
ذلك يف ُمفلًسا كان لكنه بعيد، زمٍن منذ مهنته يمارس الذي املنازل سمساَر استمال
كان فيها. ته عمَّ جنَّد ثم مَلكيدته؛ استمالهما ُمعوًزا، أنيًقا طبيبًا استمال كما الوقت،
النهاية، يف يكن، ولم املكيدة، يف اشرتكوا حني أبرياء الوصية عىل والشاهدان قان امُلحقِّ
خطة كانت األهمية. من الكثريَ بالند والسيد أنا عليها أضَفيُت التي الصدفة يف بأٌس َة ثَمَّ
ُمستشاًرا الطبيَب هو يُعنيِّ وأن التأمني، لرشكة وكيًال مكجراث يُعنيَّ بأن تقيض املؤامرة
امرأٌة ح تُرشَّ وأن دبلن، مدينة من آخر طبيٍب أيُّ الخطة يُفسد ال حتى للرشكة، طبيٍّا
أن االحتيال)، يف االشرتاك دا يتعمَّ لم (اللذين امُلحقَقني خالل من تُثِبت، أن يمكنها —
التأمني، طلُب بها أُِعدَّ التي الطريقة هي هذه كانت حياتها. عىل للتأمني — مثالية تها صحَّ
الخطة من التايل الجزء كان نسبيٍّا. سهًال ذلك كان عليه. الرشكُة بها وافَقت والتي
أيًضا ذلك أعدَّ وقد ُمقِنع. دليٍل طريق عن ماتت، أنها إثبات أو املرأة، قتْل يف يتمثل
يف ته، عمَّ فيتزجريالد، السيدة رقدت الجريمة. يف امُلتواطئني وُمساَعدُة أوهالوران، عبقريُة

71



الخاص امُلحقق

«أصدقائها» بإبعاد كفيًال وحَده الخرب هذا وكان ى، ُحمَّ بنوبة بإصابتها متظاهرًة فراشها،
وأفاد الواقع. يف السيدة اختفت ليلة وذات أيام. بضعة يزورها طبيبنا ظلَّ الكثريين.
التي ليفربول، مدينة إىل الحقيقة يف غادرت لقد النمشية. ى بالُحمَّ يت تُوفِّ بأنها التقرير
فراشها؛ يف أخرى جثٌة وُوضعت أمريكا. إىل منها الباخرة أخذت باألحرى أو منها، أبحرت
حصلوا كيف أيًضا. وقامتها حجمها مثل ويف تقريبًا، عمرها مثل يف المرأٍة جثًة كانت
تقريبًا، عمرها من والخمسني الخامسة يف امرأًة أن يعَلم الطبيب كان الجثة؟ هذه عىل
الجمعيات إحدى أطباء أحد يدي تحت وكانت بالرسطان، إصابتها بسبب تُحتَرض كانت
الفقرية العجوز أن تأكَّدوا حينما فراشها، يف فيتزجريالد السيدة رقدت املدينة. يف الخريية
أو فيتزجريالد، السيدة ماتت الحظ لُحسن نهايتها. من قريبًة شك، أدنى دون كانت،
امُلصابة ع املروِّ املوت ضحية جسَد الروح مغادرة من ساعٍة غضون يف واختفت، ا رسٍّ فرَّت

بالرسطان.
ذهب مأًوى. لهم ليس الذين الفقراء دفن عىل امُلتعاقد الحانوتي يَعِرف طبيبنا كان
حالِة يف الحانوتي إىل ذهَب لفيزاليوس، الزائُف التلميذُ باألحرى أو أسكوليبيوس، سليُل
يف يكتشفه أن يريد مرًضا الرسطاُن كان الترشيح. أجل من الُجثة هذه مِلثل شديٍد تَوٍق
هذه. البائسة املرض ضحية جثة أجل من مقبوٍل مبلٍغ أي لدفع ا ُمستعدٍّ كان أشكاله. كل
بالقانون، األسوُد القبور خادُم تذرَّع جنيَهني؟ ُمقابل يف بأخذها الحانوتي له سيسمح هل
كانا و«واجبه» القانون جنيهات؟ بثالثة سريىض هل «واجبه». عن ُمنمقٍة بلغٍة وتكلَّم
إىل الحانوتي، ذهن يف السعر، وصل إن ما امُلحزن. ه ردَّ كان «واجبه» جنيهات؟ أربعة الرد.
الصفقة عىل اعرتاضه عن تخىلَّ حتى القانون، مخالفة مخاطر عىل للتأمني املقبول الحدِّ
ُمقدَّمة؟ كدفعٍة الذهبية، اإلنجليزية الجنيهات من جنيهات، بخمسة سيقبل هل الشائنة.
منزل إىل بالرسطان ماتت التي املرأة جثماُن ُحمل الذهبية. ة الُحجَّ لهذه «واجبه» أذعن
وصول من ساعٍة بعد اإلطالق. عىل الجثمان لها يخضع لم ترشيٍح عملية أجل من الطبيب
فراشها. يف ووضعه ِته، عمَّ منزل إىل أوهالوران أخذَه الطبيب، عيادة إىل الُجثمان ذلك

وُدِفن. بالحجارة، الفقرية السيدة تابوُت وُملئ
حانوتي َزه جهَّ (الذي فيتزجريالد السيدة تابوت يف الفقرية السيدة ُجثمان ُوِضع
يكِرتث لم النمشية، ى بالُحمَّ ماتت فيتزجريالد السيدة أن يعتقدون الناس كان وملَّا آخر).
كانت باملناسبة، التي، املزعومة، أخيها ابن زوجة باستثناء وجهها، عىل نظرة بإلقاء أحٌد

72



فيتزجريالد السيدة حياة عىل التأمني بوليصة

السيدة أصدقاءُ وشيَّع فقط. املظهر أجل من قليًال، الجثة جلد لون تغيري يف ساعدت قد
الراحل. العزيز لَزوجها البالية العظام بجانب ووضعوه الجثمان، هذا فيتزجريالد

أنفسنا نشغل فلم أدري. ال أوهالوران؟ للسيدة حدث ماذا يعلم أن القارئ يريد هل
بناء من تُمكِّننا أن شأنها من كان التي املعلومات هذه مثل عىل حصْلنا بعدما البتة بها
ال معة؟ السُّ السيئ والطبيب أوهالوران، والسيد مكجراث، للسيد حدث ماذا كاملة. قضيٍة

أدري.
القامة القصرية املاهرة وزوجته كونروي وصول بعد — التأمني رشكة محامو أرسل
أوهالوران وكََّله الذي اإليرلندي للمحامي رسالًة — اإلضايف تقريري كتبُت وبعدما لندن، إىل
هو يزورهم أن إما إجراء، أي اتخاذ يف يبدأ أن قبل له، األفضل من أنَّ فيها يُخربونه
الرشكة. محامي لزيارة دبلن مدينة ُمحامي جاء بزيارتهم. لندن يف وكيله يأُمر أو بنفسه،
يسألني األمر. انتهى وهناك لندن، إىل دوبلن من رحلٍة يف يذهب أن أوكافاناج السيد د تعمَّ

