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الكبري البورتريه لغز

األول الجزء

اللوحات لنسخ املخصصة األيام من يوم أي يف يتحول الوطني املعرض إن القول نستطيع
القراءة غرفة حتى يفوق األمر ذلك يف وهو البرش، من متباينة لنوعيات تجمع مكان إىل
هذا املعرضيف مشهد ويُمثل العموم. مجلس مع تقريبًا يتساوى بينما الربيطاني، باملتحف
املنسوخة اللوحات تفعل مثلما تماًما فيتلوورث، جوزيف للسيد دائم اهتمام مصدر اليوم
الرسمية املصطلحات يف فكاهي بشكل عليهم يُطَلق الذين املحِرتفني، الناسخني بواسطة
إىل نزعة ذو رسام األصل يف هو فيتلوورث جوزيف أن إىل ونظًرا الطالب. الرسامني؛ بني
تُِربز كما املهني. فشله يف سببًا كان هذا فإن املستقبلية، من أكثر للرسم القديمة األساليب
القدامى الرسامون يبيع أن إىل األمر يصل عندما ألنه األيام؛ هذه يف للنظر الالفتة الحقيقة
راكدًة املعارصين العباقرة لوحات تُرتَك وأن مرتفعة، بأسعار لوحاِتهم املستوى طو متوسِّ
الرسام أمام املتاحة الوحيدة الفرصة تُصبح إذن يشرتيها، من تجد وال االستوديوهات يف
الذين العظماء، للرسامني القديمة األساليب تقليد عن اإلمكان قدر يبتعد أن هي يشتهر كي

لوحاتهم. رشاء عىل الطلب يتزايد
املعرض يف للغاية قليل براتب وظيفٍة عىل بحماسشديد فيتلوورث وافق فقد ثَم وِمن
وجه عىل ومنهم يعشقهم، وأناس أشياء وسط يوجد أن األقل عىل يُمكنه حيث الوطني
وخاصة اللوحات، لنسخ املعرض إىل منتظمة بصفة تأتي للغاية، جذابة شابة امرأٌة الدقة

الفليمشية. للمدرسة تنتمي التي تلك
يتوقف وراح القاعات، عرب ببطء فيتلوورث السيد سار الخميس، أيام أحد صباح ويف
قام وقد بَنَّاء. نقد أو حصيفة بكلمات ويُقيِّمها الناسخني أعمال ليُتابع واآلخر الحني بني



أخرى وقصص الكبري البورتريه لغز

مثرية بنسخة نفسه ذكَّر لكنه إنهائها، عىل وأوشك املبنى أجزاء أغلب خاللها د تفقَّ بجولٍة
لذا الربيطانية؛ املعارض طرف يف منعزلة صغرية غرفة يف نسخها عملية تجري لالهتمام
إحدى املائية باأللوان ينسخ رجل جلس الغرفة إىل املؤدِّي املمر ويف هناك. ملتابعتها ه توجَّ
فيتلوورث جعلت لدرجة للغاية رديئًا عمله وكان كونستابل، للرسام الصغرية اللوحات
أثار املمر. نهاية يف الغرفة إىل مرسًعا يمر وهو بتلقائية املقابلة للجهة بناِظَريه يُشيح
هي نسخها يجري التي األصلية فاللوحة للغاية. اهتمامه الغرفة داخل الجاري العمل
لدرجة إعجابه املتميزة النسخة أثارت وقد نيلر، جودفري للسري الثاني جيمس بورتريه
جلس بينما اللوحة. عنها تنم التي الفنية باملهارة مشدوًها اللوحة حامل بجوار توقف أنه
دديل، جيلدفورد وهو به، الخاص األلوان صندوق عىل اسمه نقش الذي الناسخ، الفنان
الباليت. عىل األلوان من عدًدا برتوٍّ ويخلط األصلية واللوحة املنسوخة لوحته إىل ينظر وهو

بعد.» العمل تبدأ لم أنك «أرى فيتلوورث: فقال
شعر يعلوه الذي رأسه وهز السميكة، الضخمة نظارته عرب محدًقا الرسام إليه فنظر

للغاية. طويل متشابك أحمر
البدء.» قبل أوًال أتفحصها إني «ال، قائًال: رد ثم

كما ممتازة إنها إضايف؟ عمل أي إىل تحتاج نسختك أن تظن «هل فيتلوورث: فسأله
اللون.» درجة يف انخفاضطفيف من الرغم عىل هي،

كذلك؟» أليس األصل، من انخفاًضا أكثر «ليست مستوضًحا: الفنان فأجابه
املادة قتامة تزداد عندما نحوه، أو عام خالل ستنخفض ولكنها «بىل، فيتلوورث: رد

البداية.» يف رسمت حني األصلية اللوحة من بكثري انخفاًضا أكثر وهي املستخدمة،
جعل عيلَّ كان إذ صواب، عىل بأنك االعتقاد إىل «أميل قال: ثم التفكري، الرسام أمعن
العمل «إن بنشاط: وأضاف بعد.» يَُفت لم الوقت لكن اثنتنَي؛ أو بدرجة أعىل اللون درجة

املطلوبة.» اللون درجة بمنحها كفيل نحوه أو يوم ملدة
يعني اللون درجة رفع إن إذ املالحظة؛ هذه إبداء عىل وندم كالمه يف فيتلوورث تشكَّك
هذه مثل يف مخاطرة عىل ينطوي أمر وهو أخرى، مرة اللوحة كامل تلوين إعادة عمليٍّا
العمل هذا عن بالعدول يُقنعه أن فأراد كبري. وبنجاح اكتملت قد النسخ عملية ألن الحالة؛
من أكثر التوقف عىل حثه محاولة من أعفاه التعديل عملية يف الرسام رشوع لكن بلطف،

ذلك.
أال األصلية. اللوحة عىل موضوًعا زال ما الحماية زجاج أن «أرى فيتلوورث: قال ثم

نخلعه؟» أن تود
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هنا.» من عليه انعكاس يُوجد ال لك، شكًرا ال، «أوه، الرسام: فأجابه
عن فجأة توقف لكنه قليًال»، اللون درجة يخفض الزجاج «إن قائًال: فيتلوورث بدأ
العمل، يف رشع قد كان الذي الفنان، يد توقفت بينما بعضاليشء، مفتوًحا فمه وظل الكالم،
وهما وجَهيهما عىل الدهشة وارتسمت األلوان. مزج سكني تحمل وهي َحراك بال الهواء يف
يف ما مكان من انبعث إذ سبب، بال الدهشة تكن ولم آذانَهما؛ باغَت صوت إىل يستمعان
كتمثال ثابتًا فيتلوورث ظل املوسيقية. األوبوا آلة من صادر مبهج لحن صوت املبنى حرم
فجأة، نفسه تمالك لكنه الرسام؛ عينَي يف املحدقتنَي وعينَيه املفتوح فمه مع ثواٍن، لبضع
املائية باأللوان يرسم الذي بالرجل مر أن وبعد بكلمة. التفوُّه دون الغرفة من وخرج
ليجد املعرض بهو إىل دخل مبتسًما، كتفه فوق من ينظر راح والذي املمر، يف الجالس
يتزايد حشد، وسط نفسه ليجد فتبعهم الباب؛ نحو وتدافعوا لوحاتهم تركوا قد الطالب
وجوههم االبتسامة علت وقد املوسيقى مصدر نحو يتدافعون الذين الناسخني من لحظيٍّا،

جميًعا.
حوله تجمع حيث الفينيسية؛ الغرفة داخل املوسيقى عازف فيتلوورث وجد وأخريًا
رجًال كان تيتيان. للرسام وأدريان باكوس لوحة بجوار املنتصف يف وقف وقد كبري حشد
وعباءة اللباد من الطرف مستدقة قبعة يرتدي األطوار، غريب شاذ مظهر ذا ونحيًفا طويًال
يعزف كان فيتلوورث فيها وصل التي اللحظة ويف بجمهوره. تماًما واٍع غري ويبدو طويلة،
عىل عينَيه ثبَّت بينما منمقة، لحنية تنويعات مع ومهارة بإلهام فينسيا» «كرنفال مقطوعة
طريقه يخوض وهو استطاع ما بقدر مالمحه يف فيتلوورث فتحكم يتأملها. وهو اللوحة

برفق. كتفه عىل وربت العازف إىل وصل حتى الحشد وسط
غري من أنه أخىش لكن ا، حقٍّ أُقدره الذي عزفك ملقاطعة للغاية آسف «أنا له: قال ثم

هنا.» العزف تُواصل أن املسموح
نَْغمة خافًضا التأنيب، بعُض بها متجهمة بنظرة املوظف إىل الغريب العازف نظر
جديدة لحنية تنويعات مجموعة افتتح ثم أوكتاف مقطوعة عزف يف فجأة بدأ ثم العزف؛
حتى بصرب وانتظر رقيقة، يجعلها أن حاول ابتسامة فيتلوورث فابتسم مدهشة. برشاقة
العازف فأبعد املهذب. اعرتاضه كرر ثم مذهل؛ ق منمَّ بمقطع الرائعة املعزوفة انتهت
نحو بثبات التفت ثم التصفيق، توقف حتى وانتظر فمه، عن املوسيقية اآللة الغريب

فيتلوورث.
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املعرض؟» هذا يف املوسيقى عزف عىل تعرتض أنك هذا موقفك من أفهم «هل وقال:
باإليجاب. فيتلوورث رد

للغاية. خاطئة نظر وجهة تبدو هذه «إن قال: ثم برصانة؛ رأسه الغريب العازف فهز
الجميلة؟» الفنون بني الوطيدة الصلة تُنكر ال بالتأكيد إنك

وسط كالمه، الغريب العازف فاستأنف الرد، من تهرب ابتسامة فيتلوورث ابتسم
وقال: الطالب، من تشجيع وضحكات همهمات

متنوعة أساليُب إال هي ما املختلفة الجميلة الفنون أن سيدي يا تُنكر لن «أنت
بالجمال.» العام لإلحساس

املكان. داخل األوبوا آلة عزف عىل اعرتضفقط لكنه يشء؛ أي يُنكر فيتلوورث يكن لم
ثَم، «وِمن قائًال: مكانه، من يتحرك أن ودون إرصار، يف كالمه الغريب العازف واصل
من آخر نوع عرب والتوضيح بالعرض تعزيزه يُمكن الجمال أنواع من نوع كل بأن ستُِقر
من رضوريٍّا أمًرا لألحاسيس واملحركة املالئمة املوسيقى أعترب فأنا جهتي، ومن الجمال.
مبتعًدا التفَّ ثم الكلمات، بهذه حديثه واختتم التصويري.» للجمال الواجب التقدير أجل

الحضور. من غفري بجمع هاملني، زمار مثل متبوًعا، املعرض عرب وتحرك
اآلالت عزف تمنع رصيحة قاعدة تُوَجد ال إذ معضلة؛ أمام نفَسه فيتلوورث وجد
عىل عالوة القانون؛ يُخالف ما فيه يكن لم ذاته بحد الترصف أن كما املعرض، يف املوسيقية
مما ومنطقية؛ بلباقة ِسيَقت قد واقعية، وغري خيالية كونها رغم الغريب، العازف ُحجة أن
إىل للوصول املوقف تقدير يُحاول وهو ابتسامته عىل فحافظ معها. التعامل يف صعوبة شكَّل
كلود للرسام أورسوال» سانت «صعود لوحة أمام الغريب العازف ف توقَّ بينما سليم، قرار
املوقف سخرية كانت سوريا». إىل «املغادرة ملقطوعة حزين عزف يف بدأ الفور وعىل لورين،
إال مجدًدا االعرتاض عىل قدرته استجماع يستطع ولم احتمالُه، لفيتلوورث يُمكن مما أكربَ
اللوحة، عن مبتعًدا الغريب العازف تحرك وبينما النهاية؛ عىل املقطوعُة شارفت أن بعد
فيتلوورث إىل النظر العازف عاود التوقف. عىل وحثَّه املهذب اعرتاَضه فيتلوورث أبلغه
للجمال، املختلفة األنواع بني الوثيقة الصلة مراعاة عىل مجدًدا يحثُّه وراح مندهش، بتأنيب
ِزناد يقدح فيتلوورث أخذ وبينما وشهري، مألوف كمثال آلن مود بعروضاآلنسة مستشهًدا
لويس جاك للرسام بونابرت إليسا بورتريه أمام العازف توقف مناسب، ردٍّ إليجاد فكره

«مرسيليا». مقطوعة يعزف انطلق ثم نارية، بنظرة فيها وحدَّق ديفيد،
اللحن وجلجلة الطالب هتافات تزايد مع بهيسترييا أُصيَب قد بأنه فيتلوورث أحس
والنظرات بالعبوس العازف واجهه إذ االعرتاضمجديًا؛ يَُعد ولم املبني. عرب املثري العدائي
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عن املوقف يُشاهدون املذهولون املوظفون وراح بالصمت. املعِرتَض تُطالب التي الغاضبة
وبعد ألخرى. لحظة من التزايد يف الجمهور أعداد أخذت بينما منزعجة؛ بنظرات بُعد
املهد»)، يف «العذراء لحن (مع فراجونارد للرسام السعيدة» «األم للوحة مخترص تقدير
الصغري «الكلب مقطوعة ليعزف أوستاد، فان لوحة أمام وتوقف للمعرضالهولندي، انتقل
إذ للعزف. عارض بشكل نهاية ووضَعت املكان يف األجواءَ أشعلت التي الهولندي»، للرجل
عجوز سيدة جاءت كبري، بارتياح شعر الذي فيتلوورث حظ حسن ومن اللحظة، هذه عند
وسط العمل تستطيع ال ألنها بالهدوء وطالبت رمربانت، لوحات إحدى تنسخ كانت منفعلة
الوقت يف املعارض أن للعازف ليُوضح الفرصة فيتلوورث فانتهز ر. املنفِّ الضجيج هذا
مناسبة يف مبهًجا يكون قد أنه رغم عزفه، لهم يُمثل الذين بالناسخني تمتلئ الحارض

الحاليَّة. اللحظة يف وإعاقة إلهاء مجرَد أخرى، مالئمة
«هذا وقال: العجوز للسيدة انحنى ثم ة؛ املستدقَّ قبعته ورفع الغريب العازف استدار
متمنيًا أنرصف أن إال يَسعني فال إزعاج، مصدر يُمثل وجودي كان إذا تماًما. مختلف أمر

ا.» جدٍّ سعيًدا صباًحا لك
الفم قطعة وضبط استدار، ثم بقبعته، أنيقة حركة مع أخرى، بانحناءة جملته وأتبَع
تركتها التي «الفتاة مقطوعة يعزف وهو املدخل، بهو نحو بخفة وابتعد املوسيقية آلته يف

ورائي».
الطالب اجتمع بينما أخرى. مرة املعارض تستقر أن قبل بالقصري ليس وقت مر
ينتقل وهو فيتلوورث، وأُمِطر الرائع، الغريب العازف أمر بشغف وناقشوا مجموعات، يف
عندما اقرتب قد الَغداء وقت وكان له. حرص ال األسئلة من بسيل أخرى، إىل مجموعة من
وقد البورتريه، نسخ عىل العمل يجري حيث املعزولة الغرفة بجوار أخرى مرة نفسه وجد
دديل السيد وجد ثم بالفعل. غادر قد املائية األلوان ام رسَّ أن املمر، عرب مروره أثناء الحظ،
نظرة له وأظهرت حامله، عىل املوجودة الصورة يف الكبرية نظارته خالل من بسخط يُحدق

لالستياء. وجيًها سببًا هناك أن عليها واحدة
الشك. بعني ينظر وهو الرسام سأله فيها؟» رأيك «ما

أعىل اللون درجة أصبحت لقد تُحِسنها. لم أنت «لألسف، قائًال: شفتَيه فيتلوورث مطَّ
عة.» ومرقَّ رديئًة تها بُرمَّ اللوحة وتبدو تأثر، قد التشابه ولكن بالتأكيد

أتلفتها؛ لقد حق، عىل أنت «لألسف قائًال: برأسه وأومأ اللوحة يف عابًسا دديل حدَّق
الواضحة.» الحقيقة هي هذه
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النصح، أُقدِّم أن يل جاز وإن تُحسنها، لم أنك املؤكَّد «من قائًال: الرأَي فيتلوورث وافقه
اكتملت». قد أنها وتعترب الصباح، هذا اللوحة عىل وضعتها التي األلوان تُزيل أن أرى فإنني
وسأتبع تماًما، محق «أنت يقول: وهو بعصبية عمله ص وتفحَّ الرسام نهض
وقف بينما مواده، حزم يف برسعة وبدأ به الخاص األلوان لوح أغلق ثم نصيحتك.»
صندوقه تعبئة من دديل انتهى أن وبعد التالفة. اللوحة يف بأسٍف يُحدق وهو فيتلوورث
ثُبتت حيث آمن، لنقل شديدة بدقة أُِعدت التي اللوحة، تأمني يف رشع الفرش، وحافظة
عىل املنزلق غطاؤه يعمل بينما اللوحات، لحفظ ُمَعد صندوق قاع يف ماسكات بواسطة

للوحة. الرطب السطح حماية
املجرى يف الغطاء وضع الرسام واصل بينما معك؟» ستأخذها «هل فيتلوورث: فسأله

الحمل. أحزمة وثبَّت ص املخصَّ
هذه أُنظف أن بعد أخرى مرة بها أعبث ولن املنزل إىل سآخذها «نعم، قائًال: رد ثم

الفوىض.»
الفرش وحافظَة الثقيَل، ألوانه صندوق التقط وَحَزمه، اللوحات حامَل أغلق أن وبعد
الصندوق يحمل أن بحقائبه، مثَقًال رآه الذي فيتلوورث، فعرضعليه أخرى، جلدية وحقيبة
الصندوق فيتلوورث سلَّم حيث املدخل، بهو إىل مًعا سارا وهكذا اللوحة؛ عىل يحتوي الذي
يف بها قام التي للتعديالت املؤسفة اآلثار ملحو جهوده يف التوفيق له متمنيًا صاحبه، إىل

الصباح.
بجوار فيتلوورث وقف الظهر، قبل عرشة الحادية الساعة قاربت حني التايل؛ اليوم ويف
لم وهو دقائق. لبضع خاصة محادثة إلجراء هايد كاثرين باآلنسة الخاص اللوحات حامل
أن األفضل من أنه عىل معها اتفق ألنه الرفاهية؛ بهذه األحيان من كثري يف لنفسه يسمح
ذلك، جانب وإىل استثناءات، لها قاعدة كل لكن مهني. إطار يف املبنى داخل عالقتهما تظل
عازف عن إخبارها يجب أنه رأى فقد السابق، الصباح يف حارضة تكن لم كاثرين أن بما
منهما اقرتب عندما للحادث، بالحيوية مفَعم رسٍد وسط فيتلوورث كان الغريب. املوسيقى

الغموض. سيماءُ وجهه تعلو بينما املوظَّفني أحد
العمل ليستكمل حرض قد دديل السيد يُدعى شخًصا لكن سيدي، «عذًرا املوظف: قال

عليها.» العثور نستطع لم لكننا لوحته، عىل
بالطبع.» نعم، ال… ذلك هو أليس دديل؛ «دديل، يُغمغم: وهو جبينه فيتلوورث قطَّب
فقال كبرية، نظاراٍت يرتدي الشعر أحمُر شخٌص املوظف أعقاب يف دخل اللحظة تلك ويف
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ضحك فعل. بأنه الرسام فأجاب دديل؟» سيد يا لوحتك، عن تسأل كنت «هل فيتلوورث: له
أمس.» صباح معك أخذتها أنت العزيز، سيدي يا «لكن يقول: وهو فيتلوورث

أمس.» صباح هنا أكن لم «أنا قائًال: بدهشة فيه الرسام حدَّق
صرب: بنفاِد صاَح ثم لحظات. لبضع صامت ذهول يف فيتلوورث فيه حدق

يف تعمل كنت لقد نسيت، قد تكون أن يُمكن ال دديل؛ سيد يا معقول غري هذا «أوه،
املدخل.» بهو إىل حملها عىل بنفيس وساعدتك الصباح، طوال اللوحة

معرضاللوحات أمسيف يوم طوال أعمل كنت «لقد يقول: وهو نافيًا رأسه الرسام هز
لوحتي.» إخراج يف آخر شخًصا ساعدت قد أنك بد ال الوطني.

أنه لدرجة مميًزا الرسام مظهر كان مبَهم. ذعر برجفة يشعر وهو فيتلوورث انتفض
يكن لم هذا بأن مريح غري شعوٌر انتابَه ذلك ومع تمييزه. يف يُخطئ أن لفيتلوورث يُمكن ال
الوجه لكن الضخمة، النظارات ونفس األحمر الطويل الشعر نفَس لديه إن نفَسه. الرجَل
مختلَفني واألسلوب الصوت وبدا أمس، إليه تحدث الذي الرجل وجه مثل تماًما يكن لم

قلبه. عىل وبارد مبهم رعب خيم أخرى، ومرة ملحوظ. بشكل
وذهبا ًسا متحمِّ الرسام فوافق الحضور؟» سجل لفحص نذهب «هل قال: لكنه

مرسَعني.
هو اسمك «إن أمس: حضور سجلت التي الصفحة عىل إصبعه واضًعا فيتلوورث قال

أذكر.» حسبما دديل، جيلدفورد
يدي.» خطَّ ليس هذا لكن «نعم، دديل: أجاب

الذعر. من تقرتب حالة يف وهو بعمق يُفكر فيتلوورث راح
اللوحات معرض إىل نذهب أن األفضل من لكن خاطئ؛ يشء هناك «لألسف قال: ثم

أقوالك.» من ق ونتحقَّ
حيث اللوحات، معرض ودخال مارتن، سانت ساحة ميدان حول وسارا مًعا أرسعا

السابق. اليوم طوال فيه موجوًدا كان دديل السيد أن ا جدٍّ قصري تحقيٌق أثبت
وهو احتيال؛ عمليُة وقَعت قد أنه إذن الواضح من بارد. عرق يف فيتلوورث غرق
َرت. ُزوِّ قد الحضور بطاقة أن املؤكد من أخرى، أمور بني من إذ للغاية؛ مدروس احتياٌل
مهما نسخة، عىل الحصول إن االحتيال؟ هذا وراء من الهدف يكون عساه ماذا ولكن
فيتلوورث نظر بعناية. واملدروسة املحَكمة الخطط هذه مثل يستحقُّ ال أمر جودتها، كانت
اللوحات معرض من خرجا عقَليهما يف الرهيب الشك وبنفس بعض، إىل بعضهما والرسام

األمر. لتحري مرسَعني وذهبا مًعا
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يف داخلها يعمل املزيف دديل كان التي املعزولة الصغرية الغرفة فيتلوورث دخل عندما
موجودًة األصلية اللوحة كانت األقل، عىل ألنه بارتياح. وشعر أنفاسه اسرتدَّ السابق، اليوم
كثب، عن تبعه الذي دديل، ألن طويًال؛ يَُدم لم ارتياحه لكن بأمان. إطارها يف ومعلَّقة هناك

يقول: وهو مندهًشا إليه التفت رسيعة، متفحصة نظرة وبعد اللوحة، نحو سار
األصلية.» اللوحة وليست نسختي، هي هذه «إن

مستحيًال. الفظيع األمر هذا بدا ذلك ومع جديد، من يُهاجمه رعبه بكل فيتلوورث شعر
واإلطار بأذًى، يَُصب لم اللوحة قماش إن هذا؟ يحدث أن يُمكن «كيف قائًال: فصاح

الحائط.» عىل بمسامريَ مثبَّت
نسختي.» هي هذه أن هو أعرفه ما كل ذلك؛ عن شيئًا أعرف «ال دديل: أجاب

اللوحة يتفحص هو وبينما الزجاج، خالل من متحرية بنظرة يُحدق فيتلوورث أخذ
سطح وُقلِّد التلوين عملية ُقلِّدت لقد حق. عىل الرسام وأن متزايد بشك شعر أكثر، قرب عن
أحد إىل بحدَّة فيتلوورث التفت وهنا … مهًال ولكن شديدتنَي، ومهارة بدقة األصلية اللوحة

الغرفة. إىل تبعهم قد كان الذي املوظفني،
معك.» آخر رجًال واجلب املسامري، مفك وأحرض «اذهب له: قال ثم

إطار كان املسامري. مفكَّ يحمل عامل برفقة الفور عىل عاد ثم مرسًعا، املوظف ذهب
بمسامري مثبتة نُحاسية برشائَح مزوًدا املعرض، يف األخرى عكسبعضاألطر عىل الصورة،
إحدى فك يف العامل رشع فيتلوورث، من وبتوجيٍه الحائط. داخل قوية خشبية قواعد عىل
وهو املسامري ِمفكَّ نافٍد بصٍرب فيتلوورث راقب اللوحة. إطار مساعُده أمسك بينما الرشائح
يشء «هناك يقول: وهو إليه ونظر الرجل، توقف أن إىل دورة، عرشَة اثنتَي حوايل يدور

سيدي.» يا املسمار هذا يف غريب
جيد.» نحو عىل يلف أنه «يبدو فيتلوورث: فقال

مسماًرا فلنُجرب مكانه. من يخرج ال لكنه جيد، نحو عىل يلف «نعم الرجل: قال
آخر.»

يشء حدث ثم أيًضا. مكانه من يخرج لم الثانَي املسمار لكن بالفعل، ذلك فعل وقد
أن بد ال الرشائح، إىل متحرية نظرة لتوجيه الوراء إىل العامل تراجع عندما إذ للدهشة. مثري
العامل أسقط الحائط. عن واضح بشكل ينفصل بدأ ألنه قليًال، اإلطار سحب قد مساعده
املسامري بينما الحائط، عن انخلع أخرى، َسحبٍة مع الذي، اإلطار وأمسك املسامري مفك

مفكوكة. لكنها الرشائح، يف زالت ما األربعة
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اللوحة قماش من الخلفي الجزء عىل واحدة نظرة إن إذ يأس؛ فيتلوورثرصخة أطلق
عىل أخرى نظرٌة أوضحت كما الرسقة، عملية وأكدت باليقني الشك قطعت تماًما الجديد
علم عىل يكن لم الذي لدديل، بالنسبة لكن السارق. استخدمها التي األساليب نوع املسامري

عميًقا. لغًزا تها بُرمَّ القضية مثََّلت السابق، اليوم بأحداث
الليل.» يف دخلوا إذا إال ذلك، من تمكَّنوا كيف اإلطالق عىل أفهم «ال قال: حيث

الحايلِّ الوقت يف نسختك أقرضتنا هالَّ ولكن حاًال، ذلك عن «سأُخربك فيتلوورث: قال
«إذا املوظفني: مخاطبًا وأضاف كان.» كما اإلطار تثبيت وسنُعيد سمحت، لو أيام لبضعة

الحايل.» الوقت يف األمر هذا عن َشفة بِبنْت تنبسا أال أرجو أمكن،
للرسام فيتلوورث قدَّم الغرفة، الرجال وغادر قبل من كانت كما اللوحة ُوِضعت عندما

بعناية. دديل إليه استمع حيث السابق، اليوم ألحداث موجًزا رسًدا
الرجل هذا تمكَّن كيف هو أفهمه لم ما لكن عام، بشكل الخطة فهمت «لقد قال: ثم
املعرض قاعات يف الناس يتنقل بينما القصري، الوقت هذا مثل يف يشء بكل القيام من

أيًضا.»
الفعيلَّ التبادل إن انظر، الكفاية، فيه بما واضحة الخطة أن «أعتقد فيتلوورث: قال
أن املؤكد من مسبًقا. بعناية يشء كل أُِعدَّ وقد دقيقة. من أقلَّ إىل إال يحتاج ال للوحات
السهل ومن جيوبهم، يف املزيفة املسامري حاملني السابقة األيام يف هنا إىل أتوا قد اللصوص
قماش لخلع وبالنسبة مكانه. يف وهمي مسمار ودفُع مرة كل يف واحد مسمار فكُّ عليهم
بمجرد دقيقتنَي، أو دقيقة غضون يف بسهولة بذلك القياُم لرجَلني يُمكن اإلطار، من اللوحة
أن كما املمر. يف يقف لهم تابع مراقٌب هناك كان إذا مكانها، من املزيفة املسامري سحب

تعلم.» كما نسبيٍّا، قليل الغرفة هذه إىل يأتون َمن عدد
األقل.» عىل رجال ثالثة إىل سيحتاج هذا «لكن قائًال: دديل واعرتض

عازف هو أحدهم رجال؛ ثالثة هناك كان أنه وأعتقد «بالضبط، فيتلوورث: أجاب
شك بأي أشعر وال األحداث، مرسح عن بعيًدا الجميع جذب هو الخطة يف ودوره األوبوا؛
املمر يف جلس الذي املراقب فهو منهم؛ آخر فرد هو املائية األلوان صاحب الرسام أن يف

اللوحات.» تبديل عملية الثالث الرجل أجرى بينما املوقف ليُتابع
األصلية، اللوحة عىل الزيتية األلوان بعض وضع التبديل وبعد فهمت، «لقد دديل: قال

الرئيسية.» الخطوط عىل اللمسات بعض وضع ثم األلوان، بعض وبَسط
حدٍّ إىل السهل من وكان فعله؛ قد ما بالتأكيد هذا «نعم، قائًال: برأسه فيتلوورث أومأ

لتغطيتها». شقوق هناك تكن ولم جيدة حالة يف اللوحة ألن ما
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يشء، كل من الرغم عىل لكن، بالفعل. بالفعل، «نعم الرأي: يف معه متفًقا دديل قال
والفرشاة.» األلوان مع التعامل يُجيد ماهر رسام هو السارق ذلك أن بد ال

الواضح من ا: جدٍّ مهم سؤال إىل يُشري وهذا تأكيد، بكل «نعم قائًال: فيتلوورث وافقه
ما بالضبط يعرف وهو بها. قلَّدك التي الدقة من ثبت كما جيًدا، يعرفك الرجل هذا أن
عالوة بعناية. ومدروسة مسبًقا معدة ُخطة بالقطع ألنها طويل؛ وقت وقبل تفعله، كنت
واآلن، هيئته. يف ما حد إىل يُشبهك وهو املهارة، ببعض يتمتع رسام هو فاملقلد ذلك، عىل

الوصف؟» هذا عليه ينطبق أن يُمكن شخص أي يف التفكريُ يُمكنك هل دديل، سيد
اللوحة؟» هذه نسخ منك طلب الذي «َمن فجأة: فيتلوورث فسأله للحظة، الرسام فكَّر
طلبهما املجاور؛ املعرض يف بها أقوم كنت التي والنسخة النسخة، «هذه دديل: أجاب

سافوي.» فندق يف يُقيم سرتاوس، يُدعى أمريكي، رجٌل مني
سرتاوس.» السيد يل «صف فيتلوورث: فقال

لنكولن.» أبراهام صور ما حدٍّ إىل يُشبه ونحيل، طويل رجل «إنه
تعرفت كيف «آه، قائًال: مخيلته، يف األوبوا عازف هيئة استدعى وقد فيتلوورث، غمغم

سرتاوس؟» السيد عىل
لوكسمبورج.» يف بالنسخ أقوم كنت عندما ذلك، نحو أو شهر قبل يل نفسه قدَّم «لقد
ذلك استخدام عيلَّ اقرتح من هو «إنه الذكريات: من مفاجئ وميض مع دديل، أضاف ثم
باريس، يف صنعتها نسخة أجل من صندوق لديه كان اللوحات. لحماية املمتاز الصندوق

النسختنَي.» لهاتنَي آَخَرين صندوَقني يل قدم ثم
أكثَر وضوًحا تزداد الذكي االحتيال هذا خطة تفاصيل إن بعمق. فيتلوورث فكر
يف سرتاوس، السيد حول تحريات إجراءُ الرضوري من سيُصبح أنه الواضح ومن فأكثر.
تنفيذها، أجل فمن لذا رهيبة، مهمة وهي بالكارثة؛ املعرض مدير إبالغ يجب ذلك، غضون

معدودة. أصبحت العمل يف أيامه أن يف وشكوك منقبض بقلب فيتلوورث استعد
باآلنسة الخاصة املتواضعة الشقة عىل املساء ذلك يف االكتئاب من معتاد غري جو خيَّم
خفيض، جنائزي وصوٍت دقيقة، بتفاصيَل ، للتوِّ روى قد فيتلوورث ألن هايد؛ كاثرين

للرسقة. املروع التاريَخ
للغاية، جيد بشكل األمر املدير استقبل لقد شائنة. قضية «إنها قائًال: تمتم الختام، ويف

عميل.» أترك أن ينبغي بالطبع، ولكن، االعتبار، يف يشء كل أخذ مع
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ذلك؟» منك طلب «هل كاثرين: فسألته
األمر سيكون معروًفا. األمر يُصبح عندما سيُثار الذي العواء نوع تعرفني لكنك «ال،
ألنني نظًرا الكامل، اللوم أتحمل أن هو فعله يُمكنني ما وأقل إليه، بالنسبة بشدة مزعًجا
وما يقبلها. أن له وينبغي استقالتي أُقدم أن يل ينبغي بالفعل. للخارج اللوحة حملت قد

وحده.» هللا يعلمه ذلك رزقي، سأكسب كيف أو ذلك بعد سأفعله
أيًضا.» وإنجازاتك مواهبك كل مع إليك، بالنسبة مروع أمر «إنه كاثرين: قالت

قادرين نُصبح ألن فرصة هناك أن بدا فقد صعب، أمر «إنه قائًال: فيتلوورث وافقها
بي االرتباط من أحلَِّك أن يل ينبغي أنه أفرتض لذا السنوات. هذه كل بعد الزواج عىل

أمل.» بال مستقبلنا أصبح أن بعد اآلن كاتي، يا
إىل وبالنسبة هذا؛ تعلم وأنت شخصغريك، أي يف أرغب ال أنا «ملاذا؟ ببساطة: سألته
ربما األمل. نفقد لن لكننا تتزوَّجني. لم إذا اآلن عانًسا أُصبح أن يف حرة أنا حسنًا، حريتي،
قيمة لوحة هي هل االستقالة، إىل تُضَطر لن وعندئٍذ األمر، نهاية يف اللوحة عىل العثور يتم

للغاية؟»
ماِلكيها، من استعارتها ت تمَّ لوحة «إنها ذلك.» من أسوأ األمر «إن فيتلوورث: قال

عاطفية.» ألسباب لديهم بثمن تُقدَّر ال وهي
مصابهم موضوع عن حبيبها انتباه تشتيت عىل حريصة وألنها مهتمة، كاثرين بَدت

التفاصيل. من املزيد طلبت فقد الشخيص،
عام يف نيلر رسمها حيث لالهتمام؛ مثري تاريخ لها اللوحة هذه «إن فيتلوورث: قال
الحرب مرسال وصله عندما الرسام؛ أمام بالفعل جالًسا كان امللك أن هي تُها وِقصَّ ،١٦٨٨
لصديقه البورتريه ذلك إهداء ينوي امللك وكان تورباي. هاجم قد أورانج أمري أن وأبلغه
السيئة، األخبار أحدثَته الذي التوتر من الرغم وعىل بشدة، به يرتبط الذي ببيس صامويل
وخادمه القديم صديقه أمل يُخيب ال حتى البورتريه رسم نيلر يستأنف أن امللك أمر فقد

املخلص.»
اللوحة؟» عىل ببيس حصل «وهل كاثرين: فسألته

عىل أو هذا، يوِمنا حتى األرسة حوزة يف تزال ال أنها ذلك، من أكثر هو وما «نعم،
فهي كلوحة، الجوهرية قيمتها عن النظر برصف فإنه لذلك قت. ُرسِ حتى كذلك ظلت األقل،
املعرض، يف أخرى لوحة أي َرسقوا قد الهمج هؤالء ليت العائلة. لدى خاصة قيمة ذات

لرافاييل.» مادونا لوحة كانت لو حتى
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اللص؟» ُهوية إىل يُرشدنا اإلطالق عىل دليل أي هناك «أليس كاثرين: سألت
أمريكي، رجل وهو مجديًا؛ يَُعد لم لكنه واحد، دليل هناك «كان فيتلوورث: أجابها
اختفى، لكنه سافوي، فندق يف عنه بحثنا وقد اللوحة. نسخ طلب من هو سرتاوس، يُدعى
قد أنه يبدو لكن اللصوص، أحد شك بال وهو ذهب. أين إىل أو أتى أين من يعرف أحد وال

الهواء.» يف تالىش
بالتأكيد وأنه قريبًا، عليه ستقبض الرشطة أن لك أُؤكد حسنًا، «أوه، كاثرين: قالت
رغم املوضوع، النقاشيف أنهيَا باألمل املفعمة النبوءة وبهذه باللوحة.» العناية يحرصعىل

األخرى. األفكار لكل قاتمة كخلفية ذهنَيهما يف عالقة ظلت املفقودة اللوحة أن
فيتلوورث أخذ التايل، اليوم صباح يف املعرض إىل طريقه يف فيتلوورث كان بينما
خطابًا يكتب أن يجب هل اتخاذُه. يُمكنه الذي حكمًة األكثِر اإلجراء يف املائة، للمرة يُفكر،
االستقالة بتقديم نهائي وغري حدة أقل إجراءً يتخذ أم استقالته، خالله من ليُقدم رسميٍّا
توصل لكنه السلم؛ يصعد وبدأ البوابة عرب دخل عندما بعد أمره حسم قد يكن لم شفهيٍّا؟
فيها اصطدم التي اللحظة نفس يف األعىل، من الثالثة السلم درجة إىل وصل عندما قرار إىل
لقد بني. لون ذا الورق من طرًدا يحمل وهو أيًضا السلم يصعد كان الذي السعاة أحد مع
رد سيكون كيف ويرى شفهية استقالة حال، أي وعىل األول، املقام يف يستقيل، أن قرر

الفعل.
تنفيذه. يف التأخري من مزيد دون رشع القرار، هذا اتخذ أن وبعد

هذا توقعا وقد املعرض، أمني مع باستفاضة األمر ناقش قد املدير أن يبدو ما وعىل
كذلك، كان أنه لو وحدي. يل ليس القرار إن فيتلوورث، يا «حسنًا األول: قال إذ الترصف.
من طرًدا للتو أحرض موظف إىل السؤال وجه جينكينز؟» يا هذا أرسل من … سأقول كنت

املدير. إىل باالسم موجًها بني، لون ذا الورق
أحد أحرضه «لقد قائًال: واستأنف جون.» السري سيدي يا أعرف، «ال الرد: كان

انرصف.» ثم يعرف؛ ال أيًضا إنه وقال السعاة.
العنوان ملصق وكذلك بدقة الطرد فحص الرجل خرج وعندما برأسه، املدير أومأ
اآلن، … أقول أن فيجب وحدي، يل ليس القرار «إن كالمه: وتابع الكاتبة. اآللة عىل املكتوب
وتَكراًرا، مراًرا املسطح، املستطيل الطرد قلب ثم الطرد؟» هذا يحوي ماذا أتعجب؛ إني
أقول، أن «فيجب كالمه: يُكرر وهو الطرد. خيط به وقطع املكتب، سكني التقط وأخريًا،
أنا صندوق. إنه … أقول فإنني كذلك، ليس بالطبع وهو وحدي، أنا قراري القرار كان إذا
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فأطلق الصندوق؛ وفتح الورقة جذب وهنا هو.» ما أتعجب إنني صندوق. أي أطلب لم
اندهاش. صيحة فيتلوورث

عرب وانحنى عليه، يردَّ لم فيتلوورث لكن جون؛ السري سأله فيتلوورث؟» يا هذا «ما
الغرفة؛ عىل ذاهل مطبق صمت ساد ثم برسعة. للصندوق املنزلق الغطاء وسحب الطاولة،

املألوفة. الثاني جيمس مالمُح الصندوق من أطلت إذ
ثم اإلطالق.» عىل للدهشة إثارة األكثر القضية هي هذه إن «حسنًا، جون: السري صاح
تماًما. سليمة أنها «أعتقد الصندوق: خارج ويرفعها اللوحة مشابك يفك وهو بشك، أضاف
هذه أن يف شك هناك ليس أنه أعتقد ذلك، ومع مألوف؛ غري بشكل بارعون محتالون إنهم
لرسقتها؟» العناء هذا كل بذلوا أن بعد أعادوها، ملاذا أتعجب لكنني األصلية. اللوحة هي
أو تغيري عالمة أي عن بحثًا بتمعن اللوحة قماش يفحصون الثالثة الرجال أخذ
من لها حدث ما بسبب مطلًقا اللوحة سطح يتأثر لم إذ يشء؛ هناك يكن لم لكن استبدال.

مؤخًرا. تغيريات
أن ألحد يُمكن ال بعناية، اللوحة مع تعاملوا أنهم «يبدو قائًال: برنارد السيد وعلَّق

أخرى.» مرة الطالء أُزيل ثم جديد بطالء ُطِليَت قد أنها مطلًقا يُالحظ
يجف زيتًا استخدموا أنهم بد ال أثر. أي الطالء يرتك لم «ال، قائًال: جون السري وافقه
قماش نزعوا «لقد اللوحة، يقلب وهو الرجل استدرك «… ولكن الفور. عىل وأزالوه ببطء
اآلَخَرين الشخَصني تجاه باللوحة أمسك ثم تُالحظون؟» هل الخشبي. اإلطار عن اللوحة

قرب. عن صاها تفحَّ اللذَين
أنه جون، سري يا يل، «يبدو اللوحة: قماش جوانب تفحص أن بعد فيتلوورث، قال
لم واأليرس األيمن والجانبنَي العلوي الجانب يف فاملسامري فقط. واحد جانب من نُِزع قد

تُنتَزع.»
نُِزع لقد فيتلوورث، يا تماًما محقٌّ «أنت قال: ثم أخرى مرة اللوحة إىل املدير نظر
أنهم ذلك، من أكثر هو وما فقط؛ السفيل الجانب عند الخشبي اإلطار من اللوحة قماش
ترى هل أخرى. خشبية ضلًعا بها واستبدلوا الخشبي اإلطار من السفليَّة َلع الضِّ نزعوا قد
اآلخرين، الثالثة عن مختلفة ولكنها القديم، الخشب من هي املستبدلة القطعة إن هذا؟
مذهل يشء إنه الحواف. قطع عن نتج الذي الجديد السطح بوضوح تُميز أن ويُمكنك

برنارد؟» يا هذا من تستنتج ماذا للغاية.
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بُرمته األمر «إن أضاف: ثم ذلك. قال وقد شيئًا يستنتج أن برنارد السيد يستطع لم
إىل واضُطروا القديمَة اإلطار ِضَلع أتَلفوا قد يكونون ربما ولكن إيلَّ؛ بالنسبة تام لغز هو

األساس.» من اللوحة قماش فك يف رغبتهم سبب أفهم ال لكنني استبدالها،
أن دون اللوحة استَعْدنا أننا هو املهم اليشء لكن كذلك، أنا «وال جون: السري قال

فيتلوورث.» يا استقالتك يف النظر إعادة يف ترغب فربما لذلك، ونظًرا تتلف،
للعديد معروفة فالقضية جون؛ السري سيدي يا سأفعل، أنني أعتقد «ال األخري: أجاب

التحقيق.» من نوٌع هناك يكون أن بد وال الناس من
مجلس عىل نعرضاألمر سوف حال، أي عىل حق، عىل أنت «ربما قائًال: املدير عليه رد
أن يجب الحايل، الوقت يف لذا، وحدي؛ يل ليس القرار إن بالطبع، قراره. وننتظر األمناء

استقالتك.» أقبل

الثاني الجزء

املعارض، معظم يف للجمهور مخصص يوم هو السبت يوم أن الحظ حسن من كان ربما
الصباح هذا يف عمل هناك يكن لم حال أي وعىل اللوحات؛ لناسخي عطلة يوم فهو وبالتايل
كانت املعرض، إىل فيتلوورث وصول من دقائق بضع غضون ويف كاثرين. لآلنسة الكارثي
مسار حول به وعدها الذي بالتقرير يُخربها كي نيلسون عمود أسفل بانتظاره تقف
استقبَلته حيث محبوبته، لقاء مكان إىل مبارشة ه توجَّ املدير، غرفة مغادرته وبعد األحداث.

وايتهول. قاعة نحو مًعا ها توجَّ ثم ممدودة، صغرية ويٍد مرشقة بابتسامة
حدث؟» ماذا «حسنًا، كاثرين: فسألته

االستقالة.» عرضت «لقد فيتلوورث: أجاب
الفكرة؟» جون السري رفض «وبالطبع قالت:

قراره كان القرار أن لو قال لكنه اإلطالق. عىل يفعل لم أتمزحني؟ «أوه، قائًال: فصاح
«… سوف كان وحده،

«ماذا؟»
عادت.» قد اللوحة أن هو الجيد الخرب لكن التحديد، وجه عىل أعرف «ال

ينبغي السماء بحق فِلَم عادت، قد كانت إن لكن عظيم! خرب «أوه، كاثرين: صاحت
تستقيل؟» أن

الغامضة العودة فيتلوورث لها وصف وهنا عادت.» كيف أخربتك إذا «ستفهمني
الخشبي. اإلطار ِضَلع استبدال وهو غموًضا األكثر واألمر للوحة
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استقالتك.» سبَب أفهم ال زلت ما «لكنني بإرصار: كاثرين قالت
وبرنارد جون السري يُهم ما كل أن تُدركي أن عليك لك. سأرشح «إذن، فيتلوورث: قال
مجرد هي الخشبي اإلطار ضلع فإن هذه، النظر وجهة ومن لوحة، كمجرد اللوحة، هو
ما هذا األقل، عىل عنها؛ غفال قد واحدة نقطة هناك لكن آخر. يشء وال خشبي إطار ضلع

عريقة.» عائلة تراث إنها لوحة: مجرَد ليست اللوحة هذه أظنه.
باألمر؟» ذلك عالقة ما «ولكن كاثرين: سأَلت

الرجال هؤالء أراد ماذا آخر. سؤال هو حبيبتي، يا السؤال، هذا عىل إجابة أفضل «إن
القديمة؟» الخشبي اإلطار ضلع من

أرادوا؟» ماذا «حسنًا،
أدركت استُبِدلت، وقد الضلَع تلك رأيت أن بمجرد ولكن أعرف، «ال فيتلوورث: أجاب
هؤالء أن ستُدركني أوًال كاتي. يا الحقائق يف تأميل الرسقة. هذه وراء خفيٍّا ا رسٍّ هناك أن
أنهم الواضح من ولكن فحسب، اللوحة يُعيدوا لم ألنهم عاديني، لصوًصا ليسوا الرجال
مطلًقا يأبُه ال عادي، لصٍّ ترصَف ليس وهذا بها؛ الرضر إلحاق عدم عىل بشدة حَرصوا
الضلَع تحديًدا، أرادوا، الرجال هؤالء أن ستُالحظني ثانيًا، فيه. يتسبب الذي الرضر ملدى
عىل كانوا أنهم لدرجة بشدة أرادوه وقد اللوحة، لقماش الخشبي اإلطار من السفلية
ستُدركني ذلك، بعد األمر. كلَّفهم مهما عليه للحصول كبرية مشكلة يف للوقوع استعداد
خبري، موسيقي واآلخر ماهر، رسام منهم واحد للغاية. فائق بذكاء يتمتعون رجال أنهم
نفِسها. اللوحة يف فكِّري واآلن، كبرية. برباعة يتمتع شخص هو األقل، عىل منهم، وواحد
عهدة إىل تسليمها يتم أن املقرَّر من وكان بالفعل الثورة بدأت عندما للملك ُرِسَمت لقد
خبري رجل صائبة، وحكمة وحكم مطلق والء ذي رجل للملك، املخلص الصديق هو رجل
القادمة. األيام تحملها التي املشاكل من أيٍّ يف توريطه يتم لن أنه املؤكد ومن الحياة، بأمور

هذا؟» لك يكشف ماذا
أنت؟» لك يكشف فماذا يشء؛ أي يل يكشف «ال لرأسها: بسيطة هزة مع فأجابت

فإن وثمينة، صغرية قطعة إىل بالنسبة أنه عىل معي ستتفقني «حسنًا، قائًال: أجاب
من رجال ثالثة أن رؤية ومع لإلخفاء؛ مثاليٍّا مكانًا ر ستُوفِّ القيمة اللوحة إطار ضلع
أميل فأنا لع، الضِّ هذه عىل للحصول هائلة مشاكل واجهوا قد حمقى ليسوا أنهم الواضح

الغرض.» لهذا استُخِدمت قد أنها افرتاض إىل
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نهًجا تتبع إنك مبهجة! خيالية فكرة من لها يا جو! يا ا «حقٍّ كاثرين: صاحت
قصرية!» لفرتة املتنزه إىل نذهب هالَّ ذلك! يف لتُفكر للغاية ميكيافيليٍّا

عربها، مرُّوا جاردز، هورس بوابات إىل اآلن وصال قد ألنهما ونظًرا فيتلوورث، وافق
املدخل ليحرس رائع، استوائي طري مثل وقف، الذي املبهرج، الحارُس خفية يُراقبهم بينما
وبمجرد بالحىص، املغطَّاة الكبرية الساحة عرب بهدوء العاشقان سار النفق. يُشبه الذي
كانت حيث أخرى. مرة النقاش عاودا املتنزَّه، داخل إىل الصغرية البوابة عرب مرورهما
ضلع داخل يف مخفيٍّا كان ما حول تخمني أي لديك «هل أوًال: ثَت تحدَّ التي هي كاثرين

اإلطار؟»
األمر أن أعتقد ولكن نفًعا. التخمني يُجدَي ولن ، لديَّ ليس «ال، فيتلوورث: أجاب
لم أنهم وبما تماًما، املؤكدة املعلومات بعض لديهم الرجال هؤالء أن بد ال للغاية: واضح
والسؤال آخر؛ مكان من عليها حصلوا أنهم بد فال اللوحة، من عليها الحصول من يتمكَّنوا

عليها؟» حَصلوا أين من هو
أخربهم؟» قد أحًدا أن املمكن من «هل كاثرين: سألته

املخفي اليشء لكان اإلخفاء، مكان عَرف قد شخص أي كان إذا ألنه ال؛ بالتأكيد «ال،
لرُيِشد مكتوب دليل يوجد أنه هو املمكن الوحيد االستنتاج أن يبدو طويلة. فرتة منذ أُِخذ قد

اآلن.» حتى عليه يُعثَر لم ولكن اإلخفاء، مكان عن
القديمة.» العائلة أوراق بعض وسط موجود أنه تقصد أنت «فهمت، كاثرين: قالت
وجود مكان كان أيٍّا أتعلمني، ذلك. أعتقد ال لكنني املحتمل، «من فيتلوورث: قال
أظن واآلن، إليه. تُوصلهم ما معلومٍة عىل الحصول من الرجال هؤالء تمكن فقد الدليل،
اإلطار ضلع عىل الحصول ألمكنهم كذلك، كانوا لو ألنهم العائلة، من أفراًدا ليسوا أنهم
معرض تُعَرضيف حتى االنتظار من بدًال الخاصة املجموعة يف موجودة اللوحة كانت عندما
إليه. الوصول للجمهور يُمكن ما مكان يف يوجد شاهدوه، الذي الدليل أن يبدو لذلك عام.
نحن يُمكننا بالتأكيد فإنه العزيزة، كاتي يا أتعلمني، عجبًا، الجمهور، متناول يف كان وإذا

إليه.» نصل أن أيًضا
املكان معرفة استطعنا فقط أننا لو بالتأكيد؛ أفرتضذلك «نعم، قائلة: كاثرين وافقته
أيًضا.» ذلك، يف امليكافييل فيتلوورث جوزيف حبيبي فكر ربما ولكن عنه. فيه نبحث الذي
ولكن اإلطالق، عىل ذلك يف للتفكري الوقت من الكثريُ لديَّ يكن «لم فيتلوورث: أجاب
القديمة.» كلِّيتي إنه احتمالية: األكثر هو وربما ببايل، يخطر محتمل واحد مكان هناك
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كامربيدج؟» «يف
أوىصبأن لقد أتعلمني، ببيس، فيها تخرج التي الكلية نفس إنها ماجدالني. كلية «نعم،
الشهرية، يومياته فقط ليس تضم التي الكلية؛ يف لتُوَضع وفاته بعد الخاصة مكتبته تُوَهب
وكذلك والسياسية، البحرية الشئون حول يده بخط املكتوبة املذكرات من كبريًا عدًدا ولكن
الوثيقة أو الدليل يكون أن ا جدٍّ املحتمل ومن القديمة. اللوحات من ومجموعات املطبوعات
كذلك، األمر كان إذا ولكن ببيس؛ مكتبة يف املوجودة األوراق بني من نفرتضوجودها التي

عليها.» التغلب يجب صغرية واحدة عقبة فهناك
هي؟» «وما

طريقة لديه كانت واملتكتم الحكيم الرجل ذلك ببيس صامويل أن تتذكرين أال «عجبًا،
األمن أجل من استخدمها أنه الواضح من والتي الرتميز، بنظام الخاصة مذكراته لكتابة
االفرتاضية وثيقتنا أن من تماًما متأكدين نكون فقد كذلك، األمر كان وملا اإليجاز؛ من أكثر
الذي النظام أن أتخيل أنني من الرغم عىل جدية، عقبة وهذه أيًضا. الرتميز، بنظام مكتوبة

للرتميز.» ريتش نظام أدرس أن عيلَّ يتحتم لذا للغاية. معقًدا يكن لم استخدمه
أنني نسيت هل مفرح! أمر إنه ريتش! «نظام تصيح: وهي بيَديها كاثرين قت صفَّ

للرتميز؟» ريتش نظام يف خبرية
مطلًقا.» ذلك أعرف أكن «لم فيتلوورث: قال

الرسومات نسخ عىل أعمل كنت عندما أخربتك. أنني من متأكدة لكنني «أوه،
نسخة لعمل مهمة عىل حصلت الربيطاني، املتحف يف اليد بخط املكتوبة واملخطوطات
أتعلم أن الرضوري من كان وبالطبع، للرتميز. ريتش بنظام مكتوب مجلد من األصل طبق
وبحلول قديم، كتيب من ذلك تعلمت لذلك الحروف، تفسري يف فسأُخطئ وإال النظام ذلك
للغاية بسيط ا حقٍّ إنه أتعلم، ما. حد إىل ماهرة أصبحت مهمتي فيه أنجزت الذي الوقت

بيتمان.» نظام مثل الحديثة باألنظمة مقارنة
سيدة من لك «يا يقول: وهو باإلعجاب تمتزج بدهشة كاثرين إىل فيتلوورث نظر
سيستغرق األمر أن تعتقدين هل أيًضا! مناسب وقت يف مهارتك جاءت لقد ذكية! صغرية

تُعلميني؟» كي طويًال وقتًا
تفعل؟» أن تنوي «ماذا فسألته:

بفرتة الخاصة ببيس وثائق جميع عىل واالطالع ماجدالني، كلية إىل الذَّهاب «أنوي
أن املحتمل من ليس الرتميز. بنظام مكتوبة وثيقة ألي خاص بشكل االنتباه مع الثورة،
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لدرجة البرص، ضعف من عانى قد املسكني العجوز ببيس إن إذ منها، الكثري هناك يكون
«.١٦٧٠ عام بعد الرتميز بنظام مكتوبة بمذكرات االحتفاظ عن التخيل إىل اضُطرَّ أنه

داخل منعزل مسار يف فارغ مقعد عىل جلسا وعندما بجدية، تُفكر كاثرين أخذت
واإلطراء. االقتناع عن تنم بطريقة ذراعه حول يدها لفت الحديقة،

ريتش نظام تعلُم يُمكنك بالطبع أنت جو. يا اليشء، بعض جريئًا اقرتاًحا لديَّ «إن
يف التعب، من كبريًا وقدًرا الوقت بعض سيستغرق األمر ولكن صعوبة. أي دون للرتميز
تأخذني ال ملاذا إذن، وقراءتها. األحرف نسخ يف كبرية خربة ولديَّ بالفعل أُتقنه أنني حني

الرموز؟» ذات األوراق ترميز بفك يل وتسمح كامربيدج إىل معك
الغريبة الصفات ذهنه يف يسرتجع وهو باهتمام، يتفحصطَرفحذائه فيتلوورث كان
إليه، حذرة نظرة تسرتُق وهي كاثرين، راحت بينما جراندي؛ اسم تحمل أسطورية ألنثى

ريتش. نظام من أسهل هي التي مالمحه رموز تفك
إنها واثقة. أنا ستُساعدني، فليندرز «ماجي الرتميز: لفك مقرتًَحا كاثرين فقالت

قدامى.» أصدقاء ونحن نيونهام، يف جيدة وظيفة تشغل
األخرى العقبة أما واحدة، عقبة من يُخلصنا هذا «إن قال: ثم فيتلوورث، وجه صفا

أستطيع.» ما بأفضل عليها أتغلب أن فيجب
التحقيق؟» يتطلبها التي التكلفة تقصد «هل كاثرين: قالت

بسبب ق وُرسِ ق، ُرسِ قد كبرية قيمة ذا شيئًا أن يف شك أدنى لديَّ ليس أتعلمني، «نعم.
أنفقت لو حتى استعادته هو واجبي فإن اليشء، هذا اسرتداُد املمكن من كان وإذا حماقتي،

أملكه.» بنس نصف آِخَر ذلك أجل من
صحيح؛ غري أمر فهو حماقتك، أمر باستثناء تماًما، معك أتفق أنا «نعم، كاثرين: قالت
آخر. اقرتاًحا عليك سأقرتح لذلك مكانك. يف كان إذا بالطبع سينخدع كان نفسه املدير ألن
أن أعترب أنا األمر، واقع ويف أنت؛ تحرص مثلما اليشء هذا اسرتجاع عىل حريصة فأنا
من يبدو ال التي للطوارئ أدَّخره املال من صغريًا مبلًغا لديَّ إن واآلن، نقودك. هي نقودي

املشرتكة.» مهمتنا يف منه بعًضا أستثمر أن وأودُّ الحايل، الوقت يف تحدث أن املحتمل
قد كاثرين إن للقول داعي ال أنه كما بشدة. اعرتض فيتلوورث إن للقول داعي ال
أقنعته قد كانت أن بعد إال املقعد، فوق من ينهضا لم لذا بشدة؛ اعرتاضاته رفضت
الرحلة أصبحت وهكذا أسلوبها.» للمرأة لكن إرادتَه، للرجل «إن الشاعر: قال وكما تماًما.