ال! أوه، امُلتآمرون؟ ُحوِكم أما قارئي:
بهذا. وَرُضوا تهم، خاصَّ جنيه آالف الثالثة التأمني، رشكة يف املساهمون أنقذ لقد
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ويست مقاطعة يف كبريٍة سٍة مؤسَّ يف رشيٌك وهو بارز، محاٍم كلَّفني سنواٍت بضع قبل
نطاق يف يوًما جاءت التي االحتيال قضايا أرشس من واحدٍة ألغاز بحلِّ لندن، أوف إند

الحزينة. القضية لهذه األساسية الحقائق تتضمن التالية والقصة املهنية؛ مالحظتي
شمال يف القطن مصانع أكرب من واحٍد يف األسايس الرشيَك … إتش السيد كان
بني شخص، ٣٠٠٠ حوايل أعتقد، فيما تُوظِّف، املدن إحدى يف مصانعه كانت إنجلرتا.
املاليني. أصحاب من شك، أدنى دون من وكان، يت، الصِّ ذائَع كان وأطفال. ونساء رجاٍل
الُعظمى، بريطانيا أرجاء كل يف ُشهرتها لها مصانعه أنوال تنسجها التي األقمشة كانت
كان به. يتمتَّعون وورثتُه رشكاؤه ظلَّ يل، قيل كما امتياٌز، وهو العالم؛ أنحاء جميع ويف
للسيدة الوصفية الصور من واحدًة وسلوكه بشخصيته د جسَّ وقد وُمتكربًا، فظٍّا رجًال
الدناءة، أنواع بجميع تتَِّهمه ومصنعه بيته ُمحيط يف رائجٌة شائعٌة َة ثَمَّ كانت ترولوب.
وفاته قبل إنه القول فقط املهم من هذا. نتجاوز دُعونا لكن والشهوانية. الحقرية والرذيلة
أو الخمر يف االنغماس وإنَّ سها، أسَّ التي الرشكة يف صامتًا رشيًكا أصبح سنوات بعدة
لم تُويفِّ عندما فيهما. ينغِمس لم لو ا عمَّ ا جدٍّ ُمبكًرا األرجح عىل قربه إىل أرسَله امُلسكرات
عن البخاري امُلحرك ف يتوقَّ لم ملَّا لكن عمل، صاحب ال الُعمَّ فقَد لقد لرحيله. أحٌد يُفَجع
عاد التي القصرية، الفرتة هذه أثناء إال واملغازل األنوال ف تتوقَّ ولم واحًدا، يوًما إال زفريه
يشءٍ أيَّ يخَرس أحٍد أيِّ جعل يف موتُه يتسبَّب لم وملَّا السابق؛ يف كان كما يشءٍ كلُّ بعَدها
نصِب دون قربه إىل أُنزل فقد أناني، عجوٍز برجٍل نهائيٍّا أحٍد أيُّ يهتم ولم قيمة، ذي
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ووصيًة ضخمة، وثروًة وبنتنَي، أرملًة، وراءه القطن مصنع صاحُب العجوُز خلَّف
لقد اليشء. بعض مميزًة وثيقًة كانت فقد الذكر. تستحق الوصية وهذه بعناية. ُحرِّرت
أي له كان إنه القول يمكن كان إذا — أصدقائه أفضل وعقُل العجوز الرجل عقُل ألََّفها
،… بي السيد يقول، أن هو اعتاد كما ُمنمق»، نحٍو وعىل «برتتيٍب وصاغها — أصدقاء
إلنجاز الُعليا املحاكم ُمحامي من ماهر بمحاٍم استعان قد الحقيقة، يف كان، الذي ُمحاميه،

املهمة. هذه
يف الحرية منهنَّ واحدٍة لكلِّ وكان املال، من كبريًا مبلًغا والبنتنَي األرملة من كلٌّ ُمنح
ومبلًغا لألرملة، نسبيٍّا وافًرا مبلًغا وكان سنوي؛ معاٌش منهن لكلٍّ وتُرك به. تشاء ما فعل
لم أنه لدرجة تماًما نة ُمحصَّ املعاشاُت هذه وكانت البنتني. من واحدٍة لكل نسبيٍّا صغريًا
ليُصبح الدخل ذلك يكن ولم دخِلها، عىل سلطة له منهن أيٌّ به تقرتن قد زوٍج أي يكن
سنوي) ُربع يَُرصف (الذي السنوي للراتب يمكن يكن ولم التزاماته؛ أو لديونه ُعرضًة
وهو املال، من كبريٌ مبلٌغ انتقل ذلك، وبخالف االستحقاق. موعد قبل يَُرصف أو يُرَهن أن

الفتاتنَي. لصالح أوصياء ف ترصُّ تحت الرتكة، بقية من جزء
توزيع يخصُّ فيما الصالحيات من نطاٍق أوسَع ُمنفذوها، أثبتها التي الوصية، منحت
امُلوِيص، آراء عن تُعرب ما، نوٍع من وصائية أوراق أو رسائل، إن يل قيل لكن املواريث، هذه
األوصياء، من ُطلب قد أنه أُخربُت إنني القول، يُمكنني عامة، بصفٍة لألوصياء. أُعطيت قد
من األكرب الجزء يُعطوا أن بها»، يليق ال تافًها «شخًصا الفتاتني من أيٌّ تزوََّجت حال يف
ج تتزوَّ التي للفتاة أعَطوه أو وهبوه ما يجعلوا وأن ألختها، هذه الرتكة بقية يف نصيبها
بعيًدا فقط، هي لها سنويٍّ معاٍش صورة يف الحذَر، من يمكنهم ما بقْدر الطريقة، بهذه
ما بحسب هذا، من ا جدٍّ قريب نحٍو عىل فوا يترصَّ أن الحقيقة، يف أو، زوجها؛ ُمتناَول عن

اجتهادهم. عليهم يُمليه ملا تبًعا األفضل يَرونه
عىل الوصية منفذو واستحوذ الوصية. وأُثبتت الئق. نحٍو عىل العجوز الرجل ُدفن
لقد وظائفهم. من األول الجزء يُماِرسون األوصياءُ وبدأ نقد؛ إىل الرتكة وحوَّلوا امللكية،
تحت أصبحتا مًدى أي إىل مبارش غري نحٍو عىل الفتاتان وأُفِهمت حينها، يف الوصية أُعلنت

أوصيائهما. سلطة
حسابه كشف لتقديم العجوز القطن غازل ذهاب من بالطويلة ليست فرتٍة بعد
لم الدموع. تستدرُّ بعباراٍت فقدانه عىل عن يتفجَّ وهنَّ وبنتاها أرملتُه ُسِمعت األخري،
يف مناسبة، كل ويف مكان، كل يف واجْهنَها التي األليمة الذكريات يتحملَن أن يستطعَن
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األصيل، َموطنُهنَّ لهنَّ يُسببها التي الروحية املحنة من زعمن، كما ينجون، ولكي املدينة،
العاصمة يف يُِقمَن أن — أيًضا ُقلن هكذا — للغاية حميمني أصدقاء بنصيحِة عمًال قررن،

الكربى.
فيها ُصنعت التي املدينة من أخرجهنَّ الذي هو الغرور إنَّ الحاقدين بعُض قال
يف اليشء، بعض محرتمٍة بطريقٍة لنزواتهن، العنان يُطلقَن أن أردَن وإنهنَّ ثرواتُهن،
أعدَّتها بخطٍة علٍم عىل كانت هنَّ أُمَّ وإنَّ الوقت، ذلك يف لندن يف الشائعة امُلستهرتة امللذَّات

إنجلرتا. شمال يف الذي ذلك من ُرقيٍّا أكثر وسٍط من أزواٍج لجذْب الفتاتان
املزاعم هذه صحة عىل دليٍل أيِّ إىل تُقْدني لم تحقيقاتي إن بالقول أدبيٍّا ُملَزٌم إنني
بضعة غضون يف أنه امُلقررة الحقائق من لكنَّ قصتنا. بطالت عىل سلبيٌّ أثٌر له يكون
منزًال وأخذَت لندن، إىل وراءه خلَّفها التي األرسُة انتقلت العجوز، الرجل دفن بعد أشهٍر
وصفه قد البيت لهنَّ ر أجَّ الذي املنازل سمسار إن كينسينجتون. منطقة يف األثاث أنيَق

وبنتيها. األم ومعنويات ة صحَّ عىل ونافٌع واضٌح تأثريٌ املنظر لتغيري وكان بالجوهرة؛
ب، تأهُّ حالة يف ار التجَّ كان كينسينجتون. يف «ضجًة» الجديدات الوافداُت أحدثت
التجار. من غريهم دون معهم يتعاَملوا كي الخَدم ويْرشون الزبونات، يجتذبون وراحوا
كان يُطَلب أو يُستهلك كان ما كل أنَّ أُضيف أن الرضوري من وليس ُكثًرا، هؤالء كان

الحال. يف ثمنه يُدَفع
ُكنَّ إنهن العائلة، هذه مع وظائف عىل بالحصول الحظ أسعدهم الذين الخدم، قال
حفظ وُحجرات املطابخ نُزالء إرضاءُ السهل من يكن لم وملَّا اإلطالق؛ عىل سيداٍت أفضل
يُمكنني القارئ، أُرهق ال لكي لكن جيدة. عنايًة لقوا قد الخدم بأن أُسلِّم فإنني املؤن،
نسبيٍّا؛ محدود نطاٍق عىل كان وإن رائع، حياتي بنمٍط عاشت … إتش عائلة إن أقول أن

والتعليق. للتخمني دائًما موضوًعا كانت ثروتهن، سمعة أعني سمعتهن؛ أن لدرجة
الشائعات تلك كل صدَّقوا القليلة الفخمة حفالتهن حرضوا الذين األشخاص بعض
إىل يميلون كانوا الحفالت، هذه روَّاد غري من آخرين، أشخاًصا لكن العائلة؛ إىل املنسوبة
الجماعة من والسادة السيدات وحتى الفتاتني؛ ثروة عن امُلنتِرشة الشائعات تصديق عَدم
و«مختاالت»، «مغرورات»، قبيل من نعوتًا عليهما يُطلقون كانوا أنهم عنهم ُعِرف األخرية
من اآلنستان تكن فلم الريبة. من يشءٍ يف بعيًدا، وتيبورنيا بيلجرافيا نخبُة بِقيَت آخره. إىل
هذا رغم الناس. هؤالء أعني يف وقة السُّ من كانت أُمهما أنَّ كما الراقي، املجتمع سيدات
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الذين — الراقية الطبقة من يَُعدُّوا أن يستحقون ن ممَّ — الناس أولئك عدُد قليًال يكن لم
القطن. غازل أرملة مائدة عىل هم يرسُّ ما وجدوا

والعرشين الخامسة حوايل يف سيٌد األرملة، منزل يف األثريين الضيوف بني من كان
يقِرتب وشعٍر داكنٍة، برشٍة ذا البنية، أهيف اليشء، بعض القامة طويل كان العمر. من
عىل تدل مالمحه كانت مالمحه. يِصف أن من أقلَّ الذكاء وصف كان الفاحم. األسَود من
من قليلة أشهٍر بعد رأيتُه قد كنُت إذ كثريًا، أُِحبه لم تعبريٌ عينه يف كان وقوة. عقيل نشاٍط
كامنٍة نذالٍة عن تنمُّ تعابري وفمه وجهه يف كذلك وكان …؛ إتش السيدة ملنزل األوىل زيارته
تعرفُت وعندما ؛ يَديَّ بني للوغد ُمنمنمٌة ُوضَعت مرٍة أول يف هذا ُقلُت لقد شخصيته. يف

يُربِّرها. ما وجَدت أو األوىل انطباعاتي تأكََّدِت أن إال يَحُدث لم األصل، عىل
أُناًسا لكن ولطيًفا. دمثًا رفيًقا كان أنه تقريبًا اتفقوا قد رفقٍة يف قابلوه َمن إن
مهمٌة ارتباطاٌت تمنعه كانت ما فدائًما …؛ إتش السيدة منزل يف قابلوه من هم قليلني
عن غيابه عن لالعتذار تقريبًا دائًما يُضطرُّ فكان الحفالت. لحضور الدعوات تلبية من
يُعوِّض كان لكنه الضيق. من كثريًا له يُسبب بالطبع، كان، الذي األمر املناسبات، هذه
وهكذا العائلة. غريُ أحٌد فيه يكون ال عندما املنزل إىل الدائم بحضوره الحفالت عن غيابه
واستحسانًا قبوًال القى الذي األمر معهن، الظهرية بعد ما فرتاِت من الكثري يُميض بات
وافقت قد كانت التي الصغرى، األخت إيمييل، اآلنسة وخصوًصا وبنتيها، األم لدى كبريَين
به. لها لقاء أول من شهٍر من أقل بعد الرجل لهذا زوجًة تُصبح أن عىل نفسها قرارة يف
تصُغر وكانت العمر، من والعرشين الحادية يف صغرية، جميلًة شابة إيمييل كانت
تُظِهر شخصيتها وكانت اليشء، بعض وُمدَّعيًة وقحًة فتاًة كانت فقط. بسنتنَي أختها
الذي الرديء التعليم أفسَدها وقد منها، انحدرت التي الساللة ِسمات أفضل من الكثري
عاطفيًة ونزعًة زائفة، أخالقياٍت املدارس هذه يف اكتسبت لقد الداخلية. املدارس يف ته تلقَّ
فسادها عىل الحزينة، القصُة هذه تُبنيِّ كما برهنَت، الخداع يف عادًة واكتسبت خطرية،