مقبوًال. واقًعا أمًرا كامربيدج إىل املشرتكة االستكشافية
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الثالث الجزء

وهو لفيتلوورث، قديًما صديًقا إن إذ النهاية؛ يف فليندرز اآلنسة خدمات األمر يستدِع لم
لرفيَقني يتسع منزله يف سكن لديه كان كامربيدج، يف واستقرَّ تزوج الكلية، يف مدرسوزميل
أبحاثهم إلجراء بمكتبصغري لتزويدهم استعداد عىل كان أنه كما ية، بجدِّ بالدراسة موَلَعني

فيه.
الرفيقان استقر للغاية، مفيدة برشوط جراندي السيدة اسرتضاء ومع وهكذا،
عىل وحصال الفنون، مدرس وينتون، آرثر السيد منزل يف بمسكنهما أعاله املذكوران
الكبري. التحقيق وبدأ ببيس؛ بالسيد الخاصة املكتبة أمني منحه الذي الكلية، عميد إذن

معه، حمل حيث سعيه. يف فيتلوورث انطلق ومشمس، صحٍو ثالثاء، يوم صباح وىف
استعارها خشبي، هيكل ذات صغرية كامريا الحجم، صغري مالحظات دفرت إىل باإلضافة
تصوير برضورة ممتاًزا اقرتاًحا اقرتح وقد خبريًا ًرا مصوِّ كان الذي وينتون، السيد من
دائم بشكل منها بنَُسخ واالحتفاظ املنزل، يف بهدوء دراستها أجل من محتملة وثائق أي
متخيًال قلبه، يف واألمل يده يف الكامريا حامًال بحثه فيتلوورث بدأ لذلك الحًقا. إليها للرجوع
املجهولة الطبيعة ذي ثمني) أنه يُفرتَض (الذي اليشء ذلك عىل بالفعل عثر وقد نفسه
األمر. عن شيئًا يعلم ال الذي ملالكه وأعاده وجوده؛ ع يتوقَّ غريه شخص أي يكن لم والذي
املربح غري منصبه يف تعيينه ويُعاد بالكامل، نقوده يستعيد وبذلك عظيًما. إنجاًزا سيُصبح

اإلطالق. عىل
تحت املوضوعة الوثائق كم عن ناتًجا املتقد بحماسه يعصف بارد تيار أول كان
والخرائط والرسومات املطبوعات عن النظر فبرصف هائلة. كمية كانت إذ ترصفه؛
تحتوي قد القصائد حتى ألنه — تماًما منها أيٍّ تجاهُل يُمكن ال التي الشعر، ومجموعات
قبل فحصها يجب التي املتنوعة، األوراق من هائل قدٌر هناك كان — مخفي تلميح عىل
الغموض كم مرة ألول أدرك متزايد، بفزع املجموعة يف يُحدق كان وبينما منها. أيٍّ استبعاد
إن النهاية؟ يف عنه يبحث الذي اليشء ذاك طبيعة هي ما بمسعاه. يُحيط الذي الرهيب
الثورة ثابتتنَي؛ نقطتنَي سوى لديه يكن لم غموًضا. أشدَّ إجابة عن ينمُّ نفَسه السؤال
الدليل يفقد قد وبالتايل بينهما، العالقة تماًما يجهل كان نيلر. رسمه الذي والبورتريه

عينَيه. تحت كان لو حتى بسهولة
واإلعجاب، بالفضول تتسم موجزة نظرة بعد استبعدها، التي الشهرية املذكرات كانت
طويلة فرتة قبل أي ،١٦٦٩ مايو من الثالث يف حدث فيها حزين تدوين آخر أن بسبب
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كما حتمية. كارثة يف جيمس لدى الكاثوليكي العناد تسبب عندما العاصفة األيام من
ممكن هو ما بكل القيام تم عندما ولكن أيًضا؛ األخرى املؤرَّخة األوراق استبعاد يُمكن
استنفَدت الضخم. حجمها يف مروعة تزال ال للدراسة املتبقية الوثائق كانت الطريقة، بهذه
اإلحباط هي لها الرئيسية النتيجة وكانت بالكامل، األول اليوم وقت املبدئي الفحص عمليُة
ال لعدد دقيقة دراسة ن تضمَّ الذي الدقيق، الشاق العمل من أسبوعان ذلك تبع الشديد.
بعض الستخراج مثمرة غري جهود مع محتَمل، موضوع كل حول الوثائق من يُحَىص

مبارش. غري بشكل ولو حتى باللوحة، صلٌة لها يكون قد التي منها املعلومات
التام. الفشل عن املحبط التقرير بنفس كاثرين إىل العودة يف يوم بعد يوًما واستمر
البحث استمرار مع أنه إال املرشق، أملها بفعل معنوياته من ترفع كانت أنها من الرغم وعىل
له؛ خطط مما أكرب مرشوًعا كان لقد تفاؤله. معه تناقص املشرتك، املال رأس وتناقص
يتجاوز وجهًدا وقتًا الثمينة اآلثار لفحص املصاحبة واإلجراءات الوثائق كمية تتطلب إذ
الوقت يف لكاثرين شيئًا عنه يقل لم آخر، محبًطا عنًرصا هناك أن كما تماًما. حساباته
ذهنه. إىل يتسلل رهيب شكٌّ بدأ دليل، أي إىل إشارة أي دون األيام مرور فمع الحارض.
حادث بسبب كان الخشبي اإلطار ضلع استبدال وأن وهًما! كان ته بُرمَّ األمر أن افرتض
هذا كلُّ ُسًدى سيذهب عندها خياله. يف إال له وجود ال يشء عن يبحث كان وأنه عارض،
مراًرا تُهاجمه أخذت وبينما مروِّعة؛ فكرة كانت للطوارئ. املدَخر واملال والوقت البحث

ويائًسا. مظلًما املستقبل وأصبح قلبه غرق متزايد، بشكل متكررة فرتات عىل وتكراًرا
إنه إذ املتزايد؛ يأسه كآبَة األمل من خافت شعاع أوُل اخرتق عرش، الخامس اليوم ويف
إىل األقل عىل يدعو شيئًا اكتشف املصنفة، غري األوراق من مجموعة وسط اليوم، ذلك يف
دفرت من واضح بشكل اقتُِطعت صغرية، أوراق ثالث من االكتشاف ويتألَّف االستفسار.
مغطاة وكلها ونصف، اثنتنَي يف بوصات أربع حوايل منها كلٍّ حجم للجيب، صغري مذكرات
عىل فيتلوورث فأدرك منسق، وغري غريب طابع ذات للغاية صغرية حروف ذات بكتابة
استفسار طلب تقديم وعند التاريخ، إىل يُشري ما هناك يكن لم الرتميز. من نوع أنه الفور
باستثناء الصغرية األوراق عن معروف يشء يوجد ال أنه فيتلوورث أُبلِغ املكتبة، أمني إىل
عليها املوجود النص ترميز فكُّ يتمَّ لم كما يده. بخط أنها املؤكد ومن ببيس، تخص أنها
فرتة منذ بذلك قام وأحدهم — األشخاص من العديد قيام من الرغم عىل قبل، من مطلًقا
فك من أحد يتمكَّن أن املحتمل غري من أنه املكتبة أمني رأي من وكان بفحصها؛ — وجيزة
بَدت أنها لدرجة سيئ، بخط ومكتوبة للغاية ومهتزة ا جدٍّ صغرية الكتابة ألن أبًدا، الرتميز

للفك. قابلة غري عمليٍّا
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عدم فإن فيتلوورث، إىل بالنسبة لكن محبًطا. األمر، ظاهر يف املكتبة، أمني تقرير كان
أصبح عندما األخرية الفرتة يف حدث كما وموحيًا، إضافيٍّا، اهتماًما أعطاها الكتابة وضوح
الكتابة أسلوب بني للمقارنة اليوميات فحص تم طلبه، عىل وِبناءً صعبًا. الرتميز استخدام
هناك أن الواضح من كان بالقائمة، الستة املجلدات من األول الجزء مقارنة وعند اليدوية.
يف إخفاقه ببيس يُسجل حيث األخري، التدوين أن من الرغم عىل النص، طبيعة يف تغيريًا
هذه عىل الصغر املتناهية الخربشة من كتابًة وأفضل وضوًحا أكثر كان بوضوح، اإلبصار
ا تامٍّ وضوحها عدم يكون أال برشط للغاية، ُمرضيًا كان ما وهو املقتطعة. الثالثة األوراق

تماًما. مستحيًال الرتميز فك تجعل لدرجة
عىل مكتوب منها كلٌّ — فوتوغرافيٍّا الثالث األوراق لتصوير إذن عىل حصل أن وبعد
ثم واحد، ليوم بحثَه علَّق ذلك، وبعد صور، ثالث فيتلوورث ر صوَّ — فقط واحد جانب

واألمل. باإلثارة مفعًما املنزل إىل انطلق
شيئًا أن املبكرة عودته من خمنت وقد كاثرين، قابلته عندما املنزل من اقرتب قد كان

جو؟» يا عليه حصلت «هل بلهفة: فسألته حدث، قد ما
الرتميز.» بنظام ُكِتبت وثيقة عىل حصلت «لقد أجاب: ثم فيتلوورث. ابتسم

وهي وأضافت اللوحة؟» عن يشء بأي تُنبئ قد أنها تعتقد «هل كاثرين: سألت
ما ألعرف الرتميز أفك أن يجب بالطبع، معنًى. بال أتحدَّث تجعلني حماستي «إن تضحك:

به.» تُنبئ
خربشة إنها باملهمة. تستمتعي أن وأتمنى تفعيل؛ أن عليك «نعم، فيتلوورث: قال
مع أضاف ثم اآلن.» حتى ترميزها فك من أحد يتمكن لم أنه لدرجة للغاية سيئة مخيفة؛
أكاديمي باحٌث قىض فقط، أشهر ثالثة قبل إنه املكتبة أمني يل قال «لقد لها: واعية نظرة
بمساعدة رموزها فك محاولة يف أسبوع من أكثَر املجموعة، ح لتصفُّ إذن عىل حصل أمريكي،
مهمة أمامك أن اعلمي عزيزتي يا إذن النهاية. يف وتركها استسلم ثم ساعات، صانع عدسة

ا.» جدٍّ ا جدٍّ دقيقة
تأمَلت فرتة بعد ثم، للغاية.» مشجًعا يبدو ال «هذا وقالت: بتفكري، كاثرين إليه نظرت
التفكري عىل الدالة التجاعيد بعض لتربز عادة الناعم جبينها عقَدت وقد بعمق، خاللها

النهاية.» يف منها شيئًا يستفد لم أنه جو، يا «أفرتض األعىل: إىل فجأًة نظَرت العميق،
األكاديمي أن تعتقدين أنت ذلك، أنتظر «كنت قال: ثم بلطف فيتلوورث ضحك
ألن كذلك؛ تكوني أن وآُمل حق عىل أنك أتوقع للموسيقى. ذوَّاًقا رجًال يكون قد األمريكي
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بشكل الحكم عىل قادرين سنكون لكننا أصدقائنا؛ طريق نفس عىل ا حقٍّ أننا سيُثبت ذلك
فك من تتمكني لم إن صعب موقف يف سنُصبح إذ مهاراتك. من عينة تُعطينا عندما أفضل

اليشء.» هذا ترميز
الشاي، تناول إغراء الرفيقان وقاوم األخرية، االحتمالية تلك يف التفكري كاثرين رفضت
وبالفعل الفوتوغرافية. الصور طبع أجل من املظلمة وينتون السيد غرفة إىل مبارشة واتجها
إىل الثالثة الصورة أخذا الرف، يف اثنتنَي تجفيف وأثناء عوائق، بدون الثالث الصور طبعت

للفحص. النافذة
الرطب السلبي الفيلم تحمل وهي التظهري، نافذة عند واقفة كاثرين كانت وبينما

ذلك؟» يف رأيك ما «حسنًا، فيتلوورث: قال األعىل، نحو
عىل دة املعقَّ الخطوط يف التحديق يف استمرت لكنها ثواٍن، لبضع عليه كاثرين تردَّ لم

تدريجيٍّا. يتعمق عبوس مع السوداء الخلفية
مخيف.» بشكل واضحة وغري ا جدٍّ صغرية كتابة «إنها طويل: وقت مرور بعد فأجابت
أي تفسري يُمكنك هل ولكن كذلك، األمر يُصبح أن أخىش كنت «نعم، فيتلوورث: قال

الواقع؟» يف إليه، تُشري ما … أو … أو مغًزى، … ممم من، يشء
عينَيه: يف مأساوي بشكل إليه تنظر وهي كاثرين، صاحت ثم لربهة؛ الصمت ساد

مطَلقة.» طالسم إنها واحدة. كلمة أفهم أن أستطيع ال أنا جو، «عزيزي
«موىس!» بكلمة نهايتها يف فيتلوورث غمغم ثم أخرى، لفرتة الصمت ساد

تلو واحًدا للصور السلبية لألفالم الطبيعي التجفيف وانتظار الصرب يستطيعا لم
ورق عىل برسعة طبعاها تجفيفها، وبعد واإليثيل، امليثيل خليط يف األلواح غمرا لذا اآلخر،
كاثرين انكبت املكتب، نافذة بجانب طاولة عىل أمامهما املطبوعات وجود ومع المع، بروميد

شديد. وبعبوس بفيتلوورث الخاصة الجيب بعدسة مستعينة العمل عىل الحزينة
أرجاء يف وقلق، بانزعاج ولكن شديد، بهدوء فيتلوورث وتحرك دقائق؛ خمس مرت
ويجربه كريس، حافة عىل الجلوس عىل تارة نفسه مجربًا أصابعه، أطراف عىل الغرفة
طويلة، فرتة وبعد آخر. إىل أصابعه أطراف عىل والذهاب النهوض عىل أخرى تارة حماسه

كاتي؟» يا ا جدٍّ معقدة هي «هل خافت: بصوت فسأل نفسه، تمالك عىل قادًرا يعد لم
بيأس. نحوه والتفت العدسة كاثرين وضعت

يشء أي تفسري أستطيع ال ببساطة فأنا جو، يا للغاية معقد أمر «إنه قائلة: صاحت
منه.»
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ريتش.» نظام عن مختلف ترميز بنظام ُكِتبت «ربما فيتلوورث: فقال
فقد النظام، بهذا ُكِتبت بأنها أجزم أن أستطيع بالفعل. ريتش بنظام إنها «أوه،
خربشة.» مجرد كأنها فتبدو البقية أما «ال»، من واثننَي «مع» كلمة ترميز فك استطعُت

«أوه، يقول: وهو ثواٍن عرش قرابة عليه جلس الذي الكريس من فيتلوورث قفز
فقط علينا البقية. تفسري فيُمكنك القدر، هذا تُفرسي أن استطعِت قد كنت إن استمري،
فكَّ استطعِت كلمة كل عىل عالمة وضع هي طريقة وأفضل منهجي. بشكل عملنا نُنظم أن
ال صورة خالل من عمل طريقة أفضل هي هذه الورق. من قطعة عىل وكتابتها ترميزها

إتالفها.» يهم
تعنيه.» ما أفهم ال «أنا كاثرين: قالت

باألحرف الثالَث الصور نُميز أوًال ييل؛ كما هي أقرتحها التي «الطريقة قائًال: أجابها
مها ونرقِّ الحروف بنفس ونُميزها ورقات ثالث ونُجهز منها، كلٍّ أسطر نُرقم ثم ج. ب، أ،
أ، الصورة يف مثًال فلنقل كلمة، ترميز بفك تقومني عندما ذلك، وبعد نفسها. بالطريقة
السطر؛ هذا من املناسب الجزء وعىل السادس السطر يف أ، الورقة عىل اكتبيها ،٦ سطر

هذا؟» عمل يف مساعدتك يُمكنني هل وهكذا.
ثالث إعداد يف ورشع الطاولة إىل كرسيٍّا سحب لذا، يساعدها؛ وتركته كاثرين وافقته

الصور. عىل تمييز عالمات ووضع اقرتحها التي بالطريقة ورقات
كاثرين أصبحت إذ بالثقة؛ املرء يُلهم املمنهج العمل أسلوب يف ما ا رسٍّ هناك أن ويبدو
أن شعرت املناسبة، أماكنها يف و«مع» «ال» االثننَي وضع تم وعندما الفور، عىل تركيًزا أكثَر

متجددة. بروح مهمتها إىل وعادت الفعلية االنطالقة هي هذه
الصفحة يف ،١ السطر نهاية يف «له»، كلمة تفسري استطاعت أنها أعلنت ما ورسعان

«لة». باملقطع تنتهي طويلة كلمة هي التايل السطر يف األوىل والكلمة ب،
أظن.» حسبما «جاللة»، تكون أن يُمكن «أال فيتلوورث: عليها اقرتح

وأخرى «ضاء»، باملقطع تنتهي كلمة وهناك كذلك، هي بالطبع «نعم، كاثرين: صاحت
«عة».» باملقطع تنتهي

أن بالفعل اتضح الفحص من وبمزيد البيضاء؟» «القاعة نًا: مخمِّ فيتلوورث قال
فاكتشفا الكلمات؛ هذه تَكرار عن البحَث هو التايل اإلجراء كان البيضاء. القاعة هي الكلمة

مرتنَي. البيضاء» و«القاعة املجموع، يف مرات ستَّ الجاللة» «صاحب كلمتَي تَكرار
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تلك خذي الجاللة»، «صاحب لكلمة املجاورة الكلمات جربي «اآلن فيتلوورث: قال
يوجد ماذا واآلن، البيضاء». القاعة يف الجاللة «صاحب جملة لدينا ب؛ الصفحة يف املوجودة

ذلك؟» قبل
«أرفق».» أو «أهجم» كلمة ثم «أنا»، كلمة «هناك

أن يُمكن هل صحيًحا. يبدو ال هذا الجاللة»، صاحب أهاجم ««أنا فيتلوورث: غمغم
«أَحَرض»؟» الكلمة تكون

«دعوة». هي تسبقها التي الكلمة تكون أن يجب وهكذا كذلك، أنها أعتقد «نعم،
السطر أن يبدو أ. الصفحة يف الجاللة» «صاحب كلمة فلنُجرب رائع. بشكل نتقدم نحن ها
به» «الخاصة ما كلمة قد» الجاللة «صاحب ما كلمٍة إىل» «بالنسبة ييل: كما يبدأ الخامس
به).» الخاصة … الجاللة كتبصاحب (لقد «كتب» فهمت أوه، جاللته؟ فعله الذي ما واآلن.

«التعليمات؟» فيتلوورث: اقرتح
التالية والكلمات «أوامر»، كلمة إنها فهمت، أوه، … وليست «أمنيات»، وليست «ال،
واآلن، «صغري». ما كلمة صندوق» يف «يل ما كلمة هي» «والتي ما كلمة يف» كامل «يف هي:
صاحب كتب «فقد ما، كلمة إىل» «بالنسبة الجملة. هذه استكمال بإمكاننا كان إذا ما لنَر
«ت».» بحرف تبدأ كلمة أنها يبدو ماذا؟ إىل بالنسبة إذن، به»؛ الخاصة األوامر امللك الجاللة
وأخريًا «تمهيد»، اقرتح نافية؛ رأسها كاثرين هزت وعندما «توفري؟» فيتلوورث: اقرتح

«ترصف».
كتب فقد ملكيتها، توزيع إىل «بالنسبة «توزيع». إنها «ترصف». ليست إنها «ال،
صندوق» يف «يل ما كلمة والتي» ورقة يف كاملة به الخاصة األوامر امللك الجاللة صاحب

«… والذي «صغري» ما كلمة
«… عرضه أظهره، قدَّمه، أرسله، «أعطاه،

«صغري».» ما كلمة صندوق» يف يل «سلمه الصحيحة. الكلمة هي هذه ««سلمه»،
فيض…» جلدي، عاجي، «خشبي،

الجملة: وتستمر صغري»، ذهبي «صندوق «ذهبي، مبتهجة: كاثرين صاحت
الصندوق بوضع أمرني «وقد ما، كلمة «جاللته»، ما كلمة «ب» ما كلمة املذكور» «الصندوق
ذلك إىل نُعد دعنا اآلن. أكرب بسهولة سأقرؤها «رسي». وكأنها الكلمة تبدو و» آمن مكان يف

أعتقد.» ما عىل ما، كلمة جاللته» «بختم «الصندوق».
ربما.» خاص، «ختم
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أمرني وقد الخاص، جاللته بختم مختوم املذكور «الصندوق تقرأ: ثم بالطبع. «نعم،
كل رغم تفسريها من سنتمكَّن جو. يا رائع هذا ورسي.» آمن مكان يف الصندوق بوضع

الصحيح.» املسار عىل أننا بالفعل ترى أن ويُمكنك يشء،
ولكن الصحيح. املسار عىل اآلخرون السادة هؤالء سار كيف نرى أن ويُمكننا «نعم؛
من البدء محاولُة اآلن الجيد من يكون ألن الكتابة، تفسري من تمكنًا أكثر أصبحِت أنِك بما

قدًما؟» وامليض البداية
البداية؟» توجد الورقات أي يف هو: السؤال ولكن «ربما.

أال صفحة. كل من األول السطر كتابة هي العقبة هذه لحل طريقة أفضل «إن
كاتي؟» يا ذلك تعتقدين

أن أمرني «لقد يُقَرأ: األول السطر أن يبدو واآلن، «أ». بالورقة وسأبدأ بالطبع؛ «نعم،
أعتقد ما عىل أندرو، السري» إىل «أنقلها «أنقل»، أنها أعتقد «أحمل»؛ ليست إنها ال، أحمل»

هايد».» أندرو «السري
بتعبري فيتلوورث يف لتُحدق واستدارت العدسة كاثرين وضعت النقطة، هذه عند

والحرية. الدهشة عن ينم للغاية فضويل
أجدادك.» أحد هو ربما كاتي؛ يا عائلتك اسم نفس يحمل «إنه قال:

وفحصت أندرياس». «السري سيكون الحالة هذه يف فقط، بالفعل. جو، يا «نعم
بالفعل الكلمة إن مبتهجة: صاحت ثم طويلة؛ لفرتة العدسة خالل من أخرى مرة الورقة
سيدي عم ابن هايد، أندرياس السري «إىل األمر: يستمر كيف نَر دعنا «أندرياس». هي
كينت». يف منازله أحد يف آمن مكان يف سيُودعها «الذي الرجل هو هذا نعم، كالريندون»

اللوحة!» يعني كان إذا عما أتساءل
الورقة ليست هذه أن الواضح من نفسه الوقت يف ولكن اآلن، «سنرى فيتلوورث: قال

«ج».» الورقة عىل نظرة ألِق األوىل.
فحصمطول بعد ولكن األخرية؛ الورقة إىل حماستها، وكذلك انتباهها، نقلت كاثرين

رأسها. هزت
يجب إذن العمل». أنهى «قد بالكلمات يبدأ األول السطر ألن األوىل، ليست «هذه قالت:
الكلمات عىل لرتكز العدسة أحرضت ثم ذلك.» نُجرب دعنا األوىل. هي «ب» الورقة تكون أن

أمل. بخيبة صاحت قصري فحص بعد ولكن «ب»، للورقة االفتتاحية
سيتعني مفقودة. صفحة هناك أيًضا! األوىل ليست هذه محري! هذا كم جو، يا «أوه

عليها.» العثور يُمكنك كان إذا ما ومعرفة املكتبة إىل العودة عليك
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من أنه كاتي، عزيزتي يا أعتقد، لكنني ما، حد إىل مشكلة «إنها فيتلوورث: قال
وعندئٍذ حال، أي عىل الورقات هذه ترميز فك يجب حيث لدينا ما عىل نعمل أن األفضل
الورقة من األول السطر عىل نحصل دعينا مفقود. هو ما مقدار تحديد عىل قادرين نُصبح

«ب».»
محتويات تقرأ وراحت محبطة، وهي مهمتها واستأنفت العدسة كاثرين التقطت

الصعبة. الكلمات لتفسري عديدة توقفات مع ببطء، «ب» الورقة
فذهبت البيضاء. القاعة يف جاللته يَدي بني باملثول يأمرني رسول إيلَّ أرسل …»
والنبالء. الضباط من متنوع جمع مع يتحدث ماتيد، معرض يف امللك ووجدت فوري من
قصرية، فرتة بعد ولكن البحرية، القوات شئون حول برصاحة إيلَّ تحدث يده قبَّلت وبعدما
إىل نما قد أنه يبدو ما فعىل أجله. من استدعاني الذي األمر فتح حيث خلوته، إىل دعاني
رئيس بينهم من أن حتى ويظن — واألساقفة النبالء بعض أن عن الشائعات بعض علمه
عن ينم ومخزيًا شائنًا عمًال باعتباره أدانه ما وهو أورانج؛ أمري دَعوا قد — األساقفة
امللك، ووالدهما الراحل امللك بأخيه حل الذي التعيس املصري يتذكر وهو واآلن، الخيانة.
بلطف تحدث ذلك وبعد هللا. قدر ال املنفى، إىل اقتياده خطر لتفادي التدابري بعض سيتخذ
املخلصة خدمتي بإعزاز يذكر أن رسوره دواعي من وكان الطويلة، صداقتنا عن شديد
السري عن أوًال فتحدث أيدينا. بني الذي األمر إىل اسرتسل ثم البحرية، خدمة يف وحكمتي

«… وماري» «جيمس أحرضسفينته الذي فيبس ويليام
تفحصالصفحتنَي أن بشغف كاثرين أرادت وبينما «ب»، الورقة نهاية هي تلك كانت

بالدموع. عيناها ترقرقت بالفعل، ترميزهما فك تم اللتنَي األُخرينَي
ترى؟ أال مروعة! أمل خيبة من لها يا جو! عزيزي يا «أوه! يائس: بصوت فصاحت

متتالية.» غري أوراق مجرد هذه اإلطالق. عىل األوراق يف مسرتسًال ليس الكالم إن
أن األفضل من ذلك، ومع ما. سياق من مقتَطعة أنها يبدو «بالفعل، فيتلوورث: قال
أن فيُمكننا كان، أيٍّا األمر، اختتام إىل تُشري يبدو ما عىل «ج» الورقة أن تبني وكما نستمر.
من أتمكن ربما الصغرية. اآلنسة أيتها شجاعتك عىل حافظي بعدها. «أ» الورقة كذلك نأخذ

«أ»؟» الصفحة لنا تحمله الذي ما اآلن، أما املكتبة. يف املفقودة الصفحات عىل العثور
كإجراء عينَيها فمسَحت مهمتها، عىل جهدها تركيز إىل أخرى مرة كاثرين عادت
للتفسري قابلة غرِي دة معقَّ كلمة مع الرصاع أجل من التوقفات من العديد ومع وببطء أوَّيل؛

ومقروءة. جيدة عادية كلمات إىل املعقدة الخربشة ترجمة استطاعت تقريبًا،

32



الكبري البورتريه لغز

من الذي كالريندون، سيدي عم ابن هايد، أندرياس السري إىل أنقلها أن أمرني …»
فقد ملكيتها، توزيع إىل بالنسبة أما كينت. يف منازله أحد يف آمن مكان يف يُوِدَعها أن املقرر
والصندوق صغري، ذهبي صندوق يف يل سلمها ورقة يف بالكامل أوامره امللك جاللة كتب
ورسي، آمن مكان يف الصندوق هذا بحفظ أمرني وقد الخاص، جاللته بختم مختوم املذكور
الجاللة صاحب وفاة بعد إال نفسه، أندرياس السري حتى وال األمر، بهذا أحًدا أُخرب وأالَّ
أنه تقديري، وفق ارتأيت، إذا إال الوقت» هذا كل عمري يف هللا أطال «إن ويلز أمري وكذلك
الورقة بتسليم الخاصة الرتتيبات ببعض أقوم أن أيًضا عيلَّ وأن ذلك. فعُل املستحسن من

وفاتي. حالة يف املذكورة
الذهبي، الصندوق فيه أحفظ أن يجب الذي املكان يف مليٍّا فكرت املنزل، إىل عدت عندما
جاللة يعتزم والتي اآلن جودفري السري يرسمها التي امللك بورتريه لوحة يف أُفكر وحاليٍّا
أن يُمكن اللوحة قماش عليه ثُبِّت الذي الخشبي اإلطار أن يل تراءى وقد إياها، منحي امللك
يف يل بمقاطعة منزله يف أندرياس السري إىل الذَّهاب يف أتواَن لم لإلخفاء. آمنًا مكانًا يُصبح

«… املذكور يده يف وتسليمه األمر، حول بالفعل امللك إليه تحدث والذي كينت،
الصمت من وجيزة فرتة مرت األخرية، الكلمة كتبت أن وبعد الصفحة، انتهت هنا إىل

البكاء. يف كاثرين انفجرت ثم التام،
عزيزتي يا روعك، من «هدِّئي هادئة: بنربة قال ثم مواسيًا. يدها عىل فيتلوورث ربَّت
رائع؛ بعمل قمِت لقد للغاية. محبط أمر أنه من الرغم عىل ذلك، بشأن نبكي لن كاتي؛

املعلومات.» من الكثري نجمع بالفعل ونحن
يحصل لم ألنه اللوحة؛ تكون أن يُمكن ال أندرياس؟ للسري أعطاه الذي ما «ولكن

آنذاك.» عليها
وتشبه ا جدٍّ قصرية قطعة هذه «ج». الورقة نُفرسِّ دعينا عليها. يحصل لم بالقطع «ال،

السجل.» نهاية ما حد إىل
ولكنه — ببطء ورشعت بيدها؛ العدسة وأمسكت عينَيها كاثرين جففت أخرى، مرة

الرتميز. فك يف — قبل ذي من أقلُّ بطء
أبلغت وهناك البيضاء القاعة إىل قاربًا أخذت إذ املد، ساعدني وقد املهمة، أتممت …»
يف سيُصبح الرس أن فكرت فقد اللوحة، عن شيئًا أقل لم لكنني به، قمت بما امللك جاللة

نفيس. سوى أحًدا به أُخرب لم إن أكثر أمان
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تتسم التي امللك خطة يف أثق ال أنا الواقع، ويف ما؛ حد إىل وتُقلقني ثقيلة مهمة إنها
يعلم كما الرجل، هذا أن من الرغم عىل واحد، رجل يد يف الكثري وترتك الرسية، من بالكثري
العصيب. الوقت هذا يف خاصة األحوال، كل يف امللك جاللة خدمة يف ويأُمل النية صادق هللا،
ذلك يصري لن األقل عىل املهمة، هذه تفشل أن هللا أراد وإذا به، أمرني ما سأفعل لكنني

جانبي.» من تقصري بسبب
وهي فيتلوورث إىل وأعادتها العدسة أغلقت األخرية، الكلمة كاثرين كتبت بعدما
ما حول قبل من ظنناه فيما ون محقُّ ونحن السجل نهاية بالتأكيد إنها هي! «هذه تصيح:
الناقصة.» األوراق عن والبحث غًدا املكتبة إىل العودة فعليك أنت أما أندرياس. للسري قدمه
شخًصا تُصبحي أال كاتي يا عليك «اآلن يقول: وهو محذًرا إصبعه فيتلوورث رفع
تماًما؛ اختفت قد الناقصة األوراق أن للغاية املرجح من منطقي. وغري صبور غريَ صغريًا
هذه من عليه حصلنا فيما نُفكر دعينا عنها، البحث يف ثمينًا وقتًا نقَيض أن قبل لذلك،

بحوزتنا. التي األوراق
به صغري ذهبي صندوق عىل تحتوي املفقودَة الخشبي اإلطار ِضلع أن نعلم أوًال:
تذكرين، لو ألنه، كاتي؛ يا ا جدٍّ رائعة نقطة إليها؛ توصلنا قد رائعة نقطة وهذه مهمة. وثيقة
أن إىل الخشبي؛ اإلطار يف اإلطالق عىل يشء أي هناك كان إذا ما حول تخمني مجرد كان

األوراق. هذه ترميز فك من تمكَّنِت
قيمة ذو أنه الواضح من شيئًا أندرياس السري إىل سلَّم قد ببيس أن إىل توصلنا ثم
إذا سنعرف األقل عىل إيداعه. مكان نعرف لكننا اليشء، هذا هو ما نعرف ال نحن كبرية.

كينت.» يف أندرياس السري منازل مكان تحديد من تَمكنَّا
بذلك.» أخربك أن «يُمكنني كاثرين: قالت

ا!» «حقٍّ مندهًشا: بها يُحدق وهو فيتلوورث صاح
أنتمي أنني تنىس أنك يبدو عنه. يشء بكل إخبارك يُمكنني «نعم، مزهوَّة: أجابت
عنه. يشء كل أعرف وأنا العائلة، من فرعنا كبريَ كان أندرياس السري إن هايد. لعائلة
كالريندون عائلة العظماء، أقاربنا عكس عىل العاديني، الريفيني من عائلة مجرد كنا لقد
كان بالتفصيل. درستها وقد تماًما، كاملة عائليًة سجالٍت لدينا لكنَّ روشيسرت، وعائلة
سنودالند، يف وواحد لندن، من بالقرب يل مقاطعة يف واحد منازل؛ ثالثة أندرياس للسري
جزيرة يف جرانج، بارثولوميو ى يُسمَّ صغري مكان ثالث، ومنزل ميدستون، من بالقرب
األرسة أن ويبدو بوين، معركة يف كاثوليكيٍّا، كان الذي أندرياس، السري ُقِتل وقد ثانيت.
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يل يف املنزَلني باع قد هايد، ماثيو ابنه، ألن وجيزة، فرتة بعد كبري حد إىل فقرية أصبحت قد
إنجالند.» نيو إىل وهاجر وسنودالند
املنزَلني؟» لهذَين حدث «وماذا

ظل حسنًا، العائلة. من خرجا لقد حال، أي عىل بناؤهما. وأُعيد ُهِدما قد أنهما «أعتقد
أبحر ثم — أعتقد ما عىل ،١٧٠٣ عام — آن امللكة عهد بداية حتى إنجالند نيو يف ماثيو
يف بوسطن ميناء من أبحرت التي مون. هارفست ى تُسمَّ تجارية سفينة يف للوطن عائًدا
مًعا. غرقا إذ هايد؛ ماثيو عن بالطبع وال أخرى، مرة عنها يُسَمع ولم ،١٧٠٣ عام ديسمرب
يف بقي الذي روبرت ابنه إىل ذهبَت فقد — منها تبقى الذي القليل أي — املمتلكات أما

إنجلرتا.»
باألوراق. شارًدا يعبث وهو لبعضالوقت، صامتًا الحقائق هذه يف يُفكر فيتلوورث أخذ

فرتة. بعد تحدث ثم
فرتة الخاصطوال بمستشاره ببيس احتفظ لقد حدث. ما تخمني يُمكننا أنه «أعتقد
هايد، آن ابنة كانت لقد (باملناسبة، العرش آن اعتلت عندما ولكن الهولندي، ويليام حكم
اعتقد عجوًزا، رجًال أصبح قد وألنه محسوم، أنه عىل اإلرث إىل نظر عائلتك) نفس من وهي
سلمه الذي اآلخر واليشء اللوحة يف املخبَّأة الوثيقة بوجود ماثيو إلبالغ حان قد الوقت أن
عىل تحتوي مختومة برسالة ماثيو إىل رسوًال أرسل أنه وأتخيل أندرياس. السري عهدة إىل
خرب وصول قبل وأنه البحر؛ يف وُفِقد إنجلرتا إىل الفور عىل ماثيو فأبحر املعلومات، هذه
من والعرشين الحادي يف (تُويفِّ مات قد نفُسه ببيس كان البلد، هذا إىل السفينة تحطُّم
يخىش الحكيم العجوز ببيس صامويل كان ما وهو الرس، ضاع وهكذا (١٧٠٤ عام مايو،

حدوثه.»
األمريكي» «األكاديمي هذا أن يبدو ألنه تماًما؛ يفقد الرسلم «لكن قائلة: كاثرين ذكََّرته
نفس عىل نسري أن لنا كيف هو والسؤال عليه؛ للعثور الصحيح املسار يتعقب العبقري

املسار؟»
جرانج؟» بارثولوميو الثالث، املنزل يملك من تعرفني «هل فيتلوورث: سألها

أملكه.» أنا «نعم، كاثرين: أجابت
ا!» «حقٍّ مصدق: غري بها يُحدق وهو فيتلوورث، صاح

يف وأنا العائلة من الفرع هذا من ذَكر آخر هو والدي إن تعرف. أنك أظن كنت «نعم.
وإيجاره العائلة، ممتلكات من تبقى ما كل هو ثانيت يف الصغري واملنزل وريثة. آخُر الواقع

اللوحات.» نسخ يف عميل جانب إىل الوحيد دخيل مصدر هو
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إليه؟» الدخول يُمكنك «إذن
مؤسف؛ أمر وهو املقبل، العام يف الحايلُّ اإليجار عقد ينتهي ذلك. يُمكنني «بالطبع
املنزل، مدبرة أجر دفع إىل وسأُضَطرُّ ذلك، بعد سيتوقف عليه أحصل الذي اإليجار ألن
ما ولكن للمبنى. مسح إجراءَ بسهولة أطلب أن يُمكنني لذلك لعائلتنا. قديمة خادمة وهي
لو وحتى هناك، الغامض «اليشء» إخفاء عىل دليل لدينا فليس علينا؟ ستعود التي الفائدة

مخفي.» هو أين أو هو ما نعرف ال فنحن لدينا، كان
رجال ثالثة عن نبحث أننا نسيت لكنك تماًما. صحيح هذا عزيزتي، يا «بالفعل
الصندوق أن تقريبًا املؤكد ومن دليًال؛ لديهم أن وجيه) لسبٍب (وربما األرجح عىل يعتقدون
العائلة، يف املتبقي الوحيد املنزل هو جرانج بارثولوميو كان إذا بحوزتهم. املرسوق الذهبي
هناك؛ فسنجدهم رنا، تأخَّ قد نكن لم وإذا أوًال؛ هناك شك بال السادة هؤالء يبحث فسوف
تُلِقَي كي الرشطة فسأُبلغ سلمية بطريقة األمر عن يتخلَّون جعِلهم من نتمكَّن لم وإذا
املبارش؛ هدفنا هو الذهبي الصندوق أن تذكَّري إذن اللوحة. رسقة بتهمة عليهم القبض

تنتظر.» أن يُمكن التحقيق بقية وأن
تفعل أن تنوي «وماذا خدها: إىل املمتعة اإلثارة من ٌق تدفُّ تصاعَد بينما كاثرين، سألته

ذلك؟» بعد
صباح املدينة إىل ه نتوجَّ وأن الليلة، بك الخاص املستأجر إىل رسالة تُرسيل أن «أقرتح
ذَهابنا.» أثناء التفاصيل حول التحدُث ويُمكننا ثانيت. إىل مبارشة ننتقل هناك ومن الغد،

جو!» يا ماهر من لك «يا صاحت: ثم بإعجاب، حبيبها يف كاثرين حدََّقت
ترميز بنظام الخبريُة معرفتي فلوال كذلك! أظن أن عيلَّ «ربما قائًال: فيتلوورث ضحك

«… ذلك ترميز بها فككت التي الدقيقة والطريقة ريتش
رفض مشاعِر أيُّ عليها يبُد ولم القديم!» املخادع أيها استمر، «أوه، كاثرين: صاحت

ثنائه. يف مرٍح رمزي بأسلوب فاستمر إليها، ه املوجَّ للثناء

الرابع الجزء

من الرغم عىل هذا، يومنا حتى قائًما يزال ال خاص غريب بسحر ثانيت جزيرة تتمتع
وقت يف — سنوات عدة ومنذ عليه. للقضاء البناة يبذلها التي للغاية الناجحة الجهود
املنطقَة ساد لتشويهها، القبيحة الضواحي ظهور قبل — املثال سبيل عىل األحداث، هذه
مارجيت من ُقربَها وراءه أخفى الُعزلة من لطيف جوٌّ الجزيرة من الرشقية الشمالية
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مهمة أحداُث فيها تدور التي املنطقة هي هذه كانت املزدهرة. وبرودستريز املزدحمة
مواعيد مسألة يف محظوَظني وكانا العصافري مع مبكَِّرين استيقظا أن وبعد مغاِمرينا،

النهار. من ا جدٍّ مبكر وقت يف إليها وصال القطارات،
لندن هواء من هرب َمن بفرِح البحر هواء يستنشق وهو «آه!» فيتلوورث: صاح
الواسع الطريق طول عىل طريقهما ا وشقَّ خلفهم، مارجيت ضواحَي تركا أن بعد امللوث،
عىل إبقائه يف ا محقٍّ الفاضل جدك كان «لقد قائًال: اسرتسل ثم الجرف؛ حافة من بالقرب
منزلك مستأجرة أن أفرتض باملناسبة، هنا. العيش أتمنى نفيس فأنا كاتي. يا املنزل هذا

املنزل؟» عىل نظرة نُلِقَي أن عىل تعرتض لن
للغاية، لطيف شخص إنها تفعل. لن فهي كان، لو وحتى االعرتاض؛ بإمكانها «ليس
فعله يجب ما نرى أن نُريد وأننا لها، رسالتي يف عنك أخربتها وقد ابنتان. لها أرملة وهي
العريقة؛ بالبيوت ا جدٍّ ومهتم رسام أنك لها ذكرت كما اإليجار. عقد يُجدد لم إذا باملنزل

كذلك؟» أليس تماًما، صحيح أمر وهو
وصندوق بارعني رجال بثالثة فقط بكثري أكثر مهتم اآلن لكنني عزيزتي. يا «بالتأكيد

صغري.» ذهبي
ذلك.» كل بعد هنا يكونوا لم إذا ا جدٍّ لآلمال مخيِّبًا األمر «سيكون كاثرين: قالت

ما هو هذا بالفعل. غادروا ثم هنا إىل أتَوا قد كانوا إذا أكثَر مخيِّبًا األمر «سيكون
طويلة.» بفرتة قبلنا بحثهم بَدءوا لقد أخشاه.

ماثيوز؛ السيدة موافقة دون املنزل تفتيُش بإمكانهم يكن لم لكن صحيح؛ «هذا
األشجار.» تلك وسط يقع إنه املنزل، هو هذا يشء؛ كل قريبًا سنعرف لكننا املستأجرة.

مرتفع جدار إىل وصال ما ورسعان خطواتهما. ترسيع عىل هدفهما رؤية حفزتهما
عىل بوابة إىل وصال حتى حوله فدارا األشجار، كثيفة بحديقة يُحيط الصوَّان الحجر من
األعشاب، فيه نبتت ممر عرب وسارا البوابة، من فدخال للبحر. لألرضوليس املواجه الجانب
الجملونات مع والطوب، الصوَّان الحجر من صغري مبنًى وهو املنزل، أمام أصبحا أن إىل

العالم. من الجزء هذا تُميز التي الجذابة املنحنية الفلمنكية
املبنى يف بإعجاب التحديق يف واستمر مبهج!» قديم منزل من له «يا فيتلوورث: صاح
جدرانه اكتَست كما خفيفة، استدارة إىل تها حدَّ فتحولت الزمن، نحتها التي بزواياه ب الخالَّ

واملخلدة. األشنة ونباتات بالطحالب

37



أخرى وقصص الكبري البورتريه لغز

عليها ن مدوَّ الرشفة؛ فوق موضوعة لوحة عىل رسيعة نظرة يُلقي وهو وأضاف،
منزًال كان فقد إذن فهمت، لقد وثالثني، وواحد وستمائة ألف «عام املنزل: بناء تاريخ

أندرياس.» السري امتلكه عندما تقريبًا جديًدا
العمر، متوسطة وقور خادمة ِقبَل من تقريبًا الفور عىل الباب فُفِتح الجرس، قرع ثم
نظرة وألَقت برتحاب كاثرين استقبلت حيث وصولهما، تتوقع كانت أنها الواضح ومن

فيتلوورث. عىل فاحصة
عليها كان املنزل. يف ليست ماثيوز السيدة ألن كيت، آنسة يا آسفة «أنا الخادمة: قالت
كل تركت لكنها أكثر؛ أو أسبوع قبل تعود ولن الصباح، هذا املدينة إىل الفتيات تأخذ أن
وِفعَل بحرية الترصَف عليِك إن قالت كما الصغرية، الرسالة هذه وكذلك أجلك، من املفاتيح
أي يُشكلوا لن لكنهم املنزل، يتفحصون السادة من ثالثة هناك وباملناسبة، لِك. يحلو ما

طريقك.» يف عائق
كاثرين: إىل ونظر عدائي، بربيق فيتلوورث عينا أضاءت األخرية، الجملة سماع وعند

املنزل؟» صون يتفحَّ وملاذا راتشيل، يا الثالثة السادة هؤالء هم من تعرفني «هل
ما كان أيٍّا سيدي، يا معماريون مهندسون إنهم تقول ماثيوز السيدة سمعت «لقد
أسبوع، من أكثَر منذ املكان يتفحصون وهم للغاية. باملنزل مهتمون لكنهم ذلك. يعنيه
عىل ينقرون كما األرض، ومخطَّطات والساللم، للغرف تخطيطية رسومات يرسمون حيث
كامَلني يوَمني أمَضوا لقد قبل. من اإلجراءات هذه مثل أَر لم املداخن. ويُفتشون الجدران،
العادي الطوب من قبو يف رؤيته يُمكن ما أن رغم تخطيطية، رسومات يرسمون األقبية، يف
حتى وأرادوا بمطرقة، عليها ينقرون وهم الجدران جميع تفحصوا لقد سيدي. يا يدهشني
السماح تستطيع ال أنها ماثيوز السيدة أخربتهم بالطبع، لكن، األرضية، من جزءًا ينزعوا أن

آنستي.» يا مقابلتهم يف ترغبني ربما املنزل. مالكة إذن دون بذلك
اآلن؟» هنا هم «هل كاثرين: سألتها

يرسم املستشار، استقبال قاعة يف إنه سيمبسون. السيد اآلن؛ هنا موجود «أحدهم
الخشبية.» لألعمال تخطيطية رسومات

السيد نرى أن األفضل من أنه «أعتقد قال: الذي فيتلوورث إىل كاثرين نظرت
توقفت حيث املبنى، من بعيد َجناح إىل طويل ممر عرب الخادمة قادتهم سيمبسون.»

املقبض. وأدارت ضخم باب عند
هامسة أضافت ثم الداخل!» من نفسه عىل الباب أغلق لقد «عجبًا، الخادمة: صاحت

وقح!» من له «يا حاسمة: بقبضة الباب عىل تطرق وهي
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عندما حتى الداخل من إجابة صوت أي هناك يكن ولم استجابة، أي الطرقات تُِثر لم
ثقب عرب راتشيل أنصتت فيتلوورث. عصا باستخدام عاٍل بصوت القرع وعزََّزت تكررت

بانزعاج: فصاحت شيئًا، تسمع لم لكنها املفتاح،
خارج الناس احتجاز عىل الغرباء يجرؤ عندما الئق غري أمر إنه متأكدة! أنا «حسنًا،

غرفهم.»
هل بالداخل. شخص أيَّ هناك أن يبدو ال أنه هو الغريب اليشء «لكن فيتلوورث: قال

النوافذ؟» من أيٍّ خالل من الرؤية يُمكننا
وهي املستشار، حديقة عىل تُِطل النافذة إن سيدي. يا نعم «أوه، راتشيل: أجابت
عىل إياها؛ أُريك فسوف معي أتيت إذا الرسو. أشجار من بسياج محاطة صغرية حديقة

الطريق.» تعرف كيت اآلنسة بالطبع، … أن من الرغم
بقاعة الغرفة هذه ى تُسمَّ «ملاذا فيتلوورث: سأل الحديقة، إىل الخادمة تبعوا وبينما

املستشار؟» استقبال
كما األرسة، عميد كالريندون، ل املبجَّ اللورد اسم عىل يَت ُسمِّ «لقد كاثرين: أجابت
املنفصل الجناح بهذا يُقيم وكان والهدوء، للراحة أحيانًا هنا إىل القدوم اعتاد حيث تعلم،
القاعة، نافذة هي وهذه الحديقة، هي وها خاصة. حديقة به وامللحق املنزل باقي عن

مغلقة». ليست الحظ ولحسن
راتشيل تمكنَت لذا قليًال؛ مفتوحًة بالرَّصاص واملطلية الطراز العتيقة النافذة كانت

قالت: مرصاَعيها، عىل فتحتها أن وبعد املزالج. وفتح إليها الوصول من
له يا النافذة. من خرج قد أنه بد ال مغلق. الباب مزالج لكن الغرفة، يف أحد يوجد «ال

السبب؟» أعرف أن أتمنى الباب، من يخرج لم وملاذا للدهشة. مثري ترصف من
عىل كبرية لوحًة لديه أن أرى عمَله، أحٌد يُعطل أن يُِرد لم «ربما فيتلوورث: اقرتح

للداخل.» تعودان بينما الباب، وأفتح النافذة عرب سأقفز ذلك، ومع حامل.
ترتيبات عىل فضولية نظرة ألقى الباب مزالج فتح أن وبعد النافذة، عرب بسهولة قفز
بورقة مغطاة كبرية رسم لوحة هناك كانت اللوحات، حامل فعىل الغائب. سيمبسون
املنحوت. املدفأة رف لرسم أولية محاولة عليها يُوجد التي واتمان، نوع من ترشيح
وإناءً مائية، ألوان وباليت الرصاص، أقالم من اثننَي أو قلًما عليها وضع طاولة وبجوارها
ولكنه بخربة، ُصِنع قد — منه تم ما أو — الرسم إن الفرش. من وعدًدا وممحاة، املاء، من

العمل. من ساعة نصف األكثر، عىل يستغرق،
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السيد أمىض الوقت من «كم فيتلوورث: سأل القاعة، وكاثرين راتشيل دخلت وبينما
الغرفة؟» هذه يف سيمبسون

السيد لكن الرسومات، بعض برسم وقاموا أمس هنا إىل الثالثة السادة جاء «لقد
الساعة وعند التاسعة، الساعة حوايل يف أتى وقد الصباح. هذا أغراضه أحرض سيمبسون

املاء.» من إناء عىل للحصول إيلَّ أتى والنصف عرشة الحادية
مليٍّا. يُفكر وهو الرسم فيتلوورث تأمل

بدون أمرنا تدبُر يُمكننا أنه أعتقد «حسنًا، كاثرين: إىل ينظر وهو فرتة بعد قال ثم
ذلك؟» تعتقدين أال الغرفة. بهذه بحثنا نبدأ أن يُمكننا هنا، أننا وبما سيمبسون. السيد

القطار، يف الغداء تناوال قد أنهما املضيافة لراتشيل أوضحت وعندما كاثرين. وافقته
الخادمة: قالت

إنها الجرس. ي تدقِّ أن إال عليِك فما يشء، أي تُريدان كنتما إذا اآلن. سأترككما «إذن
من فسيكون اقرتاح، تقديم بإمكاني كان وإذا كهربائي. جرس بها ولكْن عتيقة، غرفة
مناسبة بطريقة الباب من يأتَي أن سيمبسون السيد عىل يتعنيَّ كي النافذة، إغالق األفضل

والئقة.»
صاحت بينما بتمعن، البعض بعضهما إىل وكاثرين فيتلوورث نظر رحيلها، بمجرد

النافذة؟» من خرج أنه ا حقٍّ تعتقد هل جو. يا عادي غري أمر من له «يا هي:
راتشيل، اآلنسة اقرتاح نُنفذ سوف حال، أي عىل ولكن، كاتي. يا كثريًا ذلك يف «أشك

القاعة.» عىل فاحصة نظرة سنُلقي ذلك وبعد النافذة؛ عرب يعود لن أنه من ونتأكد
جناح عن عبارة كانت القاعة. يتفحص برهة ووقف مزالجها، وثبَّت النافذة أغلق
البلوط، خشب من وخزانة الجوز، خشب من منحوتة كرايسَّ بخمسة ومؤثثة صغري،
البطيخ ثمرة شكل عىل منحوتة ضخمة وأرجل سميكة أقدام مساند مع ثقيلة ومائدة
وتحتوي بأناقة، منحوت رف ذات عريضة مدفأة توجد كما الفرتة، تلك ألسلوب تنتمي
النظر تَلفت التي الوحيدة البناءة املعالم هي هذه كانت مدمجة. لخزانة أنه يبدو باب عىل

الجدران. جميع عىل امتدت التي الخشبية، التبطني ألواح باستثناء القاعة، داخل
وهو سيمبسون، السيد ترصفات يف غريبًا شيئًا هناك أن الواضح «من فيتلوورث: قال
حتى صباًحا التاسعة الساعة من الغرفة هذه يف كان لقد لراتشيل، وفًقا نتوقعه، كنَّا أمر
نظرت إذا يرسم. يكن لم يفعل؟ كان ماذا إذن، األقل. عىل والنصف عرشة الحادية الساعة
لكن دقائق. عرش يف ذلك رسم بإمكاننا كان أنا أو أنت أن فستُدركني لوحته، عىل العمل إىل
عىل للحصول املطبخ إىل ذهب والنصف، عرشة الحادية يف ثم غبيٍّا. ليس أنه تُظهر طريقته
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لقد رسمه. سيُلوِّن يكن لم هو أجله؟ من املياَه هذه أراد الذي األمر هو ما املياه. من إناء
كامل يوم طوال العمل إىل يحتاج هذا املدفأة ورف لرسمه، األوَّيل التخطيط يف فقط بدأ

رسمه.» من لالنتهاء
ماذا لريى هناك إىل ذهب أنه يبدو ما. حد إىل مريب أمر هذا «نعم، كاثرين: قالت

الخدم.» يفعل
ذلك يُشري قد الداخل. من الباب نفسه عىل يُغلق أن قبل يعمل بأنه ليتظاهر أو «نعم.
هل الحقيبة. تلك يف لديه ماذا باملناسبة، أتساءل، اكتشاف. إىل بالفعل توصل قد أنه إىل

أفتحها؟» أن الالئق غري من سيكون
الكبرية، الرسم حقيبة غطاء فتح وعندما فعله، فقد ال، أم الئق غري األمر كان وسواءٌ

الداخل. إىل ونظرت كاثرين اقرتبت الكريس، ظهر عىل بحزامها معلقة كانت التي
فيتلوورث أخرج بينما مائية.» ألوان رسام إىل بالنسبة غريبة أدوات «إنها قالت: ثم

مطوية. جلدية أدوات حقيبة منها
طفاشة بأنه الخردوات تجار يصفه ما هو: هذا إذن للغاية، «غريبة فيتلوورث: قال
رفيعة حبال إنها هذه؟ الحبال لفة يحمل وملاذا عتلة. يُسميه سايكس والسيد األبواب،
ا جدٍّ غليظة حبال لكنها — أعتقد ما عىل العمق»، تحديد «حبل البحارة يُسميه ما —
ولكن ياردة. عرشة اثنتَي حوايل هناك أن يبدو منها. الكثري وهناك رسام، إىل بالنسبة
السيد عنه يبحث الذي ما نعرف فنحن أدواته؛ إىل النظر من فائدة ال إذ هذا! من دعينا

سيمبسون؟» السيد أين اآلن: والسؤال سيمبسون.
الخزانة؟» تلك يف يكون أن يُمكن ال أنه «أظن كاثرين: قالت

مغلقة، «إنها قال: لكنه قفلها. داخل املوضوع باملفتاح فتحها وحاول فيتلوورث تقدم
هناك كان إذا عما أتساءل بالخارج. املفتاح ويرتك بداخلها نفسه يحبس لم بالتأكيد وهو
مفضلة أماكَن تَُعد العريضة القديمة املداخن هذه إن املدخنة. يف رؤيته يُمكن يشء أي

لالختباء.»
عبث من املدفأة تحمي التي القديمة الحديدية الشبكة طريقه من فيتلوورث أزاح
أنبوبها أن الواضح من كان الفسيحة. املدخنة داخل ووقف عتبتها تحت وانحنى الكلب،
ينعكس الضوء من ا جدٍّ القليل وألن األعىل، من ضوء هناك يكن لم ألنه مستقيم، غري
ضوئه وبمساعدة ثقاب، عود فأشعل تقريبًا. دامس ظالم يف التجويف وكان األرضية، من
فحصه أثناء ولكن الرؤية. نطاق يف يقع الذي الداخل من الجزء يفحصذلك راح الضعيف،
اإلخفاء أماكن أن يف فكر ذلك، ومع املدخنة. لطوب األسود السطح سوى يَر لم كثب، عن
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الحطب حامل إىل يصل كي انحنى، فقد لذا بسهولة، للعيان واضحًة تكون أن يصح ال
النار. إذكاء قضيب والتقط املعدني،

فتحت ثم أليسكذلك؟» جو، يا القضيب، بهذا ترضبه لن «أنت قائلة: كاثرين ضحكت
وهو نواياه، حول فيتلوورث فطمأنها بيدها. املفتوح الباب تُمسك وهي ووقفت الخزانة،
ثقاب عود أشعل أن وبعد املظلمة. املدخنة داخل أخرى مرة ويقف العتبة تحت ينحني
عن الصادرة األصوات بني يُقارن وراح الطوب، قطع عىل النقر يف منظم بشكل بدأ آخر،
تكن لم النتيجة لكن بالصالبة. والشعور املقاومة ويُالحظ املدفأة، لقضيب املتتالية النقرات
مخيبًا اتساًقا األصوات» بني «املقارنة أظهرت إذ بالعني؛ فحص نتيجة من أكثر مشجعة
الصلب الطوب من جدار أنه هو القضيب عرب املنقولة باملقاومة اإلحساس وكان لآلمال،

للغاية.
من املستجيبة غري الكتلة عىل انتباهه وتركز دقائق، لعدة الفحص يف استمر لقد
فرتة وبعد السمع، وأصغى فتوقف بعنف. يُغَلق باب صوت روَّعه عندما وذلك الطوب،
فانحنى مجوف. خشبي جسم عىل وقرع مكتومة رصخة صوُت سمعه إىل تناهى وجيزة،
وبعد املدخنة، خارج عليه يعتد لم الذي الضوءُ عينَيه أزعج وقد األمر، ليستطلع الفور عىل

دهشة. رصخة أطلق املكان يف نظر أن
خالية. القاعة وجد إذ

املكتومة الرصخة تكررت القاعة أرضية عىل قدمه وضع وعندما املدفأة، عرب قفز
الخشبي، الجسم عىل القرع استمر بينما «جو!» كلمة تمييز واستطاع مألوف، بصوت
وأمسك نحوها فتقدم الصوت. انبعاث مصدر هي كانت حيث الِخزانة؛ أنه اتضح الذي
فانفتح القفل، داخل املفتاح فيتلوورث أدار يُفتَح. لم الباب لكن بقوة، وسحبه باملفتاح

اضطراب. أدنى بدون قلبها، من تضحك وهي كاثرين وخرجت الباب،
أنه أعتقد بالخوف. أصابني الحقري الباب هذا جو! عزيزي يا «أوه قائلة: صاحت

مقصود.» وحقد بذكاء فخ يف أوقعني أنه يل بدا بشيطان. ممسوس
هناك؟» دخلِت كيف بالضبط، حدث بما «أخربيني فيتلوورث: قال

قيامك أثناء اسمع، السخيف. أيها بالطبع، الخزانة، ودخلت قدمي عىل خطوُت «لقد
عىل املبعثرة األشياء تلك كل إىل أنظر مفتوح، والباب هنا وقفت املدخنة، يف بالتفتيش
داخل فخطوت العلوي، الرف عىل الرائعة القديمة الجرة تلك عيني ملحت ثم الرفوف.
البائس، الباب ذلك ارتد حتى داخلها خطوت إن ما ولكن الرف؛ عىل من ألُنِزلها الخزانة
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قريبًا كنت أنك هللا من رحمة إنها املصيدة. يف فأر مثل نفيس ووجدت الحقري، القفل وانغلق
استغاثتي.» تسمع كي

جيدة نظرة سنُلقي أننا أعتقد أخرجتك، أن بعد اآلن ولكن بالفعل. كذلك إنها «نعم
املفصالت أن أيًضا والحظي زنربكي، قفل فبها لخزانة. غريب ترتيب إنه الفخ. هذا عىل
لذلك.» وجيه سبب أي أرى وال ذاتيٍّا. يُغلق الباب لجعل منحرف نمط ذات القوية النُّحاسية
الناس إبقاء املفرتض فمن بالداخل. كنت عندما فيه أُفكر كنت ما وهذا «بالفعل،

داخلها.» حبسهم وليس الخزانة، خارج
نفحص ثم كريس، بواسطة وندعمه مفتوًحا الباب هذا عىل سنُحافظ لذا «بالضبط.

بدقة.» املتفردة الخزانة هذه
ذي كريس بواسطة الوضع هذا يف ثبته أن وبعد مرصاَعيه، عىل الباب فيتلوورث فتح
الجزء وفحص القفل جرب أن بعد عنرص. كأول نفسه الباب وأخذ الفحص، يف بدأ مسند،
قمة من بالقرب وجد إذ شيئًا. اكتشف ثم الداخيل، السطح عىل بدقة عينَيه مرر الخارجي،
القفل مسمار ينزلق الضغط وعند للضغط، تخضع الخشب من مربعة صغرية رقعة الباب

الداخل. من الباب وينفتح للخلف
ترين؟ هل املاكرة. الحيل أكتشف أن أستطيع كاتي، يا أرأيت «ها! فيتلوورث: صاح

الحيلة؟» هذه ُصِنعت ملاذا هو؛ السؤال واآلن داخيل. مفتاح إنه
لنفسه السماح من بالداخل يُحبَس قد الذي الشخص لتمكني أنها الواضح من «عجبًا،
أن يُمكن كثب عن مالحقته تمت الذي الهارب ترى؟ أال جو. يا لالختباء مكان إنه بالخروج.
ويقولون، املفتاح، ويسحبون املطاردون يأتي ثم خلفه. الباب فينغلق الخزانة داخل يخطو
بالخارج. املفتاح ويرتك الخزانة داخل يحبسنفسه أن يستطيع ال الرجل إن أنت، فعلت كما

بعيًدا.» يذهبون ثم
ولكن العزيزة، فتاتي يا جيد استنتاج «إنه قال: ثم رأسه، وهز فيتلوورث ابتسم
الباب؟ وفتح املفتاح إلدارة كاتي، مثل الفضول، لديه َمن املطاردين بني من أن افرتيض
رسيٍّا مخرًجا هناك أن عمليٍّا املؤكد من أنه أعتقد عزيزتي، يا ال االختباء. يُفِلح لن عندها
فارغة، الخزانة ليجد الباب الفضويل املطارد سيفتح الحالة هذه يف ألنه الِخزانة. هذه من

األمر.» نتحرَّ دعينا للغاية. مقنًعا الخارجي املفتاح سيكون وعندئٍذ
ظهرها كان والتي أقدام أربعة حوايل عمقها يبلغ التي الخزانة داخل فيتلوورث خطا
كانت بفضول. حوله ونظر ما، حد إىل ضيقة ولكنها ضخمة رفوف بخمسة مشغوًال
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خشب من بألواح مبطنة — والسقف واألرضية الجوانب — بالكامل الداخلية األجزاء
ببطء تراكمت قد أنها مظهرها من بدا متنوعة، أشياء ُوِضعت الرفوف وعىل الصلب، البلوط
فعلت ومثله الرفوف، هذه إىل خاص بشكل انتباهه فيتلوورث ه وجَّ وقد سنوات. مدى عىل

كاثرين.
أن يُمكن بما بآخر أو بشكل ممتلئة الرفوف جميع أن معي «الحظي فيتلوورث: قال
ومنذ واضح، بشكل تنظيفه تم الذي األعىل، من الثاني الرف باستثناء «فوىض»، تُسميه
فارغة مساحة به الخلفي اللوح أن كما الغبار. آثار من يتضح ما وهو أيًضا، قريبة فرتة

خلفه.»
ولكن األجوف؛ الظهر عىل الصاخبة الرضبات من اثنتنَي أو أعطىرضبة ذلك، وإلثبات

كاثرين. إىل بحماس واستدار توقف الثالثة الرضبة عند
إنه االستجابة. يف اللوح هذا بدأ لقد تَرين؟ هل كيت. يا — حرفيٍّا — رضبناها «لقد
سيمبسون.» السيد عىل قريبًا سنعثر الرفوف. بواسطة مفصالته إخفاء تم مفصيل، باب
عىل قوية دفعة فيتلوورث أعطى الِخزانة، لتتفحص لألمام رأسها كاثرين مدت عندما
وهديٌر عاٍل صوت ذلك تبع الفور، وعىل بوصات. عدة للخلف دفعه مما املتحرك، اللوح
ليُحافظ هلع يف بالرف فيتلوورث فتشبث برسعة. الهبوط يف بأكملها الخزانة وبدأت ، ُمدوٍّ
تنظر وهي املصعد برئ حافة عىل وانحنَت انزعاج، صيحة كاثرين أطلقت بينما توازنه، عىل

املتاليش. رفيقها نحو متحجرة، كانت لو كما أسفل إىل
سقط اللحظة، نفس ويف توقفت، ثم أقدام. عرش لحوايل الهبوط يف الخزانة استمرت
الجيد من كان وقد مرئية. غري مفصالت عىل مصيدة باب مثل يتأرجح وهو ألسفل، القاع
املمتد املظلم البرئ أسفل إىل سينحدر كان وإال الرف، عىل بقبضته احتفظ أنه لفيتلوورث
وهو اآلمنة، غري قبضته يُفلت أن كاد فقد وهكذا، عمقه. تقدير يُمكن ال الذي تحته، من
دقيقة من ألكثَر مستحيلة وضعية وهي الهواء؛ قدماه تركل بينما يَديه، من معلَّق اآلن
التحسس بعض بعد ذلك، ومع أصابعه. إجهاد بسبب الحال يف ذلك أدرك وقد واحدة،
آمن بشكل قدَميه ثبَّت وعندما السفيل، الرف عىل العثور من تمكن واحدة، بقدم الحذر
األعىل، إىل نظر ثَم وِمن املكان. ص تفحُّ من وتمكن يَديه عىل الضغط خفف الرف، هذا عىل
قدَمني مسافُة هناك كان بحيث هبط، قد الخزانة سقف من فقط الخلفي النصف أن ورأى
كي البرئ حافة نحو عنقها تمد وهي املنزعج كاثرين وجه يرى أن خاللها من يُمكن فوقه،

تراه.
جو؟» يا أُساعدك كي أفعل «ماذا مرعوب: بصوت كاثرين صاحت
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وارِبطي نحوي طرَفيه أحَد وارمي حقيبته من سيمبسون حبل «أحرضي أجابها:
املائدة.» ساق يف بإحكام اآلخر الطرف

من فيتلوورث نظر األعىل، من املترسعة الحركة صوت جاءه وبينما وجهها، اختفى
الجريي للحجر األملس السطح يُمثل والذي له؛ مرئيٍّا كان الذي البرئ جانب عىل كتفه فوق
ضخمة، حديدية بحلقات مزودة عميقة غري فجوة منتصفها ويف فيه، البرئ ُحِفرت الذي
تلك إىل بتمعن فنظر البرئ. قاع إىل الوصول يُتيح أنه يبدو والذي ثابتًا، سلًما تُشكِّل
لكن بها، واإلمساك إليها الوصول بإمكانه كان إذا فيما وفكر الصدئة، الصلبة الدرجات
ذات الرهيبة، املظلمة الحفرة تلك وجود مع ذلك بفعل له للسماح آمنة غري كانت قبضته
أن رغم بالرف، التمسك سوى ليفعله يشء هناك يكن لم تحته. املمتدة املجهول، العمق
الفتحة يف حدَّق املستمر. اإلجهاد مع ترتجف عضالته وبدأت التوتر بسبب تُؤمله أصابعه
الرسيعة كاثرين جهود عن تُخربه التي األعىل من لألصوات الصرب بفارغ واستمع الضيقة،
أجوف مقبور —صوت أسفل من — آخر صوت أذنَيه إىل جاء يستمع، كان وبينما إلنقاذه؛

البرئ. جوانب من بغرابة صداه يرتدد
وارن؟» يا أنت «أهذا الصوت: صاحب قال

مصاب؟» أنت هل قليل. عما إليك سننزل «حسنًا، فيتلوورث: أجابه
تهبط.» وأنت حذًرا كن تستعجل. ال لكن أعتقد. ما عىل كاحيل، انكرس لقد «أجل،

باألعىل الفتحة عند أخرى مرة كاثرين وجه ظهر عندما الرد، وشك عىل فيتلوورث كان
هيا أيًضا. به وسأُمسك املائدة، بساق بقوة ربطته لقد جو، يا الحبل هو «هذا تقول: وهي

التقطه.»
جلجلة طرفه يف املربوط املعدني الجزء أحدث البرئ عرب ينحدر الحبل كان وبينما
ل وحمَّ واحدة، بيد أمسكه الذي فيتلوورث تجاه برباعة تُؤرجحه كاثرين وراحت صاخبة،
القوة لكن وزنه. من جزئيٍّا تخففت التي الخزانة، ترتفع أن أمل عىل استطاعته قدر عليه
لكن استطاعته، قدر السحب وحاول لذلك. كافية تكن لم واحدة بيد يبذلها أن يُمكن التي

ثابتة. بقيت الخزانة
قواه، تستنفد فقط كانت املتكررة الجهود وأن كذلك، سيظل األمر أن اكتشف أن بعد
الرف من قبضته فيها أفلت التي اللحظة يف ولكن يَديه؛ بكلتا الحبل بإمساك املخاطرة قرر
لحظة ويف السفيل. الرف من باالنزالق قدماه وبدأت البرئ، فوق مبارشة تأرجح العلوي،
وبينما اآلن، لكن الرفيع؛ الحبل انقطع إذا إال العميقة، الهوة فوق بحرية سيتدىلَّ كان أخرى
أن وبعد الحديدية. الدرجات إحدى يف واحدة بيد تشبث السلم، من بالقرب يتأرجح هو
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قدَميه سحب وعندما السلم، إىل القفز عىل صعوبة، دون قادًرا، أصبح عليها، قبضته أحكم
عالية. ضجة محدثة الصعود يف الخزانة بدأت أخريًا، الرف فوق من

القلق، كاثرين وجه وإىل املرتاجعة الخزانة إىل ناظًرا السلم عىل فيتلوورث وقف
قمة من الخزانة اقرتبت عندما فضوله. اقتنع ما ورسعان ذلك. بعد سيحدث عما ومتسائًال
تارًكا فيها، انحرش الذي الحبُل لوال تماًما ستُغَلق وكانت االرتفاع، يف أرضيتها بدأت البرئ،
فيتلوورث يكن ولم حرًجا، مأزًقا كان لقد الضوء. من بصيٌص خالله من خرج ضيًقا ا شقٍّ
الشق. خالل من كاثرين صوت جاءه يفكر، هو بينما ولكن، يفعل؛ أن عليه يجب ماذا يعلم

جو؟» يا بخري أنت «هل
«نعم.»

الخزانة؛ طريق عن تبتعد وأن أعمق، مسافة إىل النزوَل لك األفضل من «إن فأضافت:
أخرى.» مرة تهبط إنها إذ

الخزانة اصطدام لتجنب الحديدي السلم عىل درجات لبضع برسعة فيتلوورث نزل
يصل أن وقبل مجدًدا. ألسفل الخزانة إرسال كاثرين قررت كيف متسائًال توقف ثم برأسه
بينما صاخبًا صوتًا تُصدر الخزانة وراحت بمهارة، الحبل هي سحبت استنتاج، أي إىل
وعندما ما. بطريقة فحصت قد كانت لو كما املرة، هذه أبطأ بشكل ولكن ألسفل، تهبط
لتصل يكفي بما رفعها عدم بسبب السقوط يف األرضية بدأت أقدام، بضع ملسافة هبطت
وهي كاثرين لرؤيته واندهش األعىل إىل فيتلوورث فنظر غالبًا. الحبل بسبب مزالجها؛ إىل
أصبح حتى السلم فصعد واستقرت، مسارها قاع إىل الخزانة وصلت ثم بالداخل. تتشبث
حدث بما مقارنة أمانًا أكثر كان كاثرين وضع لكن بقلق. التفت ثم الخزانة مواجهة يف
بينما الخزانة، جانب عىل مثبتًا ضخًما نُحاسيٍّا مشجبًا يَديها بإحدى تُمسك كانت ألنها له؛
عىل — األرضية من بالقرب مثبت قوي ُخطَّاف حول مررته الذي الحبل باألخرى تُمسك
يف التحكم من بسهولة تمكنت وهكذا املشجب؛ حول ثم — بالذات الغرض لهذا يبدو ما
الضوء وسط الرتتيبات هذه رؤية عىل قادًرا فيتلوورث يكن لم حال، أي عىل الِخزانة. هبوط
الذعر. ببعض كاثرين إىل نظر واجهها، التي الصعوبات تذكر ومع البرئ، ساد الذي الخافت
كاتي؟» يا أخرى مرة األعىل إىل إرجاعك من سنتمكن كيف أتعجب، «إني سألها: ثم
قمت لقد الحبل. وتسحب السلم عىل تصعد أن فقط هو عليك ما كل «عجبًا، أجابته:

الخطاف.» هذا يف بقوة بتثبيته
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ملسافة الخزانة فتحرَكت بحذر، الحبل وسحب ببطء درجات بضع فيتلوورث صعد
طريقه يشق هو وبينما السلم. عىل رسيًعا الصعود يف بدأ ثَم وِمن أعىل، إىل اثنتنَي أو بوصة

مستعطًفا. ويرتدد األسفل من يأتي أجوف صوت صدى سمع القاعة، نحو لألعىل
وارين.» يا يل املساعدة جلب يف تتأخر «ال

هذا؟» من صوت أتعجب، إني إلهي! «يا كاثرين: صاحت
«سننزل وصاح: صوته رفع ثم سيمبسون.» صاحبنا هو هذا «صه! فيتلوورث: قال

السلم. أعىل إىل صعوده يف واستمر يُمكن.» ما بأرسع إليك
بحذر؛ سحبه يف وبدأ بالحبل أمسك للقاعة، الصلبة األرضية إىل وصل أن وبمجرد
عجلة عىل تلف الخزانة بها تتعلق التي الكبرية الربونزية السلسلة بدأت الشد، ازدياد ومع
أصبحت وعندما الفتحة؛ يف نفسها الخزانة ظهرت ثواٍن بضع ويف تُجلِجل. وهي البكرة
أن مزدوجة طقطقٌة وأعلنت توقفت، القاعة أرضية مستوى نفس عند الخزانة أرضية
داخل انزلقا قد — أرضيتها يُثبت الذي واآلخر نفَسها الخزانة يدعم الذي األول — املزالَجني
املشجب عن تخلت ثم شديد، بحذر األرضية ثباَت كاثرين اختربَت وعندئٍذ محبَسيهما.

القاعة. إىل وخرجت
قمِت لقد كاتي. يا بِك فخور أنا «حسنًا، الخروج: يف يُساعدها وهو فيتلوورث قال
بمهارة. ذلك من تمكنِت وقد النحو؛ هذا عىل لتُنقذيني هبطِت عندما للغاية بُطولية بمجازفة

به.» الخاص اليخت متن عىل والدك مع اإلبحار من متميزة مهارات اكتسبت لقد
بالصوت منشغًال كان عقلها أن الواضح من لكن هادئ، برضا الثناء هذا كاثرين تلقت

بقلق: سألت حيث العميقة، البرئ داخل من يستجديهما كان الذي الغامض
جو؟» يا األسفل من املسكني هذا سننتشل «كيف

إىل الحبل سنُعيد ذلك، غضون ويف رسيًعا، ما طريقة يف «سنُفكر فيتلوورث: أجاب
األمور.» نتباحث بينما كان كما يشء كل ونُرتب مكانه

الرهيبة. الحفرة تلك يف هناك البائس ذلك ترُك يُمكننا ال «لكن قائلة: كاثرين ت أرصَّ
اآلن؟» انتشاله يُمكننا أال

لبعض سنحتاج إذ به. القيام يجب ما نُقرر حتى هناك البقاء إىل سيُضَطر أنه «أعتقد
اسمعي!» لكن املساعدة. بعض وربما اإلضافية، األجهزة

راتشيل وعادت الباب انفتح عندما سيمبسون، حقيبة إىل وأعاده برسعة الحبل لف
الظهور. إىل
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للبحث تانر، والسيد فريس السيد أتى لقد سيدتي، يا فضلك «من راتشيل: قالت
مقابلتهم تودين هل هنا. إىل وصلِت قد وأنك حدث، بما فأخربتهم سيمبسون. السيد عن

سيمبسون.» السيد عىل للغاية قلقون إنهم سيدتي؟ يا
اإلذن انتظار دون الرجالن ودخل املمر يف ُخًطى ُسِمعت حديثها، أكمَلت أن وبمجرد
إىل فيتلوورث نظر القاعة. غادرت ثم ما، نوًعا بحدة راتشيل، قدَّمتهما حيث بدخولهما،
يف تنكَّر من هو أحدهما كان إذ عليهما التعرف يف صعوبة يجد ولم بفضول الغريبنَي
كان بينما التوايل، عىل املائية باأللوان الناسخ شخصية يف واآلخر األوبوا، عازف شخصية
شديد، تعصب حالة يف منهما كلٌّ كان فيتلوورث. عىل يتعرف لم منهما أيٍّا أن الواضح من

فيتلوورث. بمخاطبة بدأ الذي املوسيقي، وخاصة
تالىش قد سيمبسون صديقنا أن يبدو إذ سيدي. يا والحرية للقلق ا جدٍّ مثري أمر «هذا

تماًما.»
ملاذا هو تخيله أستطيع ال الذي للدهشة، إثارة األكثر واألمر «نعم، فيتلوورث: أجاب

النافذة.» من خرج
ذلك؟» فعل أنه من تماًما متأكد أنت «هل املوسيقي: سأله

الباب من الخروُج بإمكانه يكن ولم ترى، كما هنا، ليس إنه «حسنًا، فيتلوورث: أجابه
عرب صعد قد كان إذا إال النافذة، عرب القاعة غادر أنه بد ال لذلك الداخل، من أغلقه أن بعد

املدخنة».
تقديمه تم الذي ، املوسيقيُّ واصل بينما كاثرين، من عاتبة نظرة فيتلوورث تلقى وهنا
يف يكون أن يجب أنه يف التفكريُ إال يَسُعني «ال أخرى: مرة حديثه فريس، السيد أنه عىل

عنه؟» بحثنا لو تُمانع هل املبنى. يف ما مكان
«أعتقد، فقال: الفرصة، ويغتنم يُغامر أن قرر النهاية ويف للحظة فيتلوورث فكر

«… وارين سيد يا حق عىل تكون قد ربما،
سيدي.» يا فريس «اسمي املوسيقي: فقاطعه واضح، بشكل ُفوِجئا وقد الرجالن حدَّق
تفسري، لدينا يكون أن األفضل من أنه أعتقد إذن فريس، سيد «حسنًا، فيتلوورث: قال
املنزل.» هذا مالكة هايد، اآلنسة عن بالنيابة أترصف وأنا ما. حد إىل تتداخل أنشطتنا إن إذ

بنا؟» ذلك عالقة ما «ولكن فريس: السيد سأله
هايد، لآلنسة معينة بممتلكات يرتبط الذي عميل، لك أرشح عندما ستفهم أنك «أعتقد
ببعض صلة ذات معينة، وثائق عىل يحتوي صغري، ذهبي صندوق التحديد، وجه عىل وهي

األخرى.» ممتلكاتها
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«ولكن فريسبرتدد: سأل ثم صامتة؛ بدهشة فيتلوورث يف الرجالن حدَّق ثواٍن، لبضع
بنا؟» هذا عالقة ما

هذا مواصلة من فائدة ال سيدي، يا املراوغة من دعك «أوه، صرب: بنفاد فيتلوورث قال
اللحظة.» هذه يف بحوزتك وأنه الصندوق أخذت أنك نعلم نحن التظاهر.

وسأل برسعة، البعض بعضهما إىل التام، الذهول عليهما بدا اللذان الرجالن، نظر
السيدة؟» لهذه ملك هو عنه، تتحدث الذي الصندوق، هذا أن كالمك من أفهم «هل فريس:
الوحيدة الوريثة هايد، كاثرين اآلنسة هي هذه إن شك، أدنى «بال فيتلوورث: أجاب
لديك.» مألوف اسمها أن أعتقد والتي هايد، أندرياس السري نسل من الحياة قيد عىل الباقية
قيد عىل أحفاد وجود عن معلومات أيُّ لدي يكن لم هذا! تقل «ال فريس: السيد صاح

املسألة.» هذه بشأن مًعا بالتشاور وصديقي يل تسمحون ربما الحياة.
وحدهما تركهما ينوي يكن لم لكنه ذلك، عىل للموافقة تماًما ا مستعدٍّ فيتلوورث كان
بشكل التحدث يُمكنهما حيث منعزل كمكان املستشار حديقة عليهما اقرتح لذا، القاعة. يف
وقد كاثرين وجد القاعة، إىل عودته وعند الجانبي. الباب من إخراجهما يف ورشع مريح،

األرضية. عرب تأتي قد أصوات ألي باهتمام تستمع ووقَفت الخزانة، باب فتحت
بهدوء هناك تجلس كيف جو! يا املشاعر متحجر بائس من لك «يا صاحت: ثم
قاع يف يموت ربما املسكني سيمبسون السيد أن حني يف التافه، الصندوق ذلك أمر لتُناقش

الرهيبة.» البرئ ذتلك
أرسع يف يُنتَشل سوف هناك. نضعه لم نحن كيت، «عزيزتي قائًال: فيتلوورث احتجَّ

مفاوضاتنا.» لتدعيم قيِّمة مساعدة هذا يَُعد نفسه، الوقت يف ولكن، ممكن، وقت
لم فيتلوورث لكن الفور، عىل الرجل إنقاذ عىل وحثته قسوته من كاثرين ُصِدمت
عشب عىل يسريان كانا بينما بهدوء، النافذة خالل من الرجَلني يُراقب وراح بعتابها، يتأثر
مع املناقشة، كانت قلق. نقاش يف انخرطا قد أنهما الواضح من كان إذ الصغرية، الحديقة
قد أنهما عليهما بدا وقد تقريبًا، دقيقتنَي غضون يف استدارا حيث ما، حد إىل قصرية ذلك،

الجانبي. الباب نحو برسعة سارا ثم أمرهما، حسما
وقتًا يُمضيا «لم يُفتَح: الجانبي الباب سمع ثم ناظَريه، عن غابا حني فيتلوورث قال
حصال قد أنهما إنكار اإلطالق عىل اآلن يُمكنهم ال به؟ القيام قررا الذي ما أتساءل طويًال،

الصندوق.» عىل
فريس السيد بدأ القاعة، إىل الرجالن دخل أن بمجرد إذ حق. عىل فيتلوورث كان

وعملية. رصيحة بطريقة األمر مناقشة
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وماذا األمر، هذا عن بالضبط تعرفه بما سيدي، يا تُخربنا أن منك «نود قال: حيث
نفعل.» أن منا تُريد

عىل حصلتم فقد يشء. كل نعرف إننا أقول نعرفه، ما إىل «بالنسبة فيتلوورث: قال
—يجب شديدة بمهارة مهمة، وثيقة يحتويعىل جيمسالذي امللك بختم املختوم الصندوق،
للبحث هنا إىل أتيتم وقد يوًما، عرش سبعة قبل الوطني املعرض من — بذلك لكم أعرتف أن
ببساطة فنحن نُريد، ما إىل وبالنسبة هايد. أندرياس السري لدى أُوِدعت التي امللكية عن

مالكته.» إىل الصندوق إعادة يف نرغب
بعضها أصابعه أطراف المست وقد مسند ذي كبري كريس عىل فريس السيد جلس

فيتلوورث. نحو انتباهه ه ووجَّ بعًضا،
هايد، اآلنسة حوزة يف أبًدا يكن لم الصندوق هذا إن أقول، ملا انتبه «اآلن، قال: ثم
والتي أنت؛ ذكرتَها التي األخرى امللكية بوجود أو بوجوده، يعلم كان أحد ال أن وأعتقد

أُخِفيَت.» وأين امللكية هذه هي ما اللحظة، هذه حتى تعرف، ال أنك أظن
أين بالتحديد نعرف فنحن ظنك؛ يف مخطئ «أنت ما: نوًعا بسفسطة فيتلوورث قال
بجوهر صلة ذي غري هذا كل بالتأكيد، لكن أعتقد؛ حسبما أنت تعرف مما أكثر بل أُخِفيَت،
لقبها، يف تُشكِّك ال وأنت املوضوع. جوهر هو وهذا هايد اآلنسة تخص فامللكية املوضوع.

كذلك؟» أليس
لقد هو: موقفنا فإن تماًما، معك رصيًحا أكون وكي نفعل. ال نحن سيدي، يا «ال
كل بذلنا لذا مالك، بدون أنها انطباٌع لدينا ن تكوَّ وقد بالصدفة، امللكية هذه أثر اكتشفنا
يف واملشقة واملال الوقت من الكثري أنفقنا قد بأننا أُخربك أن ويُمكنني عليها، للعثور جهودنا
هناك وأن اإلطالق؛ عىل امللكية مجهوَل كنًزا ليس هذا أن اتضح واآلن، مكانها. تحديد سبيل
شخصيٍّا، أننا، وقررنا تانر، صديقي مع األمر ناقشت وقد الحياة؛ قيد عىل رشعيٍّا مالًكا
فيما قرار اتخاذ يُمكننا ال بالطبع لكن معينة، برشوط مطالبتنا عن للتنازل مستعدان

موافقته.» دون الترصف يُمكننا وال سيمبسون، السيد يخص
رشوطك؟» هي «وما فيتلوورث: سأله

املبنى.» هذا يف صديقنا عن للبحث إذنًا نريد كما أنفقنا، ما نسرتدَّ أن «يجب
فأنا أندرياس، السري ممتلكات يخص وفيما منطقية، رشوط «إنها فيتلوورث: قال
الفور. عىل ومحتوياته الصندوق تُسلِّمنا أن أشرتط أن يجب لكن للموافقة؛ استعداد عىل

األرجح.» عىل معك أنها أظن
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نُريد يشء، كل وقبل أوًال ولكن، نُحرضها، أن بإمكاننا معنا، ليست «ال، فريس: قال
أنه هو األقرب االحتمال ألن ورضوري، عاجل عليه العثور أمر إن سيمبسون. عن البحث

الخروج.» يُمكنه وال مزعجة رسية غرفة يف ُحِبس قد
صفقة معك وسأعقد بالتحديد، مكانه أعرف وأنا تماًما، محق «أنت فيتلوورث: قال

سيمبسون.» السيد أُحرض وأنا ومحتوياته، الصندوق تُحرض أنت تبادلية.
موافقني؟» غري أننا افرتضنا «وإذا فريس: سأله

كضمان.» سيمبسون بالسيد االحتفاظ إىل سنُضطر أننا أخىش «عندها
إىل باستفسار ينظر وهو قاتمة، بابتسامة فريس للسيد املضحك الطويل الوجه د تجعَّ

رفيقه.
ذلك؟» يف رأيك «ما يسأله: وهو

موقف يف وضعنا قد السيد هذا أن وارين، يا يل «يبدو وقال: حاجبَيه تانر السيد رفع
املوافقة.» علينا يجب أنه وأظن حرج.

ساعته. إىل ونظر فريس السيد نهض
فماذا الصندوق. هذا إلحضار ساعة من أكثر منا األمر يستغرق «سوف قال: ثم

ونصف؟» ساعة بعد هنا إىل عدنا إذا ستفعل
هنا سيمبسون السيد ستجد بأنك نعد أن يُمكننا أنه أعتقد «عندئٍذ، فيتلوورث: قال

عودتك.» عند
فيتلوورث اصطحبهما حيث السيدان، غادر التبادلية، الصفقة هذه عىل االتفاق بعد

األمامي. الباب إىل وكاثرين
كاثرين: إىل فيتلوورث التفت الطريق، يف اختفيا أن وبعد

ألننا راتشيل؛ يف نثق أن علينا سيتعنيَّ أنه أعتقد اإلنقاذ. أعمال إىل عزيزتي، يا «واآلن
مساعدتها.» إىل نحتاج

فأخربها الغموض، من نوًعا ت اشتمَّ أن بعد الخلفية، يف كامنة راشيل كانت الواقع، ويف
شعرت حيث تعرفها؛ أن لها الرضوري من كان التي الظروف عن الفور عىل فيتلوورث

شديد. وامتناٍن غامرة بسعادة
ستنتشله كيف لكن اآلخرين. منازل يف والعبث التطفل عاقبة هذه اآلن، «وهكذا، قالت:

سيدي؟» يا
متني حبل هنا لديك هل أعتقد، ما عىل برافعة، سحبُه يتم أن «يجب فيتلوورث: قال

وطويل؟»
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من ليس املتني فالحبل الحبل، وجود يف أمل أي لديه ليس وهو السؤال طرح لقد
إذا سيدي، يا جيد حبل «هناك الفور: عىل أجابت راتشيل لكن الشائعة؛ املنزلية األدوات

الرافعة.» من إزالته أمكنك
نحو األوزان، بعض نُريد ثَم وِمن ذلك، من سنتمكَّن أننا «أعتقد فيتلوورث: قال

إجماًال.» قنطاَرين
ملء يف املتمثلة املضيئة الفكرة كاثرين إىل جاءت أن إىل أكرب، صعوبة األمر هذا مثَّل

تماًما. املشكلة حلَّت وهكذا بالرتاب، الصغرية األكياس من كيَسني
املستشار، قاعة إىل وحملوها مصباح، مع األدوات هذه جمعوا دقائق، بضع غضون يف
م ُدعِّ حيث دائم بشكل الخزانة باب فتح أوًال، الفور. عىل العمل يف ورشعوا الباب، أغلقوا ثم
عىل بالرتاب وممتلئان ثقيالن لكنهما صغريَين، كيَسني فيتلوورث وضع ثم كريس؛ بواسطة
به الخاصة امليش عصا سن فوضع اآلن، ثقل فيها الخزانة أصبحت وهكذا السفيل، الرف
املجلجل الصوت تصاعد الفور وعىل قوية. دفعة دفع ثم الخلف، يف املتحرك اللوح عىل
الضخمة الربونزية السلسلة نزول ومع البدائي، املصعد مثل البرئ، يف الخزانة وهبطت
األوىل، املرة يف حدث وكما الجانب. عىل الضخم الحجري التوازن ثقل ارتفع طولها، بكامل
اإلجراء كان املشنقة. فخ مثل أرضيتها وسقطت أقدام، عرشة عمق عىل الخزانة توقفت
حدث كما اآلخر، الطرف وتثبيت — الحبل طرَيفِ أحد يف وربطه املصباح إضاءة هو التايل
عمق حتى البرئ داخل بعناية فيتلوورث أنزله حيث — املائدة ساق يف بربطه قبل، من
سوى شيئًا يُظهر ال زال ما ضوءه ألن ونظًرا ذلك، وبعد قدًما. وعرشين خمس حوايل
النزول فيتلوورث قرر فقد الخزانة، قبل من ما حد إىل محجوبًا املنظر وكان البرئ، جدران

واالستكشاف.
جيدة؟» بحالة السلم أن «أفرتض كاثرين: قالت

تماًما، وقوية صلبة تبدو لكنها َصِدئة، الدرجات إن كذلك، األمر أن «يبدو أجاب:
للغاية.» حذًرا سأكون بأني وثقي

األعىل، من بقلق املرأتان تُراقبه بينما ببطء، ينزل وبدأ الهاوية حافة عىل وقف وهكذا،
املعلقة، بالخزانة مروره وأثناء عليها. بثقله يُلقي أن قبل بقدمه بحذر درجة كل يخترب وهو

متسائًال: األسفل من سيمبسون صوت جاءه
وارين؟» يا أنت هذا «هل

النزول. يف واستمر «ال.» فيتلوورث: أجابه
بيل؟» أنت «هل سيمبسون: فسأل
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مروره وأثناء ذاكرته. يف االسم سجل لكنه بالنفي، أخرى مرة فيتلوورث أجاب
كان الذي البرئ، قاع من سبعة أو أقدام ستة ارتفاع عىل توقف قد أنه رأى باملصباح،
ما عىل أُلِقيَت التي املتعفنة، واألغصان والقش القديمة الِخَرق من كبرية بكومة مغطٍّى
أحد ويف العَريض. السقوط آثار حدة من للتخفيف باإلنسانية يتسم شخص ِقبل من يبدو
وعىل سلم، درجات عىل ينفتح الجريي، الحجر يف منحوت ضيق، مدخل هناك كان الجوانب

العارية. قدمه إصابة معالجة يُحاول رجل جلس العلوية الدرجة
جعل مما الضيق، التجويف جدران عىل املصباح ضوء انعكس حيث غريبًا. لقاءً كان
دون و«ميَّزه» الفور. عىل فيتلوورث عَرفه وقد البعض، لبعضهما بوضوح مرئيَّني الرجَلني

حرية. يف كان اآلخر أن الواضح من لكن صعوبة،
ولكن قبل، من رأيتك قد أني «أظن متفحًصا: فيتلوورث إىل ينظر وهو الرجل قال

بك؟» التقيت أين ترى؛
لبس ال تعبريٌ الرجل وجه عىل ارتسم وبينما الوطني.» املعرض «يف فيتلوورث: أجاب
الحًقا؛ الصغرية أعمالنا عن سنتحدث معادية. بنوايا آِت «لم أضاف: التحفز، عن ينم فيه

البرئ.» هذه من إخراجك كيفية يف التفكري علينا الحارض الوقت يف
السلم.» تسلق أستطيع ال أنني «أخىش سيمبسون: قال

يف ربطتك إذا ولكن ألعىل. نسحبك أن علينا ذلك، يُمكنك ال «بالطبع فيتلوورث: أجاب
رأيك؟» ما بيَديك. نفسك سحب طريق عن ذلك يف مساعدتُنا يُمكنك الحبل، طرف

يف الفور عىل فيتلوورث فرشع جيد، نحو عىل ستنجح الخطة أن سيمبسون اعتقد
وبعد قدًما. عرشة اثنتَي بمقدار هذا من أكثر الحبل إلنزال كاثرين عىل نادى أوًال، تنفيذها.
وثبَّتها الحجم، جيدة مقوسة عقدة به وصنع الحبل، طرف من املصباح بفك قام ذلك،

سيمبسون. فِخذَي حول
أمسك عليك، أُنادي وعندما الرفع، عىل وأُساعدهم اآلن سأصعد «وهكذا، قال: ثم
السلم، عىل نفسك ترفع أن يجب بالسحب، قيامنا وأثناء الحبل. حلقة يف واجلس بالسلم
من ننتشلك أن بمجرد نُعالجها أن يجب التي املصابة، قدمك تُصَدم ال حتى حذًرا وكن

هنا.»
مناسبًا وقتًا يكن لم هذا أن اعترب فيتلوورث، لكن منك.» نبٌل «هذا سيمبسون: قال
رشح القاعة، أرضية إىل صعد وعندما السلم. عىل أخرى مرة الصعود يف فبدأ للمجامالت،
بدأ ثم البرئ، داخل املحتجز الرجل ليُنبه صاح ذلك، وبعد ملساِعدتَيه، بإيجاز الرتتيبات
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كانت الخطة لكن لسيمبسون، مريحة غري تجِربة هي ربما بثبات. الحبل سحب يف الثالثة
وتم البرئ، من العلوي الجزء يف األسري ظهر ذلك نحو أو دقيقة غضون ويف للغاية، الة فعَّ

الخطرة. الحافة عىل برفق مساعدته
وسأل: بارتباك، الغرفة يف حدَّق فيتلوورث، بمساعدة واحدة قدم عىل يقف كان وبينما

وبيل.» وارن أعني اآلخرون؟ «أين
ذلك، غضون يف قريبًا. سيعودون لكنهم مارجيت، إىل ذهبا «لقد فيتلوورث: أجاب
بعض عىل الحصول من فستتمكَّن نوم، غرفة لنا تُوفر أن راتشيل السيدة استطاعت إذا

طبيبًا.» نستدعي بينما الراحة
جيد، نحو عىل مرتبة وألنها القاعة، هذه فوق إضافية نوم غرفة «هناك راتشيل: قالت
ينطلق أن للصبي يُمكن ذلك وبعد الحال، يف هناك إىل سيمبسون السيد اصطحاب يُمكننا

فينيل.» الدكتور ويُحرض دراجته عىل
الكثري تتحملوا أن جميًعا منكم شديد نبل عن ينم ألمر إنه «بالطبع، سيمبسون: قال
راتشيل، إىل بريبة لينظر توقف ثم «… بعد أستحق، مما أكثر إنه أجيل. من املتاعب من
تقفصامتة. بينما والعطاء، النبل عن تنم منحوتة كلوحة تعبري بال بَدت جانبها، من التي،
بها، العناية وبعد قدمك. عىل اهتمامنا سنقرص الحارض، الوقت «يف فيتلوورث: قال

األخرى.» األمور مناقشة يُمكننا أصدقائك، ووصول
القديم، الطراز ذات املريحة النوم غرفة يف مريح بشكل سيمبسون استقر أن وبمجرد

املستشار. قاعة إىل الجمع عاد كاحله، عىل مبلل منديل وضع مع
عمله؟» يجب الذي التايل اليشء هو ما «حسنًا، كاثرين: سألت

من الخاص. لحسابنا االستكشاف ببعض القيام هو التايل «اليشء فيتلوورث: قال
بداخلها.» ما ملعرفة النزول أقرتح وأنا البرئ، أسفل يف نفًقا أو غرفة هناك أن الواضح

أيًضا.» أنا معك سأنزل «إذن كاثرين: قالت
آنستي، يا هذا تفعيل أال األفضل «من قائلة: وصاحت هذا. عىل بشدة راتشيل احتجت

السلم!» عن سقطت أنك لنفرتض
القبيل هذا من يشء أيَّ أفرتض «لن فيتلوورث: إقناع تحاول وهي كاثرين أضافت

جو؟» يا كذلك أليس أنزل، ستدعني راتشيل. يا
أن راتشيل من نُريد لكننا للغاية. سهل سلم إنه مانع، لديَّ «ليس فيتلوورث: أجاب
يجب فإنه لذا الطيبنَي؛ السيَدين هذَين من إزعاًجا نريد ال ألننا الخزانة، مدخل تحرس
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إىل تصطحبهما أن استكشافاتنا، من ننتهي أن قبل وصال إذا عليها، بأن الخادمة إبالغ
هناك.» ينتظرانا أن عليهما بأنَّ وتُبلغهما سيمبسون، السيد غرفة

مضض، عىل باملوافقة التعليماِت — مطيعة لكنها رافضة، كانت التي — راتشيل تلقت
ينم تعبري مع البرئ حافة عىل مكانها أخذت الداخل، من الباب وأغلقت نفذتها أن وبعد
به، نفسه فيتلوورث ثبت وعندما السابق، موضعه إىل الحبل أُنِزل أوًال، عميق. تشاؤم عن
راتشيل أمسكتها بينما أيًضا بالحبل كاثرين أمسكت ثم درجات؛ بضع ونزل السلم أمسك

باملخاطر. املحفوفة األوىل الخطوات وتقدمت بقلق،
بالقضبان بعناد تتشبث بينما راتشيل.» يا وسهلة آمنة ا حقٍّ «إنها كاثرين: قالت
باالرتياح الوفية الخادمة شعرت الحرص، هذا ومع األخرى؛ تلو درجة بحذر وتهبط الصدئة
عَلته بوجه البرئ أعماق يف الشابة سيدتها اختفاء مشاهدة يف استمرت أنها رغم ما، حد إىل

الخوف. أمارات
البرئ قاع إىل كاثرين وصلت أن وبعد بقليل، دقيقة من أكثر السلم نزول استغرق

قلبها. يطمنئ حتى بذلك راتشيل أبلغت
عىل يدل شيئًا تَر لم أنك «أفرتض املصباح: يحمل فيتلوورث كان بينما كاثرين، قالت

قبل؟» من هنا كنت عندما عنه نبحث الذي الغامض «اليشء»
السلم درجات من احذري ذلك. آُمل األقل، عىل كاتي؛ يا مًعا سنجده لكننا «ال، أجابها:

تلك.»
ودخال ولزجة، رطبة بفطريات املحاطة االنحدار، شديدة السلم درجات عىل نزال ثم
ألعىل، املصباح فيتلوورث فرفع حادة. بزاوية أرضيته وتنحدر الظالم، ه يلفُّ ضيًقا، ممرٍّا
مثري يشء هناك كان الخشن. املقبَّب والسقف الرطبة ة املخرضَّ الجدران عىل بضوئه وألقى
قرون، لعدة الضوء يدخله لم ربما الذي القديم، النفق هذا منظر يف غريب بشكل لإلعجاب
الجدران تكسو التي املخيفة النباتات تكن لم الخافت. املصباح ضوء من اآلن يلمع لكنه
هناك كان بل املمر، هذا إنسان قدُم وطئت أن منذ طويل زمن مرور عىل يدل ما فقط هي
التي املتأللئة املخروطية والكتل السقف، عىل نتوءات من املتدلية الكلسية األقماع بعض
تحت واحد، مكان يف أنه باستثناء للزوار، آثار أي هناك يكن ولم األرض. من تنبثق بدأت
الواضحة غري األوىل األحرف بعض رؤية يُمكن الجدران، أحد تُغطي التي النباتات عباءة
النفق يهبطان وهما ببطء املستكشفان تقدم .١٥٩٤ عام إىل يُشري وتاريخ قلب رسمة مع
ُوِضعت والتي مساطُب آلخر آٍن من بينها تفصل التي السلم درجات عىل ونزال املنحدر،
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يشء لوجود يُشري دليل أي عىل يعثرا لم اآلن وحتى النفق، اتجاه فيها يتغري نقاط عند
وصال آخر، سلم درجات عىل نزولهم وأثناء طويلة، مسافة وبعد لإلخفاء. مكان أو مخفي
الضوء من المعة بقعة نهايته يف وظهرت التواءات، دون ومستقيم طويل النفق من جزء إىل
إىل فسارعا النهار. ضوء أنه عىل يدل بما للمصباح، األصفر بالضوء مقارنة األزرق البارد
إىل ووصال املهرتئة، مفصالتها عىل الخلف من سقطت ضخمة خشبية بوابة وعربا األمام،
من تنبعث الضوء بقعة كانت النفق. ليسد الجريي الحجر من ِحرفية بغري مبني جدار
عرب والنظر التسلق يف صعوبة فيتلوورث يجد ولم تناثر، أو األحجار أحد منها سقط فتحٍة

الفتحة.
جو؟» يا تبتسم «ملاذا وجهه: عىل باهتة ابتسامة ظهرت عندما كاثرين، سألته

رأته للغاية غريبًا مشهًدا كان محله. تحل أن عىل ومساعدتها النزول هو رده كان
الكئيب، القديم النفق هذا جوِّ مع التناقض هو غرابته ورس الفتحة؛ خالل من تُِطل وهي
لقد طويل. زمن منذ ونُِيس مات جيل وذكريات بالغموض واملفعم القبور ظالم يلفه الذي
الخلفية، يف الالمع والشاطئ األعشاب، عليها تتناثر الرمال من أرضية مع بحريٍّا كهًفا رأت
األوىل األحرف الرجل ينحت حيث العرصيِّني؛ العشاق من اثنان وقف مدخله، من وبالقرب
تُشجعه وهي بجانبه املرأة وقفت بينما للغاية، واضح قلب داخل بجدية اسَميهما من

اإلعجاب. بصيحات
يف لعوبًا زال ما العالم إن «إذن، الحائط: أعىل من كاثرين نزلت بينما فيتلوورث، قال
استكشافاتنا، لنهاية وصلنا قد أننا يبدو ذلك، مع ولكن، .١٥٩٤ عام يف كان كما أيامنا
هذا بكل وارن مع أتعامل لم أنني لو أتمنى اآلن، معروف. غري الغامض «اليشء» زال وما

الصلف.»
النفق.» هذا من ما مكان يف هنا، مخبَّأ أنه املؤكد من «لكن كاثرين: قالت

سيما ال ا، جدٍّ واضح األعمال هذه من الغرض إن اإلطالق. عىل منطقيٍّا ليس «هذا
يُشكل إنه إليزابيث. امللكة حكم من مبكر وقت يف األقل عىل ُحِفر قد النفق أن نعترب عندما
الكهف، سقف من بالقرب ننظر أننا أترين نفسه. الوقت يف موت ومصيدة هروب نفق
الفكرة كانت لقد سلم. درجات من مجموعة عىل مبنيٍّا الجدار هذا يكون أن املحتمل ومن
البرئ عرب الهروب يُمكنه الحالة، تكون قد كما بروتستانتيٍّا، أو كاثوليكيٍّا، أن بوضوح
يتم أن املحتمل فمن الخزانة، رس املطاردون اكتشف وإذا قارب. إىل الكهف من والخروج
لكمني يتعرضوا أن يُمكن السلم، عرب نزلوا لو وحتى البرئ؛ أسفل وقتلهم عليهم النار إطالق

النفق.» يف الحادة املنعطفات هذه من أيٍّ عند
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مخفيٍّا يكون قد الغامض «اليشء» أن تعتقد هل «إذن، محبطة: بنربة كاثرين قالت
املنزل؟» من آخر جزء يف

هو ما نعرف ال أننا وبما األمر، عليه يبدو ما هذا يكون أن «أخىش فيتلوورث: أجاب
باألمل.» مفعًما ليس عليه العثور فإن حجمه، يكون قد ما أو الغامض «اليشء»

قليًال تحدثا عائدان، هما وبينما املتعرج، النفق عرب ببطء أدراَجهما وعادا ا التفَّ ثَم وِمن
املصباح ربط التفكري، يف فيتلوورث غرق وبينما البرئ، قاع إىل وصال وعنما كثريًا. وفكَّرا
الصعود، قررا ثم الخزانة. مستوى إىل تسحبه كي راتشيل عىل ونادى الحبل، طرف يف

أوًال. كاثرين وصعدت
حوله. ونظر فيتلوورث توقف الخزانة، مستوى إىل وصال عندما

صغرية.» بتجربة سأقوم كاتي؛ يا لحظة «انتظري قال:
كيَيس بأحد ويُمسك يده يمد فرأته بفضول، إليه ونظرت صعودها يف كاثرين توقفت

مكتوم. بصوت وارتطم أسفل إىل فسقط الرف عىل من بقوة وسحبه الرتاب.
علينا.» وتُغَلق ترتفع الخزانة ستجعل بذلك إنك جو! يا حذًرا «كن كاثرين: صاحت
أسفل يف يده ووضع درجات، بضع نزل ثم قليًال.» ترتفع أن أريدها «إنني أجابها:
لذا وزنها، من جزء من تحررت قد الخزانة إن وحيث أعىل؛ إىل بثبات ودفعها الخزانة

أخرى. مرة استقرت ثم ألعىل أربع أو أقدام ثالث بمقدار ارتفعت
لن الكتومني أصدقاءنا أن اعتقدت حق. عىل إنني «يوريكا! بحماس: فيتلوورث صاح

املمتازة.» الفرصة هذه مثل يُضيعوا
ست ارتفاع عىل ورفعها أخرى، دفعة وأعطاها خطوات، بضع وصعد الخزانة تتبَّع
مختفيًا كان الذي املوضع يف البرئ، جانب يف إذ صغرية. فرح رصخة كاثرين فأطلقت أقدام.
ضيق. مدخل وله حديدية، بمقابض مزود عميق، تجويف هناك كان املعلقة، الخزانة وراء

املدخل. ودخل التجويف حافة عىل وصعد املقابض، بأحد فيتلوورث فأمسك
كبرية. برسعة درجات بضع ونزلت بدوني.» تدخل «لن قائلة: كاثرين أمرته

تقفي أن قبل املقبض بهذا جيًدا كي وتمسَّ املصباح، ناوليني «حسنًا، فيتلوورث: قال
الحافة.» عىل

فعربت الحافة. إىل تعرب وهي بقلق راقبها ثم املدخل، إىل وتراجع املصباح، منها أخذ
صغرية غرفة إىل ومنه قصري، ممر إىل فتبعته املصباح، حامًال املدخل عرب ودخل بسالم،
نظرة ألن فرح؛ صيحة كالهما أطلق عاليًا، املصباح ويحمل يستدير كان وبينما مربعة.
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فهناك عنه. يبحثان الذي اليشء وجدا قد أنهما أظهرت الصغرية، الحجرية داخل واحدة
وبعيًدا الجريي الحجر من قطع وفوق الجدران، أحد من بالقرب الحجرية، أرضية عىل
حديدية بأرشطة مثبتة الصنع، رديئة صناديق ثالثة ُوِضعت الرطبة، األرضية سطح عن
لها كان التوايل. عىل منها كلٍّ عىل املصباح ضوء فيتلوورث فسلَّط ضخمة. بأقفال ومغلقة
غطاء عىل نُِقش وقد صنعها، من هو سفينة نجاَر أن لو كما الرديئة، الصناعة نفس جميًعا
منقطة، بحروف ثم الزاريت»؛ يف ستو وماري. جيمس «شيب، النقش: نفس منهم، كلٍّ

بي.» دبليو. امللك، جاللة «حصة ثقب، مسمار أو بخرامة وضعت كأنها
فيبس، ويليام السري اسم من األوىل األحرف «إنها بي.» «دبليو. متأمًال: فيتلوورث قال
سلمها هل لكن امللك، جاللة حصة إنها املمتلكات؟ هذه ملن هو، السؤال واآلن، كان. أيٍّا

عهدته؟» يف ليحفظها فقط أم كهدية، أندرياس السري إىل امللك
ذلك؟» يُهمنا «هل الدقيقة: التفاصيل لهذه األنثوي التجاهل مع كاثرين، تساءلت

خاصة ِملكية فستُصبح أندرياس، للسري ِملًكا كانت إذا يُهمنا، «نعم، فيتلوورث: أجاب
دفني.» كنز فهي للملك، ملًكا كانت إذا ولكن بك،

هناك ليس لذلك اندثرت، قد جيمس امللك عائلة إن إذ سخف، «هذا كاثرين: صاحت
منزيل يف إنه ذلك، عىل عالوة به. االحتفاظ له يحق الكنز عىل يعثر ومن ورثته؛ حول شك

هنا.» األكرب جدي وضعه وقد
حول الخاصة آراؤه كانت إذ أمينة!» غري صغرية فتاة «أنت قائًال: فيتلوورث ضحك
الخاصة لتلك كبري حد إىل مماثلة دفني كنز عىل العثور بخصوصقواعد األخالقية الجوانب
بعضاملعلومات الوثيقة تُعطينا ربما «ولكن أضاف: ثم اآلخرين، الراشدين الرجال بمعظم
األفضل من واآلن بأنفسنا. الغامض «اليشء» نجد أن جيد أمر إنه حال، أي وعىل اإلضافية.

ال.» أم وصلوا قد بدالؤنا كان إذا ما ونرى نذهب أن لنا
راتشيل شعرت البرئ، من خرجا وعندما السلم، إىل الوصول عىل كاثرين ساعد ثَم وِمن

رن. قد األمامي الباب جرس إن إذ تُوَصف؛ ال براحة
مرة غادر ثم الطبيب جاء فقد وصديقه، فريس السيد هو هذا أن بد «ال فقالت:

أخرى.»
وعندما سيمبسون، السيد غرفة إىل اصطحابهما األفضل من «إذن، فيتلوورث: قال

بإبالغنا.» تتفضلني ربما لرؤيتنا، مستعدين يُصبحون
إىل كرسيَّني سحب لها، قاله ما لتفعل راتشيل غادرت وعندما الخزانة، باب أغلق ثم

املائدة.

58



الكبري البورتريه لغز

امللكية، هذه وجدنا لقد بالطبع لك، أقوله أن أريد واحد يشء «هناك كاثرين: فقالت
فهم الثالثة؛ الرجال هؤالء وجوُد لوال مطلًقا عليها سنعثر نكن لم لكن بأنفسنا، كانت، أيٍّا

الحقيقيون.» املكتشفون
واَجهوا «لقد كاثرين: فاستطردت ما، حد إىل جاف بشكل الرأي فيتلوورث وافقها
عىل كانوا األمر يف لنا تدخَّ وعندما والذكاء، املهارة غاية يف وكانوا جو، يا املتاعب من الكثري

عملهم.» كل عىل باملكافأة الفوز وشك
املخبأ.» عىل العثور يستطيعوا لم «لكنهم قائًال: فيتلوورث اعرتض

رجال أنهم الواضح من عليه. سيعثرون كانوا أنهم من متأكدة لكنني صحيح، «هذا
جو.» يا ذكائك مثل يف تقريبًا للغاية، أذكياء

بمهارة خداعي من تمكنوا لقد بذلك، أُقر أن عيلَّ مني، ذكاءً «وأكثر فيتلوورث: ضحك
املعرض.» يف فائقة

مطلقة، بمهارة الكنز اكتشفوا لقد حال، أي عىل «حسنًا، ذلك: متجاهلة كاثرين قالت
انتزاعه يتم أن املساكني لهؤالء مروعة أمل خيبة وستكون لها، حرص ال مشاكل وواجهوا

األخرية.» اللحظة يف منهم
بحزم: تسأله وهي كاثرين توقفت كما «حسنًا؟» فيتلوورث: قال

محتوى من معقول بنصيب األقل عىل لهم نسمح أن يجب أننا تعتقد أال «حسنًا؟
كان؟» أيٍّا الصناديق،

تماًما للقواعد مخالٍف عمل أكثر «إنه يقول: وهو مضض عىل فيتلوورث ابتسم
املمتلكات استالم أن أعتقد املعرض، يف مسئول كموظف أنا، األول، املقام ففي كاتي. يا

جناية.» يُعتَرب اللوحة، مالك إىل نُعيدها لن أننا أتخيل والتي املرسوقة،
ملكي.» إنها ملكه. ليست إنها نُعيدها؛ لن «بالتأكيد كاثرين: قالت

للتنازل اللصوص مع تماًما قانوني غري اتفاق إجراء نقرتح «ثم فيتلوورث: تابع ثم
الحاكمة.» لألرسة ملك األساس يف هو معني كنز ملكية عن

األقل عىل أو ممتلكاتي، إنها جو! يا الكالم هذا عن توقف «أوه، كاثرين: صاحت
هؤالء سنمنح كم واآلن، ذلك. سنفعل أننا تعلم أنت بها، نحتفظ وسوف ممتلكاتنا،

البؤساء؟»
كذلك، إنها تقولني أنت األقل، عىل كيت؛ يا ملكيتك «إنها بابتسامة: فيتلوورث قال

أنت.» تُقرري أن يجب لذلك
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رأيك ما لهم. واآلخر يل وواحد لك، واحد صناديق، ثالثة هناك لنُفكر. «حسنًا، قالت:
ذلك؟» يف

كما الجدايل املوقف لتبني استعداد عىل ا، رسٍّ موافقته من الرغم عىل فيتلوورث، كان
الفور. عىل موافقته ت استشفَّ كاثرين لكن مستشاًرا. أو وصيٍّا كان لو

بمكاسبنا سنستمتع الرأي، تُوافقني ألنك سعيدة «أنا احتجاجاته: متجاهلة فقالت
أسمع أنني وأعتقد األمر. تسوية تمت لقد لذلك جشعني. نكن لم إذا بكثري أكثر املفاجئة

قادمة.» راتشيل
لرؤيتهم، مستعدون وأصدقاءه فريس السيد أن لتُعلن الخادمة دخلت لحظة بعد

العلوي. بالطابق النوم غرفة إىل الفور عىل فانتقال
إيجابيٍّا تقريًرا قدَّم قد الطبيب يكون أن «آُمل الغرفة: إىل يدخالن بينما كاثرين قالت

سيمبسون.» سيد يا اآلن أقل بألم تشعر وأنك ساقك، حالة عن
التواء مجرد األمر نهاية يف كان أنه يبدو اآلن. تماًما مرتاح أنا لك، «شكًرا أجابها:

شديد.»
أمر حول الحديث — وارن أو — فريس السيد افتتح ثم نجاته، عىل كاثرين هنَّأته

قائًال: واضح بحماس الكنز
يُعطيكما أن عىل تماًما موافق سابًقا، سيمبسون بيديل، صديقي، فإن سيدي يا «واآلن
حصانة ن تتضمَّ أن يجب ذلك، مع والتي، املذكورة، للرشوط وفًقا ومحتوياته الصندوق

باللوحة.» صلة ذات إجراءات أي من
غري االتفاق هذا مثل أن من الرغم عىل أوافق، أنا أنا، بي يتعلق «فيما فيتلوورث: قال
من أبعَد إىل للذهاب داعي وال برسية بيننا تمت التسوية لكن تعلمون. كما تماًما، قانوني

ذلك.»
كنتما أنكما هايد اآلنسة غري شخص أي يعرف هل ولكن صحيح، «هذا وارن: قال

مسارنا؟» بان تتعقَّ
املحتمل غري فمن للمعرض، أُعيدت قد اللوحة أن وبما تامة، رسية يف ترصفنا لقد «ال،

إجراء.» أي السلطات تتخذ أن
امللكية سأُسلم رشوطنا، عىل وافقتما قد إنكما وحيث الحالة، هذه يف «إذن وارن: قال

الحًقا.» أنفقناه بما حساب كشف لك وسأُرسل هايد، اآلنسة إىل
صندوًقا منها ليُخرج وفتحها، صغرية، ورقية علبة جيبه من أخرج حديثه ختام ويف
كاثرين. إىل وسلمها للغاية، مسطحة سيجار علبة ما حدٍّ إىل يُشبه عاديٍّا، صغريًا ذهبيٍّا
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أنك أعتقد إنني سيدتي، يا القول ويُمكنني الداخل؛ يف موجودة الوثيقة «إن قال: ثم
للغاية.» شيقة وثيقة ستجدينها

مطوية ا، جدٍّ رقيقة ورقة منه وأخذت الصغري الصندوق فتحت كاثرين، شكرته أن بعد
عىل عيناها ومرَّت الورقة، ففتحت للغاية. وباهتة الطراز قديمة بكتابات ومغطاة مرتنَي،
تقرأها أن األفضل من «ربما تقول: وهي فيتلوورث إىل الوثيقة سلمت ثم برسعة، الكتابة
يبدو ما منها جانب عىل وجد حيث بفضول. وفحصها الورقة فيتلوورث أخذ عاٍل.» بصوت
قراءة فيتلوورث فبدأ اآلخر، الجانب عىل الوثيقة ُكِتبت بينما زمني؛ جدول أو قائمة أنه

الجانب: ذلك

املخلص إىل وأيرلندا، وفرنسا واسكتلندا إنجلرتا ملك اإلله، بفضل جيمس، من
معنيِّني يكونوا قد الذين اآلخرين األشخاص وجميع هايد أندرياس واملحبوب
أسَهم قد مختلفة مناسبات يف هايد أندرياس السري إن حيث الهدايا. بهذه
نصيبنا أندرياس السري إىل ننقل اآلن وخدمتنا؛ الستخدامنا متنوعة مالية بمبالغ
من إنجالند نيو حاكم فيبس ويليام السري الكابتن استخرجه الذي الكنز من
أندرياس السري حصة بلغت حيث هيسبانيوال، يف الغارقة اإلسبانية السفينة
هذه من الخلفي الجزء يف عليه منصوص هو كما إسرتليني جنيه ألف ثالثون
بواسطة الكنز هذا حفظ يجب حيث التالية؛ بالطريقة فيه الترصف ليتم الوثيقة
الحاجة حسب نستخدمه كي سليًما ليظل ورسي آمن مكان يف أندرياس السري
دعت إذا محفوًظا يظل كما املستمرة؛ االضطرابات ظل يف الحارض الوقت أثناء
أو إلينا بأمانة إرجاعه ليتم ويلز؛ أمري جيمس ابننا حياة ثم حياتنا خالل الحاجة
أو رضورتنا تقتضيه حسبما مطلبه أو مطلبنا عىل بناءً الثاني جيمس األمري إىل
وتصبح مطلق بشكل يعود الكنز فإن األمري، وموت موتنا عند ولكن رضورته.

ورثته. أو هايد أندرياس للسري منفردة امللكية

البيضاء القاعة قرص يف بأيدينا ُمنح
١٦٨٨ عام سبتمرب شهر من العرشين اليوم يف
آر جيمس

إيماءة وارين السيد وأعطى مليٍّا، كاثرين إىل نظر القراءة، فيتلوورث أنهى عندما
إنه الكنز. حول نزاع هناك ليس أنه هايد، آنسة يا ترين «هكذا األخري: فقال باملوافقة.
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قد كنا إذا إننا للقول بحاجة ولست عليه. العثور مكان تعرفني كنت إذا لك، منفردة ملكية
هناك يكن لم أنه افرتضنا ما، نوًعا بحماقة لكننا بمسعانا. أبلغناك لُكنا بوجودك، علمنا
البحث حول القديمة القوانني فإن وبالطبع، اندثرت، قد العائلة وأن الحياة، قيد عىل ورثة

لألمريكيني.» كثريًا تروق ال الكنوز عن
اآلخر؟» الجانب يف ما نرى أن يُمكننا هل «بالطبع، كاثرين: قالت

ظهرها: عىل املكتوب قراءة يف وبدأ الوثيقة فيتلوورث قلب

التايل: النحو عىل فيبس الكابتن كنز من امللك حصة عىل تحتوي صناديق ثالثة
عىل، يحتوي األول الصندوق

الذهب. من سبيكًة وعرشين واحد
جرامات. الثمانية قطع من كبريتنَي حقيبتنَي

الذهب. غبار من طرود ستة
الذهبية. العمالت من أكياس ثالثة
كبرية. لؤلؤٍة مائتا به واحد كيس

(متنوعة)». املصقولة غري الجواهر من «حقيبتني

القائمة؟ نقرأ أن األمر يستحق «هل وتساءل: مؤقتًا، توقففيتلوورث النقطة، هذه عند
اإلجمالية.» القيمة ونعرف الفور، عىل الصناديق محتويات من التحقَق علينا أن أعتقد

بسيط. ربح مع الصغرية، نفقاتنا لدفع يكفي ما ستجد أنك أظن «نعم، وارن: قال
— جنيه بمائتَي نُقدره الذي — مبلغ عىل الحصوُل أمكن، إن لنا، ينبغي بأنه يُذكرني وهذا
ونودُّ إلينا، بالنسبة صغريًا جميًال حلًما كانت لقد الصناديق. لتلك الفعلية املحتويات من

منه.» التذكارات بعض عىل الحصول
تتمنى هايد اآلنسة أن «أعتقد ذلك: بعد قال الذي فيتلوورث، نحو مليٍّا كاثرين نظرت
«… منه معتربًا نصيبًا تأخذوا وأن الكنز، عن البحث مرشوع يف رشكاءَ أنفسكم تعتربوا أن

عادلة.» قسمة أنها ترون كنتم إذا «الثلث، كاثرين: قالت
ا حقٍّ لكنني للغاية؛ سخية إنها عادلة، كونها من بكثري أكثر إنها «عادلة! وارن: صاح

«… ال
مروعة النهاية وستبدو الكنز، اكتشف َمن ا حقٍّ فأنتم تعلم، «كما كاثرين: قاطعته

تافه.» قليل نصيب سوى تنالوا لم إذا الصغري الجميل لحلمكم
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سعداء غريَ «سنكون قائلة: واصلت كاثرين لكن االحتجاج، وشك عىل وارن كان
مهارتكم، لوال الكنز عن يشء أي سنعرف نكن لم تذكر، عادًال. نصيبًا تأخذوا لم إذا للغاية
عليك سأشرتط وارين، سيد يا تعاَل اللوحة. تلك بها استعرتم التي الجريئة والطريقة

الصناديق.» استخراج يف تُساعدنا ثم الكنز، اكتشفت كيف ستُخربنا رشًطا؛
االحتجاجات من مزيد بعد الثالثة األمريكيون وافق البسيط، الرشط هذا ظل يف
الصناديق أن «أفرتض بيديل: الدقة وجه عىل أو سيمبسون، سأل ثم بينهم، واملشاورات

البرئ؟» قاع يف املكان ذلك يف مخبأة
البرئ؛ منتصف من أقلَّ عمٍق عىل يقع مكان يف إنها كذلك، ليست «ال، فيتلوورث: أجاب
التفكري علينا يتعني الذي التايل األمر وهو رفعها، عند الوجود عىل قادًرا تكون أن آُمل ولكن

أتوقع.» كما ما، حد إىل متعب أمر وهو فيه،
األمريكيني السادة ألن فيتلوورث؛ توقعه مما إزعاًجا أقل األمر أن تبني ذلك، ومع
بالفعل أنفسهم زوَّدوا الكنز، طبيعة وعَرفوا املخزون، قَرءوا أن بعد املغامرين، الثالثة

الثقيلة. الصناديق مع للتعامل الالزمة باملعدات
من ومجموعة قوي، رفع نظام من تتكون التي املعدات، تلك خزنوا قد كانوا إذ
فندقهم، يف العتالت، من اثنتنَي أو وواحدة الخشبية، البكرات وبعض املتسلسلة، الرافعات
قدمه ُوِضعت وقد بيديل، نُِقل ثم تأخري. دون إحضارها يف وبيل وارين رشع هناك ومن
الفور. عىل االنتشال عمليات بدأت الباب، مزالج إغالق وبعد املستشار، قاعة إىل جبرية، يف
سحب وتم الِخزانة، عليها تتعلق التي الكبرية الربونزية بالسلسلة الرفع نظام ُرِبط حيث
عىل الفتحة إىل بكرات عىل ُسِحبت ثم الرافعات، يف مثبتة وهي اآلخر، تلو واحًدا الصناديق،

القاعة. أرضية إىل ُرِفعت وأخريًا البرئ، جانب
ليس ولكن الغريبة، املشاهد من العديد شهدت قد العريقة القاعة أن يف شك ال
يف أُشِعلت التي والشموع املعلَّق املصباح ضوء كشفه الذي املشهد ذلك من أغرب هناك
أقفالها من الرغم عىل عنوًة، ُفِتحت قد الثالثة الصناديق كانت القديمة. الفضية الشمعدانات
املتآمرون بينما القاعة، أركان أحد يف فارغة ووضعت القوية، العتالت باستخدام الضخمة،
القوية أرجله حتى جعل ضخم كنز يف يُحدقون القديمة، املائدة حول الجالسون الخمسة،
من وأكياس — وملساء باهتة، — الذهب من سبائك عىل يحتوي إذ احتجاًجا. ترصخ
من أكوام مع واسعة، البتسامة تدعو عتيقة، وعمالت مصقولة غري وجواهر الذهب، غبار
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وعىل مصدرها. حول للريبة يدعو مما الكنيس الطابع ذات واملجوهرات والُحيل الخواتم
سماها العنارصكما من تتحقق الصناديق، محتويات وأمامها كاثرين، جلست املائدة رأس
قبل الليل من متأخًرا أصبح قد الوقت كان لإلعجاب. املثرية املزادات بطريقة فيتلوورث،
إىل األجزاء أُعيَدت ثم تقريبًا، متساوية أجزاء ثالثة إىل الغنيمة ُقِسمت حيث الحفل؛ اختتام
ثم تُميزه، عالمة عليه وُوِضعت الثالثة، للمغامرين منها صصندوق ُخصِّ حيث الصناديق،

للنقل. جاهًزا وأصبح الحبال، باستخدام بإحكام أُغِلق
كيف جيًدا فهمت لقد نفرتق. أن قبل أعرفه أن أود واحد يشء «هناك فيتلوورث: قال
تلك داخل الذهبي الصندوق وجود من تأكدتم كيف أفهم لم لكني الكنز، ملسار توصلتم
من اللوحة قماش إطار فككتم قد أنكم الحظت لقد الخشبي. اإلطار من تحديًدا الضلع
بتخمني قمتم أو مسبًقا، تعلمونه كنتم أنكم إما احتماالن؛ هناك لذلك فقط، واحدة ضلع

محظوظ.»
لتطبيق طريقة ولدينا تقدمي، شعب األمريكيني «نحن قال: ثم متباهيًا، وارن ضحك
الصندوق مكان مسبًقا نعرف نكن ولم مفيدة. غايات لتحقيق الحديثة العلمية املعرفة
صانع معمل إىل وذهبنا حالتها، عىل اللوحة، أخذنا لقد نُخمن. أن علينا يكن ولم الذهبي،
خالل من إليها نظرنا بينما خاللها، من السينية األشعة تمرير منه وطلبنا كهربائية، آالت
واضًحا الذهبي الصندوق رأينا ولكن اللوحة، من الكثري رؤية من نتمكَّن لم فلورية. شاشة
تم التي الورقة عىل موضعه فوق الرصاص بالقلم عالمة بوضع قمنا لذلك كافية، بدرجة

معرفته؟» تود آخر يشء أي هناك هل بها. العلبة لف
مع نعرف أن لنا ينبغي أنه أعتقد فضوليٍّا، يبدو سؤايل يكن لم «إذا فيتلوورث: قال

الكنز.» بمشاركة سعدنا َمن
موافقة تلقى أن بعد ثم، صديَقيه؛ عىل متسائلة فكاهية نظرة وألقى ذقنه، وارن فرك
أحدنا أن ذكرت وإذا سيدي، يا اثننَي أو ا رسٍّ بالفعل نتشارك «نحن أجاب: منهما، كلٍّ من
التوايل عىل هما اآلَخَرين االثننَي وأن املتحدة الواليات يف شهرية جامعة يف التاريخ أستاذ هو
متحف مدير هو واآلخر األكاديمية، املؤسسة نفس يف األوروبية املعمارية الهندسة أستاذ

إضافيٍّا.» ا رسٍّ تشاركنا قد سنُصبح إذن، شهري،
يُقيم، فيتلوورث كان حيث ديجبي، كابتن بناية إىل وصَلت أيام ثالثة مرور وبعد
فسارع بالسعادة، يشعر جعله أمر وهو استقالته. سحب فيها منه يطلب املدير من رسالٌة
منزلها، مستأجرِة من — رسالة أيًضا هي ت تلقَّ ذلك، غضون يف ولكن به. كاثرين بإبالغ
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رسالتها كاثرين فقرأت شهر. بعد اإليجار مدة بإنهاء لها السماح تطلب — ماثيوز السيدة
ما: نوًعا الفكر شاردة وهي وسألته جانبًا، وضعتها ذلك وبعد فيتلوورث، مسامع عىل

العريق؟» املنزل هذا يف العيش تتمنى كنت إنك جو يا مرة ذات تقل «ألم
قاطع.» بشكل أُكرره وأنا ذلك، قلت لقد «أجل فأجاب:

استقالتك.» َقبوُل جون السري عىل سيتعني «إذن، كاثرين: قالت
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حيث الغداء، عليها ُوِضع التي للطيِّ القابلة املنضدة عىل جويل ديوداتس الَقسُّ جَلس
املنضدة. من السابعة للساق الحادة الزاوية يف الثابتة، لعادته وفًقا ُركبته، ارتطمت

حذًرا أكثر لتُصبح الجهد من املزيد تبذل أن «أتمنى الكنيسة: رئيس زوجة فقالت
كبريًا رضًرا تُسبب الربطمانات وهذه الخردل برطمان تقلب أن كدَت لقد جويل، سيد يا

للساق.»
سيدة يا بسيط األمر إن «أوه، مبتسًما: الكنيسة، لرئيس مساعًدا يعمل الذي القس، قال

بوديل.»
اإلطالق.» عىل معك أتفق ال «أنا بحدة: عليه فردت

لم ساقي جلد دام ما القلق يُثري ال «األمر تملُّق: ابتسامة مع كالمه جويل السيد واصل
يُخَدش.»