امُلطلق.
إىل ذهب أنه (رغم إدواردز تشاريل اآلن سأدعوه الذي الخاطُب، هذا عَمد عندما
وفًقا أنه، تعَلم كانت عليه. تأَب لم ا، رسٍّ إليها د التودُّ إىل آخر)، اسٍم تحت كينسينجتون
تعَلم وكانت هي؛ دوُرها يأتي أن قبل أختها ج تتزوَّ أن ينبغي كان املهذَّب، املجتمع لقواعد
هذه عنه تتحدَّث الذي النذُل برع وقد ها. أمِّ خطُة تقتضيه الذي الرتتيب هو كان هذا أن
كبري جزءٍ يف نجح وبعدما للرسية. وذريعًة ُعذًرا الحقيقة هذه اتخاذ يف الواقعية القصُة
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يعِرف بحيث النساء طبيعة من يكفي ما يعَلم كان سهلة. البقية أن رأى خطته، من ا جدٍّ
فلن االجتماعية، الحياة قوانني من قانوٍن لكرس مرًة أُغويَت إذا كهذه، سخيفًة فتاًة أن
هذا خطة من جزءًا يكن ولم الخطيئة، عتبة عىل كانت إذا إال ذلك، بعد ٍل تعقُّ أيُّ يرَدَعها
امُلراَسالت استمرَّت له. زوجًة يجعلها أن قبل يظِلَمها، أن أو الفتاة، عىل يعتدي أن الوغد
يُمكنني الحقيقة، أقول أنني وبما أمُرها. يُكتَشف أن قبل قصرية لفرتٍة كحبيبنَي بينهما
… إتش السيدة منزل يف الفضائح، من عدٌد ربما أو — ِشجاٌر وقع قد إنه أقول أن كذلك
من الوضيعة االجتماعية الطبقات يف يوًما حدث شجاٍر أي عن ووقاحة عنًفا يَِقلَّ لم —

املجتمع.
من أسهل تخيُّلُها أساليب بعدة غضبها عن الكربى األخُت سِت ونفَّ وبَكت، األمُّ ثارت
ُمستقرة كانت فها. ترصُّ بخطأ تقتنع ولم بامِلثل، عليهما إيمييل اآلنسة ردُّ وكان وصِفها.
سوف املخاطر. كل ل لتحمُّ ُمستعدًة كانت قرارها. سيدَة أصبَحت لقد واحدة؛ فكرٍة عىل
نفسيهما تشغال أن وأختها ها أُمِّ عىل يكن لم تُريد. وقتما أحبَّته الذي الرجل من ج تتزوَّ
متعادلة كمعركٍة النزاع وانتهى أرادها. إذا الحال، يف ستتزوَُّجه كانت ثروتها. أو بمصريها

فيها. فائز ال
كهذا، يشءٍ حدوث الحتمالية ُمستعدَّين كانا اللذان الحبيبان، تراَسل ذلك غضون يف
من أُسبوٍع وبعد ومكانه. اللقاء موعَد تُدبِّر من هي إيمييل اآلنسة خادمُة كانت وتقابال.
أالَّ وينبغي حينئٍذ، زوجها اسَم تعلم تكن لم … السيدة إيمييل أصبحت األمر اكتشاف

يٍّا. رسِّ زواًجا الرسية امُلراَسالت نتيجة كانت أبًدا. القارئُ يعلمه
وكذلك السائل، النقد بعض العروس مع كان قصرية. ملدٍة يرام ما عىل يشء كلُّ سار
مفتونًة إدواردز السيدة وكانت حقيقية، غري بالمباالٍة واألخت األم تظاهرت العريس.
كينسينجتون. يف بأقاربها تعبأ تُعد لم إنها حتى زوجها وبأصدقاء الجديد بوضعها للغاية
أروع هم تشاريل عزيزي أصدقاء «إن الريف: يف أقاربها أحد إىل رسالٍة يف قالت
رغم ا، جدٍّ لُطفاء رفاًقا برؤيتهم لها ُسمح الذين أولئك كان حياتي.» يف قابلتُهم أصدقاء
مجموعات، سلسلة أو األصدقاء، من أخرى مجموعٌة له كان أنه هنا أذكر أن امُلمكن من أنه
مفاهيُمها تكن ولم السلوك، آداب عن هي مفاهيَمها حتى تصدم ولُغتهم فاتهم ترصُّ كانت
وال أعىل ليست موضوعاٍت يف يتحادثون كانوا الصارم. أو فيه امُلغاىل النوع من تلك
يف السيجار أنواع أفضل نون ويُدخِّ قصتي، بطلِة طراز من سيدٍة فهم مستوى من أدنى
كانوا الحرية. تلك تمنحهم كانت ألنها الثناء بعبارات لها حون يُرصِّ وكانوا حضورها،
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هكذا والنبالء»، السادة يفعل «مثلما بُحريتهم، ويمزحون إفراط، دون لكن يرشبون،
قالت.

منه املزيد جمع يف صعوبًة تشاريل يجد لم املال، من الحايل املخزون استُنِفد عندما
زوجته. مُلمتلكات الرهن أو الضمان من وبنوٍع أمانة، إيصاالت بتوقيع

التايل، األسبوع يف عودتهما وعند سكاربرو. يف األوىل الثالثة األسابيع الزوجان قىض
لم الفرتة هذه كل وأثناء وصفتُها، التي الطريقة عىل أشهٍر ثالثة وكأنه مرَّ والذي
ساكنتَي هيل نوتينج ساكنا زار وال هيل، نوتينج ساكنَي إىل كينسينجتون ساكنتا تأِت
السيدة تتصالح أن املمكن من وكان االنتظار، لعبة يلعب الفريقني ِكال كان كينسينجتون.
يرتك أن أو هو، يتَّخذ أن شديٍد بعناٍد تشاريل العزيز يرفض لم لو ابنتها، مع العجوز
وربما يُرد، لم أنه الناس لبعض واضًحا كان االتجاه. هذا يف األوىل الخطوة تتَِّخذ زوجته
ُخَطَطه، سيعوق الواقع يف هذا كان ربما زوجته. أرسة مع بصداقته يحتفظ أالَّ ل يُفضِّ كان

الحميدة. َمساعيهما من تُعفياه أن ل يُفضِّ تجعله التي ُمربراتُه لديه وكان
وكان يتثاءب، وهو قهوته وطلب ِمبْذًال، ُمرتديًا تشاريل كان األيام أحد صباح يف
أعزب يفعل قد كما تماًما الجريدة، بقراءة يتظاهر بينما بكسل، مرشوميٍّا غليونًا يُدخن
ربما أو كروشيه، بإبرِة الوقت تقتل أن تحاول إيمييل حبيبته كانت كافية. استقاللية ذو
أحد ُقدوم عن أُعِلَن وهنا هو. ما نسيت تفكريها، عىل ُمستحوٍذ ما بيشءٍ مشغولًة كانت
تغنَّت الذين واضًحا، يبدو كما األسخياء، املِرحني الرائعني األصدقاء أحد كان الضيوف.
أُسميه سوف مسامعها، عىل يُلقونها كانوا التي اإلطراء بعبارات املعروفة رسالتها يف كثريًا

روبنسون.
إلهي! يا املاضية؟ الليلة يف حدث الذي ما هذا؟ كيف عزيزي، تشاريل، إلهي! «يا
ل. امُلتطفِّ ثرثر هكذا للُمفاجأة!» يا أنساِك، كدُت لقد — املعذرة أرجوِك — إدواردز مدام
«لكنَّ قائًال: وأردف صدِّقني.» املاضية، الليلة يف يشءٌ يحُدث لم «أوه، تشاريل: أجابه
كما هدوء، يف زواجنا ببهجِة نستمتع ُكنا وإيم وأنا اآلن، لندن يف بشدة ُمِملٌّ الوضع