املنضدة.» ساق أقصد «أنا بربود: بوديل السيدة قالت
وجهه احمرَّ وقد صمت، يف استسلم ثم سيدتي!» يا عذًرا أستميُحِك «أوه، املساعد: قال
توزيع عند عليه يحصل قد الذي النصيب يف يُفكر وهو دبلن، خليج جمربي مثل خجًال
َمن هم فقط أفراد ثالثة وجود إىل نظًرا املنضدة؛ عىل املوضوعة الخمس الضأن لحم قطع
يتمتع الذي جويل، للسيد عميق اهتمام موضَع املشكلُة هذه مثلت وقد الغذاء. سيتناولون
حلَّها ينتظر وكان للغاية، الحجم ضئيِل مثله رجل إىل بالنسبة ملحوظ بشكل كبرية بشهية

سابقة. أمل خيبات عن ناتجة شكوٌك تُساوره بينما
جويل.» سيد يا ا جدٍّ جائًعا تكون أال «أتمنى الرئيس: زوجة قالت

الدوام، عىل جائع أنه والحقيقة معتاد.» غري بشكل ليس «ال، ودماثة: بعفوية أجابها
الشهرية. الشاي اجتماعات بعد ما فرتات باستثناء
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وتبدو فقط، قطع خمس طهى قد ووكر أن أرى «ألنني قائلة: بوديل السيدة تابعت
ما.» حد إىل صغرية قطعتك

لسوء ربما أضاف ثم شكًرا.» تماًما، كافية ستكون «أوه، قائًال: جويل السيد فسارع
وَقنوع.» معتدل شخص ألي كافية من أكثر «إنها حظه:

نظرة نظر ثم وجهه أمام من تايمز تشريش جريدة بوديل أوجستس القس أزاح
خجًال وجهه فاحمرَّ األخرية، مالحظته غموض فجأة أدرك الذي ُمساعده؛ إىل متشككة
دقائق، لبضع استمر مريح غري صمت ساد ثم الخبز. من ضخمة رشيحًة لنفسه وقطع

تقول: وهي النهاية يف بوديل السيدة وكرسته
املهام بعض وتُؤدَي جويل، سيد يا اليوم ظهر بعد ديلربي إىل تذهب أن «أريدك

أجيل.» من الصغرية
رسور.» بكل بوديل. سيدة يا «طبًعا املساعد: قال

وإذا قبعتي. يف العمل أنهت قد جوس اآلنسة كانت إذا ما وترى تتصل أن «أريدك
وأنا مطلًقا، عليها االعتماد يُمكنني ال إذ معك؛ ها تُحِرضَ أن األفضل فمن أنهتها، قد كانت
فعليك انتهت قد تكن لم وإذا غًدا. جونز هاويل حديقة حفلة يف القبعة أرتدَي أن أُريد

بدونها.» تُغادر ال تنتهي. حتى االنتظار
للغاية.» حازًما وسأكون بوديل، سيدة يا أفعل «لن

من بَكرتنَي وتُحرض مينيكني متجر إىل تذهب أن أُريدك ثم معها. حازًما كن «نعم
من الدانتيل، من ياردات وثمانيَة الكروشيه قطن من ُكرات وأربَع الفاتح، البُني الخيط
لديها األسود الجرافيت أن ووكر أخربتني وقد املايض. األسبوع اشرتيته الذي النوع نفس
أوه، الدانتيل. مع نفِسه الجيب يف تَضعهما أال وتذكَّر عبوتنَي؛ تُحرض أن عليك لذا نَِفد. قد
املشكَّلة. املخلالت من برطمان إحضاُر أيًضا يُمكنك الزيت، متجر إىل ذاهٌب إنك وحيث
ربما — الطازج الحدوق سمك من بعٍض ورشاء دمسول متجر إىل الذَّهاُب عليك ذلك وبعد
أرطال أربعة إرسال منهم واطلب باركر متجر إىل اذهب ثم — أيًضا معك إحضاره يُمكنك
وتراها بنفسك تختارها أن األفضل ومن ذابلة. وليست طاَزجة أنها من وتأكد الكمثرى، من

تُوَزن.»
عدم عىل نفسه قرارة يف العزم عقد وقد بعناية.» وسأختارها «سأفعل، املساعد: قال

خادعة. تكون ما غالبًا التي الخارجية، املظاهر مجرد يف الثقة
أيًضا يُمكنك املدينة، إىل ذاهب أنك بما جويل، يا وباملناسبة، «أوه، الكنيسة: رئيس قال
النعل عىل صغرية رقعة وضع كروميل من وتطلب معك، بي الخاصَّ الرماية حذاء تأخذ أن
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املناسب الوقت يف إنجاُزها يُمكنه ربما طويًال. وقتًا األمُر يستغرق لن الكعب. وإصالح
املحاولة.» منه اطلب معك. تُحرضها بحيث

جهده.» قصارى بذل عىل سأحثُّه بوديل، سيد يا «سأفعل املساعد: قال
كي حذائي فسأُعطيك كروميل، ورشة إىل ستذهب دمَت «وما بوديل: السيدة قالت
املرة من أفضَل الجلد من نوًعا يَستخدم أن منه واطلب وكعب؛ نعل إىل بحاجٍة إنه يُصِلحه،

السابقة.»
الداخلية لألكاديمية التابع امللعب عرب جويل السيد مر الساعة نصف مرور وبعد
وملفوًفا متناسق غريَ كبريًا طرًدا يحمل كان بوديل. أوجستس القسُّ يُديرها التي للصفوة
وبينما الدرايس. اليوم بنهاية فرح مدرسة كطالب بنشاٍط سار ذلك وبرغم الجرائد، ورق يف
بشكل عوا تجمَّ الذين التالميذ من صغري حشٌد انتباَهه جذب الفارغ، امللعب يرقصعرب كان
عندما وبالفعل، الِعراك. وشك عىل بأنهما ترصفاتُهما تُوحي سنٍّا أكرب صبيَّني حول ملحوظ
الصبي أنف من قدٍم بُعد عىل هدفها أخطأَت قوية رضبة أحدهم ه وجَّ ملالحظتهم، توقف

اآلخر.
هل جوبلت! يا أنت جوبلت! يا شقي! ولد من لك يا «أوه! املصدوم: املساعد صاح

بالفعل؟» ستُؤذيه كنت ربما وأنك بايلز؟ تُصيب أن ِكدَت أنك تُدرك
أُؤذيَه.» أن قصدُت «لقد جوبلت: قال

بجدِّية وأرجوك إليك، ل أتوسَّ إني شقي! من لك يا مخطئ! من لك يا أوه، «قصدت!
هذه.» الشائنة العنف أعمال عن تكفَّ أن

بنَظرات رَمقاه اللذَين الصبيَّني نحو والتألُّم الرفض عن ينمُّ بتعبرٍي ينظر لحظة وقف
إىل ببطءٍ سار — مؤقتًا — معلَّقة العدائية األعمال أن بدا حيث ثَم، وِمن وغضب. استياءٍ
فتناثَرت البوابة بعمود فاسدٌة ثرى ُكمَّ ثمرُة اصطدَمت جيبه يف امِلفتاح يضع وبينما البوابة.
أنهم والغريب التالميذ، جْمَع وخاطب بمنديله، معطفه ومسح فاستدار، منها. أجزاءٌ عليه

املعاكس. االتجاه يف ينظرون كانوا جميًعا
سألتُكم إذا ثرى. الكمَّ تلك ألقى قد أحَدكم أن بد ال للغاية. سيئ سيئ. سلوك هذا «إن
نفسها، تلقاء من تطري ال ثرى الكمَّ لكن املراوغة! إىل تلَجئوا كي سأُغريكم فبهذا فعلها؛ عمن

منها.» الفاسد خاصة
صارت حتى يبتعد وهو َحت تبجَّ مسموعة قهقهٌة فتبَعته البوابة، من خرج ثَم وِمن

انتصار. صيحَة
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بالطرد يتشبَّث وهو القرية، شارع يف مباالة بال يسري وهو املساعد قدما تعثَرت
سلم من اقرتب وعندما القرية. سكان تجاه اللطف عن تنم ابتساماٍت ويُوزع به الخاص
عاطفة إىل لطف مجرد من ابتسامته اشتدت ديلربي، إىل الطريق يَحدُّ الذي الجدار عبور
بجانب — الواقع يف للغاية، الحجم صغرية — الحجم صغرية سيدة وقَفت إذ إيجابية.
السفىل؛ الدرجة عىل حجمها مع تتناسب ال ضخمة سلة وضَعت وقد لتسرتيح السلَّم
اآلنسة سوى تكن لم السيدة هذه أن إطناب، ودون الفور وعىل أيًضا، نُِقر أن ويُمكننا

املستقبل. يف جويل والسيدة شيبتون؛ دوركاس
بالتحية. األخرى يده ومدَّ واحدة بيد الطرد املساعُد أمسك

يف ِلتَسريي الصدفة تقودِك أن سعيد حظ من له يا عزيزتي! يا «دوركاس صاح: ثم
الطريق!» هذا

إنها تقول بوديل السيدة سمعت لقد صدفة، ليست «إنها الصغرية: السيدة أجابت
إىل (املسافة رحلتك» يف وأُساعدك آتَي أن قررت لذلك ديلربي؛ إىل الذَّهاب منك ستطلب
لم ملاذا للرحلة. نفسك جهزت قد كنت إذا ما «وأرى ونصف) أميال ثالثة حوايل ديلربي

مظلتك؟» تُحرض
وسمك الطويل، والحذاء القبعَة، يَديه بِكلتا سيَحمل أنه جويل السيد لها فأوضح
النحو عىل باملظلة اإلمساك من يتمكََّن فلن لذا املتنوعة؛ واملخلالت الطازج، الحدوق

الصحيح.
ونعَيل صدرك واقَي ارتديت قد تكون أن آُمل لكن صحيح، «هذا دوركاس: قالت

لك.» أعطيتها التي الفلِّني
الالزمة. االحتياطاِت هذه اتخذ قد أنه جويل السيد لها فأكد
ترتديَه؟» أن قبل بالصابون جيًدا الحذاء كعبَي دلكت «وهل

لكنني الحايل، الوقت يف قليًال يلتصقان إنهما تماًما. تماًما؛ «نعم، املساعد: أجابها
حرفيٍّا.» لتعليماتك امتثلت لقد الوقت. مع بالفائدة سأشعر

فستحصل للغاية، مطيًعا كنت أنك وبما ديوداتس، يا «حسنًا دوركاس: اآلنسة قالت
صغرية.» مكافأة عىل

إعجاب. ابتسامة مع له وأعطته صغريًا ورقيٍّا كيًسا وأخذت السلة ِغطاء رفَعت ثم
مرتقبًا. وتفحصه الكيس املساعد ففتح

من له ويا دوركاس! يا منِك لطٌف هذا لطيف! هذا الثور! عني حلوى «ها! وصاح:
واحدة؟» تأخذي «ألن له) متعة أفضل تُمثل الثور عني حلوى (كانت ذوق!»
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مني تنبعث بينما الفقراء أكواخ أدخل أن ينبغي ال لك، شكًرا «ال، دوركاس: أجابت
النَّعناع.» رائحة

وخاصة بالرائحة، يستمتعون املساكني أن وأعتقد أفعل. أنا ال؟ «ِلَم ديوداتس: قال
األطفال.»

الشخصان تبادَل والتغريد، الزقزقة من املزيد وبعد مرصة. كانت دوركاس لكن
يف الحلوى قطعة يمَضغ وهو الطريق، عرب مبتِعًدا املساعد سار ثم َحنونًا؛ وداًعا الضئيالن

سعادة. يف ويَمصها فمه
املساعد، ذ نفَّ وقد بعد. انتهت قد تكن لم بوديل السيدة قبعة إن للقول حاجة يف لسنا
ثرى، الكمَّ حيثطلب القبعات؛ بصانعة االتصال قبل األخرى مهامه جميَع غريحكيم، بشكل
الكنيسة رئيس حذاء إرسال اإلسكايف من وطلب جودتها؛ يخترب كي اثنتنَي أو ثمرًة وتذوق
الحدوق وسمك واملخلالت والقطن، والجرافيت الدانتيل اشرتى ثم القبعات؛ متجر إىل
جاهزة تُصبح لن القبعة أن له تبنيَّ حيث جوس. اآلنسة مقرِّ إىل بزهٍو وحملها الطاَزج،
بضع غضون يف جاهًزا سيُصبح الشاي أن أيًضا يبدو لكن مساءً. السابعة الساعة قبل
اآلنسة بصحبة العمل، غرفة يف الوجبة تلك ليتشارك املساعد انتظر ذلك، عىل وِبناءً دقائق.
مشرتياته ترك والكعك، الفرنسية اللفائف من التُّخمة حتى أكل أن وبعد و«يَديها»؛ جوس
ينوي يكن لم ولكنه ديلربي، مدينة بمعالم ويستمتع الوقت بعض ليُضيع وخرج املختلفَة

االستمتاع! يف اإلغراق
امليناء، رصيف إىل ُخطاه قادته املدينة، أرجاء يف التَّجوال من ذلك نحو أو ساعة بعد
ركابها. تُفرغ وهي أفريقيا، غرب من عائدة عسكرية سفينة بمشهد مرسوًرا كان حيث
عليه التحية وألَقُوا السفينة سلَّم عىل الكاكي مالبس يرتدون الذين الجنود احتشد وقد
أمه كانت إذا ا عمَّ أحدهم سأله وقد يُراقبهم. وهو الحبال مربط عىل جلس بينما مبتِهجني
اللطف منتهى املساعد اعتقده ما وهو البيت؛ من خرج قد أنه تعرف — جويل السيد أم —
فقد القوات. بتلك امللَحق القس مظهر هو إعجابَه أثار ما أكثر لكن الرجل. من واالهتمام
عودته عند غامرة بسعادة شعر مهيب، نُحايس أنٍف ذا ووقوًرا مميًزا كنيسة رجل بدا
ساَقيه، عىل بالفعل أثرت قد عواطفه أن بدا الواقع، ويف عاٍل؛ بصوت غنَّى أنه لدرجة لوطنه

بعمق. جويل السيد يف ذلك أثر وقد تماًما. مستقرة غري كانت مشيته ألن
يقطع يكد لم لكنه البوابات؛ نحو ببطء جويل اتجه امليناء، الجنود غادر أن وبعد
الكثيف الُعشب عىل ُملًقى صغري جسم نحو عينُه انجذبت عندما ياردة عرشين مسافة
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أطلق وعندئٍذ اللتقاطه، فانحنى للرصيف. املنتظمة غري الرصف أحجار بني نما الذي
يزيد وال الربونز من جذاب بشكل مصنوًعا لببغاء، صغريًا تمثاًال وجد فقد ابتهاج. صيحة
أن الواضح من كان عليها. يقف التي القاعدة ذلك يف بما ونصف بوصتنَي عن ارتفاُعه
طرفاه يُظِهر الحرير؛ من خيٌط عربه يمر حيث العيننَي، يف ثقب خالل من يعلق التمثال

الكنز. ضاع كيف الباليان
ا؛ جدٍّ وجذابًا عزيًزا؛ صغريًا ببغاءً إليه بالنسبة كان فقد بالتمثال. جويل السيد ُفِتن
الصغري اليشء وهذا تُسعده. الصغرية األشياء كانت ثَم وِمن بسيًطا؛ رجًال كان ا. جدٍّ ونقيٍّا
عىل جلس جيد، نحو عىل اكتشافه يفحص ولكي للغاية. أسعده قد الخصوص وجه عىل
برتطيبه قام أن بعد بمنديله، الصغري التمثال تلميع يف ورشع ونظيف لطيف أبيض مقعد
عىل عيناه وقَعت عندما برًضا صه يتفحَّ وكان رائع، بشكل مظهره التلميُع ن حسَّ بلسانه.
بالنسبة مقلوبة الكتابة كانت األبيض. الطبشور بواسطة الرصيف عىل أمامه مكتوبه عبارة
زال ما املقعد طالء «احرتس! الكلمات رموز فك يف صعوبة يجد لم لكنه جالس، وهو إليه

رطبًا.»
يف الخوض إىل حاجٌة هناك ليست وبالطبع املقعد. سطح وفحص واقًفا انتفض
ما شخًصا أن يرى أن يُمكن املقعد هذا إىل ينظر شخص أيَّ إن نقول أن يكفي التفاصيل.
هذا لكن للغاية. مزعًجا أمًرا كان بغضب. يصيح وهو جويل السيد فابتعد عليه. جلس قد
املعتاد وسلوكه طبيعته مع تتناىف فقط تكن لم والتي استخدمها، التي التعبريات يُربر ال
هذا زيَّه أن تصادف لو حتى الكنيس، لزيه مناسبة غري أيًضا ولكنها باالعتدال، يتَّسم الذي
بوابات عرب فخرج تفاصيل. يف للخوض داعي ال إنه أخرى مرة نقول ولكننا اتسخ، قد
اآلنسة متجر إىل طريقه يف الرئييس الشارع وسلك ومنفعًال، عابًسا يزال ما وهو الرصيف

املتجر. مالك باربر، السيد عليه نادى الفاكهة، متجر أمام من يمرُّ كان وبينما جوس.
من العامل. من طلبتها التي الكمثرى تلك بخصوص جويل، سيد يا الخري «مساء

آخر.» نوًعا لك أُرسل دعني سيدي. يا النوع هذا تشرتَي أال األفضل
«ملاذا؟» املساعد: سأله

جيدة.» ليست معك، رصيًحا أكون كي الكمثرى، هذه سيدي، يا «حسنًا
آكلها.» لن أنا سيئة، أم جيدة كانت إذا ما يُهمني «ال قائًال: جويل السيد قاطعه
يتوجه لم لكنه الذهول. من حالة يف الفاكهة تاجر تارًكا الرئييس، الشارع يف بعيًدا واندفع
فشق جانبي؛ شارع نحو ه التوجُّ إىل التَّجوال يف رغبته دفَعته إذ القبعات. متجر إىل مبارشة
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تقريبًا الثامنة نحو الساعة كانت الواقع، ويف املدينة، من للمياه املجاور الجزء نحو طريقه
وعىل الجرس. ودق الليل) طوال اآلن مغلق هو (الذي جوس اآلنسة متجر من اقرتب عندما
وحالة اليرسى العني تحت الزرقاء فالعالمة املثرية. األحداث من الجولة تخُل لم حال، أي
االبتسامة تُشري كما واملثرية، الحديثة للتجاِرب كتَذْكار تبدو والتالفة املغربة واملالبس القبعة
لم أنها إال شاقة، كانت وإن التجاِرب، هذه أن إىل املذهول للحارس منحها التي الراضية

البهجة. من تخُل
بها. الوحيد الشارع يف جويل السيد ظهر عندما بوبهام قرية عىل الليل ظالُل سقطت
مستقرٍّا يكن لم ولكنه متوازنًا، الصندوق وكان كبريًا؛ كرتونيٍّا صندوًقا رأسه عىل يحمل كان
عىل العودة رحلة بداية يف الصندوق كان للغاية. ثقيًال يكن لم نفِسه الوقت ويف ما، نوًعا
الزوايا إحدى من يسيل بينما ما، حدٍّ إىل منتظمة غريَ أصبحت اآلن حوافه لكن مكعب، شكل
تُصاحبها كما والبصل، الخل رائحة منه تنبعث جويل، السيد كتف عىل يقطر رقيق سائل
التقط أن وبعد الخايل، الشارع عرب واسعة عسكرية بخطوات املساعد سار السمك. رائحة
حمله ووضع الَقس، بيت دخل مبارشة، البوابة خارج — عرشة الثالثة للمرة — الصندوق
أمر وهو جائًعا؛ يكن لم إذ العشاء. يطلب ولم غرفته. إىل وصعد املعيشة، غرفة أريكة عىل
ُمرٍض غذاءٌ هو والجندوفيل املدينة؛ يف خفيفة وجبة تناول لقد األمر، واقع يف الحدوث. نادُر

يكفي. ما منه تناولت إذا فقط للغاية،
مبهجة. بتأمالت وملفوًفا مستيقًظا وظل املستوي، غري الضيق رسيره يف املساعد رقد
رف عىل نهائي، تلميع بعد وضعه، الذي الصغري، الربونزي الببغاء نحو أفكاُره قادته ثم
املثال، سبيل عىل هناك، كان القصرية. رحلته أحداث مبتهًجا يسرتجع راح واآلن، املدفأة؛
بهجته استمرت ثم مريميد. شارع يف مرحة بمقابلة معه استمتع الذي قليًال املخمور ار البحَّ
يعتني الرصف قناة يف جالًسا مرة، آخَر رآه كما املحارب ذلك صورة تكوين يُعيد وهو
مالبسهما يف البحرية جنود من واثنان الجندوفيل كشك هناك وكان أحمر. بمنديٍل بمالمحه
ورغم الذكريات. بتلك يستمتع وهو عريضة ابتسامة فابتسم البابا». «رأس خارج الزرقاء
الدين رجال حياة أن من بالفعل يشتكون رون متذمِّ هناك كان املثرية، األحداث تلك كل

بالضجر! تتسم
املظلمة؛ الحقول عرب املنزل إىل املبهجة عودته رحلة ذاكرتُه استعادت أخرى، مرة
الكرتوني)، املشرتَيات صندوق عىل يجلس (وهو الطريق جانب عىل املمتعة والراحة
من يخجل أن «يجب أنه أخرباه القرويِّني، العشاق من اثننَي مع تبادلها التي واملزحات
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انزعاجهم يف يُفكر وهو عاٍل بصوت فضحك نفسه!» الوقت يف وَقس، نبيل رجٌل نفسه؛
الالمع. وحضوره الريفي

أعىل من صوٌت صدر إذ للغاية؛ فريدة بمقاطعة تأمالتُه ُقِطَعت اللحظة هذه يف لكن
قصرية، جملة يُردد وهو صداه، يرتدد طنَّان، عميق، للغاية، غريب صوت املدفأة، رف

مألوفة: وغري غرابة أكثَر كلماٍت تحمل
إييس؟» أون ترين. ما ديدي إي «دونكوه

كلمة عىل ومدهش عميق برتكيز الصغرية الغرفة يف للدهشة املثرية العبارة هذه رنَّت
ثم الشديد، الصمت من فرتٌة ذلك أعقب األخريتنَي، الكلمتنَي يف استفهامية ونغمة «ترين»،
الكلمات صوت الفضول تُثري بطريقة مقلًدا بعيد، من يأتي كان لو كما الطبول قرُع تصاعد
عميقة. كهفية نغمة ذات كبرية طبلة تُصِدرها املثال، سبيل عىل «ترين»، فكلمة ولُْكنتها،

ومهتمة. سعيدة بابتسامة األصوات لتلك جويل السيد استمع
الطبول قامت بعيد، صًدى مثل أخرى، ومرًة الرتنيمة. تكرَرت قصرية، فرتة بعد
مرًة عْرشة اثنتَي يُقارب ما وبعد للغاية. ا مهتمٍّ جويل السيد كان للكالم. الغريب بتقليدها
قرع تقليد وحتى جيدة، بلُْكنة الغامضة الجملة تَكرار عىل قادًرا نفسه وجد التَّكرار، من

ودويِّها. الطبول
استمرت وعندما الجيد؛ اليشء من أكثَر إْن بامللل املرء سيشعر املطاف نهاية يف ولكن
جويل السيد بدأ الساعة، ربع ملدة ثواٍن، عرش حوايل من فرتات عىل التَّكرار، يف الرتنيمة

بامللل. يشعر
تجاهل املرئي، غري املرتنم لكن النوم. إىل وعاد القدر.» بهذا سأكتفي هنا، «إىل فقال:
ثَم وِمن — الغثيان حد إىل الواقع، يف — ليب) وآد كابو (دا الرتنُّم يف واستمر مالحظته،
عىل مناسبًة تعليقاٍت اعتربه ما وأبدى الرسير، يف جلس البداية ويف جويل. السيد انزعج
بمثابرة الرتنيمة استمرار مع ذلك، وبعد املؤدي؛ إىل الشخصية اإلشارات بعض مع األداء،
رف عىل املوضوع التمثال نحو برشاسة وأرسع قفز الكنيسة، جرس مثل فيها هوادة ال

املدفأة.
الغريب ومن «اخرس!» املرئي: غري الببغاء وجه يف قبضته يهز وهو مزمجًرا وصاح
بعَض هناك أن يبدو إذ الفور. عىل توقفا قد الطبول وقرع الرتنيم من كالٍّ إن نقول أن

مرتجًما. تتطلب ال التي الكالم أشكال
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رئيس زوجة كانت التايل، اليوم صباح يف اإلفطار غرفة جويل السيد دخل عندما
لتُحيي تفعله عما مؤقتًا توقفت لكنها املتبَّلة، الضأن كالوي من طبًقا لزوجها تُقدِّم الكنيسة
لكنه املنضدة، ساق يف كاملعتاد ركبته وارتطمت جويل السيد جلس جامدة. بنظرة املساعد
وصاحت مندهًشا، الكنيسة رئيس فحدَّق اإلطالق. عىل معتادة غري بعبارات األمر عىل علَّق

شديدة: بلهجة بوديل السيدة
«… تجرؤ كيف جويل، «سيد

خالله حدق مميت، صمٌت ذلك تال املساعد. انتباه لفتَت أن بعد الحد، هذا عند توقَفت
رأس قطع خارقة وبرباعة سكينًا، انتزع وفجأة مسلوقة. واحدة بيضة يف جويل السيد
واحد يشء هناك كان وإذا املكشوف. التجويف يف بفضول أطل ثم واحدة. برضبة البيضة
وعندما نضجها؛ يكتمل لم مسلوقة بيضة فهو آخر، يشء أي من أكثر جويل السيد يكرهه

تشاؤم. يف عبس صاٍف، سائل يف تطفو صفراء ُكرة عينه واجهت
الغرفة. عرب وقذفها كأسها، من البيضة وانتزع إلهي!» يا «ِنيئة، أجش: بصوت صاح
زوجته، نظرة تتبَّع ثم فاه، فاغًرا صامتًا مساعده، يف الكنيسة رئيس حدَّق ثواٍن، لعدة
ويف املصمم. فيه يُفكر لم جديد شكل عليه ظهر الذي األقحوان ورق عىل الحائط، يف فحدق
املتبلة. الضأن كالوي طبق يف شوكته وغرس الطاولة عرب يده جويل السيد مد ذلك، غضون
من يحصل أن متلعثًما حاول خسارته، واكتشف حوله الكنيسة رئيس نظر عندما
يكن لم املضغ، بفعل مرتبطة الكالم أعضاء أن بما ولكن حدث. ملا تفسرٍي عىل املساعد
متحررتنَي، اللحظة تلك يف عيناه كانت ذلك، ومع عليه. باإلجابة له يسمح وضع يف املساعد
كرسييهما فوق من وزوجته الكنيسة رئيس قيام إىل فيهما املتجربة النظرة أدت وقد
الطعام عىل واستحوذ اكرتاث، بعدم جويل السيد إليهما نظر الباب. نحو بحذر والعودة
وأفرغ الطبق، يف ما كل وأكل القهوة، من وآخَر الشاي من كوٍب َملء يف رشع حيث كله،
بقرقشة العمالقة املأدبة ختم البسيطة، األشياء هذه أكل أن وبعد املحمص، الخبز رف
أبًدا يشعر ولم اإلفطار، بهذا استمتع مثلما بإفطار أبًدا يستمتع لم السكر. إناء محتويات

املرة. هذه فعل كما والسعادة بالرضا
كان حيث امللعب، إىل خارًجا سار املائدة، بمفرش املبتسمتنَي شفتَيه مسح أن بعد
جوبليت السادة كان ظهوره، لحظة ويف الدروس. إىل توجيههم يتم أن ينتظرون األوالد
املشاِهدين حلقة عرب املساعد فسار لة. املؤجَّ العدائية األعمال استئناف يف يرشعان وبايلز
يتفوَّه لم ألنه نظًرا ولكن قصرية، هدنة إىل وصوله أدى رشس. بإحساٍن للمتعاِرَكني وابتسم

جوبلت. جانب من أولية برضبة املعركة استُؤنَِفت فقد احتجاجات، بأي
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رجل. يا اركله جوبلت، يا هكذا «ليس يصيح: وهو وحشية ابتسامة املساعد ابتسم
معدته.» يف اركله

اركله؟» قلت هل سيدي؛ يا عذًرا «أستميحك بذهول: معلمه إىل ينظر وهو جوبلت قال
هكذا!» املعدة. يف «نعم، املساعد: زمجر

وألقى األمام، إىل واندفع بايلز، بطن عىل الالمعة عينه وثبَّت خطوات، بضع تراجع
هائلة. ركلة وأطلق كتفه، فوق من مرئية تقريبًا أصبحت حتى الخلف إىل اليمنى بقدمه
السيد قدم أن النتيجة وكانت بالطبع. ذاته بايلز وكذلك مكانها؛ يف تكن لم بايلز معدة لكن
جويل. السيد ثقل مركز معها حاملة الهواء يف طارت مقاومة، أي تُقابل لم التي جويل،

اندفع حيث خاليًا. امللعب وجد متوعًدا، حوله ونظر قَدميه عىل املساعد وقف عندما
برسعة. الجدران بقيتهم تسلق بينما املفتوح، املدرسة باب عرب التالميذ من مذعور حشد
الوقت يف لكنه املدرسة، لفتح حان قد الوقت كان أجش. بصوت جويل السيد فضحك
الشارع. يف وتجول القرية، إىل ومىش البوابة، من فخرج الدراسة. إىل يميل يكن لم الحايل
إنه للقول داعي ال الذي الفيلسوف، ذلك القرية. ملحد قابل الصغري، الجزار دكان وأمام

بالكلمات: املساعد لتحية ودائمة ثابتة مزحة لديه وكانت كإسكايف، يعمل
مع بيج.» سيد يا الخري «صباح بأدب: جويل عليه يرد ثَم وِمن جويل!» حال «كيف
الجزار نحو عينَيه ه ووجَّ الثابتة، بالصيغة النطق يف الصباح هذا فرشع للقبعة. مهذبة ملسة
وصاح: فجأة املساعد عليه انقلب ذلك، من وبدًال تأِت. لم املتوقعة االستجابة لكن ب. املرتقِّ

أسيادك.» إىل تتحدث عندما الحرشة، أيُّها سيدي»، «يا «ُقل
للحظة. فقط لكن للحظة؛ الكالم عن عاجًزا املذهول اإلسكايف كان

«… ماذا حقري، ضئيل لَقسٍّ سيدي» «يا أقول أنا «ماذا! قائًال: صاح إذ
ورفع املفتوحة، الواجهة عرب ودخل املتجر. إىل بخفة وتوجه جويل السيد استدار هنا
نحو عالية برصخة واندفع رأسه، فوق عاليًا وأرجحه مسمار، عىل معلًقا كان ساطوًرا
الجسد. غائب جعله الذي األمر الذهن، حارض كان بيج السيد لكن أهانه. الذي اإلسكايف
جاحظتنَي بعيننَي النظر يسرتق وراح الباب، مزالج وأغلق منزله، إىل الفور عىل هاربًا فاندفع
الجزار خرج األثناء، هذه ويف املساعد. قبعة تاج عىل األول الطابق نافذة من مذهولتنَي

الخلف. من املساعد نحو واقرتب متجره، من غاضبًا
فجأة توقف لكنه «… الساطور بهذا تفعل ماذا هنا، «تعاَل أجش: بصوت وصاح

جم: بأدب وتابع رأسه، جويل السيد أدار عندما
فضلك.» من تكرمت إذا الساطور؟ ذلك ترتك أن سيدي يا يُمكنك «هل
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ذلك، بعد مالكه؛ يَدي نحو الكبري الساطور وقذف غاضبًا هديًرا جويل السيد أطلق
بقفزة بابه عتبة التاجر أخىل ذلك إثر عىل عاٍل، بصوت جويل ضحك الجزار، ابتعد عندما
املساعد وجه له أظهرت مرعوبة نظرة للخلف نظر لكنه خلفه. الباب نصف ورضب واحدة
من تقرتب وهي الضئيل الجسد ذات شيبتون دوركاس اآلنسة رأى كما يبتسم، وهو

الشارع.
اإلطالق. عىل باالبتسام. يكتِف لم لكنه يبتسم. وهو ملقابلتها، األمام إىل املساعد هرول
مذهولتان وعيناه نافذته من انحنى الذي بيج، للسيد حتى مسموًعا لها تحياته كانصوت إذ

مىض. وقت أي من أكثر
هكذا أتصيح دهاك؛ الذي ما ديوداتس! يا ا «حقٍّ املصدومة: دوركاس اآلنسة صاحت
فاجأها الشوق عن جديد بتعبري الحد هذا عند احتجاجاتها انقطعت «… الشارع وسط يف

دهشة. يف يشهق بيج والسيد يده، بظهر فمه يمسح الجزار جعل مما جويل، به
وهي ديوداتس!» يا نفسك وتماَلْك اهدأ «اهدأ، خجًال: احمرت التي دوركاس صاحت
مفاجئ: اسرتاتيجي بإلهام أضافت ثم ُهيام. يف بها يُمسك وهو قبضته التملُّصمن تُحاول

الوقت.» هذا يف املدرسة يف تكون أن يجب أنك املؤكد من ذلك، عىل «عالوة
اإلطالق عىل ا مهمٍّ ليس «هذا مفتوحتنَي: بذراَعني نحوها يتقدم وهو جويل قال

املشاكسني.» بالصبية يعتني أن يُمكن بود العجوز ألن عزيزتي؛ يا
تتجاهل أال يجب لكن «أوه، للخلف: ترتاجع تزال ال وهي دوركاس اآلنسة قالت

إلرضائي؟» فقط املدرسة، إىل تعود أن يُمكن هل ديوداتس، يا واجباتك
ذلك، يف ترغبني كنت إذا حبيبتي، يا «بالتأكيد بشهوانية: لها ينظر وهو جويل أجابها
القرية شارع رن أخرى ومرة أخرى.» واحدة عىل أحصل أن يجب ولكن الفور، عىل سأعود

الزنجبيل. برية زجاجة فلني من طقطقة يُشبه بصوت
واملقيت املألوف بالهدير دراية عىل جويل السيد أصبح املدرسة، من اقرتب وعندما
غاضب بتأكيد معلنًا املدخل، يف يقف وهو بوديل، السيد سمع حيث األصوات. من للعديد
يستجب لم بينما املفتوحة؛ بيده املكتب يصفع ورآه املخزي»، الضجيج بهذا يسمح لن «أنه
مجموعة من مكونة جوقة مثل الضجيج إحداث يف واستمروا التالميذ، من أيٌّ لوعيده
مقربة مثل صمت يف املكان غرق لحظة ويف حوله. ونظر جويل السيد دخل ثم عنزات.

مرصية.
ومع التالية. القليلة األيام يف حدث ما تفاصيل بذكر لنا تسمح ال القصة مساحة إن
للمساعد عامٍّ باحرتام شعوٌر بوبهام قرية يف نشأ قد إنه باختصار نقول أن يُمكننا ذلك،
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اللحظة تلك حتى كانوا الذين القرية، أهل أصبح إذ خرافية. برهبة يمتزج الحجم، ضئيل
وأصبح منهم؛ جويل السيد اقرتاب عند قبعاتهم بخلع يُسارعون سلوكهم، يف متساهلني
من الخالية البعيدة الرتابية املدقات ويُفضل القرية، شارع يف السري يتجنَّب بيج السيد
إىل هة موجَّ القس، بيت إىل كهدية الضأن طحال من قطع إرسال الجزار واعتاد األشجار،
تبنَّى جويل، له هها وجَّ التي اللكمة من عينُه تعاَفت عندما الحداد، وحتى جويل، السيد

واسرتضائيٍّا. دمثًا سلوًكا
(عىل جويل السيد من معلن غري استياءً تُضِمر بمفردها، الكنيسة، رئيس زوجة كانت
املقدَّد الخنزير ولحم الضأن كالوي وجبات تقديم ألمر ظاهريٍّا منتبهة كانت أنها من الرغم
فشلت ُخططها لكن الِرشه؛ مساعده من التخلص عىل الكنيسة رئيس حثت وقد إليه)،
الذي املساعد، مع املوضوع فتح عىل مبدئيٍّا تجرأ الكنيسة رئيس أن فصحيح ذريًعا؛ فشًال
متجر من اشرتاها قد كان ضخمة جيب بسكني رصاص قلَم يشحذ وهو عابًسا استمع
وأصبح تشتَّت قد ذهنه وألن مطلًقا. حديثه يُكمل لم الرئيس لكن ديلربي؛ يف السفن معدات
الخاصة، دهشته أثار بشكل نفسه، وجد الغامض، جويل السيد أسلوب بسبب ربما مرتبًكا،
السيد أرص عرض وهو السنة، يف إضايف كراتب جنيًها عرشين َقبول عىل املساعد يحثُّ

الفور. عىل به عقد كتابة عىل جويل
ألنها دوركاس. اآلنسة كان العامة الرهبة تلك يف يُشارك لم الذي الوحيد الشخص
أكثَر تحرتمه كانت لكنها املشمسة»، الساعات إىل فقط «تُشري الشمسية، الساعة مثل كانت،
معجبة أنها إال أفعاله، لشائعات واستنكارها دهشتها من الرغم وعىل آخر. شخص أي من

بشجاعته. الخفاء يف
حافل صباٌح جاء أن إىل ملحوظ. بشكل جويل السيد وزن وازداد األيام مرت وهكذا
نصه: هذا املبوبة؛ اإلعالنات يف إعالن عىل الجريدة، قراءة أثناء عيناه، وقعت إذ باألحداث؛

لببغاء الربونز من صغري تمثال عىل يعثر ملن جنيهات؛ عرشة قدرها مكافأة
أعاله املكافأة تُدَفع البوصة. ونصف بوصتنَي ارتفاعه يبلغ مربعة؛ قاعدة عىل
صورة لديه الذي الربيطاني املتحف يف األفالم قسم أمني ِقبَل من املالك عن نيابًة

التمثال. ووصف

مجرد إنه املطاف؛ نهاية يف ولكن الببغاء. بذلك بشدة مرتبًطا جويل السيد أصبح لقد
املتحف أمني وجد اليوم، ذلك عرص ويف كبري. مبلغ هو جنيهات عرشة بينما جميل، غرض
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عرشة بإعطائه عجل عىل قام وقد املظهر، رشس الحجم ضئيل َقس مواجهة يف نفسه
سطوة عىل كمثال يحكي، أن اعتاد هذا، يومنا وحتى الوصف؛ من التحقق بعد جنيهات

املبلغ. أعطاه عندما األفضل إىل ملحوظ، بشكل القس، ومظهر سلوك تغري كيف املال،
يحمل وهو بوبهام. قرية يف جويل السيد ظهر االنتهاء، العرصعىل فرتة شارفت وبينما
بعض من يُعاني أنه بدا بحيث منتفخة جيوبه وكانت ذراعه، تحت ضخًما ورقيٍّا طرًدا
استعد الذي بيج، بالسيد فجأة التقى الجدار، عبور ُسلَّم وعند املعروفة. غري التشوهات
وتمنَّى لطف بكل قبعته املساعد رفع عندما حرفيٍّا بالذهول أُصيَب لكنه الفوري، للهرب
املساعد رأى عندما دقائق، بضع بعد أكثر اشتد بيج السيد ذهول لكن سعيدة». «ليلة له
ألن األطفال. من حشد حوله تجمع وقد ركبتَيه، عىل املفتوح والطرد الباب عتبة عىل جالًسا
الدوارة واأللعاب الدمى توزيع يف منخرًطا كان عذوبة، االبتسامات أكثر مع جويل، السيد
وكرات الثور عني حلوى بتوزيع ذلك وأتبع الصغرية، الخشبية والخيول القفز وحبال
إنه حتى تنضب، ال التي جيوبه من أخرجها التي الشهية، الحلويات من وغريها الرباندي
ثم مهذبة، انحناءة مع املتفلسف اإلسكايف َقِبلها والتي سكَّر، عصا نفسه بيج للسيد قدَّم
فيه يُفكر ظل وربما العجيب، األمر هذا يف بعمق تأمل لكنه الحائط. عىل ذلك بعد ألقاها

اآلخرين. بوبهام سكان مع
الرجال أكثر ليُصبح أخرى مرة جويل السيد عاد اللحظة، تلك منذ أنه، من الرغم وعىل
بُخطاه تُحيط لة املبجَّ الرهبة واستمرت حارضة؛ ظلت السابقة أفعاله هيبة فإن ا، وودٍّ لطًفا
املنزل؛ داخل نصيبه من املقدَّد الخنزير ولحم الضأن كالوي أطباق كانت كما املنزل، خارج
ديوداتسجويل؛ السيدة لتُصبح دوركاسشيبتون اآلنسة فيه تحوَلت الذي الوقت جاء أن إىل

جويل. السيد زوجة
وسط أيًضا، ولكن والرهبة التبجيل وسط فقط ليس يسري، أصبح اللحظة تلك منذ إذ

والضياء. الزهور
الرف عىل يجده أن يُمكن الببغاء، عن املزيد معرفة ويودُّ فضولُه يدفعه ملن مالحظة:

تاريخه: ترسد التي الكبرية الوصفية الالفتة ويقرأ أفريقيا، غرب قسم يف املناسب

لكبري ملًكا السابق يف التمثال هذا كان ببغاء. شكل عىل الربونز من ذهبي وزن
وكان الببغاء. هي عشريته تميمة كانت الذي تيا، أمانكوا األشانتي، محاربي
كان للحرب، حملة يف يخرج وعندما سحر، أو كتعويذة معصمه، حول يرتديه
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املذهب، الخشب من ومصنوعة مكربة منه، نسخة يحمل به الخاص املنادي
الرسمي. شعاره ويردد املسرية ويتقدم

يتكون مميًزا، شعاًرا األشانتي ُمحاربي ِمن لكلٍّ أن هنا ح نُوضِّ أن ويُمكن
ويستمر الحرب، مسرية يبدأ عندما أمامه املنادي بها يُنادي قصرية، جملة من
بالطبول. يعزف يُحاكيها بلحن تتبع ثم مميز، معتاد تقليد يف تَْكرارها، يف
ُهويَّاتهم كانت الكثيفة، الغابة عرب تتقدَّم املتعددة القوات كانت عندما وهكذا،
تيا أمانكوا شعار وكان الطبول. ألحان صوت خالل البعضمن لبعضهم تتضح
«العبيد إىل ترجمتها يُمكن التي إييس؟» أون ترين. ما ديدي إي «دونكوه هو:
كان ربما ولكن ما، حد إىل لها معنى ال جملة وهي ملاذا؟» يسبونني. (األغراب)

رشير. مغًزى لها
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األول الجزء

حزن يف إلتون توماس سار نوفمرب، شهر يف ورطب دافئ يوم ظهرية من مبكر وقت يف
سماءٌ به تُحيط الذي الصايف األزرق اللون ذي البحر إىل ينظر وهو مارجيت، ساحة عرب
عن الكشف يف للتو املنحرس املد بدأ حيث املرفأ، نحو برصه ه وجَّ ثم صفاءً، أكثُر زرقاء
عدٍد متابعة عرب كآبته من التخفيَف إلتون فحاول كئيبًا، مشهًدا كان لقد املوِحلة. األرض
املشوَّهة ظاللهم تُالحقهم بينما يسريون الذين املتنزِّهني من أقلَّ وعدٍد الصيادين من قليل
من يحتمي وقف أنيقة مالبَس يرتدي رجل عىل عيناه وقَعت ثَم وِمن املبتل؛ الرصيف عىل

سيجار. إشعال من يتمكَّن كي بجداٍر الرياح
جنوب يف بكثرة ينترشون الذين االسكتلنديني أولئك املعارصين الساخرين أحد صنَّف
من ينحدرون الذين وأولئك اسكتلندا من ينحدرون الذين أولئك مجموعتنَي: إىل أفريقيا
األسود الشعر مظهر ويف للرجل، العريض الظهر منظر يف ما شيئًا فإن وهكذا فلسطني.
لقد الواقع، ويف األخري. النوع من اسكتلندي أنه إللتون أوحى الضخمة، والثياب املجعد
إىل دفعه مما مريح، غري نحٍو عىل لديه مألوف الرجل هذا شكل أن يف شكٌّ بداخله تنامى
سحابة نافثًا سيجاره، أشعل أن بعد الجدار عن الرجل ابتعد ومراقبته. خطواته إبطاء
استدار ثم عليه. مكتوبًا شيئًا وقرأ جيبه، من مظروًفا سحب ثم اللون، األزرق الدخان من
الشخصالوحيد كان ألنه ونظًرا الكافية. بالرسعة ليس ولكن إلتون، فعل وكذلك — برسعة
يَكد لم لكنه ببطء، إلتون ابتعد الفور. عىل الرجُل رآه فقد الخالية، الساحة تلك يف املتواجد
يعرفه الذي الصوت وسمع كتفه عىل عة املتوقَّ بالصفعة شعر حتى خطوات عرش يسريُ

جيًدا.
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توم.» يا تتجاهلني أن تُحاول كنت أنك أُراهن «اللعنة، الرجل: قال إذ
جوردون! يا «مرحبًا وقال: سيئًا، كان تمثيله لكن ُفوِجئ قد كان لو كما إلتون التفت

هنا!» يراك أن يتوقع كان من عجبًا؛
واضح؛ هو كما أنت، ليس «بالتأكيد يقول: وهو سمجة ضحكة جوردون ضحك
عىل تسري األمور أرى أن وخاصة أراك، أن يُسعدني بينما هنا. لرؤيتي سعيًدا تبدو ال فأنت

معك.» يُرام ما
بذلك؟» تقصد «ماذا إلتون: سأله

لعني.» دوق مثل بالبحر، مستمتًعا الشتوية تقيضعطلتك أنك «أقصد
إجراء إىل اضُطِررت أنني لدرجة ا جدٍّ مرهًقا كنت لقد عطلة، يف لست «أنا إلتون: قال
يوم.» كل كاملة ساعات سبع ملدة عليه وأعمل معي، عميل أحرضت لكنني التغيري؛ من نوع
أحرضت لقد الدَّءوب! العمل يُضاهي يشء ال النملة. مثل صحيح. «هذا جوردون: قال
مكتوب هو ما تعرف وأنت ختم. عليها الورق من صغرية ُقصاصة أيًضا؛ أنا معي عميل

توم.» يا فيها
كذلك؟» أليس الغد، هو السداد موعد ولكن «أعلم.

الشهر. من العرشين تحديًدا، اليوم هو السداد موعد إن عليك! هللا لعنة كذلك، «أليس
تحصيٍل عمليَة لديَّ وألن التواريخ، تحديد مسألة يف بَضعفك ملعرفتي هنا. أنا السبب لهذا
عن الناتجة الرضورية غري النفقات عليك وأُوفر آتي، أن قررت لذا كانرتبري؛ يف صغريًة

النسيان.»
عابًسا. وجهه فأصبح التلميح، إلتون فهم

عليها أحصل ولن نقود، لديَّ ليس ا. حقٍّ أستطيع ال جوردون؛ يا السداد أستطيع «ال
اآلن.» عليها أعمل التي الرسومات مجموعة مقابل أجري عىل أحصل أن قبل

متربًما: يمطُّهما وهو الغليظتنَي شفتَيه بني من السيجار ينتزع وهو جوردون، صاح
وتخفض البحر، شاطئ عىل جوالت يف نقودك تُهِدر ذا، أنت ها لألسف! يا ولكن «أوه،

السنة.» يف إسرتلينية جنيهات أربعة بمقدار واحدة برضبة دخلك
ذلك؟» سيحدث «وكيف قائًال: بالتوضيح إلتون طالبه

عىل صغرية فائدة هناك عميل! غري رجل من لك يا «عجبًا؛ مستنكًرا: جوردون قال
فسيُضاف تُسدد، لم وإذا عرشون. فهو اآلن، سدَّدته إذا جنيًها. العرشين ربع مقدارها املبلغ
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تقتصد أن تُحاول ال ملاذا السنة. يف أخرى جنيهات أربعة عليك ويُصبح الدين أصل إىل
العزيز؟» الصبي أيها هذا، من أكثر

بفعل املزرقِّ املمتلئ الوجه ذلك إىل أمامه؛ الذي الدماء مصاص إىل بازدراء إلتون نظر
الحمراء والشفاه املتديل، واألنف السميكة، السوداء والحواجب الكثيف، الذقن شعر حالقة
إال الطباع، هادئ رجًال كان إلتون أن من الرغم وعىل السيجار، عىل تقبض التي الغليظة
غري متعة مستشعًرا البرش، يُشبه ال الذي الوجه ذلك يرضب أن يف عارمة برغبة شعر أنه
كل يقول أن يستطيع ال اإلنسان ألن رده؛ يف األفكار هذه من شيئًا يُظهر لم لكنه مألوفة.