ساعات.» بضع قبل اآلن هنا راتلربين زيارة ع نتوقَّ نكن ولم تعرف،
وسوف إدواردز؟ مدام يا كذلك أليس دائًما، بي ٌب ُمَرحَّ أني أعرف إنني إلهي، «يا
إىل تأتي ال ملاذا ُمملًة، لندن ترى كنَت إذا العزيز، صديقي يا لكن، أُحب؛ عندما دائًما آتي

نوالن؟» وجاك أنا معي باريس
متى؟» باريس؟ إىل ذاهٌب أنت «هل
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لكنه زفافها، عن العجوز الخادمة قالت كما بعد، اليوم نُحدد فلم أدري، ال «أوه،
مدام يا مي تتجهَّ ال إلهي، يا ستأتي؟ هل أظن. فيما تقريبًا، أسبوٍع غضون يف سيكون

أرى.» هكذا معه، يأُخذك البائس هذا اجعيل إدواردز؛
إيم؟» يا ذلك يف رأيِك ما «حسٌن،

دائًما امَلقبول من يكون ربما الذي الصمت من النوع ذلك كان صامتة. إيم كانت
به. قْصَدها تشاريل فرسَّ وهكذا موافقة، أنه عىل تفسريُُه

الزوجة الحبيب. زوجها جيب عىل َقِلَقٌة فقط لكنها تذهب، أن تودُّ إيم أن «أرى
ا؟» حقٍّ ج ستتزوَّ متى راتلربين. الشاب أيها كنز الصالحة

باريس؟» إىل سنذهب متى هذا. عن «ُكفَّ
القادم.» االثنني يوم لنقل «أُوه،

االثنني.» يوَم املحافظ مع موعٌد عندي الثالثاء؛ ال، «االثنني؟!
ا جدٍّ جيدًة مزحًة كان الزعم هذا أن رأى وكأنه تشاريل وضحك صحيح؟» «املحافظ،

خوف. دون منها الضحك يمكنه
ماذا؟ من خوف القارئ: يتساءل سوف

العزيز. القارئ أيها الرياء، أو الكذب مثل يشءٍ أي من حسٌن،
التي وبالطريقة وهكذا، ما، يشءٍ وفعل لقول حان قد الوقت أن إدواردز السيدة رأت
«مدرسة ب بحق وصفه يمكن ما إىل إحداهن تذهب عندما الفتيات، عليها تتدرَّب ما كثريًا

سنذهب؟» «متى وسأَلت: وقبََّلته، تشاريل»، «حبيبها سبلتَي إليها جذبَت الكياسة»،
عندي.» سواء كلها األيام تريدينه. يوٍم أي الثالثاء. ليكن أرجوِك، «الثالثاء،

املجموعة هذه أن يبدو تافٍه موضوٍع إىل املحادثَة وا غريَّ النقطة، هذه حْسم بعد
يف إدواردز، السيدة أن النهاية يف بدا به. استمتعوا قد البرشية املخلوقات من امُلتحذلقة
راحل، مليونرٍي بابنة تماًما الئًقا يكن لم مظهرها أن تُفكر أخذت الواحدة، الساعة حوايل
وتركت العلوي، الطابق يف غرفتها إىل صعَدت لذا تشاريل؛ حبيبها مثل نبيل سيد زوجة وال

بمفردهما. الرُجلني
هادئًا اآلن راتلربين كان جدية. أكثر وشكًال خفوتًا أكثر نربًة اآلن املحادثة اتَّخذت
يتقبَّل أن القارئ رسور دواعي من سيكون وحاسًما. ا جادٍّ تشارلز وأصبح ومنتبًها.
الصحفية التقارير يف يُقابلها ما ا جدٍّ كثريًا التي املناقشة، هذه تفاصيل رسد لعدم ُمربري
املتحدثني، فأصوات السياسية؛ االجتماعات يف تُلقى التي والُخطب الربملانية، املناقشات عن
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الوقت. ذلك يف موجوًدا أكن لم ألنني يل؛ مسموعًة تكن لم يل، سمحَت إذا القارئ، عزيزي
اتَّفقا التي الخطة أو املحادثة، ُكنه وسيظهر قليًال، انتظر ُمقِنع؟ غري التفسري هذا هل

القصة. هذه ثنايا يف عليها،
امُلحدَّد الوقت يف ووصلوا باريس، إىل متوجهًة لندن املجموعة غادرت الثالثاء يوم يف
القارئ يعذُر أن (يجب د… س… شارع يف بارٌز، « إنجليزيٌّ «ُفندٌق وهو ب…، إ… فندق إىل
أبرياء.) أُناٍس ُهوية عىل يدلَّ أن شأنه من يكون قد يشءٍ أي إظهار تجنُّب عىل حريص

األسايس الحدث وقوع قبل امُلبهجة، العاصمة يف ذلك نحو أو أياٍم عرشُة انقضت
بارزين ونوالن، وروبنسون، إدواردز، والسيدة السيد كان عليكم. أقصه أن بصدد أنا الذي
بدخول لهم أُذن قد أنهم أعرف ال العامة. الرتفيه أماكن من مكاٍن كل يف ُمعينة بدرجاٍت
تُنىس ال التي العرشة األيام خالل زاروا أنهم تأكدُت لكنَّني الراقية، االجتماعية األوساط

يَّاح. السُّ دليل يف املذكورة تقريبًا األماكن كل
روبنسون وحديث اللطيف، إدواردز َفُسلوك األثريين؛ الضيوف من مجموعتي كانت
كما أو قالت، كما كانت، ألنها — إدواردز السيدة وحياء د، امُلتوقِّ نوالن وذكاء املِرح،
لطيفًة ُصحبًة جعلهم ذلك كل — املاء من خرجت سمكٍة مثل بالفرنسية، تقول أن حاولت
مرسورين والخَدم امُلضيف كان املال، إىل احتياٍج يف يكونوا لم وملَّا امُلضيف»؛ «مائدة عىل
العمر، من والثالثني الخامسة حوايل يف إنجليزية، امرأٌة عزباء؛ سيدٌة قالت بضيوفهم.
مما أكثر ُمتحررًة كانت إيم فات ترصُّ إن قالت القايس، النقد إىل اليشء بعض تميل وكانت
«ِخلسًة». مراٍت عدَة يُقبِّلها روبنسون رأت أنها بعد فيما املرأُة هذه زعمت وقد ينبغي.
أنني مع تحديًدا، االتهام هذا يف الحقيقة من مسحة َة ثَمَّ كان أنه أُصدِّق ال بالطبع إنني
تُظهره أن لها ينبغي كان ما االحرتاس من تُظهر تكن لم بأنها باالعرتاف أدبيٍّا ُملَزٌم
ونوالن؟ بروبنسون زوُجها يُعرِّفها ألم سائٌل: يسأل ربما أخرى، ناحيٍة من اعتقادي. يف
يتقبَّل سوف معهما؟ ط بالتبسُّ وطالبها طريقهما، يف هو يضعها ألم صديَقيه؟ يكونا ألم
يف وال فعلها يف ال تكن، لم إيمييل أن عىل قيمة، ذا كان إن الِجدِّي، ترصيحي القارئ