بكلمة. يُدمره أن يُمكن لدائن يتمنى ما
فأنا الوقت؛ من القليل أعطني جوردون، يا عيلَّ ا جدٍّ قاسيًا تكون أال «يجب فقال:
بوليصة أقساط وأُسدد كسبه، يُمكنني قرش كل أكسب تعلم. كما بُوسعي، ما كل أفعل
أسبوَعني، أو أسبوع غضون يف العمل هذا مقابل نقود عىل وسأحصل بانتظام. التأمني

األمر.» تسوية يُمكننا ثَم وِمن
منظرهما وكان الرشق، باتجاه ببطء الرجالن وسار الفور، عىل جوردون يردَّ لم
شاحب واآلخر الثراء؛ سمات عليه تبدو مرح، متأنق، فأحدهما الفضول؛ يُثري املتناقض
الالمعة، الحواف ذات والقبعة املرقع والحذاء املزغبة غري الناعمة املالبس بتلك وبدا ومكتئب،

الفقر. يُصارع امَلحِتد كريم كشخص
قائًال: جوردون تحدث عندما املرىس، من واقرتبا للتو، الرصيف اجتازا قد كانا

وهو اسرتسل ثم بكثرة؟» املياه ِبَرك تعلوه الذي الرصيف هذا من النزول يُمكننا «أال
الرمال؟» عىل باألسفل نسري أن األفضل من «أليس بعناية: امللمع األنيق حذائه إىل ينظر

الرصيف.» من جفاًفا أكثر وربما فورنس، حتى هنا من بالقطع، نعم «أوه، إلتون: قال
املرىس. خلف املنحدر الطريق عرب نَزال عليه وِبناءً ننزل.» بنا هيا «إذن جوردون: قال
السري وكان األسفلت، مثل وثابتة سلسة املرتاجع املد خلَّفها التي املنبسطة الرمال كانت

بكثري. أمتَع عليها
الدوقات من بضع باستثناء وحدنا، لنا املكان نمتلك أننا «يبدو ساخًرا: جوردون قال

أمثالك.»
بجواره املكتئب الرجل عىل خفي طْرٍف من خبيثة نظرة يُلقي كان حديثه، وأثناء
لكنه لذلك؛ املحتمل الناتج هو وما عليه، الضغط من املزيد ممارسة إمكانية مدى لتحديد
الصمت ساد والكراهية. االزدراء تحمل نظرة إليه إلتون ه وجَّ عندما بوجهه أشاح ما رسعان
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الثقيل الفراء معطف جوردون نقل ثم األخرية؛ املالحظة عىل يردَّ لم إلتون ألن أخرى؛ مرة
الفظيع، اليشء هذا إحضار إىل بحاجة أكن «لم وقال: أخرى. إىل ذراع من يحمله كان الذي

هكذا.» للغاية دافئًا سيُصبح الجو أن أعرف كنُت لو
قليًال؟» عنك أحمله «هل بطبعه: املهذب إلتون سأله

مع التعامُل الصعب من حيث العزيز، الصبي أيها سمحت «إذا جوردون: أجاب
واحد.» آٍن يف وسيجار ومظلة معطف

قال: عميًقا، شهيًقا وأخذ ظهره نَصب أن وبعد ارتياح، تنهيدة مع املعطف فأعطاه
توم؟» يا اآلن التحسن يف بدأت قد أحوالك أن «أفرتض

اململ.» الشاق العمل نفس إنه «ال، أجاب: ثم إحباط يف رأسه إلتون هز
اكتشاف يف بَدءوا قد أنهم املؤكد من «لكن املقنعة: املستشار بنربة جوردون قال

اآلن.» مواهبك
الحقيقة أدركوا وقد موهبة، أي لديَّ ليس ترى، كما املشكلة، هي «هذه إلتون: قال

ثابت.» أسبوعي أو شهري راتٌب يل وليس باليومية، عامل مجرد أنا طويلة. فرتة منذ
يرونها.» عندما املوهبة يُقدرون ال املحررين إن القول «تقصد

وجودها.» عدم جهنمي بشكل يُقدرون لكنهم أعرف، «ال إلتون: قال
برهة: بعد قال ثم متأمًال. حاجبَيه ورفع الدخان من عظيمة سحابة جوردون نفث
عتيقة إنها أتعلم؛ أعمالك. من بعًضا رأيت لقد عادلة؟ فرصة تمنحهم أنك تعتقد «هل
يشء العجوز؛ الفتى أيها مرًحا أكثَر حيوية؟ أكثر شيئًا تُجرب ال ملاذا للغاية. ومتزمتة
مع عالية كعوب العجوز؟ الفتى أيها أعنيه، ما أتفهم عالية. كعوب ذات وأحذية بسيقان
إعجابهم، يُثري أن يجب هذا الكاحل. عند منة السِّ مفرطة ليست ولكن جميلة ممتلئة سيقان

كذلك؟» أليس
مي «هولد مجلة يف تُنَرش التي الرسومات يف تُفكر «إنك بازدراء: وقال إلتون عبَس
يف فرنيس بحذاء مقلوبة شمبانيا زجاجة يرُسم أن أحمق ألي يُمكن مخطئ. لكنك أب»،

نهايتها.»
الحمقى من النوع هذا أن أتوقع لكنني العزيز، الفتى أيها شك، «ال جوردون: قال

النقود.» يكسب كيف يعرف
باألسف شَعر ثم جيًدا.» ذلك يعرفون الحمقى من الكثري أن «يبدو بحدة: إلتون قال
فهم قد أنه إىل يُشري وجهه تعبري وكان لطيًفا، رجًال ا حقٍّ يكن لم جوردون ألن تحدث؛ ألنه

صمت. يف الرجالن سار أخرى، مرة لذا، الجملة. بهذه هو يقصده إلتون أن
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كومة تحت من وهناك، باألعشاب، املغطاة الصخور حافة إىل خطواتهما قادتهما ثم
مرفوعة. بمخالَب وهدَّدهما كبري أخرض سلطعون انطلق الطافية، البحر أعشاب من عالية
بصوت وتساءل بمظلته، نخسه ثم طفولية، بدهشة املخلوق يف وحدق جوردون فتوقف
من منزعًجا كان لو كما السلطعون، انطلق وفجأة كطعام. لتناوله يصلح كان إذا عما عاٍل
بركة غطسيف ثم الخرضاء، بالطحالب املكسوة الصخور فوق يتجول وبدأ وابتعد االقرتاح،
الربكة، حاَفة إىل وصل حتى الزلقة، الصخور عىل متمايًال جوردون الحقه عميقة. كبرية
ا مهتمٍّ كان لقد فضول. يف العشبية الحافة وسط بمظلته يتفحص وهو فوقها، انحنى التي
النتيجة كانت ثَم وِمن عليه. يقف الذي الزلق للسطح ينتِبه لم أنه لدرجة بطريدته ا جدٍّ
توازنه، استعادة حاول وعندما األمام، إىل االنزالق يف فجأة قدَميه إحدى بدأت إذ كارثية.
املياه فتناثرت توازنه، الستعادة محموم بشكل كافح للحظة، الفور. عىل األخرى تبَعتها
الطيور َجَفلت ذلك، وبعد الحافة. يرقصعىل كان لو األرضكما يدهس وهو قَدَميه، تحت
السيد ووقع الصخور، عرب عاجيٍّ مقبض ذات مظلة وحلَّقت رعب، صيحة بفعل البحرية
رد أما معلوم. غريَ السلطعون فعل رد كان الربكة. من جزء أعمق يف جوردون سولومون
عريس مثل وقعته، من نهض عندما ولكن، للنرش؛ مناسب غري فهو جوردون السيد فعل
الهسترييا. حافة عىل إلتون جعلت التي الصفات من بوفرة مشاعره عن عرب متأنِّق، بحر
أن من بدًال يشء أيَّ ليقول فقط معطفك.» أحرضت قد أنك الجيد «من إلتون: قال
يُمكن رد أيَّ يَُرد لم األقل، عىل — العربي الرجل يردَّ لم للغاية. مربر ضحك يف ينفجر
ِذراَعيه ا مادٍّ يَرتديَه، كي له إلتون بَسطه الذي املعطف نحو مال ولكنه — حرفيٍّا هنا ذكره
املظلة الستعادة إلتون سارع وزرَّره، املعطف ارتداء عىل إلتون ساعده أن وبعد املتقطرتنَي.
إياها مستخدًما انحنى املظلة، أحرض أن وبعد عريضة)، ابتسامة يف رغبته ليشبع (وأيًضا

الربكة. سطح فوق تطفو كانت التي القبعة استعادة يف
موقفا انعكس فقد دقيقتنَي. أو دقيقة آخَر أحدثَته الذي التغيريُ ذلك املدهش من كان
مقارنة برشاقة يسري كأنه إلتون بدا البالية، مالبسه من الرغم عىل إذ تماًما. اآلن الرجَلني
معطفه أعماق إىل متقلًصا قصرية، بائسة بخطوات بجانبه يسري الذي املرتجف برفيقه
بشكل الكون يلعن وهو اه خدَّ انتفخ وقد قوقعته، يف مذعور حلزون مثل به، يتدثَّر الذي

املصطكَّة. أسنانه به له تسمح ما بقدر عام
مالحظات أيِّ تباُدل املرىسدون بجوار املنحدر طول عىل لبعضالوقت مِرسَعني سارا
هذه يف وأنت السفر يُمكنك ال جوردون؟ يا ستفعل «ماذا إلتون: سأل فجأة ثم أخرى؛

الحالة.»
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لديه كان إذ مليٍّا؛ إلتون فكر املالبس؟» بعض إقرايض يُمكنك «هل جوردون: سأله
بحالة عليها الحفاظ عىل يحرص وهو يرتديها، التي تلك من أفضل وهي أخرى، بدلة
الذي الرجل إىل بارتياب نظر ثم الئًقا. مظهًرا تتطلب التي املناسبات يف يرتديها كي جيدة
كانت مما أسوأ معاملة تتلقى أن املحتمل من العزيزة البدلة أن ما شيئًا وأخربه بجانبه

مبللة. مالبس يف يرحل الرجل برتك له يسمح ال ضمريه لكن عليها. معتادة
حجمك، تُناسب ال وقد بأناقتك، تليق ال بالتأكيد وهي احتياطية؛ بدلة «لديَّ له: فقال

ساعتنَي.» أو ساعة ملدة تحملها عىل قادًرا ستكون أنك أظن لكنني
يبعد كم أناقتها. مدى يُهمني ال لذا جافة، ستكون حال أي «عىل جوردون: تمتم

هنا؟» عن منزلك
صغري منزل يف صغرية غرفة يف يسكن لكنه منزًال؛ يمتلك إلتون يكن لم األمر واقع يف
وال املدينة. من القديم الحي يف مسدود ضيق زقاق نهاية يف الصوَّان الحجر من مبنيٍّ عتيق
دخولها يُمكن بل باب؛ طرق أو جرس رن مثل رسمية مقدمات أيَّ للغرفة الدخوُل يحتاج
ضيقة، ِخزانة باَب يُشبه ما باب وفتح صغرية، غرفة عبور ثم الشارع، عىل يُطل باب عرب
واجهة. عىل ع متوقَّ غري بشكل تُِطل وكانت للغاية، وضئيل ضيق سلم درجات صعود ثم
وهذا نفسه؛ الوقت يف وجلوس نوم غرفة إىل الرجالن وصل اإلجراء، هذا باتباع ثَم؛ وِمن
أيًضا. جلوس غرفة إىل تتحول الرسير عىل بالجلوس ولكن نوم، غرفة كانت أنها يعني

ترن أن عليك أنَّ «أعتقد يقول: وهو باشمئزاز حوله ونظر خدَّيه جوردون نفخ
العجوز.» الصبي أيها الساخن، املاء بعض وتطلب الجرس

أن تُريدني الذي ذلك جرس أي الجرس! «أرن صاح: ثم عاٍل بصوت إلتون ضحك
عَرصناها إذا املاء عىل منه نحصل أن يحتمل الذي الوحيد اليشء هي مالبسك إن أرنَّه؟

بقوة.»
الخادمة.» استدِع «حسنًا، جوردون: قال

مالكُة فقط هناك خدم. هنا يوجد ال العزيز، رفيقي «يا وقال: أخرى مرة إلتون ضحك
عالوة السلم، صعود يُمكنها ال بحيث للغاية بدينة إنها إذ أبًدا؛ هنا إىل تصعد ال وهي املنزل
جسمك فت جفَّ إذا بخري فستُصبح أنت أما بنفيس. بغرفتي أعتني فأنا لذا عرجاء. أنها عىل

جيًدا.»
األدراج خزانة من إلتون أخرج بينما يتململ، وهو معطفه وخلع جوردون، تأفَّف
ابتسامة مع منها بقطعة جوردون فأمسك الالزمة. الداخلية واملالبس املوعودة البدلة

شديد. بازدراء يرمقها وراح سخرية،
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أن ح املرجَّ من ليس إذ عليها. تمييز عالمة وضِع إىل بحاجة لست أنك «أرى قال: ثم
أحد.» فيها يطمع

الناعمة الداخلية املالبس من يشء كل يف أسوأ كانت الداخلية املالبس تلك أن املؤكد من
يُواسيه كان ما وهو جافة أنها فقط؛ واحد بيشء تتميز لكنها يخلعها، كان التي الفخمة

املخزي. التغيري هذا لتقبُّل
بينما ألنه الرجَلني؛ جسَدي بني االختالف من بالرغم بعيد حدٍّ إىل املالبسمالئمة كانت
أصبح عريًضا رجًال إلتون كان سمينًا، أصبح ثم األساس يف نحيًفا رجًال جوردون كان

الحجم. يف متقاِربنَي جعلهما ما، بطريقة وهذا، نحيًفا.
جيوبه من األشياء مختِلف نقل يف جوردون حذر والحظ التبادل عملية إلتون تابع
وشاهد العمالت، رنني سمع الذي إلتون؛ يراها أن دون من املستعارة املالبس إىل الخاصة
التي الكبرية الجلدية املحفظة باهتمام والحظ الضخمة، والسلسلة الفاخرة الذهبية الساعة
قد نفسه جوردون أن بسبب بوضوح رآها التي املبلل. للمعطف الصدر جيب من خرجت

محتوياتها. عىل يطمنئَّ حتى وفتحها قرب، عن فحصها
لتعرَّض كذلك، كانت لو عادية؛ جيب محفظة ليست أنها الحظ «لحسن قال: ثم
املياه من إنقاذهما ألستطيع أكن لم آَخران صغريان شيئان أو يشء وكذلك للبلل، إيصالك

اآلن؟» لك أُسلمه هل توم، يا اإليصال عن وبالحديث املالحة.
جوردون: فتمتم نقود.» لديَّ ليس أخربتك؛ كما لكن أردت، إذا «يُمكنك إلتون: قال
صدر جيب الدقة وجه عىل أو صدره، جيب يف املحفظة ودفع مؤسف.» أمر مؤسف، «أمر

إلتون.
يمشيان كانا وبينما ستاره، الليل أسَدل أن بعد يف مًعا الرجالن خرج دقائق، بضع بعد
جوردون؟» يا الليلة املدينة إىل ستذهب «هل إلتون: سأل املسدود، الزقاق من خاِرَجني ببطء
مرسًعا سأذهب ال، مالبيس. بدون الذَّهاب يُمكنني ال ذلك؟ يُمكنني «كيف فأجابه:
يستضيَفني أن عليه سيكون هناك. صغريًا فندًقا عمالئي أحد يُدير حيث برودستريز. إىل

غًدا.» ألخذها أعود أن يُمكنني مالبيس وتجفيف تنظيُف بإمكانك كان وإذا الليلة،
لتناول جوردون، اقرتاح عىل بناءً الرجالن، ذهب الرتتيبات، هذه عىل االتفاق بعد
جوردون، اقرتاح عىل بناء أخرى مرة ذلك، وبعد الشاطئ؛ عىل املطاعم أحد يف الشاي
كينجزجيت. طريق عن برودستريز إىل يُؤدي الذي الجرف طريق طول عىل مًعا انطلقا
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عودتك تكلفة ل سأتحمَّ برودستريز، إىل معي تسري أن «يُمكنك جوردون: قال
اآلخر، الرجل رفقة يف يرغب كان ألنه ليس االقرتاح، هذا عىل إلتون وافق وقد بالقطار.»
القسط. بسداد املتعلقة البسيطة املشكلة يحلَّ أن يف أمل بصيُص لديه يزال ال ألنه ولكن
هذا ويحتقر يكره أنه من الرغم وعىل الفور. عىل املوضوع يفتح لم ذلك، ومع
حثيثًا جهًدا بذل فقد الحايل، الوقت يف رفيقه الرضورة جعَلته الذي البرشي العنكبوت
الرجال معظم مثل جوردون، ألن سهًال؛ يكن لم أمر وهو ممتع. حوار يف معه لالسرتسال
العادية. الحياة شئون إىل مباالة بال ينظر كان املال، جمع مجرد عىل اهتمامهم يرتكَّز الذين
فهو األمور، باقي يف ذوقه إىل وبالنسبة بالفعل، إليه أملح فقد الفني بذوقه يتعلق فيما
بدائيًة األكثُر املتع تلك بعده تأتي ثم ذاته، حدِّ يف كهدف أوًال، املال نفسه. االتجاه يف يكمن
السيد رؤية بمجال يُحيط الذي األفق هو هذا كان رشاءها. املال يستطيع التي وفظاظًة

جوردون. سولومون
املوضوع إىل إلتون يلمح أن قبل طريقهم يف كبرية مسافة قَطعا قد كانا ذلك، ومع

عقَليهما. يف الصدارة يحتلُّ الذي
الوقت من مزيًدا منحي يُمكنك أال جوردون، يا «اسمع طويلة: فرتة بعد قال حيث

الطريقة.» بهذه الدَّين أصل زيادة يف االستمراُر العدل من يبدو ال القسط؟ هذا لسداد
فقط كنت إذا تعلم. كما خطؤك، هذا العزيز، الصبي أيها «حسنًا، جوردون: أجاب

ليحدث.» ذلك يكن لم اعتبارك، يف وتضعها التواريخ تتذكر
جنيًها، خمسني األصل يف منك اقرتضُت لقد لك. أُسدِّده فيما فكِّر «لكن إلتون: قال
من يقرتب هذا التأمني. بوليصة قسط إىل باإلضافة سنويٍّا جنيًها ثمانني لك أُسدِّد اآلن وأنا
رجل مثل عبودية يف أعمل وأنا كسبه من أتمكَّن ما نصف حوايل أي العام؛ يف جنيه مائة
مما الحياة؛ قيد عىل أظلَّ كي يكفي ما يل ترتك فلن ذلك، من أكثر عيلَّ ضغطَت إذا زنجي.

مطلًقا.» لك السداد أستطيع لن أنني ا حقٍّ يعني
أيها السداد، عدم عن تتحدث «أنت بجفاف: جوردون قال ثم لربهة؛ الصمت ساد

األمانة.» إيصال نسيت قد كنت لو كما العزيز، الصبي
نفسه. تمالك لكنه برسعة، غضبُه يتصاعد بينما أسنانه، عىل إلتون جزَّ

أرسلت قد أنك كما الدرجة، لهذه ضعيفة ليست فذاكرتي أنَسه؛ لم «بالطبع أجاب: ثم
السداد.» إنذارات من كبريًا ا كمٍّ يل

مهِمًال رجًال مطلًقا أُقابل لم فأنا توم؛ يا أفعل أن الرضوري من كان «لقد اآلخر: قال
مثلك.» بالتزاماته الوفاء يف
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فصاح: تماًما أعصابه إلتون فقد وهنا
ملعون من لك يا الدماء، اَص مصَّ الطُّفييل أيها ذلك، تعرف وأنت ملعونة! كذبة «هذه

قذر.»
قال: ثم مذهوًال مكانه يف جوردون توقف

رضبًا ألوسعتُك مثلك، وقًحا كنُت ولو هذا. تصورك يف مخطئ أنت صديقي، يا «اسمع
وإهانة.»

فرط من أصابعه يفرك راح بينما أنا!» ترضبني أنت واهم؛ من لك «يا إلتون: صاح
ما كل من غليله تشفي َفعلة ارتكاب عىل يُقِدم أن أوشك وقد األوىل، للمرة ليس الغضب،
لكنك تعلم، كما اآلن، يمنعك يشء «ال صائًحا: فاسرتسل الجشع. املرابي هذا يد عىل عاناه

دمك.» يف ترسي املال عبادة إن إذ معي؛ تتعارك أن من ُجبنًا أكثُر
فسرتى.» وقاحتك؛ استمرَّت «لو جوردون: قال

يف للدماء اصة مصَّ دودة سوى لست أنك أُخربك أن يُسعدني «حسنًا، بربود: إلتون رد
ذلك؟» يف رأيك ما برشية. هيئة

عمًدا إلتون وصفع الطريق، جانب عىل العشب فوق واملظلة معطفه جوردون فألقى
وجهه. عىل

الطويلة العربية األنف عىل اليرسى باليد هائلة لكمة هيئة عىل الفور عىل الرد جاء
واأللم جهة من املرتاكمة والكراهية الغضب كل مع واستمر العراك بدأ وهكذا املقوسة.
كان ذلك، من الرغم وعىل تحركاته، يف بارًعا إلتون كان أخرى. جهة من الحاد الجسدي
التي العقوبة عن النظر وبغض وهياًجا. وتغذية وزنًا األكثر ِلَخصمه املجال يُفسح أن عليه
عىل الوراء إىل يدفعه وراح ثقله بكل عليه وانقضَّ نحوه الغاضب اليهودي اندفع نالها،

األخرض. العشب
وضح يف قبل من ورآها جيًدا املكان حدود يعرف ألنه محذًرا، إلتون صاح فجأة،

النهار.
األحمق!» أيها تراجع جوردون! يا «احرتس

فواصل منه، لإلفالت إلتون من محاولًة ذلك اعترب الغضب، أعماه الذي جوردون لكن
مرة محذًِّرا ورصخ مميت. رعب يف الفور عىل العراك عن توقف إلتون لكن أكثر. دفعه
الوحيد اليشء إلتون فعل برشاسة، ويُهاجمه يدفعه، يزال ال جوردون كان وبينما أخرى،
اندفع إذ الكارثة. حدثت عني غمضة يف وعندئٍذ، األرض. عىل بنفسه ألقى ممكنًا، كان الذي
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إىل وترنح املنبطح، إلتون جسد يف وتعثر الذاتي، القصور بقوة األمام إىل جوردون جسد
بصوت واختلط برسعة تالىش مكتوًما أنينًا إلتون سمع سقط. ثم خطوات، بضع األمام

لجوردون. أثًرا يجد فلم حوله ونظر قَدَميه، عىل واقفا فقفز والحجارة. الرتاب سقوط
الذي الفظيع اليشء بسبب املفاجأة هول من لحظات لبضع مذهوًال وقف ثَم وِمن

السمع. وأرهف للجرف، املرئية غري الحافة نحو برهبة زحف ثم حدث.
طائر ورصاخ الصخور عىل األمواج تكرس صوت باستثناء صوت أي هناك يكن لم
من الرغم فعىل الجرف. ألسفل النظر يُحاول أن املجدي من يكن ولم مرئي. غري بحر
باألسفل. املظلم الشاطئ من الجرف حافة تمييز عىل اآلن حتى قادًرا يكن لم منها؛ قربه
األخرض العشب نطاق فعرب الشاطئ. إىل الجرف من يهبط ضيق منحدر وجود تذكر وفجأة
ويف مرسًعا. وهبط الوعر املنحدر نحو اتجه ثم ومظلته، جوردون معطف والتقط مرسًعا،
عند املظلم الشاطئ وتفحص الناعمة، الرمال فوق هرول ثم اليمني، إىل استدار األسفل،

الجرف. سفح
هو كان التي الصغرية التبة هيئة املظلمة السماء مقابل يف له اتضحت ما رسعان
بقعة الشاطئ ظالم من له اتضحت تقريبًا، اللحظة نفس ويف عليها؛ يقفان وجوردون
أمامه تجسدت يقرتب كان وبينما البيضاء. الصغرية البقع من كوكبة وسط ظلمة أكثُر
غريب. بشكل مشوَّه ورأس ممدودة أطراف مع مخيفة جثة هيئة عىل املظلمة؛ البقعة
عىل أصابعه ووضع املرتهلة بيده أمسك ثم الرجل. اسم ونطق مرتعًدا األمام إىل فتقدم
الجسد كان املشوَّه. الرأس ذلك فعل مثلما الرجل وفاة أكد أن لبث ما ذلك لكن معصمه،
شك أدنى لديه يعد ولم ظهره؛ عىل يقلبه كي الشجاعة لديه يكن ولم وجهه، عىل مستلقيًا
الجثة هذه إىل ينظر وهو املتساقط الجريي الحجر ركام وسط فوقف مات. قد عدوه أن
الجواب جاء املساعدة؟ ويطلب يذهب هل يفعله. أن يجب عما حرية يف متسائًال الهامدة،
يجب الذي الجواب وما الشاطئ؟ عىل الجثة هذه وقعت كيف آخر. سؤال هيئة يف ذلك عىل
رعٌب حدث، مما الرعب بسبب عقله، يف نشأ ما ورسعان املحتومة؟ األسئلة عىل يُقدمه أن

لذلك. نتيجًة يحدث قد مما أكرب
املنحدر أعىل إىل صاعًدا مرسًعا، بالذعر املصاب الرجل انسل واحدة، دقيقة مرور وبعد
أن خشية السمع يسرتق كي آلخر حني من يتوقف وكان مارجيت، نحو وانطلق الضيق
الداخيل. الطريق عرب املدينة ليدخل بالظالم، متسرتًا الطريق عن مبتعًدا وانسل أحد، يراه
الصوَّان الحجر منزل يف غرفته داخل الليلة تلك يف إلتون عينَي النوُم زار بالكاد
حامل عىل وامللقاة وصوله، عند استقبلته التي امليت، الرجل مالبس راحت إذ العتيق.
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للقماش اذة النفَّ الرائحة هاجمته الظالم، ويف الليل. طوال تُطارده تركها، حيث املناشف
عىل شمعته ويُيضء مفزوًعا ينتبه قصرية، غفوة كل وبعد بوجودها، إياه مذكرة املبلل
أفكاره، وراحت الغارقة. املبتلة املالبس تلك عىل املهتز الخافت ضوئها إللقاء فقط عَجل؛
غري املايض من عشوائي بشكل تنتقل الليل، أفكار كدأب عليها، السيطرة يملك ال التي
وبمجرد به. التنبؤ يُمكن ال الذي املستقبل إىل ثَم وِمن املستقر، غري الحارض إىل السعيد
ال، أم حان قد املد موعد كان إذا ما لريى ساعته يف املرة هذه ينظر كي الشمعة أضاء أن
أن من يتمكن لم البحر؛ يبتلعها كي الشاطئ من املرابي جثة املدُّ يسحب أن يف يأُمل وهو
أفكاره خضمِّ ووسط فرتة. عليه ومرت املياه ارتفاع وقت أتى حتى أخرى مرة يسرتيح
هل الجثة؟ عىل يُعثَر عندما سيحدث ماذا وهو مفزعة، الزمة مثل يتكرر وظل سؤال برز
املطاف نهاية ويف بالقتل؟ سيُتََّهم فهل ذلك، حدث وإذا بصاحبها، صلته اكتشاف يُمكن

إفطاره. أحرضت أنها لتُعلن السلم باب املنزل مالكُة قرعت حتى ونام النعاس غلبه
جوردون، مالبس يُخفي أن ينَس لم لكنه مرسًعا. خرج مالبسه ارتدى أن وبمجرد
املظلة ووضع صندوقه، داخل األنيقة وقبعته وحذاءه الثقيل ومعطفه رطبة، تزال ال التي
إىل يصعد قد شخص أي أن من تخوًفا هذا يكن ولم الِخزانة. من مظلم ركن أكثر يف
مبارشة ذهب ثم منه. تمكَّن قد املزعجة ية الرسِّ عىل املجرم ِحرص أنَّ بسبب ولكنه الغرفة،
الذَّهاب عىل حثه يُقاَوم ال دافًعا لكن هناك، إىل قدماه قادته ملاذا يدري يكن لم الشاطئ، إىل
واتجه الصغرية املراكب مرىس نحو فنزل ال. أم هناك تزال ال الجثة كانت إذا ما لريى
أو حولها صغري حشد بوجود مخيف توقع مع الجثة عن وبحث الناعمة، الرمال فوق رشًقا
املنحدرات، سفح من املكان عيناه تفحصت عليها. العثور عن لإلبالغ ذاهب متعجل رسول
من مقرتبًا الرشق، باتجاه يُهرول وهو البعيد، املتكرسة األمواج خط حتى الصخور فوق
اثننَي أو شخًصا وراءه ترك خلفه، املدينة ترك ومثلما إليه. ينظر أن يخىش الذي املكان
منهم أحًدا يرى يعد لم بوينت، فورنس حول استدار وعندما الشاطئ، عىل املتسكعني من
الشاطئ لسان عن املياه انحرست الساعة، نصف من أقلَّ مرور وبعد بمفرده. وتقدم

األمواج. بياض وراء املميت
ُهِرع مرتنَي، أو مرًة أنه، من الرغم وعىل املنعزل، الشاطئ ذلك طول عىل أحًدا يجد لم
يبحث كان التي الجثة فإن البحرية، األعشاب من كومة أو الطافية األخشاب من كتلة نحو
أنفاسه تالحَقت وقد الشاطئ، لسان من واقرتب املنحدر مدخل فاجتاز بعد. تظهر لم عنها
التي الجريي الحجر من الكبرية الكتل رؤية بالفعل بإمكانه كان بخوف. حوله ينظر وهو
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الجرف. قمة يف الكتُل تلك منه تكرست الذي الجزء رأى األعىل، إىل نظر وعندما سقطت،
إذا فيما يُفكر وهو اآلن، أكثَر ببطء السري يف فاستمر للجثة. أثر أيُّ هناك يكن لم ولكن
تجوَّل أن وبعد وعندئٍذ، التايل. الخليج يف يجدها قد أنه أو البحر، إىل انجرفت قد كانت
كهف مدخِل ِسوى تكن لم والتي الجرف، سفح عند سوداء فتحة رأى الشاطئ، لسان حول
الذي الكهف إىل بقلق وينظر الصغري، الخليج ص يتفحَّ وهو أكثر، ببُطء فاقرتب عميق.
محتمًال ذلك كان هناك. إىل انجرفت قد تكون أن املمكن من الجثَّة أن افرتض وقد أمامه.
من مندهًشا وكان مرة ذات زاره ألنه الكهف، هذا إىل كثرية أشياء بالفعل انجرفت لقد ا. جدٍّ
مريحة. غري فكرة كانت لكنها بداخله. تراكمت التي البحر وطرح البحرية األعشاب كمية
الخافتة اإلضاءة يف الفظيع الجثة منظر يرى أن مضاعف بشكل مروًعا األمر سيُصبح إذ
املدخل عند وقف حتى بخطوة، خطوة يجتذبه، املظلم املمر أن بدا ذلك، ومع للكهف.
ملطخة املتعرجة والجدران والسقف ورطبًا، بارًدا غريبًا، مكانًا كان الداخل. إىل ونظر
إللتون، أحدهم حكى مرة، ذات يُغطيه. الذي األشنة نبات مع واألسود باألخرضواألرجواني
موقع وأن األرض؛ تحت بممرٍّ يتصل الذي الكهف، هذا يف يختبئون كانوا املهربني أن
خليج عىل يُِطل الجرف، أعىل موجود ضيق، نفق وهو قائًما. زال ما للمهرب القديَم املراقبة
املراقبة موقع إىل تُؤدي التي دة املمهَّ غري الصعود درجات آثار بعض وحتى كينجزجيت؛
يف إلتون، صعد لقد الواقع، ويف تسلُّقها. الصعب من يكن ولم تتبعها، املمكن من يزال ال
اآلن، ذلك يتذكر وهو س. التجسُّ فتحة خالل من ونظر املوقع ذلك إىل للكهف، األخرية زيارته
الحني. ذلك منذ املحيط طرحه ما لريى عينَيه ويُجهد الظالم، يف بعصبية محدًقا يقف بينما
أصبحت عندما ذلك، وبعد املدخل. قرب الناعمة الرمال سوى يرى يكن لم البداية يف
عىل البحرية األعشاب من كبرية كومة تمييز من تمكن الظلمة، عىل اعتياًدا أكثَر عيناه
ضوء ترك وعندما العشبية، الكتلة عىل مثبتتان وعيناه الداخل، إىل فتسلل الكهف. أرضية
عىل وداست الصلب الرمل قدماه ترَكت وضوًحا. أكثر الكهف ُظلمة أصبحت خلفه، النهار
طقطقة بوضوح يسمع أن اآلن بإمكانه الكهفصار صمت ويف األعشاب، من الرطبة الكتلة
بينما املألوف، غري الصوت إىل لالستماع للحظة فتوقف القافزة. الرمل لرباغيث املطر تُشبه

عليها. عينَيه اعتياد مع رويًدا رويًدا تقل الكهف ظلمة أخذت
قليلة، خطوات بُعد عىل الحشائش من كومة بني فمن الجثة. رأى الفور، عىل وعندئٍذ،
رؤيته وعند النعل؛ عىل الرقعة بسبب ميزه لقد التحديد، وجه عىل هو حذاءه حذاءً؛ رأى
أن إال هنا، يجدها أن ما نوًعا توقع أنه من الرغم عىل توقف. قد وكأنه قلبه بدا للمنظر

املوقف. هول من رعب بصدمة أصابه قد كأنه بدا وجودها
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عندما املنتفخة، األعشاب وكومة الحذاء يف مشدوًها يحدق وهو ساكنًا، يقف كان
تُغني. امرأة صوُت مسامَعه طرق

لربهة التفكري مع لكن الكهف. من الهرب هو األول دافعه وكان مفزوًعا. قفز ثَم وِمن
بصوت طفل ضحكة وتصاعدت الصوت، اقرتاب تزايد وعندئٍذ مجنون. ترصف أنه وجد
يرى أن لحظة أي يف وتوقع للكهف، امليضء املدخل إىل رعب يف إلتون فنظر هادر. عاٍل
بالفعل ُشوهد قد سيُصبح ألنه أمره، فسينتهي ذلك، حدث وإذا الناس. من مجموعة أمامه
عرب مرئي غريَ كان وكالهما املراقبة، وموقع التجسس فتحة تذكر وفجأة الجثة. بجوار
الدرجات. بقايا إىل وصل حتى املبتلة الحشائش فوق مرسًعا وركض فاستدار املدخل؛
نفسها اللحظة يف ضخم، تجويف داخل املوجود املوقع إىل وصل حتى عجل عىل وتسلقها
يقولونه ما ليلتقط السمع أصاخ الكهف. دخلوا قد الغرباء أن األصوات دوي فيها أنبأه التي
ألول سمعه الذي ذلك هو طفل صوت فميَّز أبعد. مسافة إىل سيدخلون كانوا إذا ما ويعرف
من الصدى َرْجُع يرتدد بينما للغاية غريبًا الرفيع صوته لطبقة املجوف الصدى وكان مرة،
مميًزا املرأة صوت كان حني يف الطفل. قاله ما سماع يستطع لم لكنه املتعرجة. الجدران

للغاية. واضحة الكلمات وبدت تماًما،
إىل اخرج ومبتل. بارد إنه تدخل. أال األفضل من عزيزي، يا «ال تقول: كانت حيث

الشمس.» ضوء
بارًدا كان لقد تتخيل. مما أكثر حق عىل كانت املرأة لكن َعداء. الصُّ إلتون س تنفَّ
ضوء إىل الخروج األفضل من لذا السوداء. املتشابكة األعشاب تحت الجسد ذلك ، ومبتالٍّ
يتمكَّن لم لكنه الكهف. ذلك وكآبة برد من الهروب إىل يتوق بالفعل كان نفسه هو الشمس.
هو أنه إىل يُشري موضع يف كان فإنه الواقع، يف بريء أنه من الرغم فعىل بعد. الهرب من
أن دون بعيًدا لإلرساع يتسلل، ثم خاليًا، الشاطئ يُصبح حتى ينتظر أن يجب لذا القاتل.

أحد. يُالحظه
وعندئٍذ الخليج. عرب الفتحة خالل من وأطل القصري النفق إىل بحذر تسلل ثَم وِمن
صغرية مجموعة املشِمس، الشاطئ عىل مبارشة، الفتحة تحت رأى إذ يتوقف. أن قلبه كاد
اقرتب املشهد، يُتابع هو وبينما الكهف؛ مدخل من خطوات بُعد عىل جلسوا وقد الزوار من
الحارض، الوقت يف لذا، لالستلقاء. كرسيَّني حامًال الجرف أسفل الخشبي السلم من رجل

اإلطالق. عىل يهرب أن املمكن من يكن لم
جالس، هو وبينما للهرب؛ فرصة انتظار يف وجلس املراقبة موقع إىل عاد ثَم وِمن
هناك ستبقى الوقت من كم ترى األعشاب. تحت الراقدة الجثة يف أخرى مرة يُفكر أخذ
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صلته إىل يُشري أن يُمكن الذي ما عليها؟ العثور يتم عندما سيحدث وماذا مكتَشفة؟ غريَ
فقط كان إذا ذلك، يف جريمة هناك يكن لم لكن املالبس، عىل اسمه هناك كان بالطبع، بها؟
هذا. يف للتفكري اآلن فات قد الوقت لكن الحال. يف الواقعة عن لإلبالغ الشجاعة واتته قد
مذكور القتيل، محفظة يف إيصاٌل هناك كان فجأة، ذهنه يف فكرة وَمضت ذلك، عىل عالوة
اإلبالغ عن تقاعسه بجانب اإليصال، هذا وجود أن الواضح من له. مدين وأنه اسمه فيه
حتى الوثيقة لهذه املروعة األهمية أدرك إن ما ولكن ضده. قاطًعا دليًال يُمثالن حدث، عما
اتهام دليَل لتُمثل القتيل محفظة يف يرتكها فلماذا يده. متناول يف تزال ال أنها أيًضا أدرك

بالطبع؟ كاذبًا دليًال ضده؛
بهدوء يجلسون الناس فوجد أخرى. مرة يُراقب وراح النفق، عرب وتسلل ببطء نهض
عرب إلتون ونظر الرمال. يف الطفل يحفر بينما كتاب يف الرجل يقرأ حيث كراسيهم، عىل
ومىش عجل، عىل الدرجات نزل ذلك، وبعد آخر، شخص أي اقرتاب عدم من ليتأكد الخليج
التفكري عند وارتجف الرمل. براغيث من جيًشا أمامه يقود الكبرية، األعشاب طبقة عرب

بارًدا. عرًقا منتجة اعرتته قد الكهف برودة أن وبدا فعله، عىل مقدم هو فيما
مرتنحة، وبيد مرتجًفا وبدأ، الحذاء، منها خرج التي الصغرية الكومة إىل وصل ثم
شهقة أطلق األوىل، املجموعَة جانبًا ي يُنحِّ كان وبينما املتشابكة. اللزجة الحشائش رفع يف
يرفع استمر وبينما ظهرها، عىل راقدة الجثة كانت برسعة. نفسه تمالك ثم مذعورة،
اصطدمت قد كانت ربما وجه. بال كانت الجثة ألن الوجه، ليس … عن كشف الحشائش
وجدها لقد — التفاصيل يف للخوض داعي ال ولكن — الشاطئ عىل بحجر أو بالجرف إما
وجد حتى الحشائش بني مرتجًفا إلتون تلمس قليًال، جأشه ِرباطة اسرتد وعندما وجه. بال
ومثرية ومبتلة لزجة اآلن أصبحت التي برسعة، املحفظة منه سحب الذي الصدر جيب
الكهف، مدخل أمام شخص خيال ظهر يده يف بها ممسًكا ينهض وبينما لالشمئزاز.
صياد يبدو ما عىل رجل، ثمة كان حجر. إىل فجأة تحول قد أنه لو كما الحركة عن فتوقف
هجني. كلٌب يُهرول أعقابه ويف الكهف، مدخل من ياردة ثالثني نحِو بُعد عىل يمر ار، بحَّ أو
نحو وريبة ببطء يميش بدأ ثم الهواء. يتشمم وكأنه بدا حيث أنفه ورفع الكلب، فتوقف
زال ما الكلب لكن املدخل؛ أمام من اختفى ما ورسعان سريه يف الرجل استمر الكهف.

مرفوع. بأنف واآلخر الحني بني ويتوقف الكهف، من يقرتب
وهو وغاضبًا، عاليًا الرجل صوت ارتفع اللحظة، تلك يف لكن حتمية. الكارثة بدت
عندما ولكن الكهف. إىل سيده من بحزن برصه ينقل وهو الحيوان فرتدد الكلب. عىل يُنادي

مبتعًدا. وهرول مضض عىل استدار االستدعاء، تكرر
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وجهه، عىل البارد العرق ينهمر وبينما عميًقا. نَفًسا وأخذ النهوض إلتون أكمل
من له يا املراقبة. موقع إىل يعود أن بصعوبة استطاع ركبتاه، وترتجف قلبه ويرتعش
قد الرجل كان ولو الجثة، أمام وقفته أكمل قد كان لو ألنه بأعجوبة! منه نجا بشع خطر
الصدد، هذا ويف الجثة. من إدانته وثيقة برسقة متلبًِّسا عليه قبض قد لكان الكهف، دخل
إخراج الفور عىل فقرر معه، امليت الرجل محفظة وجود مع اآلن، قليًال حاًال أفضل أصبح
كان تنفيذه. من أسهل كان األمر يف التفكري ولكن ملكانها. املحفظة وإعادة وإتالفه اإليصال
املطاف، نهاية ويف فيه. النار إشعال من يتمكن لم لذا البحر، بماء تماًما ابتل قد اإليصال

األخرى. تلو واحدة عمًدا وابتلعها صغرية قطع إىل مزقه
الناس ينرصف حتى ينتظر أن وقرر اآلن. عليه يقدر ال أمًرا كانت املحفظة إعادة لكن
يف وغرق أخرى مرة جلس لذا مبتعًدا. يفر وهو الحشائش تحت يدفعها ثم الغداء، لتناول

تنتهي. ال التي أفكاره بحر
سوى يتبقَّ ولم الجريمة. الرتكابه الدافع ينتفي وبهذا اآلن؛ اإليصال من تخلص لقد
الجثة، بصاحب عالقته إىل بالتأكيد ستُشري إنها للغاية. واضحة عالمات تحمل التي املالبس
أخرى فكرة له خطرت فجأة ثم الكارثة. وقوع وقت وجوده عىل دليل أي تُقدم لن لكنها
ذلك يُمكن وجه؟ لها ليس التي الجثة الجثة؛ عىل التعرف سيستطيع الذي من مذهلة.
وبعض اإلصبع يف خاتَم وهناك معه، يأخذها أن بإمكانه لكن صحيح، هذا املحفظة، عرب
األشياء هذه — له يهمس صوتًا كأن بدا — لكن عليها. التعرف يُمكن الجيوب يف األشياء
فنان إلتون، توماس جسَد هو الجسد فسيُصبح إذن بعد؟ فماذا أخذها وإذا أيًضا. متحركة

عنه. أسئلة أي طرح مشقة أحٌد يبذل لن له، صديق ال فقري، بائس
الوشيك الخطر إما اختياَرين؛ أمام فهو الجديد. الوضع هذا يف بعمق فكر لقد
واالنتقال األبد إىل ُهويته عن التنازل أو يرتكبها، لم قتل جريمة أجل من للشنق بالتعرض

جديدة. بيئة إىل
كان فقط أمس بحياته؟ ليُقايضها قيمة ذات هي وهل هويته! باهتة. ابتسامة ابتسم
استحوذ الذي الدماء مصاص من للتحرر املجرد الثمَن باعتبارها عنها يتنازل أن سيُسعده

عليه.
الرجل وهذا إلتون. توماس مات لقد معطفه. وزرر جيبه يف املحفظة أدخل ثَم؛ وِمن
الشمس. ضوء إىل املرأة، قالت كما يخرج، أن يجب اآلن، حتى اسم له ليس الذي اآلخر،
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جريفيز) كريستوفر الطبيب (رواه الثاني الجزء

ثورندايك توىلَّ التي التأمني نزاعات كمُّ متعددة، ألسباب كبري، بشكل مؤخًرا زاد لقد
بانتظام، النزاعات تلك مثل يف به تستعني التي التأمني رشكات عدد زاد حيث فيها. التحقيَق
أن جريفني رشكة لدى روتينية ممارسًة أصبحت املتميزة، بالند بريسيفال قضية ومنذ
عنها ويُقدم فيها يُحقق كي إليه والتحقيق التقيصِّ إىل تحتاج التي النزاعات جميع تُرسل

تقريره.
من الكتاب: يف القضية هذه بعد بالند بريسيفال قضية د سَرتِ املؤلف: [ملحوظة

تغري.] قد القصص ترتيب أن الواضح
تلك موظَّفي كبار أحد ستوكر، السيد زاره القضايا، تلك من واحدة وبخصوص
براحة واستقرَّ املنضدة عىل حقيبتَه وضع وعندما ديسمرب؛ شهر أيام عرصأحد يف الرشكة،

مقدمات. بدون القضية ُصلب يف تحدث املدفأة، أمام
وستجدها ما، حدٍّ إىل غريبة قضية إنها أخرى؛ تحقيق قضية لك أحرضت «لقد قال: إذ
باستثناء إلينا، بالنسبة خاصٍّ اهتمام أي تُِثر لم فهي نحن، جهتنا ومن الهتمامك. ا جدٍّ مثرية

ما.» حدٍّ إىل دقيق غريَ لنا التابع الطبيب كان لو كما يبدو أنه
القضية؟» هذه يف أنا اهتمامي سيُثري الذي اليشء هو «وما ثورندايك: فسأله

قضية أنها عىل معي ستتَّفق أنك وأعتقد عنها، ا عامٍّ تصوًرا لك «سأُقدم ستوكر: قال
فيه.» التحقيق تتوىلَّ أن تُحب الذي النوع من

يجمعون الذين الرجال بعض اكتشف املايض، الشهر من والعرشين الرابع «يف
أحد يف األعشاب من مرتاِكمة كتلة تحت ترقد جثَّة كسماد، الستخدامها البحرية األعشاب
الجثة يسحب أن َخُشوا وقد يرتفع كان املد ألن ونظًرا ثانيت. جزيرة يف كينجزجيت، كهوف
وقد تحقيق، بالطبع أُجري حيث مارجيت، إىل ونقلوها عربتهم يف الجثة وضعوا البحر، إىل
ُهويته عىل التعرف تم إلتون. توماس يُدعى لرجل هي الجثة أن التالية: للحقيقة ل تُوصِّ
الجيوب. يف عليهما ُعِثر وخطابنَي الزيارة وبطاقات املالبس عىل االسم عالمات خالل من
يف االستفسار وعند مارجيت، يف يُقيم كان إلتون أن تبنيَّ الخطابني، يف املوجود العنوان ومن
اصُطِحبت وقد أيام. أربعة منذ مفقوٌد أنه املنزل، مالكة العجوز السيدة أكدت العنوان، هذا
ى تبقَّ ثَم وِمن إلتون. جثُة أنها وأكدت الجثة عىل الحال يف تعرَفت حيث املرشحة، إىل السيدة
العنق ألن كبرية؛ صعوبة يُمثل هذا أن يبدو وال الكهف؛ إىل الجثة دخول كيفية تحديد فقط
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من جزء كرس عىل واضحة أدلة هناك وكانت عمليٍّا، الوجه دمَرت قوية برضبة ُكِرس قد
يف شكٌّ هناك يكن لم أنه يبدو لذا الكهف. موقع من فقط قليلة أمتار بُعد عىل الجرف، قمة
يف يفرتض أن للمرء يُمكن واآلن، الشاطئ. عىل البارز الجرف أعىل من سقط قد إلتون أن
والرقبة املحطَّم والوجه قدًما، وخمسني مائة حوايل من السقوط هذا عىل األدلة تلك وجود
دكتور يا معي تتفق أنك وأعتقد الوفاة. سبب بشأن للشك مجاٌل هناك ليس أنه املكسورة،

جريفيز؟»
الوفاة.» تسبب حالة هو العنق كرس بأن اإلقرار يجب «بالتأكيد، أجبتُه:

املحيل، الجنائي ق املحقِّ صديقنا، لكن تماًما، صحيح «هذا الرأي: يف متفًقا ستوكر قال
الذي للغاية، ديديموس توماس يُشبه وهو به، مسلَّم أمر أنه عىل يشء أي يأخذ ال رجل
يوجد فال الوفاة، بعد ترشيٌح هناك يكن لم إذا أنه عىل ثورندايك الدكتور مع يتفق أنه يبدو
أنه وأعتقد رضوري، غري سخيًفا إجراءً يل بدا وقد الحق، ترشيح بإجراء أمر لذلك تحقيق.

ثورندايك.» دكتور يا الرأي ستُوافقني أنت حتى
يقول: وهو رأسه هز ثورندايك لكن

أو مخدر رجل دفُع بكثري األسهل من يكون قد املثال، سبيل عىل اإلطالق، عىل «ال
مظهر إن الطبيعية. حالته يف وهو الرجل نفس دفع من بدًال جرف فوق من مسموم

وضوًحا.» األقلِّ القتل ألشكال ممتاز قناع هو العنيف الحادث
الجنائي. ق املحقِّ اعتقده ما هو هذا أن وأفرتض تماًما، صحيح «هذا ستوكر: قال
كان املتوىفَّ أن وجد ألنه للغاية؛ غريبة النتيجة وكانت الجثة، ترشيح حدث حال، أي عىل
من أنه بما واآلن، انفجرت. التي الدقيقة، الصدرية الدموية األوعية تمدد بمرض مصابًا
سبب يجعل هذا فإن الحياة، قيد عىل وهو انفجرت قد املتمددة الدموية األوعية أن الواضح
تحديد من الرشعي الطبيب يتمكَّن لم حال، أي عىل مؤكَّد؛ غري — فهمت حسبما — الوفاة
أن أم املتمددة الدموية األوعية انفجار نتيجَة الجرف فوق من سقط قد املتوىفَّ كان إذا ما
التي الطريقة يُهمنا ال نحن وبالطبع، الجرف. فوق من السقوط نتيجة حدث قد انفجارها
ن مؤمَّ رجل يُصاب أن يُمكن كيف هو، يُهمنا الذي الوحيد السؤال لكن االنفجار؛ بها حدث

األساس.» من الدموية األوعية بتمدد وجيزة فرتة منذ عليه
املطالبة؟» بموجب التأمني بوليصة مبلغ دفعتم «هل ثورندايك: فسأله

ولكن، منك. تقرير عىل نحصل حتى مطالبة أي قيمة ندفع ال نحن ال. بالتأكيد «ال،
التأمني بوليصة رهن قد إلتون أن يبدو إذ التأخري. يُسبب آخُر ظرف هناك األمر، واقع يف
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قدَّمها الدقة، وجه عىل أو املطالبة، قدم الذي وهو جوردون، اسمه أموال، ملرابي به الخاصة
الرجل هذا مع التعامالت من الكثريَ لدينا إن األمر، واقع ويف هايامز. اسمه لديه، كاتٌب
حدٍّ إىل مخادع رجل وألنه بنفسه؛ دائًما معنا يتعامل كان السابقة املرات ويف جوردون،
السيد أن يبدو ألنه املشكلة؛ هي وهذه بنفسه. املطالبة توقيُع عليه يجب أنه اعتقدنا ما،
نأخذ أن نقبل لم لذلك لهايامز؛ معروف غري وجوده ومكان الخارج، إىل سافر قد جوردون
التواصل من هايامز يتمكَّن حتى معلقة املسألة ستظل وعليه هايامز، من استالم إيصال
األوراق، جميع سرتى، كما لك، أحرضت لقد باالنرصاف. أُسارع أن يجب واآلن، مديره. مع

الرهن.» وسند التأمني وثيقة ذلك ويف
ألقى البداية ويف ألهميتها. وفًقا وصنَّفها األوراق حزمة ثورندايك جمع رحيله، بمجرد

الجنائي. املحقق إفادات من نسخة ثم التقديم، نموذج عىل رسيعة نظرة
والطبيب الجنائي املحقق أن ويبدو للغاية. ومستوفاة كاملة الطبية األدلة «إن قال: ثم

وجه.» أكمل عىل بعملهما قاما قد سواء حد عىل الرشعي
الطبِّية لألدلة فليس جرف، فوق من يبدو كما سقط الرجل أن إىل «بالنظر فقلت:

سقوطه.» كيفية معرفة هو أهمية األكثر األمر لكن أوىل. أهميٌة
األمور بعض عىل التقرير هذا يحتوي ذلك، ومع تماًما، صحيح «هذا ثورندايك: أجاب
األورطى؛ الرشيان قوس يف الدموية األوعية تمدد من يُعاني املتوىفَّ كان إذ للفضول. املثرية
خلقي ملرض طفيفة أعراض من أيًضا يُعاني كان لكنه ما. حد إىل حديثًا هذا كان ربما
األسنان من كامل طقم أيًضا ولديه كامل. تعوييض م تضخُّ مع األورطى، الرشيان يف
فحَصت الذي الرجل أن ما حد إىل غريب أمر أنه جريفيز يا تجد أال واآلن، االصطناعية.
من يُعاني ال وجدته أن بعد عليه نَت وأمَّ سنوات خمس قبل الصحية حالته التأمني رشكة
من فئة يف القصرية، الفرتة تلك يف يُصبح، األوىل، الدرجة فئة يف وضعته بل أمراض، أي

الصحية؟» حالتهم لرتدِّي نظًرا عليهم التأمني الرشكة ترفض
يقول ماذا ولكن للغاية. الحظ سيئ كان الرجل أن لو كما بالتأكيد يبدو «نعم، قلت:

التقديم؟» نموذج
حدثت ثورندايك، نصيحة عىل ِبناءً عليه. رسيعة نظرة وألقيُت النموذج أمسكت ثم
تقريًرا يُقدموا بأن جريفني رشكة لحساب الفحوصات سيُجرون الذين لألطباء توصية
تُوضح الحالة، هذه يخص وفيما الرشكات. بعض يف معتاد هو مما أكثر ووافيًا شامًال
بشكل جيدة األسنان وأن جيدة بصحة يتمتع القلب أن األسئلة عىل العادية اإلجابات
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«إن التالية: امللحوظة الطبيب كتب التقرير، نهاية يف ص امللخَّ يف ذلك، وبعد استثنائي،
عىل جسدية عيوب أي لديه وليس للغاية؛ جيدة بصحة ويتمتع سليم رجل الطلب مقدم
الذي اليرسى، اليد من الثالث اإلصبع من األول املفصل يف عظمي تصلُّب باستثناء اإلطالق،

قديمة.» إصابة بسبب كان أنه ذكر
قلت؟» إصبع «أي يسأل: وهو برسعة نحوي ثورندايك نظر

اليرسى.» اليد من الثالث «اإلصبع فأجبته:
ألنني ا، جدٍّ غريب أمر «إنه قال: ثم يقرؤها كان التي الورقة إىل بعناية ثورندايك نظر
الثالث اإلصبع يف كختم يستخدمه خاتًما يضع كان املتوىفَّ إن يقول مارجيت طبيب أن أرى
يف عظمي بتصلب مصاب إصبع يف خاتم وضع يُمكنك ال بالطبع، واآلن، اليرسى. يده من

املفصل.»
أخطأ.» التأمني فحص طبيب أن أو اإلصبع، يف أخطأ قد أنه بد «ال فقلت:

طبيب أن حني ففي ا؛ جدٍّ غريبًا األمر يبدو أال لكن تماًما، ممكن «هذا ثورندايك: أجاب
الطبيب فإن التأمني، نظر وجهة من ا مهمٍّ يكن لم الذي العظمي، التصلب يذكر التأمني
نظًرا أنه، من الرغم عىل يذكره، لم الترشيح بإجراء قام الذي للغاية الحريص الرشعي
الُهوية؟» تحديد أجل من حيوية أهمية له كان عليه، التعرف يُمكن ال الذي الوجه لحالة
الحظت لكنني القضية. فحصأوراق استأنفنا ثم بالفعل، ا جدٍّ غريب أمر بأنه اعرتفت
يف غارق وهو املدفأة نار يف يُحدق وكان ركبته، عىل التقرير وضع قد ثورندايك أن اآلن

عميق. تفكري
القضية.» هذه يف املهمة األمور لبعض ل توصَّ قد العالم صديقي أن أجزم «أكاد قلت:

عليها. باالطالع وأوصاني األوراق، ُحزمة سلَمني بأن عيلَّ رد
الخوخ.» كل قطفت قد أنك أعتقد لكنني لك، «شكًرا له: فقلت

لكنها توت، فقط إنه جريفيز، يا بخوخ ليس «إنه يقول: وهو بمتعة ثورندايك ابتسم
التوت.» من معتربة كومة

«إذا قائًال: هو اسرتسل بينما السن) حديُث علم طالب (وكأنني انتباهي كامل أَعرتُه
كبريًا قدًرا هناك أن فسرتى مًعا، وأضفناها لالهتمام املثرية غريَ الصغرية العنارص أخذنا

إنه: حيث التناقضات، من ا جدٍّ
يمتلك وقتها، عاًما وثالثني واحًدا العمر من البالغ إلتون، توماس كان ،١٩٠٣ عام يف
فقَد والثالثني، السادسة بلغ عندما ،١٩٠٨ عام ويف السليمة. األسنان من كاملة مجموعة
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للغاية. جيدة بصحة قلبه كان والثالثني، الحادية سن يف أخرى، مرة أسنانه. نصف من أكثر
مع األورطى، بالرشيان قديم مزمن مرض من يُعاني أصبح والثالثني، السادسة سن ويف
ُفِحص وعندما بسببه. يكون قد الذي الدموية األوعية يف وتمدد كامل، تعوييض م تضخُّ
يذكر ولم للشفاء؛ قابل غري اإلصبع يف واضح تشوُّه لديه كان عليه التأمني وقت جسده

الجثة. ترشيح عند التشوه هذا مثل الرشعي الطبيب
من واآلن، املتمددة. الدموية األوعية أيًضا انفجرت وقد جرف؛ فوق من سقط أنه يبدو
املوت إىل عمليٍّا يُؤدي هذا لكن الحياة؛ أثناء حدث قد الدموية األوعية انفجار أن الواضح
وقوفه أثناء حدث قد يكون أن يجب االنفجار فإن عرضيٍّا، السقوط كان إذا لذلك، الفوري.

بالشاطئ. االرتطام عند أو السقوط، أثناء أو الجرف، حافة عىل
حافة عن ياردة ثالثني نحو املشاة ممر يبعد يبدو، ما عىل فيه سقط الذي املكان يف

الجرف.
الوقت. ذلك يف بمفرده كان إذا ما أو البقعة، تلك إىل وصل كيف املعروف غري من

لوفاته. مبارشة كنتيجة جنيه بَخمسمائة يُطالب ما شخص
ولكنها ذاته، حد يف مذهًال منها أيٌّ ليس حيثيات، سبع جريفيز، يا ترى كما هناك،

مجتمعة.» فيها تُفكر عندما موحية تُصبح
الجثة.» ُهوية يف شكٍّا لديك أن «يبدو فقلت:

واضح.» بشكل تثبت لم الهوية إن إذ ، لديَّ «نعم فأجاب:
حددتها.» قد الزيارة وبطاقات املالبس أن تعتقد «أال

االحتمال. بعيد أمٌر االستبدال فإن وبالطبع، الجسد، من أجزاء ليست «إنها أجاب:
مستحيًال.» ليس لكنه

صائًحا: قاطعني لكنه «… العجوز «واملرأة قلت:
النساء أن معرفتنا حدود يف حدث مرًة كم تقول. مما مندهش أنا جريفيز، «عزيزي
يحدث إخوانهن؟ أو آبائهن أو أزواجهن أجساد أنها عىل تماًما الغرباء أجساد عىل تعرَّفن
يُمكن ال بوجه جثة شاهدت فهي العجوز، املرأة هذه إىل بالنسبة أما تقريبًا. عام كل اليشء
وليس املالبس عىل تعرفت لقد بالطبع، املفقود. املستأجر مالبس مرتدية عليه، التعرف

الجثة.»
تالعب.» حدوث إمكانية تقرتح أنك يبدو ذلك. «أعتقد قائًال: الرأي وافقتُه

تناقًضا تُقدم أنها عىل معي فستتفق السبع، النقاط هذه يف فكرت إذا «حسنًا، أجاب:
لم إذا ألنه الهوية؛ مسألة عىل للقضية الكلية األهمية وتنصبُّ تجاهله. يستحيل تراكميٍّا
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شأن ومن ُهويتها، لتزوير عمد عن أُِعدَّت قد أنها يبدو إذن إلتون، توماس جثة هذه تكن
آخر.» شخص هوية إخفاء محاولة بوضوح يعنَي أن د املتعمَّ اإلعداد هذا

ومختوًما تماًما عاديٍّا يبدو الذي السند. هذا هناك ثَم، «وِمن وقفة: بعد اسرتسل، ثم
وإذا مكاننَي أو مكان يف قليًال تغري قد الورقة سطح أن يل يبدو لكن صحيح، بشكل
الوثيقة بفحص قام األماكن.» تلك يف شفافية أكثر الورقة تبدو الضوء، أمام الورقة وضعنا
عليها نظرة «ألِق وقال: والوثيقة العدسة يل مرر ثم جيبه، عدسة باستخدام ثواٍن لبضع

برأيك.» وأخربني جريفيز، يا
وبالنسبة أفضل؛ ضوء عىل للحصول النافذة أمام وأخذتها َكثب، عن الورقة فحصُت

معينة. أماكن يف تغريت قد الورقة أن يبدو أيًضا، إيلَّ
لة؟» املعدَّ األماكن مواضع عىل اتفقنا «هل الحقيقة: تلك أعلنُت عندما ثورندايك فسألني
األرقام ألحد والثالث إلتون، توماس االسم، عند اثنان مواضع؛ ثالثة «هناك أجبته:

البوليصة.» رقم يف املوجودة
فهذا بالفعل، ُعدِّلت قد الورقة كانت إذا واضح. واملغزى «بالضبط، ثورندايك: قال
سيتم بالطبع، الرتتيب، وبهذا منه؛ بدًال إلتون اسم ووضع آخر اسم محو تم أنه يعني
الوحيد الشكل هو — قديمة وثيقة تعديل — وهذا صحيح. بشكل املؤرخ الختم تأمني

ومطبوع.» مؤرَّخ بختم املمكن للتزوير
هذَين إىل إال تحتاج ال وثيقة عىل املزور يحصل أن حظ، رضبة «أليست سألته:

التعديَلني؟»
بالقطع يحمل أموال ُمرابي أيَّ إن األمر، يف مميًزا شيئًا أرى «ال ثورندايك: أجاب
تاريخ وأي معني. تاريخ بأي ملزًما يكن لم أنه والحظ النوع، هذا من الوثائق من عدًدا
يف هي، الوثيقة هذه إن بالغرض. سيفي البوليصة إصدار من ذلك نحو أو عام غضون يف

البوليصة.» إصدار من أشهر ستة حوايل بعد ترى، كما مؤرَّخة، الواقع،
األمر.» هذا إىل ستوكر انتباه ستَلفت أنك «أفرتض فقلت:

يف لالهتمام املثري من سيكون أنه أعتقد لكنني بالطبع، إبالغه «يجب ثورندايك: أجاب
هذه يف الغامضة األمور بعَض هناك أن الحظت لعلك هايامز. السيد نزور أن األول املقام
أنه إىل يُشري مزورة، ا حقٍّ الوثيقة هذه أن ثبت إذا خاصة هايامز، السيد وسلوك القضية،
عىل خاطفة نظرة ألقى ثم املوضوع.» هذا حول الخاصة املعلومات بعض لديه يكون قد
قصرية بزيارة الحال يف نقوم ال ِلَم «إذن أضاف: التفكري، من لحظات بضع وبعد ساعته،
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لدينا إن إذ والحصافة، الحذر من مزيد إىل يحتاج األمر ولكن هايامز. للسيد رسمية غري
معي؟» ستأتي هل والقرائن. املعلومات من للغاية ضئيًال قدًرا

ألن منها؛ خلَصتني قد األخرية ثورندايك مالحظة فإن شكوك، أي لديَّ كانت إذا
ِغرٍّا ليس هايامز السيد أن املفرتض من إذ صعبة؛ مواجهة ستُصبح يبدو ما عىل املقابلة
الخداَع تماًما يحتقر الذي ثورندايك، أمام تماًما واضحة األمور تكن لم وبالتأكيد ساذًَجا،
لذا معلوماته. يتجاوز بما يتحدث أو يترصف أن املنظم عقلُه رفض والذي نوع، أي من

للغاية. ساخنة ستكون يبدو ما عىل املقابلة تلك فإن
يقع صغري مكتب يف املرسحيون، الكتَّاب يقول كما هايامز، السيد عن الستار ُرِفع
شاحب الحجم، ضئيل رجل وهو فيكتوريا. امللكة شارع يف الشاهقة املباني أحد فوق

ضخم. وأنف كثيَفني حاجبنَي مع ومتكلف، املظهر
جوردون؟» السيد أنت «هل بثقة: ثورندايك سأله املكتب دخلنا عندما

النهاية يف أجاب لكنه املوضوع، هذا حول لحظيٍّا شكٍّا يُواجه وكأنه هايامز السيد بدا
مثله املهام من تريده ما تأدية يُمكنني ربما «لكن برباعة: أضاف ثم جوردون. ليس بأنه

أيًضا.» تماًما
إىل قادنا ثَم وِمن ذلك.» من واثق «أنا معنًى: له نحو عىل مؤكًدا وقال ثورندايك وافقه
كبرية. حديدية ِخزانة يف للحظة حدَّق قد ثورندايك أن الحظت حيث داخلية، معزولة غرفة

أخدمك؟» أن يُمكنني كيف «واآلن، متفاخًرا: الباب يُغلق وهو هايامز، السيد قال
قدمتَها التي املطالبة حول سؤاَلني أو سؤال عن تُجيب أن «أُريدك ثورندايك: أجاب

إلتون.» توماس بخصوص جريفني لرشكة
وفتِح األوراق، تقليب يف برسعة بدأ إذ مفاجئ؛ نحو عىل هايامز السيد سلوك تغري

املضطرب. االنشغال من جوٍّ يف مكتبه، أدراج وإغالق
هنا؟» إىل جريفني رشكة موظَّفو أرسلك «هل بِحدة: سأل ثم
التحديد.» وجه عىل ذلك مني يطلبوا «لم ثورندايك: أجاب

لست وقتي. بإضاعة لك السماح يُمكنني ال «إذن، كرسيه: من يقفز وهو هايامز قال
هاري.» أو ديك أو توم من ألغاز عن لإلجابة هنا

أن تُفضل أنك هذا، من أفهم هل «إذن تام: بلطٍف وقال كرسيِّه. من ثورندايك نهض
رضوري.» إجراء أي اتخاذ حرية لهم وأترك اإلدارة، مجلس أعضاء مع أتواصل

أنت؟» ومن إليه؟ تُشري الذي اإلجراء هو «ما واقًفا: ينتفض وهو هايامز السيد سأله
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رأى قد هايامز السيد أن يبدو ما وعىل املكتب. عىل ووضعها بطاقة ثورندايك أخرج
جدية. أكثر وصار شحوبًا ازداد فجأة ألنه قبل، من االسم

طرحها؟» يف ترغب كنت التي األسئلة طبيعة هي «ما سأل: ثم
السيد أين هو، األول السؤال املطالبة؛ هذه بخصوص «إنها ثورندايك: أجاب

جوردون؟»
أعرف.» «ال هايامز: قال

ظنك؟» يف هو أين «إذن ثورندايك: فسأله
يف ينظر وراح شحوبه ازداد وقد اإلطالق.» عىل فكرة أيُّ لديَّ «ليس هايامز: أجاب

ثورندايك. نحو عدا ما مكان كل
املطالبة هذه يف ا حقٍّ لَديه بأن مقتنع أنت هل هو، التايل السؤال «حسنًا، األخري: قال

بالفعل؟»
مقتنًعا.» أكن لم لو للرشكة بها ألتقدَّم أكن «لم هايامز: أجاب

ذ نُفِّ قد الرهن سند بأن مقتنع أنت هل هو؛ الثالث والسؤال «بالفعل، ثورندايك: قال
األكمل؟» الوجه عىل

يشء أي قوُل يُمكنني «ال لحظة: كل يف وتوتًرا شحوبًا يزداد كان الذي هايامز، أجاب
القضية.» أتوىل أن قبل حدث لقد ذلك، عن

االستفسارات.» هذه إجراء سبب بالطبع تفهم «أنت لك.» «شكًرا ثورندايك: قال
شيئًا.» أفهم ال «أنا هايامز: قال

سيد يا تُالحظ كما نتعامل، نحن أفضل. تفسري لديَّ كان ربما «إذن، ثورندايك: قال
أيًضا نتعامل كما ما. حدٍّ إىل غامضة ظروف ويف عنيفة ميتة مات رجل قضية مع هايامز،
طرٌف يُقدمها مطالبة ومع بنفسها؛ نفَسها تحل كي شئونه تارًكا اختفى آخر رجل مع
ق التحقُّ يتم لم املتوىفَّ إن أقول عندما . باملتوىفَّ الصلة ذي الوحيد الرجل عن نيابة ثالث
التحديد، وجه عىل غريبة أمور إىل تُشري للمطالبة املؤيدة الوثيقة وإن ُهويته من تماًما

االستفسار.» من مزيًدا يستدعي األمر أن ستفهم عندئٍذ
ونظر درجة، أقىص إىل هايامز السيد شحوُب وصل وقد طويلة. لفرتة الصمت ساد
زمييل بها صوَّ التي الحجرية النظرة تجنُّب عىل حريًصا كان لو كما الغرفة، يف ركن كلِّ إىل

إليه.
مساعدتنا؟» عن ستمتنع «هل الصمت: فرتة بعد ثورندايك، سأله
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يف يُفكر وهو قلق، يف بأسنانه عليه وجز فمه يف القلم حامل هايامز السيد وضع
هل أعرف، ما لك قلت إذا سيدي، يا «اسمع مضطرب: بصوت انفجر النهاية، ويف السؤال.