لزوجها. خائنًة أفكارها،
آلداب امُلنايف الُجرم بهذا زوجتَه تتهم الربيد، طريق عن ُمبهمًة، رسالًة إدواردز ى تلقَّ
كانت التي العزباء، املرأُة تلك هذا، لقول ِحلٍّ يف وأنا الرسالة، هذه َكتبَت الزوجية. الحياة
يف تغيري أي يبُد لم إذ ُمباٍل؛ غري وهو الرسالة إدواردز قرأ ب… إ… فندق يف وقتئٍذ تُقيم

املعاطف. أحد جيب يف بعنايٍة الرسالة ووضع سلوكه.
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وتشاريل إيم اجتمعت باريس، يف إقامتهم من تقريبًا التاسع اليوم يف ما مكاٍن يف
وكذلك تقريبًا، فارغًة نقودها محفظة كانت واملوارد. الطرائق لجنة الربملان يف ى يُسمَّ فيما
سوف ال! نوالن؟ من ال! روبنسون؟ من يقرتضان هل يفعال؟ أن عساهما ماذا محفظته.
وكان املال. من آخر مبلًغا ويقرتض لندن، إىل يعود أن يجب للغاية. ُمهينًا هذا يكون
كانت األكثر عىل أيام ثالثة تحريرها. من يتمكَّن أن إىل الفندق يف رهنًا تبقى أن عليها
وعزَّاها تشاريل». «حبيبها عن لها افرتاٍق أول بسبب بالبكاء نشجت أو بَكْت لذلك. كافية
يف يُغادر أن تَقرَّر وهكذا أيام. أربعة أو ثالثة من أكثر عنها يغيب لن أنه لها بتأكيده

بالعودة. استطاعته قْدر يُرسع وأن ساعات، بضع غضون يف أعني، الحال،
حبيبي يا كذلك أليس ليلة، كل رسالًة يل ترسل «سوف قائلًة: سأَلته رحيله عند

تشاريل؟»
أو القطار متن عىل وأنا هذا فعل من أتمكن أن امُلحتَمل غري من إيم، «حبيبتي

قليلة.» ساعاٍت يف إال سفري، مدة طوال الباخرة
إىل املغادَرة بنيته أَخربهما عندما وذلك اآلخَرين، والرُجلني إدواردز بني مقابلٌة جرت
ذلك، غضون يف فقط. قليلة أياٍم سوى هناك يتأخر لن لكنه وعاجل، خاصٍّ ألمٍر لندن
وعن رحلته، عن ذاته الحديث إدواردز د وردَّ رعايتهما. يف الصغرية الفاتنة زوَجته ترك
لكنه الشمال. حديد سكك من ليليٍّا قطاًرا واستقلَّ امُلضيف»، «مائدة عىل للضيوف سببها،
يستطيع أنه تأكد هل أخرى؟ مرًة الطريق، يف نقوده، محفظة مأل هل لندن. إىل يُسافر لم
من جيًدا مخزونًا اكتشف أم الغرور؟ دار رواية يف شارب بيكي مثل املال، عن االستغناء
أي عىل األخرية. النظرية إىل أميل أنا جيبه؟ محفظة أو ساعته جيب يف النقدية األوراق

كامًال. يوًما هناك وبِقي بولوني، مدينة إدواردز يتجاوز لم حال،
السيد قطع باريس، إىل بولوني من اللييل القطار انطلق عندما التالية، الليلة يف
الليل منتصف يف باريس إىل ووصل الفرنسية. العاصمة إىل وعاد تذكرة، إدواردز تشارلز

إقامته. فندق إىل مبارشًة ه وتوجَّ تقريبًا،
الليلة تلك ويف لحمايتها، يُرافقها روبنسون كان إيمييل، املسكينة زوج غياب أثناء
تعِرتض لم عندها. الجلوس غرفة يف ساعتنَي أو ساعٍة لقضاء أنفسهما ونوالن هو دعا
منافاٍة أي استقبالهما يف تَر لم ألنفسهما. زوجها صديقا منحه الذي اإلذن عىل إيمييل
الليايل مرت كما الليلة مرَّت ُمرتاَحني. جعلهما يف وسعها غاية وبذلت واالحتشام، للياقة
الجمع انفضَّ عرشة الثانية الساعة وقبل البيت، يف يبقون األصدقاء كان عندما األخرى،

الصغري.
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ه وتوجَّ أسئلة، أية تسأله أن دون الفندق، بدخول إدواردز للسيد الحاجبُة سمحت
وبدأ الخارج، من املفتاح أدار بعدما بُعنف، الباب صفق مبارشًة، ذلك بعد نومه. غرفة إىل
مكانه يف نائًما باسمه، إدواردز صاح الذي الوغد، ذلك روبنسون، كان كاملجنون. يُرصخ
والخَدم والضيوف، النُّزالء، نصف الوقت، هذا مثل يف الضجيج، هذا أيقظ إيمييل! جوار إىل
إدواردز السيدة شخًصا عرشين من أكثُر رأى أُخرى، مرًة املفتاُح أُدير وعندما الفندق؛ يف
ُجزئيٍّا، الوعي عن غائبٌة وهي عينيها، وتفرك الضجيج، صوت عىل تستيقظ وهي املسكينة
تجدون سوف ريفي، سيٌد له سدَّدها قويٌة لكمٌة روبنسون أيقظت تام. ذهوٍل حالة ويف
إيالًما أكثر مأزٌق َة ثَمَّ كان هنا. أذكره أالَّ يجب لكن الريف»، «نبالء بريك كتاب يف اسَمه
حياته. يف القارئُ عرفه يشءٍ أي من وأفظع بيليني؛ ألَّفها التي األوبرا يف أمينا مأزق من
شاهًدا عرشون إيمييل خطيئة عىل الواضحة األدلة ثُبوت عىل يُقِسم أن املمكن من كان
يظهر فلم الدنيا. يف محكمٍة أي أمام يوًما بشهاداتهم أدَلوا من كلِّ بني الشهود أرشف من
كانت التي العزباء، املرأة قالت براءتها. مع يتوافق اإلطالق عىل تفسرٍي أيُّ للُمشاهدين
تتفاجأ لم تماًما. تنتهي أن لها ع تتوقَّ كانت كما انتهت األمور إن املشهد، هذا يف حارضًة
طوال غافًال املسكني إدواردز السيد يظل أن أَمكن كيف فقط بة ُمتعجِّ كانت اإلطالق. عىل
الحارضون تذكر شاكلته. عىل بكثري وأكثر جميًعا، لآلخرين واضًحا كان ا عمَّ املدة هذه
من الكثري َة ثَمَّ كان أنه — قالوا هكذا أو — األمر يف يُفكرون اآلن بدءوا وقد جميًعا،
ا جدٍّ جيًدا تذكَّروا اآلن نعم! وإيمييل. روبنسون بني الالئقة غري الزائدة الحميمية مظاهر
خالل الفندق، مائدة عىل الناس، وأخذ امُلضيف» «مائدة عىل اآلثَمني بني املختلسة النظرات