ية؟» رسِّ أنها عىل املعلومات مع ستتعامل
إىل األمر يرقى قد هايامز، سيد يا ذلك عىل املوافقة يُمكنني «ال ثورندايك: أجاب
أمر الوثيقة إن إذ تعرفه؛ بما تُخربني أن الحكمة من سيكون لكن جناية. عن التغايض

الرجل.» هذا موت هو ا حقٍّ يشغلني ما لكن أبًدا، عمالئي يُثريها ال قد جانبي،
ما بكل فسأُخربك كذلك، األمر كان «إذا فقال: واضح بشكل االرتياح هايامز عىل بدا
شخص جاء إلتون، مقتل من يوَمني بعد ييل: كما وهي للغاية، قليلة معلومات وهي أعرفه،
التايل. اليوم صباح يف الحقيقة هذه اكتشفت لقد الِخزانة، وفتح غيابي يف املكتب هذا إىل ما
يعرف جوردون ألن جوردون، يكن لم وهو األوراق. بجميع وعبث الخزانة ما شخٌص فتح
الحقيقة، ويف ثمينة. أشياء أو أمواًال يرسق لم ألنه عاديٍّا، ا لصٍّ يكن لم كما الوثائق؛ كل مكان

إلتون.» من ع املوقَّ األمانة، إيصال هو واحًدا؛ شيئًا رسق لقد
جزءًا قضم أن بعد هايامز، فأجابه أيًضا؟» الرهن سند رسق «هل ثورندايك: سأله

يفعل. لم بأنه القلم، حامل من
بالطبع.» البوليصة يرسق لم «كما ثورندايك: قال

وبعثرها، البوليصات من ُحزم ثالث فكَّ حيث عنها. بحث ولكنه «ال، هايامز: أجاب
الوحيد.» املفتاح لديَّ وكان بمكتبي درج يف وجودها تصادف البوليصة هذه ولكن

الزيارة؟» هذه من تستنتج «وماذا ثورندايك: فسأله
أو — جوردون مفاتيح وكانت باملفاتيح، الخزانة ُفِتحت لقد «حسنًا، هايامز: أجاب
التي واألشياء جوردون؛ يكن لم فتحها الذي والشخص — مفاتيحي تكن لم حال، أي عىل
لقد الحال، بطبيعة رئييس. بشكل إلتون تخص — الوحيد اليشء األقل عىل أو — أُِخذت

الشك.» تزايد الجثة، عىل العثور عن قرأت وعندما الشك؛ ساورني
عليها؟» ُعثر التي الجثة حول رأي أي لديك «وهل

بشدة يضغط جوردون كان حيث جوردون، جثة أنها هو رأيي ؛ لديَّ «نعم، فأجاب:
مالبسه وألبس ونزل الجرف فوق من إلتون دفعه لذا النقود، عىل يحصل كي إلتون عىل

كذلك.» أنني أعتقد ال لكنني مخطئًا؛ أكون وقد رأيي. فقط هذا بالطبع، للجثة.
عقب املدفونة، الجثة استُخِرجت حيث مخطئًا. هايامز السيد يكن لم األمر، واقع يف
ثَم، وِمن جوردون. سولومون جثة أنها الفحص وأظهر املتوىف، هوية يف ثورندايك تشكيك
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يتمكَّن لم ولكن إلتون. مكان عن بمعلومات يُديل ملن جنيه مائة قدرها مكافأة ُرِصدت
الرجل من مرَسًال مرسيليا، بريِد عالمة يحمل خطابًا، لكن قط. عليها الحصول من أحٌد
عَرضيٍّا حدثت قد أنها أكد كما جوردون؛ لوفاة معقوًال تفسريًا أعطى ثورندايك، إىل املفقود

إلتون. مالبس من بدلة يرتدي كان جوردون أن فيه تصادف الذي الوقت يف
سواءٌ ولكن خاطئًا؛ كان ربما أخرى، مرة أو صحيًحا، التفسري هذا كان ربما بالطبع،
ذلك منذ شيئًا عنه أحٌد يعرف ولم األنظار عن إلتون اختفى فقد خاطئًا، أو صحيًحا كان

الحني.
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األول الجزء

بلَغته إذ خفي. َطْرف من ماكماليجان الطبيب عىل فاحصة نظرة باملر هنري السيد ألقى
كذلك أنه تبني وقد األرجح. عىل مخموًرا الطبيَب سيجد الجمعة ليلة يف بأنه تُفيد معلومة
وباألحرى، مخموًرا، كان مًدى أيِّ إىل كان: باملر السيد قلق أثار الذي السؤال لكن بالفعل.

الكافية؟ بالدرجة مخمور هو هل
بعض يف يُفاجئوننا الخاصة الحاالت ذَوو فاألشخاص وصعب؛ دقيق سؤال إنه
أن املفرتض من والذي أيًضا، بحول واملصاب النظر قصري الرجل يُفاجئنا فقد األحيان؛
أعرُج رجل يُذهلنا وقد محرية؛ رؤية بحدَّة أحيانًا يرى بأنه خفاش، مثل أعمى يكون
بالنسبة أما يوميٍّا؛ نُالحظه أمر هو م الصُّ لدى اليقني عدم أن كما مذهلة؛ رشاقة بمهارات
خاصة؛ إلهية عناية الواقع يف لهم ابتكرت قد املثىل الفلسفة فإن املخمور، الشخص إىل

قرب. عن بقلق الطبيب ترصفات باملر السيد راقب لذلك
باملرض؟» صديقك أُصيب «متى خفيفة: أيرلندية لكنة أجشمع بصوت الطبيب سأله
النوبة لكن متقطعة، نوبات هيئة عىل أسبوَعني؛ أو أسبوع «منذ باملر: السيد أجابه

الصباح.» هذا هاجمته األخرية
الفور؟» عىل معك أذهب أن تُريدني أنك «وأظن : فظٍّ بأسلوب ماكماليجان الدكتور قال

للغاية.» حرجة حالة يف فهو هذا؛ بمقدورك كان «إن باملر: فأجابه
الطبيب استدعاء تأجيل العتيقة. القصة نفس إنها هذا. «أعلم قائًال: ماكماليجان تمتم
نُقلق أو العشاء تناوله أثناء الطبيب نُزعج ثم األخرية، لحظاته يف املريض يُصبح حتى

نومه.»
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معي؟» ستأتي أنك كالمك من أفهم هل ولكن آسف. «أنا باملر: قال
للغاية. مزعج أمر أنه رغم أفعل، أن يقتيضمني فالواجب سآتي؛ «نعم الطبيب: أجابه

البرص.» ملح يف معك وسأكون والعنوان، االسم أعطني
أقراص عىل يحتوي مفتوح برطمان يف قلمه يغمس وهو التسجيل، دفرت فتح ثَم وِمن
أن وقرر برضا، ذلك باملر الحظ مستجوبًا. باملر السيد يف ويُحدق السعال، مستحلبات

بالغرض! سيفي ماكماليجان الطبيب
من مساءً التاسعة الساعة يف ميدواي، لنهر الواسع املصبُّ شرينس، ميناء يكن لم
واألمطار العاتية ساويسرت رياح مع سيما ال لإلبحار، مثاليٍّا مكانًا الخريف، ليايل إحدى
وهو األربعة، أطرافه ضم وقد القارب مؤخرة يف ماكماليجان، الدكتور جلس لذا الغزيرة.
من الواقي معطفه ياقة عىل ويتناثر وجهه الرذاذُ يصفع بينما باستمرار، ويلعن يسبُّ

املطر.
شديدة أنها كما فيها، اصطحبتك التي تلك صعبة رحلة «إنها معتذًرا: باملر قال
من أخرج ثم أوصالك؟» يف الدفء يبث مرشوبًا لك أقدم أن يل اسمح لذا أيًضا؛ الربودة

وكوبًا. مسطحة كبرية زجاجة الخزانة
وِمن نحايس.» قرد لتجميد يكفي بما بارد فالجو رسور، «بكل مبتهًجا: الطبيب أجاب
رائحتها تشمم أن وبعد كوب، نصف سكب متوقع، غري وبثبات املسطحة، الزجاجة أخذ ثَم
للتأكد: أخرى جرعة يرتشف وهو قال ثم عميًقا. نفًسا س وتنفَّ رسيعة جرعة أخذ برضا،

سيدي.» يا بك الخاص املرشوب تاجر أعرف أن أودُّ جيد، مرشوب «إنه
مرشوب فهو أيًضا؛ معرفته يُريدون مفتيشالجمارك أن «أظن يقول: وهو باملر ضحك

الخارج.» من مهرَّب
الواقع، ويف جديد؛ من املرشوب تاجر يمتدح وعاد الجملة تلك من الطبيب ضحك
قد املسطحة الزجاجة كانت جراين، جزيرة عىل القارب فيه رسا الذي الوقت بحلول
ون يشقُّ كانوا بينما ذلك، ومع مبهجة. بذكريات وممتلئة املرشوب من فارغة أصبحت
بالدهشة رفيقه الطبيب لخطوات النسبي الثبات أصاب واألمطار، الرياح وسط طريقهم
أجل من نفسه ولتجهيز اآلن، املهمة استكمال من بد ال كان لكن خفي. ارتياح عدم مع

املستنقعات. بجوار منعزل منزل باب عىل بهدوء طرق األخري، املشهد
ويف يَديه، إحدى يف شمعة يحمل رجل أمامهما وظهر الباب، انفتح لحظات وبعد
الطبيب هو هذا «هل بإحباط: وسأل فضول، يف رَمقهما ثم عينَيه. به يمسح منديًال األخرى

هنري؟» يا
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«… أن آُمل «نعم، باملر: أجابه
تبعاه وعندما ال.» «تفضَّ يقول: وهو بحزن رأسه اآلخر هز بينما الكالم، عن توقف ثم
أكواب، وثالثة أخرى مرشوب زجاجة بداخلها الطاولة عىل ُوِضعت التي الكئيبة، الغرفة إىل
أن أظن هنري. يا مغادرتك من ساعة من أقل بعد األمر حدث «لقد قائًال: حديثه تابع

نظرة؟» عليه يُلقي ربما الطبيب
أن مني ع تتوقَّ «هل اليشء: بعض بغموض مضيًفا لذلك؟» الداعي «وما الطبيب: قال

الزاروس؟» إىل الحياة املسيح السيد أعاد مثلما إليه الحياة أُعيد
أطراف عىل الغرفة من وانسل الشمعة، حمل ولكنه هذا، عىل املحبط الرجل يردَّ لم
صمت ويف بهدوء صعدوا حيث املحتج. والطبيب باملر فتبعه السلم، صعود يف وبدأ أصابعه
— املوقف عىل أجشَّ بصوت وعلَّق الطريق، منتصف يف درجة عىل تعثَّر الطبيب لكن —

الدخول. منهما وطلب برفٍق مرشدهما ففتحه األول، الطابق يف باٍب إىل وصلوا حتى
ظالم يف غارقة الغرفة كانت إذ خطواتهما، تحسس محاِوَلني وصديُقه باملر حدَّق
عىل عليه، يرقد الحائط بجانب كبريًا رسيًرا أظهرت التي الشمعة، ضوء باستثناء دامس
أطرافأصابعه عىل الشمعة ذو الرجل تحرك بمالءة. مغطٍّى َحراك بال جسٌد األبعد، الجانب
وكان املكشوف. الوجه عىل يسقط املهتز الضوء وترك بوقار، املالءة وسحب الرسير، نحو
عىل ُوِضعا اللذَين والبنَسني بالضمادات، املغطَّى وفكه امليت، األبيض بجلده مروًعا وجًها

الفارَغني. للمْحجَرين الداكنة الظالل مثل الخافت، الضوء يف يبدوان، وهما الجفننَي،
أقل كان الطبيب لكن بعمق. وتنهدا الساكن الجسد يف بحزن وصديقه باملر حدَّق
قطعنا «لقد قال: ثم يُزمجر، وهو مبتعًدا التفت الرسير، عىل واحدة نظرة وبعد تأثًرا.
وليس املوتى دفن متعهد تستدعيا أن يجب كان يشء، ال أجل من األمطار تحت رحلتنا
تبعه حيث األسفل، يف بهجة األكثر الغرفة إىل السلم نزول يف بحذر رشع ثَم وِمن طبيبًا.»

قليل. بعد اآلخران الرجالن
شهادة إىل بحاجة أننا «أفرتض املرشوب: من كوبًا للطبيب يخلط وهو باملر، قال

وفاة؟»
موافًقا. رأسه ماكماليجان هز

الرحلة؟» عناء وتُجنبني اآلن تكتبها أن يُمكنك «أال
مضطربة بلمحة مضيًفا الوفاة.» شهادة نموذج معي أحمل ال أنا «ال، الطبيب: أجاب
حال، أي عىل البداية يف الحياة، قيد عىل يكونون ما عادة مرضاي «إن املرشوب: أثر من
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الشهادة. عىل تحصل كي عيادتي إىل معي تأتي ثَم وِمن القارب، يف تُعيدني أن عليك لكن
هذه إتماُم األفضل من إذ أيًضا؛ للجنازة والتجهيز املوتى دفن متعهد استدعاء يُمكنك كما

طويلة.» لفرتة املنزل يف جثة إبقاءُ الجيد من ليس برسعة. األمور
أزرار باملر وثبت ونهض. كوبه الطبيب تجرع مقابل، دون النصيحة هذه تقديم بعد
ولكن اآلن، املطر توقف لقد الباب. إىل الثالثة الرجال ه وتوجَّ املطر، من الواقي معطفه
تناهى بينما املستنقعات عرب باردة رياٌح هبَّت الليل، يف املسافرين عىل الوقت تأخر مع
يف خلفهما تركاه الذي الرجل شاهدهما الشاطئ. عىل املتكرسة األمواج صوُت ملسامعهما
وأخذ الجلوس، غرفة إىل ذهب اختفيا، وعندما الوعر، الطريق عرب يبتعدان وهما املنزل
شاهدهما حيث ِخلسة. الطريق يف لرُياقبهما خرج ثم الرفوف، أحد فوق من بحريٍّا منظاًرا
ذلك، وبعد الرشاع، ويرفعان بالقارب ينطلقان ورآهما القارب، يدخالن وهما املنظار عرب

الباب. وأغلق املنزل إىل عاد الظالم، يف القارب تالىش عندما
عىل ليس لكن السلَّم. وصعد أخرى مرة الشمعة أخذ مكانه، إىل املنظار أعاد أن بعد
حجرة إىل بحيوية وسار خطوة، كل يف درجتنَي قافًزا صعد بل املرة. هذه القدم إصبع

أدراج. ذات ِخزانة عىل الشمعة ووضع املوت،
القارب.» يف يُغادران رأيتُهما لقد جو؛ يا خاٍل املكان «إن قال: ثم

أن وبعد وجلس، وجهه عن املالءة الرسير عىل الراقد الجسد صاحُب أزاح ثَم وِمن
الوجه. ضمادة فك يف وبدأ الهواء، يف رماهما سقوطهما، أثناء برباعة البنَسني أمسك

التخلص بعد باالرتياح شعور من له يا «ياه! وألسفل: ألعىل ذقنه يهز وهو جو صاح
املسحوق.» هذا ملسح ومنشفة توم، يا الروب ناولني الفظيع! اليشء هذا من

إىل رفيقه مع نزل ثم بخفة، وجهه ومسح الروب وارتدى جسده، مادٍّا جو نهض
السفلية. الغرفة

وتمكنَّا األوىل، الخطوة نجحت «لقد املرشوب: من قليلة كمية لنفسه يسكب وهو وقال
بارات؟» يا كذلك أليس الشهادة، عىل الحصول من

ما كل الرئيسية. الصعوبة تجاوزنا لقد الدفن؛ بأمر يتعلق وفيما «نعم، بارات: أجابه
يسرية.» خطوات مجرد هو تبقى

فحسب؛ أخرى مرة معي راجعها للغاية. معقدة خطة لكنها كذلك، تكون «قد جو: قال
الغليظ.» رأيس يف إدخالها من أتمكَّن لعيل

الحماية ِبساط عىل موقًعا لطالب، درًسا يرشح الذي املعلم بمظهر بارات، اتخذ
األغراض، عىل بالحصول يتعلق «فيما فقال: التوضيح. يف ورشع املدفأة، أمام املوضوع

110



وهوثورن بلو باودر

انتهاء حتى إلخفائها آمن مكان عىل العثور يف تكمن الصعوبة كانت ا. حقٍّ بسيط األمر
دفن متعهد نجعل أن علينا أوًال، هي: اآلن والخطة عليها. تغلَّبنا وقد مالحقتنا، محاوالت
الذي باملر، إىل يُسلمه ثم باملر، له سيُقدمها التي بالقياسات تابوتًا يصنع املحيلِّ املوتى
سيتعني الذي الرَّصاص، معدن من تابوت بداخله يكون أن ويجب القارب؛ يف سيُحرضه
عندما ثم، ذلك. فعل من سيتمكن باملر أن أعتقد نلحمه. حتى مفتوًحا لنا يرتكه أن عليه
ويرتكه كانفي، جزيرة بجوار كريك هيفن إيست إىل القارب باملر يأخذ التابوت، عىل نحصل
التي املفاتيح نسخة ومعنا — بالطبع متخفيَّني، — املبنى وهو أنا نزور ذلك، بعد هناك.
لها. إيصاًال املختص املوظف من ونطلب حقائب يف الوهمية العينات وبعض إياها، أعطيتنا
الحصينة الغرفة إىل ونقتاده الخلف من عليه سننقضُّ الحقائب، بتفريغ قيامه وأثناء
نقوم وبينما قيمة. األشياء بأكثر االحتفاظ يتم أين لتدلَّنا الباب لك نفتح ثم فيها. ونحبسه
بعد مقربة، عىل سيارته يجلب كي بيكر لجيم إشارة وتُعطي تذهب الحقائب، يف بتعبئتها
ونُخبئها — جدٍّا صغرية ستكون — الحقائب نحمل ثم مزورة. أرقام لوحة عليها يُثبت أن
وال النهار، وضح ويف ومبارشة، ا جدٍّ بسيطة خطة إنها بعيًدا. ونفر ونركبها السيارة، يف
جيمي يُوصلنا ثَم؛ وِمن وتخرج. تدخل ما دائًما الحقائب إن إذ مريب، يشء بها يوجد
املستنقعات عرب الحقيبة ونحمل فنخرج عندئٍذ. حلَّ قد الظالم سيكون النهر. من بالقرب
إىل يصل وعندما بعيًدا، جيمي يفر األثناء، هذه يف هنا. إىل ونُبحر املد مع وننزل القارب، إىل
يُمكنهم نورويتش. إىل يُسارع ثم السيارة. أرقام لوحة يُغري آمنة، مسافة عىل هادئ مكان
يف بأمان ستُدَفن ألنها املرسوقات، من أيٍّا معه يجدوا لن لكنهم يرغبون، كما فيه يشكوا أن

برونتون.» ويليام الراحل تابوت
بالقطار؟» جريفيلهام إىل التابوت سرتسل هل «إذن،

الرشكة. دفاتر يف والسجالت األوراق من والكثريَ الجَلبة من الكثري يستلزم هذا «ال،

باملركب. قادم التابوت أن وأُخربه املوتى، دفن متعهد ألن، إىل الدفن أمر أُرسل سوف
يف الرفات إيداع يتم أن وسأشرتط للجنازة؛ الالزمة الرتتيبات جميع ويتخذ سيتسلمه ثم
معدن من تابوت لدينا يكون أن يجب السبب لهذا قبو. أو قرب يف وليس املوتى، رساديب

الرصاص.»
املوتى؟» رساديب مفتاَح لديك إن تقول «أنت

هذه يف مرة ألول فيه فكرت الذي الوقت يف عليه حصلت نسخة. بل مفتاًحا؛ «ليس
خاص سكرتري مثل الراحل، العمل صاحب مفاتيح من نسخة تأخذ كنت عندما الخطة،

«… بالثقة جدير مخلص
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أرغمتني بعد السخرية إىل بحاجة لست هذا! من دعك «أوه، بانفعال: اآلخر قاطعه
بذلك.» القيام عىل

العمل. إىل نُعد دعنا العجوز، أيها اهدأ موراي، «حسنًا، ساخرة: بابتسامة بارات قال
األخري مثواه إىل الراحل العزيز أخانا نتبع وبعدما وهادئة، لطيفة جنازة ألن السيد سرُيتب
فهمت هل تهدأ. حتى األمور ونرتك صغرية إجازة نأخذ أن يُمكننا الحارض— الوقت يف —

الخطة؟»
منظمة.» خطة أنها ويبدو ذلك، «أعتقد موراي: أجاب

ال ضخمة غنيمة هنا لدينا افهم! فقط عبقرية. خطة إنها «منظمة! بارات: صاح
أمرنا تفضح فسوف هي، كما عة مجمَّ ظلت إذا وهذه، تفكيكها، يُمكننا وال تذويبها يُمكننا
آمن مكان هو نُريده ما كل حدة. عىل للبيع قابلة منها قطعة كل ذلك، ومع الفور؛ عىل
ِخزانة أو بنك أي من أفضُل تلك املوتى رساديب إن وجدناه. َجهنمية وبطريقة لتخبئتها،
قطعة واستخراج الفقيد، زيارة هو به القيام علينا ما كل كان للمال، احتجنا وكلما إيداع.

األمريكي.» التحف لتاجر نبيعها ثَم وِمن قطعتنَي. أو
بسهولة؟» املوتى رساديب إىل الوصول يُمكن هل «ولكن

خارج فاملقربة الغرض. لهذا بُنِيت أنها يبدو فيك! هللا «بارك قائًال: بارات ضحك
أحد يوجد ال أردت، إذا سلم إحضار يُمكنك الجدار؛ تجاوز هو فعله عليك ما وكل املدينة،
لسنوات.» وافًرا دخًال لنا سيُحقق الصغري االستثمار هذا أن موراي يا لك أُؤكِّد ليعرتض.
ما كل عن لتعوييض كبري حافز يلزمني كذلك، األمر يكون أن «يجب موراي: زمجر

به.» مررت
سيجار. طرف وقطع أخرى، مرة بارات ابتسم

الثاني الجزء

مكتبه يف املوتى، دفن د ومتعهِّ الجنازات فرش مكتب صاحب ألن، إدوارد السيد وقف
عليهم بدا الذين السادة من أربعة إليه دخل حني وتعاُطف، برفق يَديه يفرك الصغري،
أسماءً مستخِدمني بأنفسهم عرَّفوه وقد زائد. غري ولكن واضح، ِحداد حالة يف وهم الحزن،
توماس بالرتتيب وهي الحقيقية؛ بأسمائهم معروفون هم إلينا بالنسبة لكن مستعارة،

بيكر. وجيمي موراي وجوزيف باملر وهنري بارات
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أن إلبالغكم السادة، أيها للغاية، محرج «أنا يَديه: فرك يواصل وهو ألن السيد قال
املركب أن شك وال ما، حد إىل عاصًفا تعلمون، كما الطقس، كان لقد بعد. يصل لم التابوت

املالحة.» مقتضيات بسبب تأخرت
وصوله أنتظر «لكني ألن: السيد وتابع بقلق، بعض إىل بعضهم األربعة الرجال نظر
وصول بمجرد للبدء جاهزة الجنازة وعربة امليناء، رصيف عند النقل وعامل لحظة. أي يف

التابوت.»
متَقن بتعبري األربعة املكلومني وجوه مالمح اكتَست السيئة، األخبار هذه ظل يف
املؤقت الغياب أثناء أنهم، من الرغم عىل به، الشعور يتصنَّعون الذي الحزن مع يتماىش
الحزن ذلك مع قليًال متناسبة غري بَدت ربما التي املالحظات تبادلوا املوتى، دفن ملتعهد
فانتظروا واملد. الرياح تقلبات انتظار سوى ليفعلوه يشء هناك يكن لم ذلك، ومع املتكلف.

داخيل. روح واضطراب خارجي بهدوء
جاءت ثم تدريجيٍّا. لديهم العصبي التوتر زاد الساعة، أرباع ثالثة نحو مرور ومع
برفقة الواضح، االنفعال من حالة يف املوتى دفن متعهد عاد حيث الدراماتيكية. الصدمة

املركب. قبطان وهو جيًدا بارات يعرفه بحار
بحدوث أُبلغكم أن بشدة يُؤسفني السادة، «أيها مؤثرة: بنربة املوتى دفن متعهد قال

مؤقتًا.» ُفِقد ف… … قد التابوت أن يبدو فظيع. أمر
نفِسها. اللحظة يف واقفني األربعة الرجال انتفَض

بكلمة تعنيه الذي ما «اللعنة؛ بيكر: جيمي أضاف ثم «ُفقد!» واحد: بصوت وصاحوا
«ُفِقد»؟»

عابًسا القبطان وحدَّق يده، من صامتة بإشارة القبطان إىل املوتى دفن متعهد أشار
يحملها. التي املطر قبعة يف

البحر.» «يف ببالدة: قال ثم
«ماذا؟» بارات: رصخ

البحر.» يف ُفِقد «لقد بإرصار: القبطان قال
ذلك؟» حدث كيف «ولكن باملر: سأله

ذلك وضعنا كالتايل: حدث لقد عجيب! أمر «إنه فاترة: صوت بنربة القبطان فأجاب
وجوده يُعجبه لم رفيقي ألن الطريق عن بعيًدا ليكون السطح، جانب عىل هناك التابوت
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نكد لم تماًما. ا محقٍّ نعم ا، محقٍّ وكان املشاكل؛ لنا سيُسبب إنه قال حيث املركب. متن عىل
تُطلق وهي مرسعة فحم ناقلُة منا اقرتبت حيث املتاعب. بدأت حتى جنكني من نخرج
أن وأظن بوي، يانتلت بمركب اصطدمنا تفاديَها نُحاول وبينما تصدمنا؛ أن وكادت نفريها
الغرب، من قوية عاصفة هبت ثم ذلك. نلحظ لم أننا من الرغم عىل التابوت. حرك قد هذا
وجدنا عندئٍذ، ألنه يشء، أي أبًدا نُالحظ لم لكننا أخرى. مرة التابوت تحريك يف تسبب مما
مثل تناور وهي نفسه؛ الوقت يف روشيان خشبيٍّا وقاربًا فحم وناقلة بخارية سفينة أمامنا
االصطدام تفادي من تمكَّنا لكننا املوت. وشك عىل أننا ورفيقي أنا فظننت باشان. ثريان
وأظن مبارشة. الباخرة سطح األمواُج لطَمت ذلك وبعد لحظة، آخر يف الخشبي بالقارب
حسنًا، هذا. م تتفهَّ لعلك األمر، نكتشف لم لكننا البحر، يف التابوت وقوع يف تسببت قد أنها
ليفعل، فذهب بحبل.» التابوت وارِبط لألمام أِرسع «بيل، لرفيقي: قلت التالطم، هدأ وعندما
حدث هكذا البحر.» يف سقط لقد هنا، تابوت أي يوجد ال «جو يقول: وهو عيلَّ نادى لكنه
ثالَث نغرق وكدنا عليه. تدل عالمة أي أجد لم لكن عنه ألبحث وُعدت الدفة فأدرت األمر.
الرضوري من وكان املد. دفع قوة فقدنا ثم أخرى، بباخرة االصطدام وشك عىل وكنا مرات،

حدث.» ما كل وهذا املرفأ. إىل نعود أن
الذعر أدهشه وقد متحدية، بنظرة مستمعيه يف حدَّق روايته، القبطان أنهى عندما
قد الدفن مراسم أن بدا البحرية، عقليته إىل بالنسبة األربعة. املكلومني وجوه عىل البادي
قد الشاطئ جنازة أجل من الرضورية غري النفقات وأن للغاية، ُمرٍض نحو عىل تمت
وظن خفي، بعجب عمالئه مشاعر إىل ينظر كان املوتى دفن متعهد إن حتى اقتصَدت.

باملتوىف. بعيد حد إىل مرتبطني كانوا أنهم
وما سيحدث، الذي ما ألن، سيد يا «حسنًا القبطان: غادر بعدما بحزن بارات قال

العمل؟»
وأضاف: ما. مكاٍن يف يظهر ربما التابوت أن ارتأى لكنه متشكًكا، ألن السيد كان

تحقيًقا.» تريد أنك أعتقد ال «لكني
جيدة؛ فكرة ألن السيد طرح ثم تماًما. ذلك وأكَّدوا تحقيًقا، يريدون عمالؤه يكن لم
وبدأ التابوت، فقدان عن الصحف يف اإلعالن أو الورقية اإلعالنات بعض طباعة وهي

قائًال: بارات قاطعه عندما محتويات.» به تابوت «مفقود، إعالن: بصياغة
عىل كتبتَه حيث وصوله، تأمني أجل من ألن؛ سيد يا عنوانك يحمل التابوت كان «لقد

املالحة.» املياه تمحَوه لن لذلك ستوكهولم، بقطران الخشب
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ظاهريٍّا. الفكرة استحسان أعلن لكنه داخله، يف ألن السيد ُصدم
وهنا الظروف.» هذه ظل يف ومستحَسن ا، جدٍّ حكيم احرتازي «إجراء قال: حيث
لهم ينبغي كان إذا ما حول بقلق األربعة املتآمرون تناقش غيابه، وخالل بعيًدا، استُدِعي
املجازفة أم الجنازة، بإجراء الدفن متعهد وتفويض بعيد، من التطورات ومراقبة التفرق
أن وبعد ألن، السيد عاد عندما نتيجة أي إىل يتوصلوا ولم املفقود. تابوتهم أخبار بانتظار

للمغادرة. واستعدوا رسميٍّا اإلجراءات لوا أجَّ الحق، وقت يف املناقشة مواصلة قرروا
وراح مشاكس مظهر ذو ار بحَّ دخل للمبنى، الخارجي الباب إىل وصلوا أن وبمجرد
املبنى من يقرتبون آخرين بحارة أربعة شاهدوا الخارج، إىل نظروا وحينما حوله؛ يُحدق

املشمع. القماش يف وملفوًفا ممدوًدا كبريًا شيئًا يحملون وهم
دفن متعهد يف الرشسة الزرقاء بعينه يُحدق وهو ألن؟» السيد أنت «هل البحار: سأل
السحب مركب قبطان «أنا البحار: تابع بهويته، املوتى دفن متعهد أجاب وعندما املوتى؛
هل يانتلت. نهر قبالة التقطته لك. مرسل تابوت عىل عثرت لقد سويفلز. واسمي بيكوك،
إىل فسأُسلمها كذلك، يكن لم وإذا اإلنقاذ؛ مبلغ تدفع أن عليك نعم، قلت إذا ستتسلمه؟

الحطام.» متلقي مكتب
بارات: قاطعه عندما اإلنقاذ، مبلغ مقدار عن االستفسار يف بحذر ألن السيد بدأ

تُرتب بينما القبطان، مع األمر سأُسوي ألن. سيد يا ذلك نحو أو جنيه عىل نُساوم «لن
تأخري.» دون الجنازة إجراءات

إنه بحيث بأمانة؛ تعليماته ونفذ مرسًعا، ابتعد ثم يُحييهم وهو ألن السيد انحنى
عليهم تبدو مكلومني أربعة كان برايفيتري»، «ذا بار من الخمسة البحارة خرج عندما

املوتى. نقل عربة داخل يتدافعون واضح نحو عىل البهجة
موراي آذان أزعجت لقد اإلجراءات. متابعة من باملزيد االحرتام قواعُد لنا تسمح لن
نشعر بارات، إىل بالنسبة بينما الدفن، لفعالية والجميلة الوقورة الكلمات تلك قسوة، األقل
وهكذا للغنيمة. ع املتوقَّ بالتحرير فقط ارتبطت القيامة إىل اإلشارات بأن لالعرتاف باألسف
املخبوزة اللحوم فطائر أُِكَلت ذلك وبعد برونتون، ويليام املرحوم جنازة عىل الستار أُسِدل
بيكاديليل ميدان يف — الواقع يف تماًما، العكس عىل — رثاء أو دموع دون الجنازة أجل من

املبهج.
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الثالث الجزء

والناجحة، الغامضة الرسقة ذكرى تالشت وقد أشهر. ستة يقربمن ما األحداث تلك عىل مرَّ
من الصيني، الخزف من الشهرية هارالند مجموعة من املنتقاة التحف خاللها من نُهبت التي
برونتون ويليام الراحل جنازة أصبحت وقد التحف؛ جمع محرتيف باستثناء الجميع أذهان

الواقع. يف كثريًا وتُروى تُروى، حكاية وأصدقائه ألن السيد إىل بالنسبة
عرشة الحادية إىل األبرشية الكنيسة ساعة أشارت حني املظلمة، الليايل إحدى ويف
املتأخرة البواخر راحت بينما املحطة، إىل الثقيلة البضائع قطار ووصل تماًما؛ والنصف
وتجمعوا مهجور، مدق عرب جرافيلهام مقربة من رجال أربعة اقرتب النهر، يف أبواقها تُطلق

للجدار. األسود الظل تحت
حتى سأرفعك بارات، يا مهمتك «إنها بيكر: جيمي السيد صوت يُشبه صوت قال

السلم.» تُثبت
متني، رفيع حبل من مصنوًعا صغريًا سلًما معطفه جيب من بارات أخرج ثَم وِمن
الخطافات بتثبيت قام كتَفيه، عىل جيمي رفعه أن وبعد األعىل. يف الحديد بُخطَّاَفنيمن مزوًدا
تثبيت أعاد ثم اآلخرون، تبعه ما ورسعان الداخل. إىل وهبط الحائط، وتجاوز الحاَفة، عىل

املوتى. رساديب إىل املؤدي الطريق عرب تسللوا بينما معلًقا، وتركه الداخل من السلم
أمام البرئ يُشبه تجويف يف ويقفون الرسداب درجات ينزلون وهم موراي، زمجر
يف حتى غريبًا. مكانًا بالتأكيد كان مقززة.» مهمة «إنها قائًال: املخيفة، السوداء األبواب
وهي الطحالب، عليها نمت التي األعمدة عىل املتهالكة األلواح رؤيُة بإمكانهم كان الظالم،
القاتمة، البوابة تلك حول غريبة متعفنة رائحة وانبعثت والتعفن. التحلل برائحة تفوح
املنسوخ، الكبري املفتاح عىل الزيت من قطرات يضع وهو بارات ينتظرون كانوا وبينما
ِخلسة يتلمسها كان الداخل يف أحًدا كأن بدا حتى الكبرية السوداء األبواب الرياح حركت

للهروب. وسيلة عن بحثًا
إىل الكئيب الباب وتأرجح جوفاء، بقرقعة املزالج وفتح املفتاح، بارات وضع وأخريًا،

القرب. داخل مطوًال صداه تردد رصيًرا ُمحدثًا الداخل
أشعل مقززة، رائحة من لها «يا باشمئزاز: العفن الهواء يتنفس وهو موراي فصاح

هللا!» خاطر أجل من بارات، يا الضوء
بانفعال موراي وسمع املفتاح.» فتحة وأسد الباب أغلق حتى «انتظر بارات: قال
صغريًا، فانوًسا بارات أخرج ثم الداخل. من املفتاح وغلق الثقيل الباب دفع صوت مزعج
النعوش. لصف املربعة األطراف وعىل رفضخم عىل بضوئه ألقى الشمعة، أشعل أن وبعد
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أصعد أن األفضل من لكن أعتقد، ما عىل النهاية، من الرابع التابوت «إنه باملر: قال
النظر.» وأُدقق

موراي: سأل صعوده، وأثناء
بارات؟» يا ستأخذ «كم

أخذ من فائدة ال هوثورن. ريد من وواحدًة بلو باودر من اثنتنَي فقط؛ «ثالثًا أجابه:
باملر؟» يا عليه عثرت هل عليه. تفاوضنا مما أكثر

إليك.» أدفعه عندما يه لتلقِّ ا مستعدٍّ كن يُرام. ما عىل يشء كل «نعم، باملر: أجاب
رفاقه، فأمسكه الرف. حافة خارج إىل التابوت وجذب الطرف، مقبض اللتقاط وانحنى
بمهارة وبدأ حديثًا، مسامري مفكَّ جيبه من بارات أخرج ثم األرض. عىل وضعوه وبصعوبة

املسامري. فك يف
استعدوا «واآلن؛ جيبه: من عتلة رفاقه من كلٌّ أخرج بينما األخري، يفك وهو قال ثم

مًعا.» الغطاء لنرفع
وبينما ثالثة.» اثنان، «واحد، بارات: وعد املناسب؛ املوضع يف عتلته منهم كلٌّ فوضع
الرجال وتراجع انزلق، ثم الغطاء ومال قرقعة، صوت صدر «ثالثة»، بكلمة ينطق كان
داخل بضوئه وألقى الفانوس بارات فانتزع مندهشة. شهقات مصِدرين الوراء إىل األربعة

الذهول. من مكتومة صيحاٌت نفسه الوقت يف األربعة الرجال من وانطلقت التابوت،
وهم التماثيل، مثل حراك بال املتآمرون خاللها وقف قصرية، لفرتة الصمت ساد

بارات: قال ثم التابوت. يف هائل برعب يُحدقون
الخطأ!» التابوت أنزلت لقد باملر؛ األحمق، «أيها

لوحة بوضوح أنار الذي الفانوس، ضوء أمام الغطاء ورفع التابوت حول باملر التف
املوتى. دفن متعهد أدهش الذي بالقطران املكتوب والعنوان الوهمي، برونتون ويليام اسم

ذلك.» يف شك هناك ليس بنا، الخاص التابوت «إنه باملر: قال
العجوز املرأة تلك دخَلت كيف أخربني إذن شك! هناك «ليس بغضب: بيكر صاح

للغنيمة؟» حدث وماذا فيه،
أن يجب ما «هذا أنفه: عىل منديله ويضع عابًسا، التابوت يف يُحدق وهو بارات، قال
غنيمتنا عىل حصل ما شخص غنيمتنا. عىل وسطا شئوننا يف ما شخص تدخل لقد نعرفه،

مقززة.» جثة لنا وترك
التابوت إىل بحذر وتقدم هنا.» انظر ا. حقٍّ «مقززة بارات.» يا محق «أنت موراي: قال

بداخله. لالشمئزاز املثرية الجثة حلق يف ممزق ثقب إىل وأشار
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العجوز. املرأة تلك ُقِتلت لقد لبسفيه؛ ال واضح أمر إنه «نعم قائًال: الرأي بارات وافقه
نحن ووضعنا منها فتخلص كبرية، ورطة يف واقع لشخص ا جدٍّ مفيًدا كان تابوتنا أن بد ال
هنا، من والهروب أخرى مرة التابوت غطاء وضع يف أرسعنا كلما لذا أكرب. ورطة يف أنفسنا

بحياتنا.» ننجَو كي أفضل ذلك كان
الغطاءَ واملرتعشة الراغبة األيدي أعادت ثَم وِمن واضحة. املالحظات هذه وجاهة كانت
تحرك أخرى ومرة الرف. إىل التابوت وأُعيد فتحاتها، يف برسعة املسامري وثبتت مكانه. إىل
ويليام الراحل مأساة عىل األبد إىل أُغِلق ثم املزعج الصوت بنفس الكئيب الباب وُفِتح املزالج،
نحو ملتٍو طريق عىل املظلم املدق عرب مكتئبني رجال أربعة سار دقيقتنَي، وبعد برونتون.
حني الصمت كرس من هو بيكر جيمي السيد لكن لفرتة. منهم أيٌّ يتحدث ولم املحطة،

ساخطة: بنربة صاح
حوايل أَضعتم لقد فعلتم. ما إىل انظروا فقط التعساء! من مجموعة أنتم «حسنًا،
مجانًا قدمتم لقد ذلك؟ مقابل عليه حصلتم الذي وما الحالل، املال من جنيه ثالثمائة
ألف خمسني بقيمة هدية رفاقها أحد منَحتم كما فيها، مرغوب غري عجوز المرأة جنازة

املطاف!» نهاية يف أنا سأصل أين وإىل جنيه.
بقيتنا، مع ستُغادر، بل اإلطالق؛ عىل مكان أي إىل تصل لن «أنت مزمجًرا: بارات قال

النحو!» هذا عىل األمر وانتهى نجونا أننا للغاية شاكًرا تكون أن ويجب

الرابع الجزء

الخرب العريض بالخط تليجراف» «مورالند صحيفة نرشت الواقعة، تلك من شهر نحو بعد
التايل:

هارالند لكنوز غريب اكتشاف

قطع لبعض الصادمة الرسقة عملية يكتنف الذي اللغز غموض ُكِشف أخريًا
الكشف ليُسِفر بثمن؛ تُقدَّر ال التي الصيني الخزف من هارالند السيد مجموعة
هندرد يف ستوك، كنيسة رئيس ذهب أن أمس صباح يف حدث إذ أكرب. لغز عن
العاصفة آثار ملعاينة حوله ونظر لالستحمام، ساند باليث شاطئ إىل هو، أوف
وعندما الرمال. خارج تربز الزرقاء الجرار من عدد رقاب بدهشة والحظ األخرية،
ورشع الجمال، رائعة خزفية جرة أنها الفور عىل اكتشف منها، واحدة التقط
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بالخزف، املعرفة بعَض لديه ألن ونظًرا الجرار. بقية استخراج يف شديد بحذر
من الصيني الخَزف من وِجرار ِمزهريَّات أنها عىل الفور عىل القطع عىل تعرف
الصحف نرشته ما قرأ قد كان وألنه وهوثورن؛ بلو باودر باسم املعروف النوع
تعرف وقد بالرشطة. اتصل ثم منزله إىل بعناية نقلها األخرية، الرسقة عملية عن
حقيقة عىل تهنئته وينبغي تخصه، أنها وأوضح املفقودات تلك عىل هارالند السيد

وواٍع. مثقف شخص بواسطة حدث قد االكتشاف هذا أن

األربعة، املتآمرين إىل فبالنسبة مختلفة. بمشاعر مختلفون قراء أعاله الخرب قرأ لقد
الختام واحد؛ رجل فيه وجد بينما عمًقا. أكثر الغموض أصبح عام، بشكل وللجمهور
بسيط ار بحَّ وهو — جانبًا الصحيفة الرجل ذلك وضع حيث حياته. من مؤلم لفصل األخري
حوايل قبل عاصفة ليلة يف املأساوية األحداث وتذكر عينَيه، أغلق ثم — أبيض شعر ذو
زوجته ومعه املظلم املصب مياه يشق وهو الصغري، مركبه عىل نفسه فرأى أشهر. سبعة
لتُحرض املقصورة إىل فُهِرعت جامح، غضب نوبة انتابتها وقد رآها، املخمورة. املضطربة
من بصعوبة الخروج تُحاول ورآها بحماقة. هناك به احتفظ الذي القديم الخدمة مسدس
ويف الهادر الطلقة صوت وسمع الوميض رأى كما وتُهدد. تُثرثر وهي الصغرية، الكوة
وهو بالتيبس أصابه الذي رعبه وتذكَّر املركب، سطح عىل ممددة سقطت نفسها اللحظة
بارتطام اإللهية! للعناية الرائع التدخل ذلك حدث وبعدئٍذ، جثتها. أمام مشدوًها يقف
املناسب وقته يف بغرابة جاء الذي العائم، التابوت من املركب جانب عىل ونقٍر غامض
الغطاء، وفك املركب سطح إىل مؤلم بعناء رفعه أن بعد الكبرية، الدهشة تلك ثم تماًما؛
من مجموعة مجرد بل جثة، أي عن الرصاصية، العلبة مزقت التي سكينه، تكشف لم حيث
يرتطم بينما للماء الهائلة والطرطشة املروع، التبديل عملية تذكر كما الفخارية! الجرار
ودفن ساند؛ باليث شاطئ عىل الرسي الرسو ثم األمواج؛ وتتقاذفه أخرى مرة به التابوت
الناحية من صحيح أنه رغم املزيف، والخرب العالية. املياه عالمة عند بعناية الخزفية الجرار
وسط البحر يف وغرقت انزلقت قد العجوز امرأته بأن التايل اليوم يف عممه الذي الجدلية،
فتح ثم األىس، من قليٌل يشوبها تنهيدة مع بوضوح؛ األحداث تلك كل تذكر لقد الظالم.

األبد. إىل الفصل هذا وأغلق الصحيفة، وطوى عينَيه،
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األول الجزء

األول املقام يف لديه كان إذ ما؛ حدٍّ إىل معتاد غري نوع من مجرًما بالند بريسيفال السيد كان
عىل مجرًما أصبح ملا منها، املزيد لديه أن ولو السليمة. الفطرة من ا حقٍّ به بأس ال قدٌر
القانونية غري األفعال عواقب أن إلدراك الوعي من يكفي ما لديه أصبح ثَم، وِمن اإلطالق.
مقبول؛ غري البعيد، املدى عىل يُصبح، أن يجب املجرم موقف أن وفهم تَكرارها؛ مع ترتاكم

املحتومة. الكارثة حدوث ملنع مناسبًة احتياطاٍت يعتربه ما اتخاذَ عليه أن فهم كما
سابًقا، املذكورة واالحتياطات للشخصية املميزة السمات هذه من الرغم عىل ولكن
ونحن الوقت. بمرور صعوبة يزداد وقد ما حد إىل صعب موقف يف نفسه بالند السيد وجد
لو فيها التفكري عن التوقف ويُمكن أصابه، الذي املريح غرِي التوتر هذا أسباب تُهمنا ال
عرب الرصافة مكاتب عىل مثابر بشكل املزيفة إنجلرتا بنك أوراق املرء ع وزَّ إذا أنه ذكرنا
للسيدة النقدية األوراق هذه تُقدم عندما الحساب تصفية يوم فسيأتي األوروبية، القارة

ثريدنيدل. شارع يف تعيش التي الخبرية العجوز
يُلقي كان بينما عليه، تهب أن تُوشك التي العاصفة يف بتوتر يُفكر بالند السيد أخذ
إنه حيث بليمبتون. السادة مزادات صالة يف املتنوِّعة» «املعروضات عىل خاطفة نظرة
يتَّسم كما األساس. يف مقامٌر هو املجرم ألن طبيعي؛ أمر وهذا املزادات، يف دائم مشارك
قيمة ذي يشء عىل الحصول يف منهما كلٌّ يأُمل إذ مشرتكة؛ واحدة بصفٍة واملقامر املجرم

ذلك. مقابَل العادل السوق سعر دفع دون
يف يُفكر استمر نفسه، الوقت ويف املرتبة، التحَف بريسيفال استعرض وهكذا
تنفجر متى هي: فكَره تُطارد التي الحيوية األسئلة كانت وقد يُواجهها. التي الصعوبات
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دعونا واآلن؛ بنائه؟ يف كبريًا جهًدا يبذل كان الذي اللجوء بميناء ستعصف وهل العاصفة؟
هذا. اللجوء ميناء أمر نستكشف

السيد اسم عليها ُكتب لوحًة تحمل املبِهج باتريس حي يف هادئة شقة عن عبارة كان
كرجل الشقة، تُنظف التي والخادمة البوَّاب لدى معروًفا املستأجر وكان ليندساي؛ روبرت
املنزل عن يغيب فهو ثَم وِمن سفر، كَوكيل السياحة تذاكر حجز مجال يف يعمل أشقَر نبيل
واضًحا؛ تشابًُها بالند بريسيفال السيد مع ليندساي روبرت السيد مالمح وتتشابه كثريًا.
كذلك؛ إنهما قاال لقد حال، أي عىل (أو، عمومة أبناءَ لكونهما نظًرا مفاجئ غريُ أمر وهو
السيد شعر إن حيث كبري. حد إىل متشاِبَهني يكونا لم لكنهما حق). عىل أنهما نفرتض وقد
اليرسى. عينه تحت شامة بالند السيد لدى أسود. بالند السيد شعر بينما أشقر؛ ليندساي
جيب يف صغري صندوق يف واحدًة يحمل لكنه عينه، تحت شامة ليندساي السيد لدى وليس

الصديري.
سيئًا كان حظهما لكن اآلخر؛ أحُدهما العمومة ابنا زار ما، حدٍّ إىل نادرة مرات يف
كلما أنه هو غرابة األكثر واليشء منزله. يف اآلخر منهما أيٌّ وَجد أْن يُصادف لم إذ للغاية،
السيد شقة تُصبح بلومزبريي، يف الزيوت متجر فوق مسكنه يف أمسية بالند السيد أمىض
بالند السيد مسكن أن املؤكد فمن شقته، يف ليندساي السيد يكون وعندما خالية؛ ليندساي
يُالحظها لم أبًدا؛ لكن لُوِحظت. إذا غريبة، مصادفًة كانت نفسه. الوقت يف خاليًا يُصبح

أحد.
وفًقا معه يتعامل يكن لم فهو عمه، ابن مع يتقابل ال بريسيفال كان إذا ذلك، ومع
اهتمامه كان لقد تماًما؛ العكس عىل بل القلب.» عن بعيد العني، عن «البعيد القائل: للمثل
الوحيد، الوريَث وكذلك للوصية منفذًا تُعيِّنه وصية وضع أنه لدرجة كبريًا عمه ابن برفاهية
وضع وقد جنيه؛ آالف ثالثة عن يقل ال بمبلغ بريسيفال) (حياة حياته عىل ن أمَّ كما
الوثائق من وغريها االستثمارية املالية واألوراق التأمني بوليصة إىل باإلضافة الوصية، تلك
لفخره؛ مدعاة وكان كبريًا فضًال ذلك كل ومنحه للغاية. محرتم محاٍم ُعهدة يف الرضورية،

عم. ابن مجرد أجل من املتاعب من الكم هذا لتحمل استعداد عىل امرئ كل ليس إذ
وهو العادة، بحكم املتنوعَة املزاد سمعروضاِت يتحسَّ وهو تجواله، بالند السيد واصل
عمه البن وضعها التي التدابري ويف الخاصة، أعماله ستُواجه التي القادمة األزمة يف يُفكر
الدقة إىل تفتقر لكنها بعيد، حدٍّ إىل ممتازة كانت فقد التدابري، تلك إىل بالنسبة أما روبرت.
سنًة عرشة أربع لنقل املثال؛ سبيل عىل «امتداد»، احتماليُة هناك كان لقد التام. والكمال
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سيحدث الذي ما ذلك، غضون ويف هذا. تُغطِّ لم التأمني وبوليصة الشاقة. األشغال من
املحرتم؟ لروبرت

وأدار، لولبية، قطع مخرطة يف ما حد إىل شديًدا جرًحا إبهامه ُجرح الوقت ذلك يف
يكفَّ أن بأدب املوظفني أحد منه طلب أن إىل صغريٍة بيانوال مقبَض الذهن، شارُد وهو
من «مجموعة عىل للكتالوج، وفًقا تحتوي، الصناديق من مجموعة وجد هذا وبعد ذلك، عن
أن يجب األدوات، ملظهر ووفًقا حديثًا.» متوىفٍّ ممارس لطبيب مملوكة الجراحية األدوات

ا. جدٍّ كبرية سنٍّ يف وتُويفِّ املبكر شبابه يف املمارسة بدأ قد املمارس يكون
املثابرة عىل شاهدة أنها باستثناء مطلًقا لها قيمة ال مقززة، أدوات مجموعة كانت لقد
مقبض عىل وضغط لعاداته، وفًقا يتحسسها راح بريسيفال لكن أسالفنا؛ حياة يف املذهلة
(حيث متأنِّق عربي قميصرجل أخرضعىل سائل من قطرة فألقى دة، معقَّ نُحاسية حقنة
القادمة»، املرة يف ذلك من أكثر يحرتس وأن عنه بعيًدا اللعينة الحقنة تلك «توجيه منه طلب
فتح ثم السني)، بحرف الثاء حرف استبدل إذ ألثُغ؛ أنه عىل الكالم يف طريقته دلَّت وقد
الغريبة السكاكني حواف وتحسس النابضة، املباضع عىل ونقر املتعفنة، الجلدية الحقائب
عتيقة رائحة استنشق غطاءه، رفع وعندما اللون، أسود ضخًما صندوًقا وجد ثم ة. واملعوجَّ
يف ومبقعة ومدهنة مصفرَّة، كانت العظام من مجموعة واستعرض السمك رائحة تُشبه
لدراسة البرشية العظام من كاملة «مجموعة بأنها الكتالوج وصفها عفن. بها التي األماكن
اليَدين عظام ألن عادية؛ بالطالب» خاصة «مجموعة تكن لم لكنها العظام»، تراكيب علم
بأربطتها محتفظة كانت القطط، أحشاء من بخيوط مًعا ربطها يتم أن من بدًال والقدَمني،

كريه. بنيٍّ لون ذات وكانت البرشية
الصندوق، هذا تُغلق أن عليك السيد؛ أيها «اسمع واضحة: وبلثغة محتًجا العربي قال

للغاية.» كريهة رائحته إن
تلك إىل نظر حيث للغاية. بريسيفال أعجبت قد األسود الصندوق محتويات أن بدا لكن
تُطل كانت التي والجمجمة املتعفنتنَي البنيتنَي والقدَمني اليَدين إىل امليتة، الدهنية البقايا
الرائحة تلك من أكثر شيئًا تنفث فوجدها يُغلفها؛ الذي القماش ثنايا من مخيف بشكل
برسعة تتبلور ولكنها البداية، يف وعامة غامضة — بفكرة إليه أوحت فقد والعفن. الكريهة
بطريقة بدت فكرة عقله؛ إىل األسود الصندوق من تتسلَّل كأنها بدت — متميز شكل إىل

روبرت. املحرتم عمه ابن مع نفسها تربط أنها ما
يُمسك بينما اليقظة، أحالم يف غرق كمن واحدة، دقيقة عن يزيد ملا َحراك بال وقف
حيث القاعة. يف ضجة أيقظته ثم الجمجمة. نصف عىل مثبتة الحاملة وعينُه يده يف الغطاء
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طاولة حول مقاعد عىل املزاد رواد من وغريهم املزايدون فجلس البدء. وشك عىل املزاد كان
الكتالوج من نسخهم وفتحوا املعروضات أول الحارضون استعرض حيث طويلة؛ خرضاء
شارب ذو رجل وصعد تمهيدي؛ لحن غناء وشك عىل كانوا لو كما تفاصيلها يُوضح الذي
إىل الثالث، نابليون الراحل، امللك جاللة مذهل بشكل ويُشبه شمعية بمادة ومثبت ممدوٍد

بمطرقته. تمهيدية طرقة عرب االنتباه الجميع من وطلب املنصة
اآلخرين أذهان يف نقرأ عبثي ذاتي وعي وبأي املذنب! الضمري بعضآثار غريبة هي كم
مجموعة بالند بريسيفال أراد لو مرشوعة! غري النوايا تلك تكون عندما املعلنة، غري نوايانا
اشرتاها قد لكان — الترشيحية الدراسة مثل — مرشوع غرض ألي البرشية العظام من
تقديم له ينبغي ال كان إذا ما حول بجدية يُفكر نفسه وجد اآلن، لكن حرج. ودون عالنية
القليل سوى هناك يكن ولم املظاهر؛ أجل من فقط الجراحية، األدوات بعض لرشاء مزايدة
كانت وقد — الكتالوج يف أوًال جاءت املتوىفَّ املمارس أدوات ألن — قراره التخاذ الوقت من
غري وأداة األسنان خلع ومفتاح الحجامة أكواب من مجموعة وتضمُّ متميزة أدوات بالفعل
األدوات تلك عىل النداء قبل أمره حسُم عليه يجب لذا املظهر، شيطانية االستخدام معروفة

املشئومة.
بني الفاحشة للسخرية مادة ليُصبح املنضدة، عىل األسود الصندوق ُوِضع فرتة وبعد
مجموعة ١٧؛ رقم املزايدة «مجموعة قائًال: املعروضات بيانات املزاد بائع وقرأ املزايدين،
وقيمة مفيدة عينات مجموعة العظام. دراسة بعلم الخاصة البرشية العظام من كاملة

السادة.» أيها للغاية،
املتوىفَّ ُهوية حول املتنوعة االستفسارات متجاهًال بفخامة، املجلس إىل حوله نظر

شلنات. خمسة أخريًا واقرتح الرشعي، الطب هيئة وقرار
«ستة». بريسيفال: قال

تعني (التي «لودملن!» الغامضة بالكلمة يهتف وهو الصندوق، املوظفني أحد فتح
املنتفخ األنف تحت وضعها ثم السادة») أيها للمزايدة، املطروحة املجموعة هي «هذه

بعيًدا. ودفعها وستُلوثه» للغاية منه اقرتبت «قد إنها قال الذي املتأنق؛ للعربي
هذا عىل أحد يُزايد لم أنه وبما شلنات.» ستة مقابل «ِبيَعت أمل: بخيبة املزاد بائع قال
املتواضع. املبلغ هذا نظري لبريسيفال الصندوق وسلم بمطرقته املنصة رضب فقد السعر،
حصل الصندوق، يف املجهولة واألداة األسنان خلع ومفتاح الحجامة، حرشكئوس بعد
إىل كنزه حمل ثم جيًدا. الغطاء به ربط طويل، حبل عىل املوظفني أحد من بريسيفال
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كروس. تشارينج محطة إىل بالتوجه السائق وأمر عجالت، بأربع عربة واستأجر الشارع،
لبضع وتركه سيمبسون) (باسم املتعلقات إيداع غرفة يف الصندوق حجز املحطة ويف
تجرها عربة يف الصندوق ونقل مختلف، ال حمَّ مع عاد الحجز مدة انتهاء وعند ساعات؛
يُالحظه أن دون بنفسه، حمله وهناك، بلومزبريي. يف الزيوت متجر فوق مسكنه إىل الخيول

جيبه. يف املفتاح ووضع الباب وأغلق كبري، دوالب يف ووضعه السلم، عىل وصعد أحد،
فقط يوَمني بعد الثاني الفصل افتتح ثم األول. الفصل عىل الستار أُسدل وهكذا
عامل مهمة توىل حيث املريرة) النهاية إىل نصل حتى التشبيه نفس يف نستمر أن أردنا (إذا
ويُمكننا إنجلرتا. لبنك الرئييس املدخل من لتوِّه خرج بلجيكي رشطة ضابط املرسح خشبة
الذي إنجلرتا، بنك مبنى نطاق من االقرتاب إىل بالند بريسيفال دفع الذي السبب إن القول
السبب كان إذا إال تخيله، يصعب سبب هو مثله؛ مجرم إىل بالنسبة آمن غري نطاق هو
املرتبطة األماكن إىل املجرم يجذب أنه العادة بحكم يبدو الذي الغريب االفتتان هذا هو
خرج عندما املدخل من عرشخطوات بُعد عىل هناك بريسيفال كان حال؛ أي عىل بجريمته.
قراًرا بريسيفال اتخذ أيًضا الفور وعىل الفور. عىل اآلخر منهما كلٌّ عَرف وقد منه، الضابط

الطريق. بعبور
القديمة العربات تجر التي فالخيول بسهولة. عبوره يُمكن هادئًا طريًقا ليس وهو
يف السائق إىل بالنسبة يختلف األمر لكن املتهور. الطريق عابر محذرًة وتصهل تتعطف قد
أو الطاغوت طريق عن تبتعد ويرتكك يُحذرك أن دون بثبات أمامه ينظر الذي األيام، هذه
ولكن «الرباءة». ستُعطيه التي املحلَّفني هيئة تماًما يعرف إنه يُهمه. ال أمر فهذا تبتعد ال
ليبتعد يستدير الضابط رأى بريسيفال لكن ًفا. متوقِّ الطواغيت موكب كان اللحظة، هذه يف
يف ولكن األجنبي، الضابط وتبعه التحرك. يف تبدأ وهي حتى املركبات مقدمات عرب فاندفع
أخرى حاَرصته بينما أمامه؛ العامة الحافلة رعدت حيث بأكمله. املوكب انطلق اللحظة تلك
فجعلته بشدة، ونطحته الخلف من أجرة سيارة اندفعت وعندئٍذ وتراجع. فرتدَّد هوادة. بال

ممكنة. بأقىصرسعة الرصيف إىل بالعودة سارع ثم الطريق، عىل يتمدد
وهي عامة حافلة أول قدم مسند عىل األثناء، هذه يف بخفة، بريسيفال قفز بينما
وصل أخرى، ثواٍن بضع وبعد هاوس، مانشن يف آمنًا أصبح ثواٍن وبعد رسعتها. تستجمع
الالزمة االحتياطات اتخذ ذلك ومع عمليٍّا، انتهى قد الخطر كان فيكتوريا. امللكة شارع
الغرب. إىل متجهة أخرى حافلة استقالل ثم نيوجيت، شارع وعبور بول، سانت يف للنزول
أدنى أو قوَسني قاب كان لقد الواقعة. هذه يتدارس مسكنه يف جلس الليلة تلك يف
القانون ألن نظًرا الواقع، يف أخرى. مرة اليشء هذا مثل يحدث أال ويجب الخطر، حافة من
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تأخذ أن الصغرية لبعضخططه الوقت حان فقد مجراه، يأخذ أن وشك عىل شك بال كان
يف يُفكر بريسيفال كان وبينما خطرية. صعوبة صعوبة. هناك كانت فقط، أيًضا. مجراها

خفيض. بصوت يُدندن وأخذ وجهه عبس الصعوبة، هذه
االختفاء، وقت حان لقد «إذن
للعمق.» واذهب غطًسا، خذ

يف مهذبة امرأة وهي براتل. السيدة منزله، مالكة كانت الباب. عىل نقر أغنيته قطع
صغريًا. طلبًا منه لتطلب جاءت إذ اللحظة؛ هذه يف خاص بشكل مهذبة وكانت العادة،

وزوجي أنا فكَّرت لقد بالند؛ سيد يا امليالد عيد ليلة «بخصوص براتل: السيدة قالت
والدتها منزل إىل بالعودة للخادمة سنسمح كما هورنيس، يف شقيقه مع األمسية قضاء يف

إرباًكا.» ذلك لك يُسبب لم إذا الليل، طوال
براتل.» سيدة يا اإلطالق عىل إرباًكا يل يُسبب «لن بريسيفال: قال

الجانبي الباب تركت إذا تعرف، كما عودتنا، النتظار داعي «ال براتل: السيدة تابعت
سندخل لكننا الثالثة؛ أو الثانية الساعة قبل املنزل إىل نعود لن فنحن املزالج. قفل بدون

نُزعجك.» ال حتى بهدوء
«عيد ولكن عام، بشكل أثمل ال فأنا تُزعجوني، «لن لطيفة: بضحكة بريسيفال أجاب
امليالد، عيد ليلة يف ألنام الرسير عىل أستلقي وعندما السنة.» يف واحدة مرة يأتي امليالد

أخرى.» مرة إليقاظي الجهد من مزيٍد لبذل تحتاجون فسوف
يف بمفردك وأنت بالوحدة، تشعر ألن «ولكن وقالت: ببهجة براتل السيدة ابتسمت

املنزل؟»
فاخر، سيجار وعلبة مرح، وكتاب متقدة، مدفأة مع «الوحدة! بريسيفال: صاح

بالتأكيد.» بالوحدة أشعر لن األمر. لزم إذا ثانية وزجاجة آه، جيد. رشاب وزجاجة
حسنًا. حسنًا، سعيد! عازب رجل من لك يا «آه، وقالت: رأسها، براتل السيدة هزت
من وخرجت العميق التعليق هذا تقول وهي ابتسمت «. مستقالٍّ تكون أن جيد ألمر إنه

السلم. عىل ونزلت الغرفة
ذهابًا الغرفة يذرع وبدأ كرسيِّه من بريسيفال قفز بعيًدا، خطواتها تالشت عندما
وضحك املدفأة أمام توقف ثم وجهه. االبتسامُة وعَلت عيناه ملعت حيث بحماس. وإيابًا

الجمر. يف يُحدق وهو عاٍل بصوت
أغنيته استأنف وهنا ها!» ها! ا! جدٍّ أنيق أنيق! للغاية! غني للغاية! «مرح قال: ثَم وِمن
اصعد بهدوء، اصعد صافية، السماء تكون عندما صافية، السماء تكون «عندما املقطوعة:
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الفصل من األول املشهد ختاَم اعتبارها يُمكن التي األسفل!» من بهدوء اصعد بهدوء،
الثاني.