امُلحرَّم. ُحبهما ُخدَع من مئاٍت يُعدِّدون التالية، الثالثة أو األسبوعني
جريمتها فكرة لكن هستريية؛ ترصفاتها كانت عنيفة. ُحزٍن بنوبِة إيمييل أُصيبت
يف خاللها ظلت التي الفرتة خالل آخر يشءٍ عن تتكلَّم تكن لم لها. ُمالزمة ظلَّت املزعومة
من امُلضيُف وأحرض منها، اشمئزاًزا هناك امُلقيمات السيدات عنها تخلت بالطبع الفندق.
كينسينجتون. من األبية األمُّ وصَلت أن إىل بها اعتنْت القلب طيبَة فرنسيًة امرأًة ما مكاٍن
األُخريات مثل حرونًا العجوز السيدُة ظلَّت إنجلرتا. إىل تقريبًا الفور عىل ها أُمُّ نقَلتها عندئٍذ
أُخرى، إىل جريمٌة أدَّت كيف ُمبينة التأنيب، من بوابٍل إيمييل أمطرت لقد الوقت. لبعض
كرب لكنَّ ونتيجته؛ سبٍب بني حتمية عالقة مثل والزنا الرسي الزواج بني العالقَة وجاعلًة
ثقة أن لدرجة ا، جدٍّ قويًة براءتها عىل تأكيداتها وكانت للغاية، شديًدا كان التعيسة االبنة
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كان روبنسون أن وهو ُمزدوج؛ جديد استنتاٍج إىل وتوصَلت النهاية، يف تزحزحت األم
كما ف يترصَّ لم أنه رغم لحاله، يُرثى بأن جديًرا يشء، كل رغم كان، إدواردز وأن نذًال،

ابنتها. مع هرب عندما يفعل أن نبيل لرجٍل ينبغي
إنه يل قيل وقد «ذروتها»، األحداث بلوغ بعد أَمكنه ما بقْدر روبنسون استخفى
أحٍد بال عىل يخطر لم حيث ُغرفته، إىل الليلة تلك هرب بحيث يكفي بما حاذًقا كان
السادة لُسخط كتذكاراٍت اثنني، أو طفيٍف وجرٍح كدمٍة سوى به يكن ولم به، يلحق أن
كان بروكسل. إىل وغادر فاتورته، دفع التايل اليوم صباح يف جريمته. عىل األرستقراطيني
يف انرصف ولذا ضجيج؛ مزيد دون منه يتخلَّص أن الفندق صاحب رسور دواعي من
لو سيسعد «امُلضيف» كان لذا الُفندق؛ ُسمعة تُشوِّه أن الفضيحة شأن من كان هدوء.
يساعده، فرنيسٌّ مثٌَل لديه كان لكنه املوضوع. عن الردهة يف يتكلموا لم الضيوف أن
لم ملَّا له.» تحمُّ ينبغي عالُجه، يمكن ال «ما القائلة: اإلنجليزية الحكمة يُوازي مثٌل وهو
البغيض الحديث هذا عىل َصَربَ الطيبني»، الدائمني «زبائنه هم كانوا وملَّا إسكاتَهم، يستطع
عن واَستْه بباله خطرت واحدٌة فكرٌة لنفسه. املوضوع يف برأيه واحتفظ انتهى، ريثما
وعناوينهم فندقه نزالء من نزيٍل كل اسم يعرف كان لقد إزعاج؛ أو فعلية خسارٍة أي
من منوَّعًة مجموعًة يحتاج وسوف املعلومات، هذه الجريح الزوُج يحتاج سوف املعتادة.
هذا، عىل يحصل وسوف وعشيقها. زوجته ضدَّ الدليل عىل الحصول سبيل يف الخدمات

نبيل. إنجليزيٍّ سيٍد أيُّ يفعُل مثلما أيًضا، وبسخاءٍ ُمقابله، يدفع أن عليه لكن
غادر أيًضا إنه بالقول اآلن أكتفَي أن يل فاسمحوا إدواردز، تشاريل السيد عن أما
إنه للُمضيفة وقال زوجته. يُودِّع لم شديد. ُحزٌن عليه يبدو وكان التايل، اليوم يف الفندَق
رسالًة، تشاريل أرسل ها. أمُّ تصل أن إىل بإيمييل تعتني أن ورجاها اللقاء. هذا يحتِمل لن
فولكستون مدينة من بالقطار لندن إىل ووصل كينسينجتون. إىل الرجويل، بالشجن مليئًة

باريس. فيه غادر الذي اليوم مساء يف

أرشُت الذي املحامي استدعاني األخرية، األليمة األحداث وقوع من ا جدٍّ قصرٍي وقٍت بعد
شديَدي واحتياًال ُخدعًة أن ح امُلرجَّ أن هو يعتقد كان لقد أمره. من حريٍة يف كان إليه.
الزوجة ُسمعة لتدمري دافٍع لوجود الواضح الغياب ولكن ارتُكبا، قد والقسوة البشاعة
الزوج محامي له قال لقد محالة. ال ُمذنبًة كانت أنها استنتاِج إىل به يؤدي كاد الشابة
عن باالمتناع إقناُعه املمكن من كان إذا ماٍل عىل الزوُج يحصل أن يجب إنه شديٍد بوضوٍح
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عىل سيحُصل الرجل كان ، محاميَّ الحظ كما ذلك، مع ومعارفها. عائلتها عىل العار جْلب
باإلضافة املال، من اآلن، عليه يحصل أن يمكن مما بكثرٍي أكثر الواقع يف أو نفسه، القدر
ُجلبت. أو وقَعت قد الفضيحة تكن لم لو االحرتام، من عاٍل قْدر عىل جميلٍة شابٍة زوجٍة إىل

أيًضا. أنا الحريُة وأصابتني
آنذاك قيل أسالفه. أو إدواردز السيد وظيفة معرفة يف كانت واجَهتني صعوبة أول
مباٍرش طلٍب إرسال الحكمة من ليس أنه ارتأيت وقد إنجلرتا، عن بعيًدا أوروبا، يف كان إنه
السيدة تكن لم حذره. يأخذ هذا يجعله أن املمكن من كان إذ الشأن؛ هذا يف ُمحاميه إىل
وأعطاها للزهور، معرٍض يف عليه تعرََّفت لقد عنه. يشءٍ أيَّ تعلم إيمييل، والدة ،… إتش
لم عديدة. سنواٍت أقام حيث فرنسا، من لتوِّه عاد أنه زاعًما الفنادق، أحد عىل عنوانه
كان الذي الفندق يف للسؤال يكن ولم ُمنمنمة. أو صورٍة خالل من عليه التعرُّف أستطع
الذي اليوم سوى عنه يشءٍ اكتشاف عن ليُسفر زوجته، يُغازل كان عندما فيه، يعيش

أتى. أين من يعلم لم أحًدا لكنَّ هناك، إىل فيه وصل
الذي كي َرشَ نصبُت قد كنُت شهٍر خالل ويف الصحيح، الطريق إىل اهتديُت أخريًا
كما يتملَّكه، الخوف بدأ هناك، كان عندما نوالن. وهو الحقيقيني؛ امُلجرمني أحد فيه سقط
أن حدِّ إىل وصلُت فقد ُجرًما، أقلَّهم كان وملَّا الشخصية؛ سالمته عىل دائًما، األوغاُد يفعل
إن إنه له وقلُت القضية. عن يشءٍ كلَّ قال قد بأنه إقناعي من تمكَّن إذا بمكافأٍة وعدتُه
أنه لالعتقاد مربًرا لديَّ أن إىل بُلطٍف وأملحُت الحال، يف للرشطة فسأُسلِّمه هذا يفعل لم
وأرسلُت وتركتُه كاملًة، القصة أنه أعتقد بما أخربَني لقد أخرى. قضيٍة يف مطلوبًا كان
جنيهاٍت عرشَة يُعَطى أن فيها واقرتحُت بخدماتي، استعان الذي املحامي إىل رسالًة معه
صحة من التأكُّد أمكن إذا أخرى، جنيًها أربعني بإعطائه ٍد تعهُّ مع الحال، يف إسرتلينية

أخرى. نقطٍة يف قصته
إدواردز، تشاريل والسيد روبنسون عن يشءٍ كلَّ علمُت نوالن، أمر أكشف أن دون

الياء. إىل األلف من الشنيعة واملكيدة
ُقيِّم كينسينجتون. إىل األرسة وصول روبنسون الحظ هكذا. باختصاٍر املؤامرة كانت
العاصمة بسكان معرفتها لعَدم نظًرا البنتنَي، إحدى أن اعتقدوا لقد وابنتيها. األم موقف
شخٌص يُقدِّمه للزواج طلٍب أول عىل توافق سوف آالف، عرشة عىل عدُدهم يربو الذين
كان العاشق. دور ليؤدي رفاِقه ِقبل من إدواردز واختري حقيقي». «نبيٌل أنه فيه يُعتقد
النقد هو إليه يحتاجون ما كان برباعة. الدور ذلك أداء عىل القادر اإلطالق عىل الوحيد
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العاطفي»، «ارتباطه منهم لكلٍّ كان إيمييل. من بزواجه ليسعد منهم أيٌّ يكن لم السائل.
ميثاق عبودية من يهرب أن يستطيع منهم أيٌّ يكن ولم منه، االنسحاب يُرد لم الذي

فيه. طرًفا أصبح الذي الجريمة
أن إىل توصلوا ٍن بتمعُّ درسوها وبعدما املكيدة، إتمام قبل الوصية فحصوا لقد
طريقٍة أي من بكثرٍي أكثر سائٍل ماٍل عىل الحصول من ستمكنهم اتخذوها التي الخطوات
ماليٍة تسويٍة أي عىل سيوافقون جميًعا أفرادها فإن باألرسة، عاٍر إلحاق أمكنهم إذا أُخرى.
كما حدَث النهاية إىل البداية من القصة هذه يف قصصتُه يشءٍ كل الفضيحة. انتشار ملنع
شكَّلت التي العزباء املرأة رسالة باستثناء ربما ونوالن، وروبنسون، إدواردز، له خطط

األدلة. سلسلة يف قيِّمًة حلقًة
تعي ال حليفة أم التحالف، يف عضوة الودودة املرأة هذه كانت إن نوالن من أتأكد لم
امرأٍة مع يعيش كان إدواردز أن التحقيق، طريق عن كذلك، اكتشفُت تفعل. ما حقيقة
يف رشيكًة املرأة هذه كانت أوالده. من للعديد ا أُمٍّ بعد فيما أصبحت وأنها عدة، لسنواٍت
املؤامرة يف السلبي بَدورها علٍم عىل كانت لقد بإيمييل. التضحية عىل بموافقتها املؤامرة

تدمريها. ينوي لزوجٍة العريس يُصبح أن وهو دوره؛ ألداء حبيبها عن بالتخيل وأدته
والذي نوالن، َقَسم طريق عن هذا كل نُثبت أن الرضورة، دعت لو باستطاعتنا، كان
يتغلَّب أن املمكن من كان مًدى أيِّ إىل املادية. األدلة من بمجموعٍة صدقه عىل سيُربهن كان
باريس، يف امُلستقلون الشهود عليها شهد التي الوجاهة، الظاهرة القوية، الدعوى عىل هذا
والتي للقضية األخرى األبعاد قيمة يف رأيًا أُقدِّم أن يُهمني وال هذا، يقول من أنا ليس
ُمقرًرا كان الذي الطالق منع يف نجحنا لو التعيسة. الزوجة أرسة وقلوب عقول أثقلت
مدخل من عليها جار الذي الوغد محارصة يف براعتنا جوهر فسيرتكز له، طلٌب يُقدَّم أن
هو بإزاحته اإللهية العناية أنقذتها إذا إال حياتها، طوال الزوجة دخل يف الزوج حقوق
البغيض الزوجي الرباط هذا تُمدِّد أن الزوجة عىل سيكون وحينئٍذ الحياة، هذه من أوًال

يموت. أن إىل
أنه بافرتاض — الطالق أجل من له توسُّ عىل خالصها، تحقيق سبيل يف وافقنا، لو
براءتها، رغم يَِسمها، أن له سمحنا قد سنكون — ذه يُنفِّ أن الحالة، هذه يف ُمستعدٌّ،
أن افرتضنا إذا أننا، أو عسرية. معضلًة كانت هذه أن شعرنا وقد البغيض. الزانية بوصف
الشنيعة. الفضيحة فستنكشف الجنائي، القانون نطاق يف أُدخلت الثالثة األنذال جريمة
املحامي بني عديدة مشاوراٍت بعد تقرر، البغيَضني، األمرين من أيٍّ حدوث ولتجنُّب
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واملحامي وأوصيائها، إيمييل، والدة بني ومشاوراٍت — … إتش لعائلة القانوني واملستشار
الضحية ِقبل من امُلضطرب التفكري من والكثري الطرفني، ُمحاِميَي بني ومقابالٍت —
صكِّ بموجب — الزوُج يُلَزم أن الصائبة الحكمة من سيكون أنه تقرَّر وصديقاتها،
يُضايق بأالَّ — األيام من يوٍم أي يف َده تعهُّ انتهك إذا عقوباتُه به تلحق وتعهد، انفصال
واألرسُة األوصياء دفع القانونية، الوثائق هذه تنفيذ سبيل ويف بليًغا. ُظلًما املظلومة زوجته

إسرتليني. جنيه ٣٠٠٠ مبلغ إدواردز تشاريل للسيد
سقطوا فقد الحرام؛ بمالهم طويًال يستمتعوا لم األوغاد أن يعلم أن املرء يُوايس ا ممَّ
أخلَّ وعندما البحار، وراء ما إىل إدواردز نُفي مختلفة. أوقاٍت يف العدالة يَدي يف جميًعا
مهاجمته، وأثناء األدغال. قاطني أحد إىل ل تحوَّ أسرتاليا، يف املرشوط رساحه بإطالق
باالرات يف املناجم من امُلستخرج الذهب ترافق كانت حراسٍة لقوات رفاقه، وبعض هو
قيد عىل ونوالن روبنسون أن أعتقد القلب. يف ناريٍّ بطلٍق أُصيب ملبورن، إىل نقله أثناء
أعمال يف يواسيها ما وجدت التي إيمييل، أما السجن. يف ذنوبهما عن ران ويُكفِّ الحياة،
أحد ال حيث إنجلرتا، عن بعيًدا أوروبا، داخل املدن إحدى يف ُمستعاٍر باسٍم فتعيش الرب،

السوداوية. بقصتها يعلم
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