ومع قليلة؛ مرات إال بريسيفال يخرج لم امليالد، عيد سبقت التي القليلة األيام خالل
كروس تشارينج حتى بالخروج وغامر خفية، للتسوق ذهب حيث ا. جدٍّ مشغوًال كان ذلك
إناء بني ما، حدٍّ إىل غريبة تشكيلة تبدو فهي د. متعمَّ بشكل متنوعة مشرتياته وكانت رود؛
كبرية وكمية أرنب، وفراء جرايز»، «ترشيح كتاب من مستعملة ونسخة العصيدة، لصنع
حسن من وكان الساق؛ موزة من البقري اللحم من أرطال عرشة عن يزيد وما الصمغ، من
القابلة األطعمة هذه فيها وضعت التي نومه، غرفة فإن وإال ا، جدٍّ بارد الطقس أن حظه

بداخلها. ما تفضح روائُح منها ستنبعث كانت مناسبة، تخزين ظروف بدون للتلف
الدوالب بدأ ذلك، وبعد للغاية. لالنتباه الفتًا عمله كان الطويلة األمسيات يف ولكن
كان األمسيات، تلك ففي عمله. بنتاج يمتلئ بنفسه، ثبَّته الذي املمتاز، القفل ذو الكبري
هادئة، نار عىل ويرتكه العصيدة إناء يف الجيد سكوتش صمغ من كبرية كمية يضع
جرايز» «ترشيح كتاب ويضع اختبائه، مكان من املتوىفَّ للطبيب األسود الصندوق ويسحب

الطاولة. عىل أمامه املتهالكة الصفحات ذا
اليمنى العظام كانت توقع. مما أصعب ومهمة ذلك؛ من بالرغم ا شاقٍّ عمًال كان لقد
مًعا. امللتصقة العظام تتالءم أن ا جدٍّ الصعب من وكان مربك، بشكل متشابهة واليرسى
فقط يتطلب األمر فإن ا، جدٍّ وواضحة كبرية «جراي» كتاب لوحات إن وحيث ذلك، ومع

الكايف. الجهد بذل
يُقارنها كان الصندوق، من عظمة يُخرج أن بعد وعملية. بسيطة عمله طريقة كانت
عليها يربط ثم للشك، مجاًال يدع ال بما عليها يتعرف حتى الكتاب يف التوضيحية بالرسوم
عن يبحث ثم اليسار. أم اليمني هو هل إليه، تنتمي الذي والجانب باسمها ورقيٍّا ملصًقا
يف ويضعهما الصمغ من مناسبة بطبقة ويُثبتهما مًعا، االثننَي ويُركب املجاورة، العظمة
حتى تجعل أن شأنها من للتجميع وفظيعة بدائية طريقة كانت ا. تجفَّ حتى املدفأة حاجز
ذلك كان أيٍّا — بريسيفال هدف تُحقق أنها يبدو ولكن يرتجف. املخرضم املتحف أمنَي
عليها التعرف يُمكن كأعضاء تدريجيٍّا مجمعة أصبحت املفككة «العظام» ألن — الهدف
الصحيح برتتيبها معلقة الحظ، لحسن كانت، التي — والفقرات والساَقني، الذراَعني مثل
كانت التي الضلوع، وحتى متماسًكا، فقريٍّا عموًدا لتُكوِّن وتجمعت — سميك سلك عىل
رديئًا. التجميع كان الصدري. القفص ن لتُكوِّ تجميعها استطاع اإلطالق، عىل مهمة أصعب
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واحدة. بلمسة تتفكك أن املمكن من كان ذلك ومع الصمغ من بنقاط العظام لصقت حيث
يكن لم باألمر، املعنيَّ الوحيد الشخص كان وألنه راضيًا، بريسيفال بدا قلنا، كما ولكن،

يُقال. ما هناك
ثم الثانية، الساعة يف براتل آل مع الغداء بريسيفال وتناول امليالد. عيد يوم وجاء
وهي براتل، السيدة حملت ذلك، وبعد الشاي، لتناول استيقظ ثم بعده، النُّعاس غمره
الطاولة عىل بَسط ثَم وِمن املطبخ، إىل لتُعيدها الشاي صينية فاخرة، أرجوانية ثيابًا ترتدي
املتجر صاحب ورأى النافذة فتح ساعة، ربع وبعد الليل. يف عمله ليستكمل الالزمة املواد
العامة. للحافلة محطة أقرب باتجاه الغاز بلمبات املضاء الشارع يف بعيًدا يُهَرعان وزوجته
للغاية، مميًزا ترفيًها كان وقد الرتفيهية. أمسيته بالند بريسيفال السيد بدأ وعندئٍذ
خلع البداية، يف امليالد. عيد ليلة خالل منزل يف وحده تُرك وحيد، عازب إىل بالنسبة حتى
تشكيلها، املعاد العظام» «مجموعة الدوالب من أخرج ثم جديدة. بدلة وارتدى مالبسه
طرد مع أخرى مرة ظهر ثم النوم، غرفة إىل وعاد الطاولة، عىل املختلفة األعضاء ووضع
قطع من املرتاكمة مشرتياته وبداخله صندوق. من استخرجه قد كان رائحته تفوح كبري

البقر. لحم
رشائح إىل البقري اللحم قطَّع العمل، قبل بعناية شحذَها كبرية، سكني وباستخدام
الكامل»؛ العظمي «الهيكل شكلت التي املختلفة العظام حول لفها يف ثمرشع وكبرية، رفيعة
أن وبعد األحوال. من حال بأي جاذبية تزدد لم ولكنها باللحم مغطاة العظام فأصبحت
كان لقد الصندوق. داخل مؤقتًا لتُوَضع البقايا، جمع الجافة»، العظام «كسوة من انتهى

غرابة. أكثَر كان التايلَ الترصف لكنَّ غريبًا، ترصًفا
يف فائقة بعناية وبدأ اآلخر، تلو واحًدا باللحم كساها التي األعضاء بريسيفال أخذ
التعقيد؛ بالغ عمًال كان لقد الجديدة. البدلة قبل يرتديها كان التي املالبس داخل وضعها
منفصل، بشكل األرجل أدخل شديد، وبحذر الزجاج. مثل هشة كانت امللصقة املفاصل ألن
الجوارب يف وأدخلها العظمي الهيكل أقدام ركَّب ثم البنطلون، يف ثم الداخلية املالبس يف أوًال
األكمام يف الذراَعني وضع نفسه وبالحرِص الحذاء. داخل بالغ بحرٍص ووضعها القديمة
وهي اإلطالق، عىل مهمة أصعب جاءت ثم الصديري؛ يف الذراع فتحات خالل من املختلفة
بواسطة الفقري العمود عىل املثبتة واألضالع الجمجمة ألن الجذع. عىل املالبس مالءمة
فوق املالبس شد من بد ال كان ذلك، ومع اهتزاز؛ أي عند ستسقط كانت الصمغ، من نقاط
خالل من أخريًا ذلك يف نجح بريسيفال لكن األكمام. داخل األذرع وضعت أن بعد الجذع
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يف إدخاله ثم ذراَعني ذي مبطَّن كبري كريسٍّ عىل تجميعه» املعاد العظمي «الهيكل إراحة
شديد. ببطء املالبس

بالشكل األرنب جلد قطع طريق عن تمت التي األخرية؛ اللمسة وضُع فقط اآلن يتبقى
تجهيز من انتهى وعندما القوي؛ الصمغ من رقيقة بطبقة الجمجمة عىل ولصقه املطلوب
يف تسببت أنها لدرجة مروًعا مظهرها كان البدائي، املؤقت املستعار الشعر بهذا الجمجمة
مناسبة هذه تكن لم حال، أي عىل ا. جدٍّ عملية شخصية كان الذي بريسيفال أعصاب إزعاج
الرأس فروة أو البدائي املستعار الشعر هذا وعليها الجمجمة تكون قد املشاعر. ملراعاة

البلجيكي. الرشطة ضابط كان كذلك ولكن للغاية؛ مزعًجا شيئًا املزيفة
ونزل نومه، غرفة من املاء إبريق أحرضبريسيفال «التجميع»، عملية من االنتهاء بعد
ذلك إىل وصل حتى املختلفة الرباميل صنابري وجرب مفتوًحا، بابه ترك الذي املتجر إىل
الكحول وسكب النوم. غرفة إىل وعاد إبريقه مأل حيث امليثييل؛ الكحول عىل يحتوي الذي
شعره غسل يف بقوة ورشع بالكحول إسفنجة ومأل رقبته حول منشفة ووضع الحوض، يف
وعكًرا، داكنًا بالتدريج الحوض، يف املوجود الكحول أصبح وبينما بالكحول؛ وحاجبَيه
لونًا بمنشفة، بقوة فركهم بعد اكتسبوا، أن إىل اللون يف أفتح وحاجبيه شعره أصبح كذلك
تحت املوجودة الشامة حتى روبرت. عمه ابن شعر لون عن تمييزه يُمكن ال رمليٍّا أو ذهبيٍّا
سكني بشفرة تمكَّن بالكحول، جيًدا بللها عندما ألنه التغيري، لظروف عرضة كانت عينه
وضعها ذلك، فعل أن وبعد العلكة. بصمغ ملصقة كانت لو كما بدقة تقشريها من رفيع

الصديري. جيب يف يحمله كان صغري صندوق يف
إىل الكحول حوض حمل أوًال تماًما. الغرض واضحة ذلك تلت التي اإلجراءات كانت
أن وبعد الذراَعني. ذي الكريس بجانب األرض عىل عمًدا محتوياته وسكب الجلوس غرفة
من مجلفننَي دلَوين اختار حيث املتجر، إىل أخرى مرة نزل النوم، غرفة إىل الحوض أعاد
العلوي. الطابق إىل وحملهما الكبرية الرباميل أحد من البارافني بزيت ومألهما املخزون،
عليه؛ املوضوع املنفر الهيكل وعىل الذراَعني ذي الكريس عىل أحدهما من الزيت سكب ثم
كميات عىل للحصول املتجر إىل نزل ثم السجادة، عىل ببساطة سكبه فقد اآلخر الدلو أما

أخرى.
مشبعة، بأكملها واألثاث األرضية أصبحت مرتنَي، أو مرًة اإلجراء هذا تكرَّر وعندما
إطفاءُ الحكمة من أنه اعتقد بريسيفال أن لدرجة الغرفة هواء البارافني رائحة ومألت
وآخر الحطب، ُحَزم من كومة فوق الزيت من دلًوا سكب املتجر، إىل العودة وعند الغاز.
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السقف. من واملتدلية الجدران عىل املتفرقة األشياء فوق وثالثًا واألرضية، البيع طاولة فوق
من الزيت فيها نشع التي الدهنية البقع من عدد رؤية اآلن يُمكن السقف، إىل النظر وعند

املتجر. أرضية عىل التنقيط يف بعضها بدأ التي العلوي، الطابق أرضية
كومة وصنع «العجلة»، ثقاب من ُحزمة أخذ لذا النهائية؛ استعداداته اآلن أتم لقد
بالبارافني؛ مشبعة الخيط من كرة وضع الثقاب، وسط ويف الحطب. كومة مقابل صغرية
وهكذا الصغرية. امليالد عيد شموع من دستة نصف وضع للكرة، املركزية الفتحة ويف
كرات وبضع الثقاب، من بكمية نفسه زود ذلك بعد للتفجري. اآلن جاهًزا اللغم هذا أصبح
التي الجلوس، غرفة إىل وصعد صغرية، شموع عرش ونحو بالبارافني املشبع الخيط من
الثقاب من اثنتنَي أو كومة صنع املدفأة، نار وهج وعىل هنا، مبارشة. املتجر أعىل كانت
ثالثًا أو ُحزمتنَي وعلق األكوام عىل الخيط كرات ووضع الذراَعني، ذي الكريس وتحت حول
معطًفا الدوالب من وأخذ النوم غرفة إىل دخل ثم اآلن. جاهًزا يشء كلُّ فأصبح كرة. كل يف
ومظلته ومعطفه القديمة قبعاته يرتك أن يجب ألنه جديدة، ومظلة جديدة وقبعة احتياطيًا

يده. يف املظلة يحمل وهو الجلوس غرفة إىل وعاد والقبعة املعطف لبس ثم الغرفة. يف
الرعب. من رجفٌة أوصاله يف وَرست مرتدًدا، لحظة، وقف الذراَعني ذي الكريسِّ وأمام
نظرًة ِخلسًة، ألقى، ثم عواقبه. يتوقع أن ألحد يُمكن ال يشء فظيًعا؛ شيئًا كان سيفعله فما
املتيبسة وأطرافه بالكامل مائٌل الرهيب ورأُسه الكريس، جلسعىل الذي الفظيع الهيكل عىل
ضوء يف ذلك، مع لكن فزاعة؛ مجرد دمية، سوى تكن لم بشع. متنافر تشوُّه يف ممددة
لرُياقبه بذكاء، يتأرجح وكأنه الرهيب املستعار الشعر تحت املروع الوجه بدا الخافت، النار
يف رست بينما جلده، تعرق وقد بعيًدا فنظر الغامضتنَي، عينَيه تجويَفي من خفي بخبث

الخرايف. شبه الرعب من ُقَشعريرة بدنه
الشاقة؛ األعمال هذه استهلكته االنقضاء، عىل الليل أوشك لقد أبًدا. ينفع لن هذا لكن
قبل مبكًرا براتل آل عاد إذا ألنه رحيله. وقت وحان عرشة، الحادية الساعة قاربت وقد
الشموع وأضاء ثقاب عود وأشعل جاهًدا، نفسه شتات فاستجمع أمره. فسينكشف موعدهم
وتنتقل ستحرتق ذلك، نحو أو الساعة ربع غضون يف حيث، األخرى. تلو واحدة الصغرية
الباب، عند ولكن، الغرفة؛ من خارًجا برسعة سار … ذلك وبعد الخيط، كرات إىل نارها
الكريسوالشموُع عىل متيبًسا يجلس الذي املروع الهيكل إىل الوراء إىل لينظَر للحظٍة ف توقَّ
ألِسنُة ألقت وقد النذور. بنريان ويُسرتَىض إليه يُتقرَّب كريه شيطان مثل قدَميه، عند مضاءة
بكل استهزاء يف يبتسم كأنه يبدو جعله ما وجهه عىل الخافتة بظاللها املرتاقصُة اللهب
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وهو السلم نافذة وفتح السلم، عىل مرتجًفا وركض بريسيفال استدار لذا وعنايته. حرصه
من الباب وأغلق أخرى، مرة وركض هناك الشموع وأضاء املتجر، إىل ركض ثم يُغادر.

ورائه.
واسرتق بوصات لبضع الباب وفتح القاعة، عرب تسلل بالذنب الشعور يُحارصه وبينما
مظلته، فتح ثَم وَمن الجاف. الثلج من خفيفة بنثرات مصحوبة جليدية رياح فهبت النظر.
بهدوء، الباب وأغلق خرج، ذلك وبعد الفارغ، الشارع عرب لينظر ِمرصاَعيه، عىل الباب وفتح

بالثلج. املغطى الرصيف فوق مبتعًدا سار ثم

جريفيز) كريستوفر الطبيب (رواه الثاني الجزء

أن عىل ثورندايك، جون زمييل، وضعها التي الجنائي الطب ممارسة قواعد إحدى تنصُّ
األحكام جميع تجنُب يجب إذ اإليحاء. تأثري من حذر عىل دائًما يكون أن يجب املحقق
غربلة يجب خارجي، طرف من املعلومات ي تلقِّ عند وكذلك املسبقة، واألفكار املسبقة
عادًة. تُصاحبها التي االستنتاجات عن بعيًدا بعناية إنكارها يُمكن ال التي الفعلية الحقائق
براتل بالسيد الخاص الزيت متجر حريق حادث يف به قمنا الذي التحقيق م قدَّ ثَم؛ وِمن

القاعدة. هذه تنفيذ لرضورة ممتاًزا مثاًال
نُحقق أن للتأمني، جريفني برشكة املسئول املوظف وهو ستوكر؛ السيد منا طلب حيث
جديًدا عاًما لنا ليتمنَّى ظاهريٍّا مكتبنا، إىل جاء لقد امليالد. عيد من قليلة أيام بعد القضية يف
للزيارة. آخر غرض عن كشف ثورندايك مع محادثته أثناء املتحفظ التوقف لكن سعيًدا،

بلومزبريي؟» يف اندلع الذي الحريق قصة قرأت «هل ستوكر: السيد سأل إذ
قد يبدو ما عىل رجًال أن باستثناء تفاصيل أي ألحظ لم لكنني نعم. الزيوت؟ «متجر

ديسمرب.» من والعرشين الخامس يف وقع قد الحادث وأن املوت، حتى احرتق
ينظر أن إال املرءَ يسع ال لكن قاسيًا، األمر ويبدو أعرف، «نعم، ستوكر: السيد قال
ليس والتاريخ هذه. األقساط سداد استحقاق أيام يف تحدث التي الحرائق إىل الشك بعني
أن األنقاض، عاين الذي اإلطفاء، بقوات ضابط أخربني حيث فيه؛ املشكوك الوحيد األمَر
وغرفة املتجر، مختلَفني؛ مكاننَي يف اندلع قد الحريق أن إىل تُشري التي املظاهر بعض هناك
لدرجة تماًما ر مدمَّ فاملكان يُؤكد. وال يُخمن أنه اعتبارك يف َضع ولكن فوقه. األول الطابق
أنه يل وخطر انطباعه. هو هذا لكن املعلومات؛ من الكثري عىل منه االستدالل يُمكن ال أنه

أغفله.» قد شيئًا الفاحصة عينُك تكتشف فقد األنقاض، عىل نظرة أنت ألقيت إذا

131



أخرى وقصص الكبري البورتريه لغز

مهنته. مجال يف خربة لديه رجل فكل ا؛ جدٍّ محتمًال ليس أمر «إنه ثورندايك: قال
ولن نفسخربته. لديَّ ليس وأنا خبرية، بعيون املحرتق املنزل اإلطفاء يفحصضابط حيث

املطالبة.» عىل ستطعن كنت إذا كبري وزٌن لشهادتي يُصبح
هناك يكن لم ما للطعن متحمسني لسنا ونحن كذلك، األمر «ربما ستوكر: السيد أجاب

خطري.» أمر هو املتعمد واإلحراق واضح. احتياٌل
القضية.» هذه يف د متعمَّ قتل «إنه قائًال: ثورندايك علَّق

عىل ن مؤمَّ أنه تصادف احرتق الذي الرجل بأن يُذكِّرني وهذا أعلم، «أنا ستوكر: قال
مضاعفة.» َخسارة نتحمل نحن لذلك أيًضا. رشكتنا يف حياته

حياته؟» عىل التأمني بوليصة قيمة تبلغ «كم ثورندايك: فسأله
إسرتليني.» جنيه آالف ثالثة مقابل حياته عىل بالند، بريسيفال القتيل، ن أمَّ «لقد

انطباًعا لديه تركت التي األخرية املعلومة هذه بعد بالقضية ثورندايك اهتمام ازداد
السابقة. املعلومات من أكثر

تُزودني أن األفضل فمن أجلك، من القضية يف أُحقق أن مني تُريد كنت «إذا قال:
التقديم.» استمارات ذلك ويف بها، املرتبطة األوراق بجميع

بعيد، زمن منذ أعرفك فأنا — ذلك ستقول أنك «اعتقدت قائًال: ستوكر السيد ابتسم
هنا.» إىل مجيئي قبل جيبي يف األوراق وضعت لذا — تعلم كما

القضية؟» عن معرفته تُريد يشء أي هناك «هل وسأل: الطاولة عىل الوثائق وضع ثم
به.» تُخربني أن يُمكنك ما كل أعرف أن أريد «نعم، ثورندايك: أجاب

بها.» سأُخربك ولكني للغاية؛ قليل معلومات من لديَّ ما «إن ستوكر: قال
غرفة يستأجر كان بالند، ، املتوىفَّ والرجل براتل، هو الزيوت متجر صاحب اسم «إن
أعلن ولكنه يثمل؛ وال عام بشكل ورصينًا تماًما ثابتًا رجًال كان بالند أن ويبدو بيته. يف
وقد اإلضايف. التدليل من القليل نفسه ومنح املبهجة امليالد عيد بليلة االستمتاع يف نيته عن
بجوار جالًسا والنصف، السادسة الساعة حوايل يف براتل السيدة قبل من مرة آلخِر ُشوِهد
يف وكان سيجار. وصندوق الطاولة عىل الرشاب من مفتوحتنَي غري زجاجتنَي مع املدفأة،
قصري، بوقت ذلك وبعد األرض. عىل ملقاة ثالٌث أو صحيفتان كرسيِّه وبجوار كتاب يده

املنزل.» يف وحده وتركاه هورنيس، إىل زيارة يف براتل والسيدة السيد خرج
خادمة؟» هناك يكن «ألم ثورندايك: سأله

إن وباملناسبة، والدتها. منزل إىل للذَّهاب العمل من إجازة عىل الخادمة حصَلت «لقد
هورنيس يف املساء أمَضوا الذين براتل، آلل ِلنَُعد ذلك، ومع الريبة. من قليٍل إىل يدعو ذلك
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كومة عن عبارة منزلهم أصبح الوقت ذلك ويف صباًحا، الثالثة بعد إال املنزل إىل يعودوا ولم
النوم، داهمه حتى الرشب يف أفرط قد بالند أن براتل السيدة وتظن املحرتقة. األنقاض من
وهو الحريق. فبدأت جمرٌة بها أمسكت وربما املدفأة، حاجز داخل الصحف إحدى وألقى
مع السيطرة يفقد أن عادي لرجل يُمكن فبالطبع، ال. وربما حقيقيٍّا يكون ربما تفسري

الرشاب.» من زجاجتنَي
الحريق؟» شبَّ وقت أي «يف ثورندايك: سأله

املداخن، إحدى من ينبعث اللهب أن والنصف عرشة الحادية الساعة يف لُوِحظ «لقد
بحلول ولكن دقائق، عرش بعد األوىل اإلطفاء سيارة فوصلت الفور. عىل اإلنذار إطالق وتم
جمدتها وقد املياه منافذ اإلطفاء رجال ووجد الفرن. مثل يهدر املكان كان الوقت، ذلك
من اإلطفاء معدات تتمكن أن قبل الواقع؛ ويف التأخري، بعض يف تسبب مما بشدة، الثلوج
سهولة تُدرك أنت اللهب. من كتلة مجرد املكان وأصبح السقف، النريان أسقطت العمل،

صغرية.» لهب رشارة منه اقرتبت إذا الزيوت، متجر ودمار اشتعال
كذلك؟» أليس األنقاض، يف بالند السيد جثة عىل «وعثروا

املتفحمة، العظام من قليل عدد فقط منها! الكثري يتبقَّ لم «الجثة! ستوكر: السيد صاح
التايل.» اليوم يف الرماد من استخرجوها التي

الجثة؟» هوية تحديد «ومسألة
يكن لم أوًال، شك. أدنى ليسهناك الحقيقة يف لكن الرشعي. للطبيب ذلك «سوفنرتك
الكريس وعجالت بزنربكات مختلطة البقايا عىل ُعِثر وقد املنزل، يف آخر شخص أيُّ هناك
العظام، عىل عثر ذلك، عىل عالوة مرة. آلخر ُشوِهد عندما عليه جالًسا بالند كان الذي
السيدة حددتها املعدنية، الصديري أزرار من ومجموعة مفاتيح ومجموعة جيب، وسكني
عندما الصديري عىل املزخرفة األزرار الحظت قد وكانت تخصبالند. أنها عىل جميًعا براتل

سعيدة.» ليلة له تمنت
زيت؟» مصباح ضوء عىل يقرأ بالند كان هل «باملناسبة، ثورندايك: قال

وهي الغاز باستخدام تعمل فرَعني ذات ثريا بالغرفة توجد ولكن «ال، ستوكر: أجاب
السيدة غادرت عندما ُمضاء الفرع هذا وكان واحد، فرع عىل البورسلني من بغطاء مزوَّدة

براتل.»
«إن قال: عليه، خاطفة نظرة إلقاء وبعد يُفكِّر، وهو التقديم نموذج ثورندايك التقط
املبلغ بهذا حياته عىل ن أمَّ ملاذا تعرف هل متزوج. غريَ كان بالند أن إىل يُشري النموذج

الضخم؟»
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الذي املحامي من علمت كما عليه، حصل بقرض صلًة لألمر أن افرتضنا لقد «ال؛
أعتقد. ما عىل ليندساي، السيد عمه، البن تُِرَكت بأكملها بالند ممتلكات أن بوفاته، أخطرنا
ببوليصة املطالبة ليس اهتمامنا يُثري ما لكن املال. أقرضه قد العم ابن أن هو فاالحتمال لذا
عن التعويض بقيمة املطالبة إن حال. أي عىل ندفعها أن يجب إذ الحياة. عىل التأمني

فيها.» تُحقق أن نُريدك ما هي الحريق
وأرى األنقاض، عىل نظرة وألقي الحريق ملوقع أذهب سوف «حسنًا، ثورندايك: قال

االحتيال.» عىل مادي دليل أي اكتشاف بإمكاني كان إذا ما
نكون أن يجب رجاء «ولكن للمغادرة: ا مستعدٍّ ينهض وهو ستوكر، السيد قال

حال.» أي عىل املطالبة نعارض ربما أننا للتحقيق إجراؤك يعني ال إذ للغاية. ملتزمني
أن يل «يبدو قائًال: باملالحظة وغامرت وزمييل، أنا األوراق تفحصت غادر، وعندما

القضية.» هذه احتماالت تماًما يُقدِّر ال ستوكر
رشكة مهمة إن بالطبع، «لكن، مبتسًما: أضاف ثم «بالفعل.» موافًقا: ثورندايك قال
واضح. احتيال عىل يدل ال سبب ألي التملُّص وليس املطالبة، قيمة تدفع أن هي التأمني
أنه، وأفرتض الحد. عن الزائد التشكُّك من نحذر أن يجب أيًضا، كمتخصصني ونحن
إال — تماًما سليمة صحية بحالة أنف اسمه يشء يوجد يكاد ال األنف، طبيب إىل بالنسبة
يف حصواٍت دائًما هناك بأن االعتقاد إىل ا جدٍّ ميال الُكَىل طبيب وكذلك — هو أنفه كان إذا

بالفعل.» تقع طبيعية حوادَث هناك أن ننىس أال يجب األمر، نهاية يف ولكن الكىل.
األنف مع هو األنف طبيب عمل فإن أخرى، ناحية من ولكن، صحيح، «هذا فقلت:

واملريبة.» الغامضة القضايا غالبًا ص نتفحَّ عملنا يف ونحن بأمراض، املصاب
إن الخبري. صديقي يا تماًما محقٌّ لكنك للحكم، دانيال «جاء وقال: ثورندايك ضحك
ويُمكننا بلومزبريي. إىل ونتجه الوثائق نحزم دعنا لذا الثغرات. عىل العثور هي وظيفتنا

هناك.» إىل طريقنا يف القضية مناقشة
التفكري من القليل إن ثم أمرنا، من عجلة يف نكن لم حيث متمهلة، بُخًطى مشينا
فتح أعدت مالحظة، أي ثورندايك يُبِد لم وبينما فرتة، وبعد بالتأكيد. سيُفيدنا املبدئي

املوضوع.
القضية؟» هذه ترى «كيف وسألته:

يُمكنني وال التحقيق، تستدعي فظروفها أظن. ما عىل أنت، تراها «كما فأجابني:
الحريق أن فصحيٌح باالحتيال. تورطه يف نشكَّ كي املتجر؛ صاحب وبني بينها صلة إيجاد
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أكثر سيفعل التأمني أن عىل يدل ما يوجد ال ولكن األقساط. سداد استحقاق يوم يف وقع
أكثر موحية األخرى الظروف لكن التجارة. وأرباح واملنقوالت املخزون َخسارة تغطية من
آالف بثالثة عليه نًا مؤمَّ كان القتيل الرجل وذلك ُقِتل. ورجل احرتق منزل فهناك بكثري.
تصبُّ كلها فالظروف ثَم؛ وِمن املبلغ. هذا بوفاته سيكسب ما شخًصا فإنَّ وبالتايل، جنيه،
الكامل الدمار أن ويبدو مات، عندما البيت يف وحده الرجل كان إذ القتل؛ فكرة صالح يف
يُمكن وال الوفاة؛ سبب استنتاُج فقط يُمكن لذا مستحيًال. التحقيق يجعل ومحيطه للجسد
هناك أن وأعتقد ما. جريمة حدوث عىل الواضحة األدلة كل تماًما اختَفت قد كما إثباته،
ارتكاب يَُعد املعروفة، الظروف هذه ظل ويف قتل. جريمة وقوع إىل يُشري قويٍّا بديهيٍّا شكٍّا

كاٍف. دافع وهناك االنكشاف، من مأمٍن ويف سهًال، أمًرا قتل جريمة
أشعل قد الرجل يكون فربما مستحيًال. احتماًال ليس االنتحار فإن أخرى، ناحية ومن
يقتل أن املستبَعد من ولكن أخرى. طريقة بأيِّ أو بالسم نفسه قتل ثم املنزل يف النار
الشخصية. ملصلحته آخر رجًال يقتل أن املعتاد من إذ آَخر؛ شخص ملصلحة نفسه الرجل
وهو عارض؛ لحادث نتيجًة الرجل وموت الحريق يكون أن احتمال هناك النهاية، ويف
صحيًحا، الرأي هذا كان وإذا مكاننَي. يف اندلع قد الحريق بأن اإلطفاء ضابط رأي ينفيه ما
تمكَّن ربما شخص بواسطة قتل جريمة بحدوث قويٍّا افرتاًضا نظري وجهة من يُثبت فإنه

املنزل.» اقتحام من
زاوية عند يقع الذي املحرتق، املنزل إىل وصلنا قد كنا النقاش من النقطة هذه عند
أوراق أظهرنا عندما املسئولني، اإلطفاء رجال أحد لنا سمح حيث صغريَين. شارَعني
عدًدا وجدنا حيث القبو، إىل ُسلَّم عىل ونزلنا ت مؤقَّ باب خالل من بالدخول تفويضنا،
من ركام بني األبيض، الرماد يف أحذيتهم غاصت وقد شديد، بحذر يسريون الرجال من
املعدنية واألشياء واملكسور، املشوه الصيني والخزف املصهور، والزجاج املتفحم، الخشب

اآلخر. بعضها معالم طمست بينما بعضها عىل التعرف يُمكن التي
تعاليا املحلَّفني، هيئة أعضاء ومعه الرشعي الطبيب هو «هذا اإلطفاء: رجل قال
تحقيقاته. وواصل لتحيتنا انحنى الذي الطبيب عىل عرَّفنا ثم الكارثة.» مكان ملشاهدة

لقد عليه. يجلس املتوىفَّ كان التي الكريس زنربكات هي «هذه آخر: إطفاء رجل قال
الساخن؛ الرماد من كومة تحت بينهم ُملقاة — العظام الدقة وجه عىل أو — الجثة وجدنا
مع املرشحة يف سرتاها أيًضا. الرماد بني جيوبه من أخرى وأشياءَ مالبسه أزرار ووجدنا

الجثة.» بقايا
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هذا إىل انظر فقط مروًِّعا؛ حريًقا كان أنه بد «ال املحلفني: هيئة أعضاء أحد قال
الجزء ُصِهر التي الغاز، تركيبات من جزءٌ وكأنه بدا ما ثورندايك إىل وسلم سيدي.» يا

املصهور. بالبورسلني مغطٍّى والباقي الشكل عديمة كتل إىل منها األكرب
كان حيث األول، الطابق غرفة يف بالغاز تعمل ثريا كانت «هذه، اإلطفاء: رجل قال

تماًما.» تحريكه يُمكن وال سيدي؛ يا ِمفتاحها انصهر لقد آه! جالًسا. بالند السيد
عىل خاطفة نظرة وألقى صمت، يف باتجاهي امللتوية النحاسية الكتلة ثورندايك حمل
مع أخرى مرة هنا إىل املجيء علينا سيتعني أنه «أعتقد قائًال: وعلق السوداء، الجدران
أن املمكن فمن الجثة. بقايا نفحص أن األفضل من ذلك، غضون يف ولكن القسم، ضابط

منها.» يشء عىل نستدلَّ
إلجراء الالزم الترصيح عىل للحصول الرشعي الطبيب إىل بطلب تقدم ثَم، وِمن
«تراها» أن بعد البقايا لفحص مضض وعىل بصعوبة اإلذن عىل حصل أن وبعد الفحص،

السلم. صعود يف بدأ املحلفني، هيئة
رفضمنحنا يف يرغب الرشعي الطبيب صديقنا «كان الشارع: إىل خَرجنا عندما وقال

بالتأكيد.» سأفعل وأنني عليه أُِرص أن حقي من أنَّ يعلم لكنه اإلذن،
منطقة ليست هذه هنا؟ يفعله الذي ما لكن طريقته، من هذا تبينت «لقد فقلت:

عمله.»
بديل وهو مرضه؛ بسبب للتو اعتذر الذي بيتسفورد، عن بالنيابة يعمل إنه «ال،
الرشعي والطبيب حال، أي عىل عبث هو املتخصص غري الرشعي الطبيب للغاية. سيئ
مشكلة يُمثل هذا الغاز مفتاح فإن وباملناسبة، عامة. فضيحة هو الطب مهنة يعادي الذي

تشغيله؟» إيقاف تم أنه الحظت هل غريبة.
«نعم.»

لكنه تأثريًا، لألمر أرى ال الحريق. اندلع عندما الظالم يف جالًسا املتوىفَّ كان «وبالتايل،
ونرتك ننتظر أن األفضل من ولكن املرشحة. إىل وصلنا قد ها ما. حدٍّ إىل غريب بالتأكيد

أوًال.» تدخل املحلفني هيئة
مع وصحيًحا» صالًحا رجًال عرش «االثنا ظهر حتى معدودة؛ دقائق سوى تمر ولم
عن عبارة املرشحة كانت تبعناهم. ثم أوًال، دخلوا حتى فانتظرنا املتسولني. من صغري حشد
عليها تُوَضع طويلة طاولة وسطها ويف زجاجي، بسقف جيًدا مضاءة الحجم، كبرية غرفة
مجموعة عليها ُوِضَعت ورقة أيًضا هناك وكانت الرفات. عىل تحتوي التي الجثث حقيبة
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فوالذي، بمقبض جيب وسكني املفاتيح من ومجموعة اللون، سوداء حديدية أزرار من
لزجاجات صغري ومفتاح جزئيٍّا، منصهرة ملفوفة ذهبية سلسلة عىل فوالذية بعلبة وساعة
عليها، ظ تحفَّ ثم األشياء، هذه إىل املحلفني هيئة انتباه الرشعي الطبيب لفَت حيث الرشاب.
حول الهيئة أعضاء اجتمع األثناء، هذه ويف الشهود. قبل من عليها التعرُف يُمكن حتى

البشعة. محتوياتها يف يرتجفون وهم وحدَّقوا الجثث حقيبة
املوقف لهذا تعريضكم إىل الضطراري السادة، أيها آسف «أنا الرشعي: الطبيب قال
لم املسكني املخلوق هذا يكون أن أعتقد، كما نأُمل، أن يجب واجب. الواجب لكن املؤلم.

الرهيبة.» امليتة تلك من الرغم عىل األلم من يُعاِن
وثابتة طويلة نظرة الطاولة، من اقرتب قد كان الذي ثورندايك، ألقى النقطة، هذه عند
كلُّ تالشت وقد د؛ يتجمَّ وكأنه كاملعتاد الجامد وجُهه بدا الفور وعىل الجثث؛ حقيبة عىل
الجرانيت. من فرعوني تمثال وجه مثل تواُصل أو َحراك بال ثابتًا إياه تاركًة منه، التعبريات

الحاليَّة. داللتها يف أُفكر وبدأت قبل، من تعرتيه التي األعراض تلك أعرف وأنا
طبي؟» دليل أي عىل عثرت «هل سأل: ثم

أُهدر ال أنا سيدي! يا ال بالتأكيد طبي! «دليل بازدراء: الكلمة الرشعي الطبيب كرَّر
يراه أن يُمكن بما املحلَّفني هيئة إلخبار بالخرباء ى يُسمَّ ما توظيف خالل من العام املال
بحاجة لست أنك «أتصور الهيئة: رئيس إىل متجًها أضاف، ثم بوضوح.» بنفسه منهم كلٌّ

مرصعه؟» املسكني الرجل هذا لقي كيف لك يرشح كي خبري طبيب إىل
ابتسامة مع الجمجمة، عىل بارتياب خاطفة نظرة يُلقي وهو الهيئة، رئيس فأجاب

ذلك.» إىل بحاجة «ليس بأنه وواهنة شاحبة
«وأنت البسيط: التابوت باتجاه يده من دراماتيكي تلويح مع الرشعي، الطبيب تابع

مرصعه؟» الرجل هذا لقي كيف تحديد يف صعوبًة سنجد أننا تفرتض هل سيدي، يا
أي لديه ليس كأنه بدا الواقع، يف أو واحدة، عضلة تحريك دون ثورندايك، أجاب

اإلطالق.» عىل صعوبة تجد لن أنك أتخيل أتخيل؛ «أنا وقال: لتحريكها، عضالت
كذلك.» «وأنا الرشعي: الطبيب قال

كامل.» توافق عىل واحدة، ملرة نحن، «إذن غامضة: خافتة بابتسامة ثورندايك فرد
يف وحدنا وأنا زمييل وتركوا املحلَّفني، هيئة مع الرشعي الطبيب انرصف عندما
طاملا دوري بشكل سيتكرَّر املهازل من النوع هذا أن «أفرتض ثورندايك: قال املرشحة،
متخصصني.» أشخاصغري قبل التخصصمن عالية الطبية التحقيقات هذه إجراء استمر
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عارمة. بدهشة أصبت ثم الجثث، حقيبة عىل طويلة نظرة ألقيت ألنني أجب، لم
أن علينا هل هذا؟ معنى ما أتعجب؛ إني ثورندايك! عزيزي يا «لكن قائًال: صحت ثم
لندن لرشكة الطبي املسئول يفحصها كي رجل صفة تنتحل أن يُمكن امرأة أن نفرتض

الحياة؟» عىل للتأمني
كان ربما بالند، السيد صديقنا إن ذلك. أعتقد «ال يقول: وهو رأسه ثورندايك هز
زنجية.» امرأة يكون أن يُمكن ال بالتأكيد لكنه أبيض، رجل هيئة يف متنكرة بيضاء امرأة
جيًدا. الجمجمة إىل أنظر لم أنا بالفعل، كذلك إنها إلهي! يا «زنجية! متعجبًا: قلت
مالبَس ترتدي الجثة كانت تتذكر، كما ألنه، غموًضا. أكثر القضية يجعل فقط هذا لكن

بالتأكيد.» بالند
أنا، فعلت كما الحظت، وربما ذلك. يف شك يوجد ال «نعم، جاف: بشكل ثورندايك قال
هوية تُحدد التي األشياء من وغريها السكني، ومقبض الساعة، وغالف الصديري، أزرار أن

بالتحديد.» السبب لهذا بعناية اختريت قد كانت لو كما للحريق، مقاومة كلها الجثة؛
امرأة وأغوى خرج قد املتوحش ذلك أن يبدو مروع! أمر من له يا «لكن قائًال: صحت
عن مالبسه داخل جثتها وضع ثم بارد بدم وقتلها املنزل، إىل واستدرجها مسكينة زنجية

تماًما!» مخيف أمر إنه عمد!
الرغم عىل جريفيز، يا السوء بهذا األمر يكن «لم وقال: أخرى مرة رأسه ثورندايك هز
من سيكون قائمة. هذه فَرضيتك لرتك شديد بإغراء أشعر بأنني أعرتف أن يجب أنني من
الحقائق يرشح ولندعه مجهولة، زنجية امرأة قتل بتهمة بالند السيد محاكمُة للغاية املمتع
تفحًصا أكثر وبشكل أخرى مرة العظام إىل انظر املحك. عىل ستكون سمعتنا لكن بنفسه.
العرقية. سماتها عن بحثت ثم أوًال؛ الجثة جنس عن بحثت أنك ا جدٍّ املحتمل من قليًال.

دقة.» أكثر مرحلة نحو فحصك خذ واآلن،
عظاَم ليست هذه ألن مهمة؛ ليست لكنها القامة، طول حول مالحظة «هناك أنا: فقلت
عظام أحرقت قد يبدو ما عىل النار أن هي الحظتها التي الوحيدة األخرى النقطة بالند.

متساٍو.» غري بشكل الجسم
أكثَر محرتقة األجزاء بعض إن إذ النقطة. هي وهذه «نعم، موافًقا: ثورندايك قال
انظر احرتاًقا. أقل تكون أن يجب كان أجزاء هي أكثر احرتقت التي واألجزاء غريها؛ من
كتل مجرد وهي الطباشري. مثل بيضاء الفقرات إن املثال. سبيل عىل الفقري، العمود إىل
محميَّة عظام تُوَجد ال العظمي، الهيكل أجزاء جميع بني من ولكن العظام. رماد من
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وكتلة الخلف يف كبرية ظهر عضالت لوجود نظًرا الفقري، العمود مثل الحريق من تماًما
مع تماًما متوافق غريُ مظهرها إن الجمجمة. إىل انظر ثم املقدمة. يف بالكامل األحشاء
العيننَي محجَري أنَّ كما متكلسة وهي باللحم مكسوَّة غري الوجه فعظام املقرتَحة. الحقائق
متفحمة كتلة هناك ذلك، ومع األخرى؛ الهيكلية الرتاكيب أو للعيننَي أثر أي عىل يحتويان ال
الرأس، فروة لكن الجمجمة. بتاج ملتصقًة رأس فروَة يكون ال وقد يكون أن يُمكن ملا
ر، يُدمَّ ما أوَل ستكون التغطيُة، حيث من نحافة واألكثَر وانكشاًفا تعرًضا األكثَر باعتبارها
لم ترى، كما التي وقاعدتهما، الفكَّني حول الهيكلية الرتاكيب هو ر يُدمَّ ما آِخَر أن حني يف

أثر.» أي منها يتبقَّ
الفتحة خالل من داخلها إىل ونظر الجثث، حقيبة من بعناية الجمجمة رفع وهنا

يل. ناولها ثم القاعدة؛ يف الكبرية
كنت إذا أفضَل بشكل سرتى — الكبرية الفتحة خالل من الداخل، إىل «انظر وقال:
لقد املفرتضة. الظروف مع الشديد التناقض والِحظ — الضوء باتجاه املدارات تُمسك
كأنه نظيف الجمجمة من الداخيل الجزء أن كما أثر. أي ترك دون واألغشية املخ اختفى
محميٌّ لكنه النار؛ من محميٍّا فقط ليس املخ إن مستحيل. أمر هذا لكن للنقع. تعرض قد
مكربَنًا، يُصبح أن املمكن من لألكسجني، تعرضه بدون ولكن الهواء. مالمسة من أيًضا

مستحيل.» هذا جريفيز، يا ال تماًما. يتالىش أن يستحيل ولكنه
لألمر؟» تفسريك هو «وما سألته: ثم بدهشة؛ إليه ونظرت الحقيبة إىل الجمجمة فأعدَّت
جاف.» عظمي هيكل مجرد ولكنها اإلطالق، عىل جثة تكن لم هذه أن هو تفسريي «إن
ملتصقة متفحمة عضالت وكأنها تبدو التي الكتل تلك عن ماذا «لكن، معرتًضا: فقلت

بالعظام؟»
ليس لكن املتفحمة. العضالت كتل تشبه قلت، كما إنها، الحظتها. لقد «نعم، أجاب:
أو واحدة عضلة تحديد أستطيع ال فأنا اإلنسان. لعضالت مماثلة هيكلية ِبنية أو شكل لها
عىل خاطئ. توزيعها فإن ذلك، عىل عالوة األوتار. من ألي أثر يُوَجد وال عضلية؛ مجموعة

العضلة؟» هذه هي ما تُخربني أن يُمكنك هل املثال، سبيل
الساق. عْظمة أو اليرسى للساق الداخيل السطح عىل متفحمة سميكة كتلة إىل وأشار
عىل عضيل غطاء له ليس — الهوكي العبي أغلب يعلم كما — العظم من الجزء هذا «إن

الساق.» قصبة مصطلَح العامة عليه ويُطِلق الجلد، تحت مبارشة يقع إنه اإلطالق.
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املكان يف املوضوعة العضلية الكتلة هذه إن ثورندايك، يا صواب عىل أنك «أعتقد فقلت:
بالند الرجل ذلك أن بد ال للغاية. ذكية مراوغة ا حقٍّ لكنها احتيال. عملية وقوع تُثبت الخطأ

عبقري.» محتال
يحرق أن املمكن من كان لقد أيًضا. الضمري عديم رشير لكنه «نعم؛ ثورندايك: قال
الشنعاء.» فعلته ثمن يدفع أن عليه لكن األشخاص. من كبريًا عدًدا ويقتل الشارع نصف

الرشعي؟» الطبيب ستُخطر هل اآلن؟ ستفعل «ماذا
موكلنا نُبلغ ثم استنتاجاتنا من نتحقق أن علينا أن أعتقد شأني. من ليس هذا إن «ال،
لكنها، قياس، أدوات بدون اإلمكان قدر الجمجمة حجم نقيس أن يجب الرشطة. وكذلك
«أخدود مع ومسطحة، وعريضة قصرية األنف عظام إن إذ تماًما؛ نموذجيَّة الحظ، لحسن
سمات كلها والجاف، القايس الطعام بفعل املتآكلة القوية، الضخمة واألسنان سيميان»
رشيط باستخدام القياسات بعض وأجرى أخرى، مرة الجمجمة رفع ثم وواضحة. مميزة

الفخذَين.» بني والعرض الرئيسية الطويلة العظام أطوال أنا كتبت بينما زنربكي،
حوايل الجمجمة ومؤرش ،٥٥ واألنف الجمجمة مؤرش «إن الجمجمة: يضع وهو قال ثم
املتناسب غري املعتاد الطول تُظهر مالحظاتك أن أرى كما تماًما؛ نموذجية أرقام وهي ،٧٢
الحظ حسن فمن تماًما. متأكدين أصبحنا قد وهكذا املميز، الساق عظمة ومنحنى للذراع
مالمح لها العرقية األنواع فإن الخبرية، العني إىل وبالنسبة للغاية. نموذجية العينة أن
الخبرية. العني بهذه يتمتعون الجميع ليس لكن الفحص. بمجرد فيها لبس ال واضحة

بالقياسات. ودعمها الشخصية قناعتك عن التعبري فقط يُمكنك
من جنيه آالف ثالثة وفرت قد رشكته أن ونُبلغه ستوكر، عن ونبحث سنذهب واآلن
هو؛ ويستوارد رواية يف كما جديد لعالم كشًفا األمر سيُصبح ذلك وبعد توظيفنا. خالل
مفاجأة سيُِعدون بالتأكيد، الذين، يارد، سكوتالند يف الرشطة رجال إىل بالنسبة وذلك

بالند.» بريسيفال للسيد سارة غري صغرية
الصحف كلُّ خصصت حيث السعادة؛ يف غاية الصحفيون كان التايل اليوم يف
الراحل عىل أُجري الذي للتحقيق عادي غري بشكل تفصييل لرسد كامًال عموًدا الصباحية
َحريف وتقرير — مروع حادث نتيجة مرصعه لقي يبدو، ما عىل الذي، — بالند بريسيفال
وآثار مخمور، وأنت النار بجانب منفرًدا البقاء خطر حول البليغة الرشعي الطبيب ألقوال
لظهور مماثل تفصييل وصف عىل املجاور العمود احتوى بينما العقل. تذهب التي الخمر
العمد الحرق بخصوص دة املعقَّ التهم عىل للرد سرتيت بو يف الرشطة محققي أمام املتوىفَّ

مرحة. تعليقات مع الخربَين بني ثالث عمود وجمع والتزوير؛ واالحتيال
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سجن يف اآلن يُقيم ليندساي، روبرت املستعار االسم ذا بالند، بريسيفال السيد إن
الوفرية، فراغه أوقات يف شك، بال يأسف حيث العليل، النسيم ذي دارتمور مرتفعات
هذه قدمت حيث سًدى؛ يذهب لم جهده لكن الخاطئ. االتجاه يف هت ُوجِّ التي براعته عىل
وبالنسبة متخصصني؛ رشعينيغري أطباء تعيني لخطر رائًعا توضيًحا العام للنائب الحادثة

اإليحاء. آثار من يُنىس ال تحذيًرا قدمت إيلَّ؛
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يف فكرت ملا حال، أي عىل أو، الوقائع؛ هذه كتبت ملا حساًسا رجًال كنت لو أنني أظن
الكثريون يُفضل كما كاذبًا؛ يُعتَرب بأن يُبايل أحد ال ألنه الغرباء. قبل من للفحص عرضها
من واحًدا لست فأنا ذلك، ومع بإعالنها. املجازفة من بدًال التصديق صعبة حقيقة إخفاء
لم وإذا عديدة، سنوات منذ محاميًا أعمل وأنا املفرطة. الحساسية ذوي األشخاص هؤالء
دليًال تُقدم األقل عىل فإنها فيه، شك ال الذي صدقي عىل ضمان أي الحقيقة هذه تُقدم
الواضح الشك لكن أحد؛ يُصدقني ال قد ما. حد إىل قوية أخالقية قرشة وجود عىل افرتاضيٍّا

يُخجلني. أو يُزعجني لن
إىل دخويل لحظة يف تسجيلها، وشك عىل أنا التي املدهشة باألحداث عالقتي بَدأَت لقد
املقاطعة مجلس أزال وقد الكتب. بائعي متاجر مجمع يف سولومون روبن السيد متجر
األسوار خالل من الحزانى الرضائب دافعو ينظر وقد سنوات، منذ املجمع ذلك التقدمي
ذلك موقع عىل — رضائب تدفع ال ولكنها — تتفتح الثمن باهظة برية أزهاًرا ويرون
الكتب عشاق يجذب ممتع كمكان قائًما، يزال ال كان األيام تلك يف لكن املزال. املجمع
للكتب املحبة العني يُسعد يزال ال سولومون السيد متجر وكان املتمدنني؛ الفنانني ويُسعد
إلزفريس وكتيبات صدئة، كعوب ذات عتيقة ومجلدات سوداء، أحرف ذات ضخمة بأوراق

الصغرية.
عن الغبار يُزيل املتجر من الخلفي الجزء يف وحيًدا سولومون السيد وجدت وقد
املعتادة طريقته يف تغريًا الفور عىل والحظت الريش، من بفرشاة الرفوف من مجموعة

ريب. بال منخفضة معنوية حالة يف املحرتم الكتب بائع بدا حيث والرائعة؛ املرحة
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الطقس هذا يف بخري تكون أن أتمنى سولومون، سيد يا الخري «صباح بمرح: فقلت
الجميل.»

بخري.» لست «ال، فظة: بطريقة فأجاب
األمر؟» ما ذلك. سماع يُؤسفني ا! «حقٍّ
بحزن. إيلَّ ونظر الريش فرشاة وضع

«مضطرب.» قال: ثم
«مضطرب؟» متسائًال: الكلمة كررت

سبيل عىل أضاف بدهشة، فيه حدقت عندما ذلك، وبعد سيدي.» يا «نعم أجاب:
رأيس.» «يف التوضيح:

— عالم رجل إنه أقول أن يُمكنني بل — مثقف رجل سولومون ألن للغاية. فاندهشت
عادة الِجد. محمل عىل آُخذه لم بالطبع، لكن، األسلوب. هذا استخدام عىل معتاًدا يكن ولم

نفسه. املجنون ِقبَل من العقيل االضطراب تشخيص يتم ال
سولومون.» سيد يا الصباح هذا للغاية منخفضة معنوياتك «إن قلت:

أمر هذا مهًال! ولكن فسوف… رأيس، تنفجر لم إذا الحضيض! يف معنوياتي «إن قال:
يف وضعتها لقد عنها. لك أرسلت التي الكتب تلك لرؤية أتيت لقد ميتشل. سيد يا يُهمك ال
فراغك. وقت يف عليها نظرة إللقاء للمنزل معك أخذها يف سرتغب أنك اعتقدُت حيث طرد،

«… كتب خمسة وهي
فريد بأسلوب املتجر مؤخرة إىل الرتاجع يف بدأ ولدهشتي، الكالم، عن فجأة توقف ثم
بشكل ويُراقب الضخمة، العوائق بعض يتخطى كان لو كما بالجدار ملتصًقا ومتسلل،
وخرج استدار املتجر، منتصف إىل وصل وعندما الكتب. رفوف من املقابل النطاق مريب
كتَب بجدية يفحص وجدته الشارع، إىل تتبعته أن وبعد يشء؛ من يهرب وكأنما املتجر من

متاجر. ثالثة بُعد عىل آخر كتٍب بائع
«… سولومون سيد يا تقول كنت «لقد الحوار: فاستأنفت

مكتوب واسمك املدفأة. فوق الرف عىل إنه الكتب. من الطرد هذا بخصوص «نعم،
الحايل.» الوقت يف ما حد إىل خانٌق فاملتجر ألخذه. الدخول يف تُمانع ال ربما عليه.

سولومون، من املعتاد السلوك عكس وعىل للغاية، غريبًا ترصًفا بالتأكيد هذا كان
إىل مضغوًطا كنت أنني بما ولكن، كبرية. حرية يف كنت التأدب. شديد عام بشكل كان الذي
بضع تبادل بعد وانطلقت وأخذته طردي ووجدت املتجر، دخلت الوقُت، حيث من ما حدٍّ

الكتب. بائع مع رسيعة كلمات
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وذهبت الفرصة انتهزت آخر، محاٍم مكتب عىل املرور إىل مضطرٍّا كنت إنني وحيث
ملكي تكن ولم قيمة ذات كانت الكتب أن وبما هناك؛ الطرد أترك لكي مكتبي إىل مرسًعا
أغلقت الثابتة، لعادتي ووفًقا مكتبي، من العلوي الجزء يف وضعتها فقد الحايل، الوقت يف

شئوني. ملتابعة ذهبت ثم باملفتاح. الباب
يف هناك قضية يف أترافع كنت حيث االستئناف، محكمة إىل صديقي مكتب من ذهبت
ُرِفعت وعندما معه، موعد عىل كنت الذي امللكة مستشار مع الغداء تناولت ثم اليوم. ذلك

القضية. يف والتحدث العشاء لتناول املنزل إىل معه ذهبت املحكمة،
بيلدنجز، بيرب يف منزله من خرجت وعندما عرشة. الحادية الساعة بعد ملا معه بقيت
رو، أوفيس كراون مبنى حول ببطء يتجولون — وامرأًة رجَلني — أشخاص ثالثة رأيت
والذي الرجَلني، أحد أن ويبدو السياحية. املعالم يُشاهدون كانوا لو كما حولهم وينظرون
ميزت منهم، اقرتبت وعندما استعراض، كرجل يترصف كان كمان، آلة حقيبة يحمل كان
وأواصل القبعة من بلفتٍة سأُحييه كنت ليالند. يُدعى قانون طالب فهو يل، صديق أنه

للتوقف. دعاني لكنه طريقي،
مبنى يكن ألم أخته؟ مع المب عاش أين تُخربنا أن يُمكنك هل ميتشل، يا «مرحبًا

رو؟» أوفيس كراون
المب وماري هو فيه عاش الذي املقر لكن رو، أوفيس كراون مبنى يف ُولِد لقد «ال،

بيلدنجز.» كورت ميرت مبنى يف كان
فالبوابة النهار. وضح يف املكان لرتى تأتي أن عليك «إذن، السيدة: مخاطبًا ليالند، قال
حجر كل يعرف إنه ما؛ يوًما العتيق املكان يُرينا ميتشل السيد نجعل أن يجب اآلن. مغلقة
ميتشل، يا تُمانع لن بعده. وما الهيكل فرسان زمن منذ منزل كل يف عاشوا والذين فيه

التاريخية.» املجمعات بشأن شغوفة بونينجتون اآلنسة إن كذلك؟ أليس
ذلك.» «يُسعدني قلت:

أن أحبُّ كم وروحانية. طمأنينة به ومميز، عتيق مكان «إنه بونينجتون: اآلنسة قالت
الجنة.» هذه يف حواء تُوجد ال أنه أعتقد لكني هنا! أعيش

الثعبان.» وخاصة والثعبان؛ آلدم مخصصة إنها «بالفعل؛ أجبت:
النفس. تُبهج التي املوسيقى كأنغام ضحكتها وكانت بونينجتون، اآلنسة ضحكت
رقيق، وحديث جميل وجه ذات للغاية؛ فاتنة شابة كسيدة إعجابي أثارت لقد الواقع، ويف

بنفسها. اعتدادها من الرغم عىل
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أعلم أكن «لم يده: يف املوسيقية اآللة حقيبة عىل رسيعة نظرة أُلقي وأنا قلت ثَم وِمن
ليالند.» يا الكمان تعزف أنك

والسيد التشيلو، آلة أعزفعىل أنا بونينجتون. تخصاآلنسة إنها أفعل، ال «أنا أجابني:
منزيل.» يف صغريًا اجتماًعا عقدنا ولقد لباخ، مقطوعة يعزف بونينجتون

أن ويبدو د. املمهَّ غري املمىش يف بهدوء نسري كنا بينما الحديث أطراف تجاذبنا وهكذا
زاوية إىل وصلنا وعندما رسمية، غري مقدمة بمثابة كان مستقبليٍّا سياحيٍّا دليًال تعييني

ننرصف. أن قبل الوقت لبعض مًعا لنتحدث قليًال توقفنا كورت، تري فيج مبنى
إلينا ينظر إنه استثنائي! عجوز رجل من له «يا فجأة: بونينجتون اآلنسة قالت

بفضول.»
ظلمة يف وابتعد مر قد كان العجوز الرجل لكن تنظر، حيث إىل جميًعا فاستدرنا

ضخم. ظل سوى منه نَر ولم الضيق الطريق
منتصبة.» تميش سلحفاة مثل يبدو الحجم؛ ضخم «إنه ليالند: قال

لقد غريبة؟ مالبس يرتدي كان كيف رأيت هل لكن «نعم، بونينجتون: اآلنسة قالت
أنه املمكن من هل أسقف. مثل حماية وجوارَب الحواف مرفوعة قبعة يرتدي كأنه بدا

ذلك؟» تعتقد هل قاٍض،
الحواف مرفوعة قبعة مرتديًا يخرج الجاللة صاحبة قضاة أحد أن فكرة من ضحكت

برصي. وهم بأنه بلطف ذلك وفرست حماية، وجوارب
وأتوقع منزلك. باتجاه ذهب لقد قريبًا. بنفسك التأكد من ستتمكن «حسنًا، ليالند: قال

موجًزا.» لك ليُقدِّم جاء أنه
تاريخية لجولة ا مستعدٍّ تكون عندما أنه وتذكر، منتظًرا. أُبقيه أال يجب «إذن، قلت:

خدمتك.» يف فأنا املجمع، حول
كورت، تري فيج ،٢١ رقم املبنى إىل وذهبت ليالند وكذلك الجدد أصدقائي صافحت
هو من أخمن وُرحت ببطء، الحجري السلم صعدت ثم شقتي. تقع حيث الثاني الطابق يف
هناك يكن لم لكن مسكني. إىل مهٍل عىل وصلت حتى الغريب، املظهر ذو املجهول الزائر
الوحدة كانت شقتي ألن املدخل؛ مالحظة يف أخطأ قد ليالند أن الواضح من ينتظرني. أحد

املبنى. يف الوحيدة السكنية
أغلقته، ثم ودخلت «البلوط»، خشب من املصنوع الثقيَل الشقة باب بمفتاحي فتحت

ا. جدٍّ غريب أمر انتباهي عىل استوىل عندما معطفي خلع وشك عىل وكنت
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جلويس. غرفة يف ضوءٌ هناك كان
الضوء خط يف محدًقا الصغرية الصالة يف فوقفت للغاية. ومزعًجا ا جدٍّ غريبًا األمر كان
ا، لصٍّ يكون أن املمكن من كان إذا ا عمَّ أتساءل وأنا — قليًال مواربًا كان الباب حيث —
باهتمام. السمع وأصغيت املجمع، يف عمليٍّا الحدوث وارد يكن لم السطو أن من الرغم عىل
يُشبه مستمر، خافت رصير باستثناء صوت أي الواقع، يف أو حركة، صوت هناك يكن لم
برفق، الباب وفتحت ، قدَميَّ أصابع أطراف عىل فتقدمت الريشة. قلم رصيَر غريب بشكل

الغرفة. داخل ونظرت
ال غريبًا أظنه رجل جلس إذ بالكلمات. وصفه يصعب حد إىل مذهًال رأيته ما وكان
أستخدمها، زلت ما التي الريشة أقالم بأحد برسعة يكتب وهو املفتوح، مكتبي عىل أعرفه
من يشء رؤية أستطع لم يُواجهني، ما هو ظهره ألن ونظًرا الطراز. عتيق محافظ كمحاٍم
اللون. رمادي مستعاًرا شعًرا يرتدي كان وأنه للغاية، ضخًما كان أنه باستثناء مالمحه،
مستعاًرا شعًرا املحامي يرتدَي أن املعتاد من فليس كثريا. تني حريَّ األخرية الحقيقة وهذه
مثريًا أمًرا كان عباءته. مرتديًا يكن لم هو ذلك، عىل وعالوة الليل، منتصف عند املنزل يف

لالهتمام.
مواجهة يف الخيايل الضخم ظله بدا حيث صامتة، دهشة يف الوقت لبعض أُراقبه رحت
مكتبي. عىل العتيق الِفيضِّ الشمعدان يف دائًما بها أحتفظ التي الوحيدة الشمعة ضوء
يف الكتابة وأكمل الورقة وقلب الريشة، من عاٍل رصير صوت مع بثبات يكتب واستمر
الرصير صوت من استنتجت حسبما متقنة، بزخرفة اسمه ع وقَّ وأخريًا اآلخر، الجانب

النشوق. من ضئيلة كمية واستنشق الرف، يف القلم وضع ثم املتتابع.
برفق، سعلت الغاية، ولهذه انتباهه، جذب املناسب من أنه اعتقدت اللحظة، هذه ويف
لوجودي. مدرك غريَ يبدو زال ال لكنه قليًال، أعىل بصوت أخرى مرة فسعلت ينتبه. لم لكنه
فكرت ملاذا أعرف ال الخطأ. الشقة إىل دخلت قد أنني احتمال ذهني عىل خطر فجأة ثم
الكتب وطرد بي، الخاص الشمعدان وفوقه الخاص مكتبي وجود من الرغم عىل ذلك، يف
وقد العايل الظهر ذو آن امللكة كريسُّ هناك وكان الغريب، الرجل مرفق بجوار موضوع
أنني لدرجة قويٍّا كان الشك لكن الرجل. يرتديه الذي املستعار الشعر ذيل عليه انسدل
الشك هذا أُبعد كي بهدوء الشقة باب وأفتح الصالة إىل أعود أن إىل بحاجة نفيس وجدت

نفيس. عن

147



أخرى وقصص الكبري البورتريه لغز

عىل بوضوح مكتوبًا ميتشل» جيمس «السيد اسمي كان إذ خطأ. أي هناك يكن لم ال؛
عرب ورست عاٍل بصوت الباب وأغلقت أخرى، مرة دخلت ذلك، من تأكدت أن وبعد الباب.

انتظاري. يف أخرى مفاجأة وجدت اآلن ولكن الصالة.
مظلمة. الغرفة كانت

ألي صوت هناك يكن ولم يفعل؛ لم لكنه منها. الزائر خروج وانتظرت قليًال توقفت
أنظر كنت وبينما أخرى. مرة ودخلت بعصبية ثقاب عود فأشعلت الداخل. من تأتي حركة

ذهول. شهقة أطلقت الغرفة داخل
خالية. الغرفة كانت

الثقاب عوُد أحرق حتى املظلم الفراغ يف ومحدًقا فمي فاغًرا ثواٍن لبضع وقفت
هذا أن فكرة فجأة ذهني يف خطرت حيث شديدة؛ برسعة آخر وأشعلت فألقيته إصبعي؛
وِمن املنضدة. تحت مختبئًا اللحظة هذه يف كان وربما مجنونًا، يكون ربما الثقيل الغريب
املكان ص تفحُّ بعد لكن الغرفة. باب نحو وتراجعت كبرية برسعة مصباًحا أشعلت ثَم
مخرج هناك يكن لم ذلك ومع شك. بال خالية الغرفة كانت يختبئ. أحد يُوَجد ال أنه تبينت
خالية الغرفة تكن لم حيث يُصدَّق. وال مفهوم غري األمر كان منه. دخلت الذي الباب من إال
وعندما مغلًقا، املكتب كان دخلها. قد أحًدا أن إىل يُشري ما هناك يكن لم ولكن فحسب،
املحكمة. إىل أُغادر أن قبل تركته كما باملفتاح مغلًقا فوجدته فتحه، جرَّبت منه اقرتبت

يف الغاز مصابيح أضأت حيث بأكملها. «الشقة» فتشت قد أنني القول عن وغنيٌّ
املالبس دوالب ويف الرسير، تحت ونظرت الصغري. واملطبخ واملكتب النوم وغرفة الصالة
بشكل تالىش الذي ليفياثان شبيه العمالق ذلك عن ناهيك طفًال، يُخفي أن يصعب الذي
إىل ُعدت سواي، الشقة يف أحد يوجد ال أنه للشك مجاًال يدع ال بما تأكدت وعندما مذهل.
هناك يكون أن املمكن من كان بالطبع بانزعاج. املكتب يف أُحدق وأخذت الجلوس غرفة
يكن لم وأنه خيايل. نسج من وهم إال هو ما الضخم الرجل أن وهو فقط. واحد تفسري

اإلطالق. عىل املكان يف شخص أي هناك
أمر فالهلوسة خاص. بشكل يل مرضيًا يكن لم لكنه للغاية، وجيًها تفسريًا هذا كان
زادت الوهم وظرفية سليًما. عقًال ليس ضخم رجل وجود يتخيل الذي والعقل محرج.
الشمعة ضوء بينما يجلس وهو تماًما الضخم الرجل أتذكَّر أن أستطيع ألني سوءًا. األمر
لم إذ ا. جدٍّ غريبًا كان لقد الشعر؛ ذلك ذكر وعىل املستعار؛ شعره حافة خالل من ينساب
مستعاًرا شعًرا يكن لم الواقع يف لقاٍض، وال اإلطالق، عىل ملحاٍم مستعاًرا شعًرا يُشبه يكن

148



املحامي ضمري

من مصنوًعا كان لو كما وبدا نعومة أكثَر كان بل اإلطالق، عىل الخيول شعر من مصنوًعا
حقيقي. برشي شعر

ذهني؛ من استبعاده قررُت أنني لدرجة للغاية مزعًجا املوضوع يف التفكري كان
يف إجراءات محامي إىل أُرسله أن عيلَّ كان خطاب كتابة يف رشعت الغاية، لهذه وتحقيًقا
املكتبية األدوات درج من ورقة وأخذُت الشمعة، وأشعلت املكتب، عىل فجلست الصباح.
أرفع أن وقبل املقرتحة، رسالتي من االفتتاحية الفقرة حددت ثَم وِمن الرف. من وقلًما
كيف وعندئٍذ؛ إبهامي. ظفر عىل عادتي، هي كما القلم، سنَّ جربت الحرب، َدواة غطاء
بذلك، القيام بعد ظفري عىل خاطفة نظرة ألقيت عندما دهشتي مدى عن أُعرب أن يُمكنني

الرطب! الحرب من صغرية بقعة عليه رأيت إذ
أنني، هو حسًما أكثَر جعله وما ملموًسا؛ دليًال املقاييس، بكل هذا، كان ُصِعقت. لقد
لذلك، القديم؛ القلم من وتخلصت الرف يف جديًدا قلًما وضعت بالذات، الصباح ذلك يف
الذهول. يُثري أمًرا كان لقد مطلًقا. أستخدمه لم الرطب، بالحرب اآلن امليلء القلم، هذا فإن
عندما لكن أطول، لفرتة فيه ألُفكر كنت وربما فيه، أُفكر وأنا طويًال وقتًا وأمضيت فجلست
يكن ولم مستخدم. وغريُ تماًما نظيف أنه وجدت يدي، يف القلم عىل خاطفة نظرة ألقيت
إليه. ونظرت إبهامي ظفر رفعت غريزي بشكل جاف. وال رطب ال للحرب، أثر أيُّ عليه
أن يحدث لم وبالطبع بقعة، هناك يكن لم األقل، عىل أو تالشت. قد الحرب بقعة فوجدت
وهًما. كان الضخم، الرجل مثل مثله الرطب؛ فالحرب األساس. من بقعة أيُّ هناك كانت

عقيل. يف االضطراب من لحالة نتاٌج
أن شك ال بشأنه. والقلق فيه التفكريُ املجدي غري من لكن للغاية، مزعًجا األمر كان
هدوء. يف بصحتي واالهتمام تجاهلُها الحكمة من كان األثناء هذه ويف ستزول، الحالة
يف وانخرطت العزيز»، «سيدي وكتبت قلمي، وغمست رسالتي، عىل تفكريي ركزت وهكذا،
ذهنه، يف بالفعل موجود هو ما بنقل يلتزم رجل بطالقِة الكتابة تابعت الفور. عىل الكتابة
عت ووقَّ آَخَرين، سطَرين بعد الخطاب وأنهيت قلبتُها، الصفحة، أسفل إىل وصلت وعندما

النسخ. مكبس من الرسائل دفرت وأحرضت نهضت ثم باسمي.
مرَّت أْن تصادف عندما املاء وعاء من الفرشاة أخذ وشك عىل وكنت الدفرت، فتحت
وقعته الذي االسم ألن الذهول. قمة يف وأنا فرصخت للتو؛ كتبتُها التي الرسالة عىل عيني
األمر يجعل أن يُمكن أييشء هناك كان وإذا يدي؛ بخط حتى يكن ولم اسمي، يكن لم عليها
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ديسبورو. فاينيس إيلَّ؛ بالنسبة تماًما غريبًا اسًما كتبت قد أني فهو للدهشة، إثارة أكثر
رسالتي؟ خاتمة عند يفعل املزعج اسمه كان وماذا ديسبورو؟ فاينيس هو من للعجب؛ يا
التقطُت التي اليد وأن للغاية، منزعًجا اآلن أصبحت بأنني االعرتاف من لديَّ مانع ال
قادًرا أكن لم أنني لدرجة تماًما ُقِهرُت لقد اإلطالق. عىل ثابتة تكن لم الثمينة الوثيقة بها
غرابة درجة نفس عىل الرسالة يف آخر أمر عىل العثور مثل املفاجآت من املزيد مواجهة عىل
لقد الطيفي. البني اللون إىل عينَي أمام يتالىش األرجواني النسخ حرب رؤية مثل أو التوقيع،
خرٌق هناك يكون أن يُمكن ال أنه بجدية، فكَّرت ذلك، ومع الذهول. عىل قدرتي استُنِفَدت
عيني، تمرير يف وبدأت للجلوس ُعدت ذلك، عىل وبناءً الخاصة، رسالتي قرأت إذا للرسية
باهتمام الرسالة فقرأت كتبت. مما للتأكد الباهتة الكتابة عىل املتعة، من يخلو بفضول

التايل: النحو عىل وهو واضحة. بذاكرة فيها ورد ما هو وهذا شديد؛

إن جرايز كورت، فيلد ،١٦
١٧٨٥ أبريل ١١

املنرصم. الشهر من ٢٠ بتاريخ املوقرة رسالتك تام برسور تلقيُت لقد سيدتي،
الشخص تجاه أسلوبك اللطيفيف بتباسطك أعرتف أن باحرتام يل اسمحي فضًال
املوت. عىل أوشك أن بعد اآلن تعويًضا يُقدم والذي األذى من الكثري يف تسبب الذي
بلقائنا معرفة عىل يكون أال يجب وصيَّك أن بما أتصور، حسبما األفضل، من كان
لندن إىل ستصلني بأنك أخربتِني وقد مكتبي. إىل تدخلني أحٌد يراك أال مطلًقا،
عرص يف وصيك رقابة عن بعيدة وستُصبحني الحايل، الشهر من ٢٢ يوم مساءَ
من سريي التالية: اإلرشادات أُعطيَِك أن أود كذلك، األمر كان وملا التايل. اليوم
ثَم وِمن الجنوبي، الجانب عىل سرتيت فليت حتى ساراسني يف إقامتك مكان
سأنتظرك القوس، هذا تحت تشايلد. السيد لبنك املتاخم بار تيمبل قوس عرب
ممر عىل إال تحتوي ال القوس أن وبما املحدد، املوعد يف الثالثة الساعة عند
به ابتالني الذي االستسقاء ومرض جسدي طبيعة (بسبب إني وحيث مضيق،
بحيث ا جدٍّ مني بالقرب املرور إىل فستُضَطرين منه األكرب الجزء سأشغل هللا)

أحد. يُالحظ أن دون يَديِك بني الكتاب وضُع بسهولة يُمكنني
تُصبحني وعندما صغري)، كتيب (وهو بعناية الكتاب إخفاء عىل احريص
الذي الخط حول حادة رفيعة سكينًا استخدمي مراقبة، وغري تماًما وحدك

جيد. بشكل البطانة تقطعي حتى الغالف داخل حددته
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طريق عن بالكامل ممتلكاتي تركت قد أنني باستثناء املزيد، أقول لن
إرشاداتي تُنفذين عندما تُخربيني أن إليك أتوسل وإنني جوناثان، ألخيك الوصية

عهدتك. يف بأمان بالكتاب وتحتفظي

سيدتي يا أنا
املطيع املتواضع خادمك
ديسبورو فاينيس
بيريبوينت سوزان السيدة إىل

يكن لم األقل عىل هنا، الغرفة. يف وإيابًا ذهابًا أخطو وأخذت جانبًا، الرسالة وضعُت
إيلَّ، بالنسبة تماًما املجهولة األشخاص، وأسماء الظرفية التفاصيل أن يبدو وهم. هناك
فيه حدث الذي فالتغيري الحرب، هو أزعجني ما أكثر وكان تماًما. وارد غري الوهم تجعل
خضَعت نفسها الورقة أن بدا األمر، يف فكرت أن بعد واآلن معقول. تفسري أي له ليس
من أتأكد وكي الحايل. الوقت يف وتجاوزتُه وعي دون الحظته قد تحوُّل التحول؛ من لنوٍع
كصورة وقفت ثم أخرى. مرة الرسالة وتناولت املكتب إىل ذهبت بالفعل، الحال هو هذا أن

االفتتاحية: الكلمات عىل مثبتة وعيني يدي يف الورقة بينما محفورة

السيد، عزيزي
جاريف، يف بيستيه

.١٩٠١ مايو ١٨ تيمبل، إينر كورت، تري فيج ،١٩
… الحايل الشهر من ١٦ يف محادثتنا إىل باإلشارة

رطبًا يزال ال حربه كان الذي ميتشل» «جيمس توقيعي إىل ونظرت الصفحة قلبت
مجرد الضخم، والرجل الحرب بقعة مثل ديسبورو، فاينيس رسالة كانت لذا وأرجوانيٍّا.

وهم.
التي الخاصة، رسالتي عىل خاطفة نظرة ألقيت عندما حتى وهم! من له يا لكن
الرسالة من اكتماًال األكثر الفرتات فإن السمات، من الخاليِة اليوم عبارات يف ِصيَغت
هنا. املألوف عن خارج يشء هناك كان ذاكرتي. يف الكلمات ومثالية حارضة كانت العتيقة
تعبري حد (عىل أنني أو عقيل، إىل الدخول من ما بطريقة تمكَّنَت قد خارجية جهًة أن فإما
فيه. للتفكري مقبوًال خياًرا البدائل من أيٌّ يكن ولم رأيس». يف «مضطرب سولومون) السيد

151



أخرى وقصص الكبري البورتريه لغز

أتمكَّن حتى مفتوًحا تركته ولكني العنوان عليه وكتبُت ظرف، يف رسالتي وضعت
إىل ذهبُت ثم جديدة. تحوالت بأي تمرَّ لم أنها من والتأكد الصباح يف الرسالة فحص من
سوزان والسيدة ديسبورو فاينيس يف أُفكر كاملة ساعة ملدة مستيقًظا ألستلقَي الفراش
لعقل نتاج مجرد أنهم أم األشخاص لهؤالء وجوٌد هناك كان إذا عما وأتساءل بيريبوينت

مضطرب.
يُدعى قانون طالب سابًقا، ذكرُت كما الفرتة، هذه يف املجمع يف معاريف بني من كان
متحيز وأنا وسيًما، رائًعا شابٍّا كان األول، املقام يف كثريًا. أُقدره وكنت ليالند. فرانك
وهي مرتفعة، ومعنويات بصحة يتمتع كان إنه ثم الحسن. املظهر ذوي لألشخاص
يطلب أن للمرء يُمكن فمثلما جنسه. لبني يُحِسن السعيد الرجل ألن أيًضا؛ أُقدرها صفات
وهي لإلنسان؛ املعنوية الروح يرفع السعداء، مع التواصل فإن كذلك، الحكماء، من املعرفة

العمر. منتصف يف هم من االعتبار بعني يأخذها أن تستحق حقيقة
املجمع، كنيسة من اآلخرين املصلني مع يخرج وهو ليالند، قابلت التالية، األحد ليلة يف

طبيعي. غري بشكل يتثاءب كان إنه أقول أن ويؤسفني
تتثاءب؟» يجعلك ذلك كان إذا الكنيسة إىل تذهب «ملاذا فسألته:

الخطابة. يُعلمك َمن أفضُل هو الكفء القس إن الخطابة؛ يف مجاني «درس أجاب:
الوسيلة هو القس لكن للغاية. ُممل واملحامي للغاية. مبالغ إنه إذ نموذًجا؛ يصلح ال فاملمثل

املنزل؟» إىل ستذهب هل واآلن املادة. تُعيقه ال راٍق فأسلوبه املناسبة؛
الدقة.» وجه عىل كورت، تري فيج إىل املنزل؛ إىل ذاهبًا كنت «نعم،

سيجاًرا؟» معي وتُدخن تأتي ال «ملاذا قائًال: ليالند فدعاه
الراحل ذكريات تُزعجها أن املحتمل من التي العزلة إىل أتوق أكن لم عموًما ال؟ «ِلَم

العقيل.» الخلل وشكوك ديسبورو فاينيس أبًدا) يرحل لم الذي (أو
بعد األمر. ُحِسم وبهذا ويتيل.» للمؤلف «ببيس» كتاب للتوِّ اشرتيت «لقد ليالند: قال
املنضدة. عىل حديثًا املشرتاة كتبه من كومة مع كورت تانفيلد يف الفخمة شقته يف كنا دقيقة،
من عيناٍت وأخذنا فيها وانغمسنا اآلخر، تلو واحًدا الكنوز تلك فحصنا ثَم وِمن
إىل الكومة أسفل يف وصلنا حتى األغلفة، وقيَّمنا التوضيحية الرسوم وانتقدنا املقاطع،

جوديف. للمؤلف العقارية» «امللكية كتاب
املعقد، املجلد مطالعة يف منهمًكا كنت بينما دراساتك.» تُهمل ال ألنك سعيد «أنا فقلت:

محتوياته. من عينات أْخذَ أُحاول لم لكنني
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صلة ذاُت شخصية مسألة لديَّ لكن املهني، الحماس ليس إنه «أوه، ليالند: قال
بما اآلن ولكن جوديف؛ املؤلف كتاب اشرتيت السبب لهذا الحايلِّ. الوقت يف امللكية بقانون
من استخراجه عناء من بدًال املسألة حلِّ يف مخرضم محاٍم رأي آخذ ال فلماذا هنا، أنك

بنفيس.» الكتاب
عيلَّ واعرض التبغ علبة ناولني الوقت. سيُوفر األرجح عىل فهذا بَنانك؛ طوع «وأنا

مسألتك.»
الذي الرجل موقف هو ما هو؛ «السؤال قال: ثم السيجار. وصندوق العلبة ناوَلني

املرياث؟» من الوحيد ابنه بحرمان يُهدد
عند عادًة موقفه يكون للمرسح، كهاٍو املحدودة تَجِربتي واقع من «حسنًا، فأجبته:

معطفه.» ذيل تحت ويداه ساَقيه، فارًجا املوقد، سجادة منتصف
ذلك؟» فعل أيُمكنه القانوني؛ موقفه «أعني قال: بمرح. ليالند ابتسم

يحوز التي الطريقة عىل الردُّ ويعتمد مبتدئ. محاٍم يطرحه غامضللغاية سؤال «هذا
بشكل فيها الترصف يستطيع فإنه مطلقة، حيازة ممتلكاته الرجل حاز فإذا املمتلكات. بها
الرشوط. تلك وفق إال فيها الترصف يستطيع فلن رشوط، وفق يحوزها كان وإذا مطلق؛

تعرف؟» أن تُريد ملاذا ولكن
يُوافق ال هو أمٍر عىل أقدمت إذا بي، ذلك فعل يف نيته عن أعرب املحرتم والدي «ألن

«… عليه
األمر؟» ذلك هو ما أسأل أن الالئق غري من هل ا! «حقٍّ

زواجي.» مرشوع عىل موافق غري هو املعتاد. اليشء «أوه،
الفتاة؟» عىل موافق غري والدك أن «أتقصد

رجل والدي إن األمر؛ لك سأُوضح والدها. يعرتضعىل لكنه قبل. من يَرها لم فهو «ال،
أنه يبدو لكن ملاذا. أعلم هللا الجنون. لدرجة بعائلته الفخر شديد وهو الطراز قديم ريفي
ما، ولسبب عائلتنا، اسم يحملون الذين الريفيني الرجال من حرصلها ال أجياٌل هناك كانت
عىل يعزف ، موسيقيٌّ فهو الفتاة والد أما األرض. ِملَح ويعتربنا الحقيقة، بهذه فخور فهو
فوالدي الحقيقية؛ املشكلة هو البيانو لكن مليونريًا. ليس أنه كما املوسيقى. ويُعلم البيانو
املشكلة.» لك أوضحت قد ها ملعون. بيانوال مشغل ابنة من ابنه بزواج يقبل لن إنه يقول

الكافية.» بالدقة «ليس له: قلت
، محريِّ هراء محض يقوله ما لكن ينزعج، عندما وقح عجوز رجل والدي «إن
زيوسهو أن مثلما املوسيقية اآلالت سيد فهو البيانو، إىل وبالنسبة نبيلة، مهنته فاملوسيقيُّ
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موتسارت هناك البيانو؛ عىل عزفوا الذين العظماء الرجال كل يف فكِّر األوليمب. سادة سيد
«… بنفسه وهاندل وباخ

لم أنه استنتجُت الباهتة، ليالند ابتسامة مع لكن مورجان.» «وجوني مقاطًعا: قلُت
املزحة. من املغزى فاته ولذلك قبل، من القديمة األغنية يسمع

منحي يرفض والدي أن هي النهائية النتيجة إن «حسنًا، قائًال: حديثه ليالند واختتم
وسوف والدها، عند أتدرَّب أن يُمكنني املوسيقي؛ ابنة من تزوجت إذا إنه ويقول موافقته.

قرد.» رشاء وثمن واحًدا، إسرتلينيٍّا شلنًا يُورثني
قرد؟» «ملاذا فسألته:

ليسموسيقيٍّا، إنه البيانو. لعازف عنه غنى ال مساعد هو القرد أن يظن أنه يبدو «أوه،
تعلم.» كما

بحكمة؟» إقناعه حاولَت إذا عناده عن يتنازل سوف أنه تعتقد «أال
حيث حاليٍّا؛ مأزق يف وضعني أنه ذلك من واألسوأ البغل. مثل عنيد إنه أعتقد. ال «ال،
خاطٌب الحايلِّ الوقت يف أنني هي والنتيجة املفرتضة. زوجتي والد إىل رسالة يف نواياه رشح

مرفوض.»
ورائه.» من طائل ال القانوني موقفك تحديد فإن بالفعل، والدها رفضك إذا «ولكن
أنت ال الرفض؟ بهذا سأرىض أنني أتظن إلهي! يا بالطبع، كال «أوه، ليالند: قال
مثلما ذقنه ليالند ورفع بونينجتون.» كيت أتزوج سوف أنني ميتشل، يا لك أُؤكد مخطئ.

العناد. عالمات عليه تظهر عندما والده يفعل
التظاهر يُمكنني وال األمسية؛ تلك يف قابلتكم عندما طريقتك من ذلك استنتجت «لقد
مقطوعة بينكما العالقات إن تقول لكنك بونينجتون. اآلنسة رأيت بعدما رأيك تأييد بعدم

الحارض.» الوقت يف
دروًسا ى أتلقَّ فأنا تماًما. جيدين أصدقاء زلنا فما كذلك، ليست ال، «أوه، ليالند: قال

بونينجتون.» بابا من البيانو عىل العزف يف
استمر.» لكن منك. لؤٌم «هذا

كيت واآلنسة ابنته، من زواجي يف عام، بشكل تماًما، يرغب بونينجتون إن «حسنًا،
املرياث.» من لحرماني سببًا يكون أن يرفض كَليهما لكنَّ — عام بشكل — أيًضا موافقة
شلن عىل باالعتماد بيتًا تُؤسس أن متزوج كرجل يُمكنك ال «وبالطبع، أضفت: ثَم وِمن

القرد.» وسعر واحد إسرتليني
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يُمكن أنه أعتقد املرياث، من يحرمني أن يستطيع ال والدي كان إذا لكن «بالضبط.
مرشوًعا ألبدأ املال من يكفي ما أقرتض أن املثال، سبيل عىل يُمكنني، إذ األمور؛ ترتيب
موضوع يف األب سلطات عن املمكنة املعلومات كل معرفة أريد السبب ولهذا ِتجاريٍّا.

املرياث.»
أم مطلقة حيازًة ممتلكاته والدك يحوز هل األصيل؛ السؤال إىل يُعيدنا ما «وهو

مرشوطة؟»
األمر. ذلك حقيقة معرفة أُحاول أن يجب أنني وأفرتض مطلًقا، أعلم «ال ليالند: قال

امللكية.» سند يف مشكلة وجود يف قويٍّا شكٍّا هناك أن يبدو أنه هو أعرفه ما لكن
ما.» حد إىل غامض أيًضا لكنه سار، غريَ هذا يبدو ا! «حقٍّ

تلك عن أعرفه بما أُخربك أن األفضل من ولكن للغاية، غامض «األمر ليالند: قال
ليالند، أنتوني واسمه أجدادي بأحد القصة ترتبط للغاية. قليلة معلومات وهي املشكلة،
وعندما اليعاقبة، تمرد يف تورَّط قد أنتوني أن ويبدو الثاني. جورج زمن يف عاش الذي
احتفظ الذي الرجل وكان البالد. خارج إىل هرب ،١٧٤٥ عام بعد التمرُّد ذلك انتهى
أنتوني أن أفرتض لذلك، الربملان، لسلطة ومخلًصا مؤيًدا ذلك بعد ليالند عائلة بممتلكات
كان الذي الوقت بحلول حماقته نسيان يتم فسوف األنظار، عن بعيًدا ظل إذا أنه اعتقد
لوفان يف عاش لقد مطلًقا. يَِرثها لم األمر، واقع يف ولكن، املمتلكات. يرث أن فيه املقرَّر من
أنشأ قد لوفان، يف أنه ويبدو للمرياث. استحقاقه موعد يَحني أن قبل هناك وتُويف ببلجيكا،

بونينجتون.» يُدعى رجل مع اكة بالرشَّ ِتجاريٍّا مرشوًعا
«بونينجتون!» قائًال: صحت

أنه أعتقد ما وهذا املزحة، جوهر هو هذا بونينجتون. «نعم يقول: وهو ليالند ضحك
حاًال. ملاذا، وستعرف باملرارة. يشعر والدي يجعل

من تبلغ سوزان، تُدَعى ابنة طفالن؛ ولديه أرمًال أنتوني كان وفاته، وقت يف حسنًا،
يبلغ لوفان، يف ُولِد جوناثان، يُدَعى وابٌن خالتها، مع إنجلرتا يف وتعيش عرشسنوات، العمر
أنه يبدو ولكن االبنة؛ وكذلك االبن عىل وصيٍّا بونينجتون جعل وقد فقط. عاَمني العمر من
— اسمه نسيت الذي — الرجل هذا ألن األرسة؛ محامي مع الرتتيبات ببعض أيًضا قام
ذلك أن أيًضا املعروف ومن معه، مقابلة وأجرى أنتوني، وفاة قبل أيام لبضعة لوفان زار

أنتوني. البن وكيًال الحًقا عمل قد املحامَي
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بمساعدة بونينجتون، وتمكَّن املمتلكات، قت ُرسِ أنتوني، وفاة من أشهر ستة وبعد
(إىل إليه آلت التي الشئون وإدارة سيطرته، تحت ليالند جوناثان وضع من املحامي،
اللحظة. تلك حتى بسالسة يسري يشء كل كان حسنًا، جوناثان. طفولة أثناء بونينجتون)
يف الطفل دخل الوقت وبمرور الواجب، النحو عىل السيطرة تحت جوناثان ُوِضع فقد

رجل.» نصف من أكثَر يكن لم ألنه البلوغ، مرحلة إىل األقل، عىل أو، الرجولة مرحلة
بذلك؟» تقصد «ماذا فسألته:

عن وساقه اليرسى ذراعه توقفت وثانيًا، قَزًما، كان ألنه األول؛ املقام يف «حسنًا،
بوجه بشًعا صغريًا عفريتًا تُظهر املنزل يف له لوحة هناك طفولته. منذ يبدو ما عىل النمو
عىل كله للحي ومرعبًا مزعًجا، ضئيًال شخًصا كان أنه يبدو كبري. وعكاز متناسب غري
صغريًا شيطانًا كان لقد عكازه. بطرف الخدم إليقاظ ممتعة عادٌة لديه وكانت دائم، نحو
املنزل. يف فساًدا عاث وعموًما أخته، ويُهاجم زوجته يرضب أن اعتاد الطباع وسيِّئَ خبيثًا
والرت أن يبدو لكن بونينجتون؛ هو معه يتعامل أن يُمكن الذي الوحيد الشخص وكان
سن بلغ عندما ولذلك جوناثان؛ حقد يُثري كان عمره، نفس يف كان الذي بونينجتون، ابن

نفسه.» ويعول ليُكافح الحظ سيئَ والرت طرد الرشد،
هذا؟» كل عَرفت «كيف فسألته:

موجودة وهي العائلية، والسجالت املذكرات من بنوع سوزان شقيقته احتفَظت «لقد
أصبحت لكنها صغرية، سنٍّ يف تزوَجت لقد القديمة. الرسائل من عدد مع املنزل يف لدينا

مبهج.» بوقت مرَّت أنها ويبدو أخيها. كنف يف لتعيش وعادت عاَمني، بعد أرملة
امللكية؟» سند مشكلة عن ماذا «ولكن سألت:

من ا جدٍّ غريبًا خطابًا سوزان السيدة تلقت األيام، من يوم يف أنه يبدو حاًال. «سأُخربك
الخداع بعَض هناك أن فيه لها يُوضح — يهم ال لكن اسمه، تذكر أستطيع ال — املحامي
نوعه. كان أيٍّا احتيال، حدوث إمكانية بشأن قلقان وبونينجتون هو وأنه امللكية، سند حول
مكان يف الحقائق هذه أودَع إنه القول يف استمر لكنه غامضة؛ ووجدتها الرسالة، رأيت لقد
— اسمه نسيت — آخر التيني كاتب أو فريجيل أو هوراس للمؤلف كتاب داخل آمن
هذه تظهري وتم وفاته. بعد كدليل الستخدامه إليها الكتاب تسليم يُريد وأنه حوزته، يف
تقرتح — اسمه كان أيٍّا — السيد إىل كتبت أنها ييل: كما سوزان السيدة قبل من الرسالة
وتم أعتقده، ما وهذا عليها، رد قد أنه أو أبًدا، يرد لم لكنه به، واالتصال لندن إىل املجيء
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إذن األمر. ينتهي وهكذا بونينجتون. السيد أُسميه) (كما الويص قبل من رسالته اعرتاض
فيه. متورًطا كان بونينجتون أن فقط نعلم نحن هو. ما نعرف ال لكننا غريب، يشء هناك
ملكيته سند أن وهم من مخيف بشكل يُعاني إنه للغاية. غاضبًا والدي يجعل ما وهذا

بشدة.» بونينجتون اسم يكره أنه كما صحته، يف مشكوك
االسم؟» يف تشابه احتمال سوى ليس هذا أن أعتقد «لكن، فقلت:

الحفيد هو كيت والد ألن مخطئ؛ أنت بالقطع إلهي! يا ذلك؟ «أتظن ليالند: قال
دائًما ظلت العائالت ألن ذلك؛ نعلم نحن كثريًا. املعاملة لسوء تعرض الذي لوالرت املبارش

الشخصية.» والدي هواية هي العداوة إن بآخر. أو بشكل اتصال عىل
سوزان، الراحلة حكمة تقليَد عليك أن يل يبدو ليالند، يا «حسنًا عميق: تفكري بعد قلت
أمالكك.» ملكية سند أمر تُثري أن تُريد ال بالتأكيد إنك متيبًسا. أمامها تقف وال للريح فلتنحِن
عىل أنك متأكد «أنا يقول: بينما أجداده، عن ورثه ليالند وجه عىل واضح عناٌد ظهر
وباملناسبة، العتيق. املحامي ذلك قاله الذي ما أعرف أن أود ذلك، من الرغم عىل ولكن حق،

مطبوع؟» كتاب يف الحقائق» «يُودِع أن بقوله يقصد كان أنه تظن ماذا
أرفَق األرجح، عىل أو، الكتاب، حاشية عىل بيانًا كتب قد يكون ربما يدري؟ «من
حاله عىل امللكية سند ترُك األفضل من لك، قلت كما ذلك، ومع بالنص. مرتبًطا ترميًزا
اآلنسة وبني بينه مقابلة رتِّب املثال؛ سبيل عىل والدك. مع إقناًعا أكثر أساليَب وتجِربُة

لك.» املناسبة الفتاة بأنها يقتنع أن ا جدٍّ املحتمل من بونينجتون.
املسألة عن النظر ورصف اختارها، التي للفتاة تقديري عند ليالند وجه ابتهج
يف ووالدها هي باصطحابها وعَدتنا لقد كيت، عن «بالحديث قال: ثَم وِمن القانونية،
األحد يوم فإن تعلم، كما ولكن، أدعوهما؟ أن يُمكنني متى املجمع. حول تعريفية جولة

الكنيسة.» يف يعزف فهو البيانو لعازف مناسبًا ليس
دعهما يل. مناسبًا سيكون «األربعاء أجبت: ثم األسبوع، هذا خالل ارتباطاتي يف فكرت
سأدعوكم اآلن، إىل آدم منذ التاريخية الروابط وتتبُّع الجولة من االنتهاء وبعد مبكًرا، يأتيا

ذلك؟» يف رأيك ما منزيل. يف الشاي لتناول جميًعا
أصدقاؤه. يُوافق أن رشيطة عليه، ووافق للغاية، مناسب الرتتيب ذلك أن ليالند اعتقد
هذا يف امتألت، قد كورت تري فيج يف شقتي بأن االعرتاف يف الرتدُّد إىل بحاجٍة أنا هل
إىل أحرضتها التي الصغرية الحقيبة أنَّ كيف توضيح يف أو معتادة؟ غري بحيوية الوقت،
يف املجمع إىل مثلجة كعكة ُهرِّبَت كيف أو باملخبوزات؟ ممتلئة كانت األربعاء يوم املنزل
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الحرير؛ من بمنديل ا رسٍّ الِفيضالقديم الشاي إبريق ُصِقل كيف أو مستعار؟ شعر صندوق
عازب سوى لست فأنا ال؟ ولَِم الشاي؟ مائدة لتزيني الخزانة من متنوعة «تحف» وخرجت
بد ال واملالئكة املالئكة. كزيارات لعرينه الحسناوات الفتيات زيارات تُصبح الطراز عتيق
نالت قد بونينجتون، كيت الجميلة إن أقول أن ويجب بهم. يليق استقباًال يُستقبَلوا أن
وربما الحار. تعاطفي أثارت قد الرومانسية ليالند صديقي قصة وإن الفور، عىل إعجابي

أخرى. مسألة تلك ذلك، ومع … لوال قصتي ستكون الرومانسية القصة هذه كانت
حيث العتيقة. املجمع مباني عرب واصطحبناهم الرئييس املدخل عند بالزوار التقينا
جونسون ظالل ناقشنا كما عرشة. الثانية والليلة الهيكل وفرسان الورود حروب عن تحدثنا
وماري املسكني تشارلز رأينا بيلدنجز، كورت ميرت ويف وشرييدان. وبورك سميث وجولد
أخرى مرة «يأتيان وانتظرناهما املجانني، مستشفى إىل بيد، يًدا يبكيان، وهما يذهبان المب
وروث تشزلويت مارتن عن وتحدثنا النافورة بجوار للعصافري الُفتات ألقينا كما بفرح».
الكنيسة صنا وتفحَّ شاعرية)، روٌح وكأنها تبدو الجميلة كيت أن اعتقدت (وهنا بينش
ممتع يشء كل كان البيانو. عىل سميث األب عزف إىل استمعنا بونينجتون السيد ولسعادة
كورت، تري فيج نحو اتجهنا وعندما ذهبية، الدلب وأشجار مشمسة، فالسماء للغاية.

للغاية. ممتنَّني والجاذبية الروح كانت
ليالند، د تفقَّ ذلك، وبعد واألدبية. التاريخية الذكريات استَعْدنا الشاي، تأثري تحت
كتبي ح ليتصفَّ يده، يف الشاي كوب يحمل وهو كتبي، رفوف الكتب، عشاق من كان الذي
وكاد فجأة، استدار ثم الثمني. ويدجوود بورسلني طقم سالمة عىل ويُخيفني واحدة بيد

الكوب. يُوقع
وقد اآلخر. الرجل ليس أعني، الكتب، بائع الصباح، هذا سولومون رأيت «لقد وقال:

لرتاها.» الكتب بعض لك أرسل إنه وقال عنك. سألني
مطلًقا.» الطرد أفتح لم ولكني بالفعل، نعم الرب! «ليُبارْكني قائًال: صحُت

محتوياته.» ونرى اآلن نفتحه «دعنا ليالند: قال
دراسة الرتياق»، املقدس «الكتاب الكنوز: وعَرضت الخيط، وقطعت الطرد، أخرجت
ومغلًفا ممتلئًا وكتابًا الحديثة، التاريخية األعمال من واثننَي والسحر، الخيمياء عن قديمة

الصغري. القطع من فاخر برشمان بورق
من له «يا الواضحة: لتسليتنا الكتاب، عىل تنقضُّ وهي بونينجتون اآلنسة صاحت
طباعة الناس يستطيع ال ملاذا أوه، ولطيف. وصغري جدٍّا أنيق إنه حبيب! صغري كتاب

اآلن؟» كهذه كتب وتغليف

158



املحامي ضمري

الرتياق» املقدس «الكتاب يف تعمق قد بالفعل كان ليالند ألن إجابة؛ دون سؤالها مر
بونينجتون. للسيد —ورشحخصائصه به لالحتفاظ نيٌة بالتأكيد لديَّ يكن لم كتاب —وهو
ألجدادنا. الغريبة املعتقدات فيه ناقشنا الذي السحر كتاب استعرضنا املقدس الكتاب وبعد
عيناها بينما حجرها. عىل وضعته وقد يَديها، بكلتا الصغري بالكتاب السيد نظر وفجأة

كيت؟» يا األمر «ما وسأل: ابنته إىل بونينجتون عىل مفتوحتان
ومتصلبة ثابتة تجلس بونينجتون اآلنسة كانت الكتاب. فوق من إليها نظرت وعندئٍذ،

املقابل. الحائط عىل يبدو، ما عىل ومثبتتان، مرصاَعيهما تُمسك وهي
إىل فانحنى للسؤال، واعية غري ظلت لكنها كيت؟» يا األمر «ما السؤال: والدها كرَّر
أُوِقظ الذي النائم مثل حولها وحدَّقت بعنف انتفضت وعندئٍذ برفق؛ يدها وملس األمام

فجأة.
عادي!» غري يشء من له «يا وصاحت:

عزيزتي؟» يا العادي غري اليشء هو «ما بونينجتون: السيد فسألها
تنام؟» أن دون تحلم أن املمكن من «هل متسائلة: فأجابت

كذلك؟» أليس ممكن؛ األمر أن بد فال تنامي، ولم تحلمني كنت «إذا والدها: أجاب
للغاية.» وحيويٍّا ا، جدٍّ حقيقيٍّا بدا ذلك ومع حلًما، كان أنه بد ال مذهل، أمر «إنه قالت:
إىل بونينجتون السيد انحنى صرب وبنفاد ها؟» ها؟ كان؟ ماذا عزيزتي؟ يا كان «ماذا

أصابعها. عىل ونقر األمام
يف نفيس ووجدت املكان، هذا فاختفى فجأة. الحلم بدأ لقد وسأُخربك. بالصرب «تحلَّ
القديمة. النقوش يف نراها التي تلك مثل غريبة ثياب يف بالناس ميلء مزدحم شارع شارع؛
أسري كنت الذي املشاة وممر الطريق بني األعمدة من صفٌّ فقط رصيف؛ هناك يكن ولم
منها لكل وكان ريفية، قرية يف املحالت مثل مضحكة صغرية نوافذ بها املتاجُر كانت عليه.
مكاٍن إىل بالذَّهاب شعوٌر لديَّ بينما برسعة، ومشيت الباب. أو النافذة فوق معلقٌة الفتٌة
تلك ذلك. أتوقع كنت أنني بدا مقوَّسة، بوابة ظهرت عندما الفور، وعىل محدَّد، لغرض ما
كان — ما صورة يف رأيتها قد ألني ربما جيًدا؛ أعرفها اآلن، حتى أنني، يبدو — البوابة
فوق كبرية ونافذة للمشاة، صغريتان واثنتان الطريق، فوق كبرية واحدة أقواس، ثالُث لها
تحت يقف رجًال رأيت خاللها من للمرور البوابة من اقرتبت وعندما الوسطى. القوس
بعد واآلن ا جدٍّ شاحبًا ضخًما عجوًزا كان ما. شخًصا ينتظر كان لو كما اليُرسى القوس
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تري فيج يف الليلة تلك بنا مرَّ الذي العجوز الرجل بذلك يُذكرني فإنه فيه، أُفكر بدأت أن
من مررت وعندما هناك، أجده أن أتوقع بأنني للغاية غريب بشعور نحوه مشيت كورت.
ثم املمر، مساحة من كبريًا جزءًا شَغل ألنه بشدة منه االقرتاب إىل اضُطِررت القوس، خالل
أيقظتَني ذلك وبعد أتوقعه؛ كنت لو كما أعطاني ما أخذُت أنني وأتذكر يدي. يف شيئًا وضع

أنت.»
إياه؟» أعطاِك ما تتذكري أن يُمكنك «أال بونينجتون: السيد سألها

أحمل كنُت ألنني فقط ذلك أن أظن لكنني كتابًا؛ كان أنه اإلحساس من نوع «لديَّ
املنضدة. عىل وضَعتْه ثَم ومن استيقظت.» عندما الكتاب هذا

انتهت، وعندما متزايدة، بدهشة استمعُت قصتها، تروي بونينجتون كيت كانت وبينما
كأصوات ليالند وفرانك لوالدها املتلهفة االستجوابات يل بدت حيث يقظة حلم يف وقعُت
مباالة بال الصغري الكتاب ليالند أخذ عندما فقط واستيقظت نهائية. ال مسافة من تنبعث

يُخاطبني. وهو فيه ونظر املنضدة، فوق من
معينة. حقائَق العتيق املحامي هذا فيه نقل كتاب عن أخربتك لقد ميتشل، يا «تذكر
للمؤلف كان لقد كذلك، يكن لم لكنه فريجيل. أو هوراس للمؤلف كتاب أنه أظن كنت

ذكرني.» الكتيب هذا سالوست.
سالوستي». «أوبرا عنوانه فقرأت نحوي، الصغري الكتاب غالف وجه ثَم وِمن

وفتحته. يده من أخذتُه متلهف بتوقع ثم لحظات. لبضع َخواءٍ يف الكتاب إىل نظرت
وجدت أن ومنظم، تماًما طبيعي ولكنه اإلطالق، عىل غريبًا األمر يكن لم ما، وبطريقة
أعرفه، يٍد بخط الباهت البني بالحرب مكتوبًا كالًما فيها وأجد الكتاب، بطانة يف أبحث نفيس

«.١٧٥٦ ديسبورو، «فاينيس
يف أدركت ألنني ا حقٍّ ُدِهشت ذلك، مع أني، بد ال لكن تماًما، طبيعيٍّا بدا األمر إن أقول

مألوف. غري بفضول إيلَّ ينظرون كانوا الثالثة أصدقائي أن اللحظة هذه
أيًضا.» شبًحا رأيت قد كنت لو كما تبدو ميتشل؟ يا األمر «ما ليالند: سألني ثم

تحمل لم الغامض. الصغري الكتاب فحص إىل وُعدت بالفعل.» رأيت «ربما فأجبته:
إىل نظرت عندما ولكن والتاريخ، االسم بخالف أخرى كتابة أيَّ الكتاب بداية يف الورقة
وجوَد — تماًما ومعقوًال طبيعيٍّا األمر بدا أخرى ومرة — الحال يف أدركُت الخلفي، الغالف
قراءة عىل املعتادة عيني اكتشَفته ما وهو الهامش، حول البني الحرب من شاحب رفيع خط
الصغرية، ُمديتي أخرجُت كلمة، وبدون زائفة. نهاية ورقة أنه عىل الفور عىل العتيقة الكتب
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عىل الحاد النصل سنَّ وضعت وعندما املنضدة. عىل الصغري الكتاب ووضعت وفتحتها،
صائًحا: ليالند قفز الباهت، الخط

بثبات النصل مرَّرت لكنني رد، أي أجد لم رجل؟» يا اآلن ستفعل ماذا إلهي! «يا
النهاية. ورقة من صغرية لوحًة وفَصلت األربعة، الجوانب قطعت حتى الخط طول عىل
للغاية، الرقيق املصفرِّ الورق من صغريتنَي ورقتنَي وأخرجت الكتاب، قلبت ثم ورفعتها،

الباهت. البني باللون ا جدٍّ دقيقة كتابة منهما كلٍّ عىل
األوراق إحدى والتقط للعجب!» يا مخفية، نقدية أوراق إلهي! «يا ليالند: صاح

صاعقة. رضبَته كمن وجهي، يف يُحدق وقف ثم إليها، ونظر الصغرية،
ميتشل؟» يا هذا ترى هل إلهي! «يا منخفض: بصوت قال

الذي الوثيقة، من الخلفي الجزء إىل ينظر كان أنه فرأيت الصغرية، الورقة ناولني
العادي: بالحجم اليد بخط عليه ُكِتب

ظرف يف ،١٧٥٣ أغسطس ١٦ يف يده من يته تلقَّ الذي جنت، ليالند، أنتوني بيان
ذلك. بعد فتحته ومختوم مغلق

ديسبورو فاينيس

مهمة.» عائلية أرسار عىل تحتوي وقد تخصك، إنها ليالند، يا رسية وثيقة «هذه فقلت:
أنتوني قاله ما نسمع دعونا اقرأها. بيننا. أرسار تُوجد ال األرسار! من «دعك قائًال: ردَّ

«.١٧٥٣ عام ليالند
كان ليالند لكن التَهَمني. الفضول أن رغم االقرتاح، عىل القانونية غرائزي ثاَرت
الرموز فكَّ أُحاول وأخذت نظارتي ارتديت مجدية، غرِي احتجاجات عدة وبعد ا، مرصٍّ

الصغر. متناهية

لوفان
أغسطس١٧٥٣ ٣

علىالرسير مستلقيًا غراب)، ريشة (بقلم الكلمات هذه أكتب العزيزة، طفلتي
املساعدة خالل من أنه يف واثًقا وطني، خارج قرب إىل قريبًا سأُحَمل حيث
أرض يف أُحتَرض أنا بسالم. ليدك رسالتي ستصل الغرباء، لبعض املسيحية
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رشيكي، باستثناء وطني أبناء من أحد وال مني، بالقرب صديق بال غريبة،
وصايته تحت جوناثان، أخاك الصغري، ابني سأضع الذي بونينجتون؛ جيمس
رجٌل فهو بونينجتون، بالسيد أثق ال ألنني الشك؛ من الكثري مع هذا أفعل لكنني
أثق ال يجعلني مما الوصاية، نيل عىل ومتلهًفا حريًصا كان وقد ودنيوي؛ ماكر
ألنك االحتيال، بعض يُمارس قد أنه من أخىش أنا واضًحا، أكون ولكي أبًدا. به
أودى الذي املرض بنفس زوجته (ماتت أرمل هذا بونينجتون أن تعريف أن يجب
بائس شهَرين؛ أو بشهر أخاِك يَْكَرب صغري ابٌن ولديه العزيزة)، والدتك بحياة
أغدق وقد والدته، منذ النمو عن ورجله ذراعه توقفت الجسد، معوق تعيس
هذا يضع أن أخىش ولكنني ذلك، عىل ألومه ال أنني رغم بالتدليل، والده عليه
عىل ويصٌّ ألنه بسهولة يفعله أن يُمكن ما وهو أخيك. مكان يف البائس الطفل
قد أكون ربما بينهما. التمييز يستطيع كي الطفَلني يعرف هنا أحد وال أخيك،
صائنًا صالًحا رجًال ويجعله فيه ظني يُخيب هللا ولعل عليه؛ الحكم يف أخطأت
أخاِك إن الحقيقة؛ هذه لِك أقول السالمة، أجل من ذلك، ومع الوصاية. ألمانة
خدِّه عىل شامًة لديه وإن أمه. مثل وجميل الشكل حسن بالحيوية، مفَعم طفل
معدنية. عملة حجم يف اللون، حمراء وحمٌة األيمن صدره عىل وتُوجد األيرس،
وأسود، شاحب بونينجتون ابن ألن الطفل. عىل التعرُف يُمكنِك العالمات بهذه

الوالدة. منذ مشوَّه قلت، وكما
الرسالة هذه إليك ووصلت أخشاها، التي هذه االحتيال عملية حدثت إذا
وصادًقا. حكيًما رجًال استشريي ثم الرشد؛ سن تبلغي حتى بها احتفظي بأمان،

اللقاء. وإىل الرحيم، هللا لدى العزيزة الطفلة أيتها أستودُعِك

املحب أبيك من
ليالند أنتوني
ليالند سوزان ابنتي إىل
املحامي، ديسبورو، السيد إن أغسطس. ١١
غًدا، وسيزورني لوفان، يف اآلن موجود
إليك ليُوصلها الرسالة؛ هذه أُسلمه كي
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ليالند: سأل ثم القراءة. أنهيت أن بعد لفرتة عميق صمت ساد
ميتشل؟» يا األخرى الورقة تحوي «ماذا

أقرؤه؟» هل ديسبورو. بيان «إنه أجبت: ثم فيها، ونظرت الورقة، التقطُت
عاٍل: بصوت قرأت عليه وِبناءً «بالتأكيد»، ليالند: قال

أُؤكد إن، جرايز كورت، فيلد ١٦ يف املختار ومحيل املحامي، ديسبورو، فاينيس أنا،
ييل: ما وأُعلن

ومختوم: ظرفمغلق داخل جنت، يف ليالند، أنتوني من املرفق البيان تلقيت إنني
بتسليمها وعَدت التي ليالند سوزان عن الرسالة وحجبت الظرف فتحت ثَم وِمن
محل والرت ابنه يحل كي بونينجتون جيمس مع ذلك بعد تآمرت وقد إليها:
كي والرت املذكور وساعَدت تواطأَت وقد أعاله. املذكور أنتوني ابن جوناثان
أن جوناثان للمذكور يحق كان التي والشخصية العقارية الرتكة عىل يستحوذ
املذكور وأن ليالند، جوناثان وصفة اسم ينتحل يزال ال والرت املذكور وأن يرثها؛
بأنَّ يعتقد احتيال لعملية ونتيجة قانوني غري بشكل يزال وال كان جوناثان

بونينجتون. جيمس املذكور ابن وأنه بونينجتون والرت اسمه
.١٧٨٥ مارس ٢٩ يف بيدي البيان هذا تحرَّر

ديسبورو فاينيس
حضوري يف الوثيقة عت ُوقِّ
كاتب هولبورن، كورت، هاند ٦ هوريل، ويليام

الوقت. لبعض منا أحٌد يتحدث لم لكن الثالثة، أصدقائي إىل ونظرت الورقة وضعُت
الحتمي. السؤاَل األوىل كلماته شكَلت حيث الصمت. حاجز كرس من أوَل ليالند كان

ميتشل؟» يا الكتاب ذلك يف موجودة األوراق تلك أن عَرفت «كيف
متشكًكا. جمهوري يكون أال املحتمل غري من التكتم. أو للرسية فرصة هناك تكن لم
التعجب هدأ وعندما الغامضة. والرسالة الليل منتصف زائر قصة حكيت كلمات، بضع يف

منه. مفرَّ ال الذي اآلخر السؤال جاء قليًال،
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يُمثل والدي أن يبدو الحايل؟ املوقف يف رأيك ما ميتشل، يا البياننَي هذَين ضوء «يف
األبله.» دور

ليالند.» كيت هي هنا كيت اآلنسة وأن بونينجتون فرانك أنك هو «املوقف قلت:
املحكمة؟» يف دامًغا دليًال األوراق هذه ستكون «وهل

يكون قد عاًما، وخمسني مائة مرور بعد أنه إىل أُشري أن يجب لكن «ربما. فأجبت:
املعركة، هذه خوض عىل القدرة لديه والدك امللكية. من الحائز طرُد للغاية الصعب من

نَفس.» آخِر حتى يُقاتل وسوف
أمني، رجل لكنه الشيطان، مثل عنيد والدي إن إذ تماًما، مخطئ أنت «اآلن ليالند: قال
سينسحب، بأنه فسأتعهد الحقائق، كل وأعطيته األوراق تلك عليه عرضت إذا أيًضا. وكريم

اإلطالق.» عىل قانوني إجراء أي إىل الحاجة بدون متعلقاته، كل مع
األمر كان «إذا يقول: وهو األوراق عىل للحصول يده ومد بونينجتون السيد قام هنا
بعود ونُحِرقهما املدفأة، شبكة يف البياننَي هذَين نضع أن األفضل من أنه أعتقد كذلك،
سحبتهما الوثائق، بحفظ املحامي اعتناء عادة مع لكنني، ذلك، يفعل أن وكاد ثقاب.»

معطفي. أزرار وشبكت محفظتي، يف ووضعتهما متناوله، عن بعيًدا مرسًعا
تحقيق يجب أنه يف معي تتفق أنك من متأكد أنا ميتشل؛ يا تماًما «صحيح ليالند: قال

العدالة.»
معقولة.» بطريقة ذلك يتم أن عىل أُِرص أن يجب لكن قاطع. بشكل معك أتفق «نعم.

«… املثال سبيل «عىل
لديه لكن ابن لديه ليس أُسميه، سأظل كما بونينجتون، السيد أن أفهم «حسنًا،
هي ما به؛ اإلطاحة يف ونجح والدك، ضد دعوى يف دخل أنه افرتض اآلن فقط. واحدة بنت
العزيز، ولدي يا بالتأكيد، ولكن ليالند. كيت اآلنسة هي بونينجتون كيت ستُصبح النتيجة؟

تكلفة.» وأقلَّ بكثري أقَرص عملية خالل من النتيجة نفس إىل الوصول يُمكن
«بحق وقال: التقدير عن تنم ابتسامة ابتسم ثم لحظات لبضع وجهي يف ليالند حدَّق
ثم الخطة.» هي هذه بالطبع، القضاة. كبري اللورد منصب يف تُعنيَّ أن يجب ميتشل، يا هللا
وأضاف: البيوني)، زهرة لون إىل فجأة برشتها لون ل تحوَّ (التي كيت اآلنسة إىل نظره ه وجَّ
فقري شيطان من الزواج عىل ووافقت ليالند اآلنسة تعطَفت إذا أنه آخر، «بمعنًى

املرجوة.» النتيجة إىل فسنصل بونينجتون؛ فرانك مثل مفلس
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«الوالد» ألن الجميع؛ ورضا املتباَدِل رضاهما عىل للمسألة الوجيه الحلُّ هذا حاز وهكذا
يف رسيع» «تنازل خالل من صحيح بشكل والده شخصية سمات َفهم عىل ابنه قدرة أكَّد
بونينجتون كيت أصبحت مكلِّف، وغري قصري إجراء عرب وهكذا، األبوسوم. حركة خفة مثل
— للملكة مستشاًرا فيه أصبحت الذي نفسه اليوم يف ذلك حدث وقد — ليالند كيت هي
الصحيح. نصابها إىل األمور ديسبورو فاينيس أعاد القرن، ونصف قرن بعد ثَم، وِمن
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بالرضورة ينبغي ال وهي الحياة؛ يف مكانته عقله رجاحُة تفوق رجل هو مدج بارناباس إن
عامل مجرد فهو مكانته، إىل وبالنسبة سبنرس. هربرت أو أرسطو عقل برجاحة تُقاَرن أن
عمال من نوع هناك وبالطبع، كامل. لوقت ثابتة كوظيفة وليس الطلب حسب يعمل بناء
األكثر النوَع ليس وهو الذكي، النوع من وبارناباس البناء؛ عمال من آخُر ونوع البناء

تأكيد. بكل شيوًعا
عىل ملموس بشكل دفعته قد العقلية مواهبه تكن لم اللحظة هذه حتى ذلك، ومع
نطاًقا تُتيح بيكونزفيلد قرية كانت ربما أو يُعانده، كان الحظ أن املحتمل من الثراء. طريق
عندما حال، أي عىل الفلسفي. عقله إمكانيات تُربز أن يُمكن التي الفرص من محدوًدا
هدم وهي متدنية بمهمة مشغوًال وجدناه يونيو، شهر من حارٍّ يوم يف األوىل للمرة قابلناه

القرية. أطراف عىل منعزلة منطقة يف للسقوط آيٍل كوخ
األحجار عىل ينقر الجدار، قمة عىل بارناباس يقف بينما الحرارة. شديد يوًما كان
معولِه. مقبض يُبلل بل وذراَعيه، وجهه عىل يتصبب والعرق عابس، وهو الصلبة القديمة
الفاسدة األسماك من كبريًة كوماٍت يضع كان جاميت جو العجوز أن بلة، الطني زاد ومما
قريبًا امليتة األسماك تُنثَر أن املقرَّر من وكان املجاور. الحقل يف كسماد الستخدامها
بطرق دراية لديه ليس الذي القارئ يفرتض قد كما — ليس األرض، عىل بالتساوي
الرتبة؛ وإثراء لغرضتسميد ولكن املاكريل، أسماك من محصوٍل إنتاج بغرِض — الزراعة
يف ُوِضعت التي األسماك، ألن الكريهة، للروائح إثراءٌ هناك كان الحارض، الوقت يف ولكن
الساخن». الهواء يف حالوتها و«تضيع الحارقة، الشمس أشعة تحت ترقد متناظرة، أكوام
القديم الطوب من مرتابطة كتلة نحو برشاسة ِمعوَله ه يُوجِّ وهو بارناباس صاح
التي العَرشة مرص أوبئة عن وبالحديث الرائحة. كريهة األسماك تلك إن «بو! لب: الصُّ



أخرى وقصص الكبري البورتريه لغز

برائحة ُقوِرنَت ما إذا كريهة تَُعد ال الكريهة الضفادع رائحة فإن فرعون! هللاُ بها عاقب
أخرى.» حمولة مع يأتي العجوز الخنزير ذلك هو وها األسماك. تلك

وَرضبها الجدار، أسفل بُقعة واستهدف تقرتب، التي العربة عىل حزينة نظرة ألقى
نفسه املعول ودفن ما. نوًعا مختلفة نوعية من ِمالًطا هنا واجه لكنه سخطه. فرط من بقوة
الحائط عن األحجار من كبرية كتلة انفصَلت املقبض، ينتزع كان وبينما متداعية، كتلة يف

األرض. عىل وسقطت
املتساقطَة األحجار ألن بالفعل؛ التهليل األمر يستدعي وقد «مرحى!» بارناباس: قال
رأسه مدِّ خالل من يرى كما وبداخلها، الجدار؛ يف بة مكعَّ صغرية فجوة عن كشَفت
مناسب؛ غري حدوثه وقت لكن لالهتمام. ا جدٍّ مثريًا هذا وكان مغطَّاة. خزفية َجرَّة لألمام،
بلطف يبتسم وكان فقط ياردة مائة نحو مسافة إىل اقرتب قد كان العجوز جاميت ألن

مشئوم.
األخرية، القويِة معوله رضبة آثار إصالح يف عجل عىل وبدأ أسفل بارناباسإىل فانحنى
وصول قبل املتاح القصري الوقت يف املستطاع بقدر أماكنها يف املزاحة األحجار وتركيب
ًها موجِّ الجدار من آخر جزء عىل بجهد العمل وبدأ السابق مكانه إىل صعد ثم العجوز.
جاميت، جو ألن يُفِلح؛ لم األسلوب يف ظ التحفُّ هذا لكن تقرتب. التي العربة نحو ظهره
األسنان من متنوعة مجموعة عن كاشًفا وابتسم عربته، أوقف الكوخ، أمام وصل أن بعد

رنان. ريفي بصوت الرجل وحيَّا التالفة،
بارني!» يا حالك «كيف قائًال:

أنفه. عىل اللون أحمر منديًال يضع بينما بارناباس، التفَت
بك. الخاصة العطور صناعة يف ُقدًما امليضِّ سوى عليك ما جو! يا «أتعلم الهثًا: وقال

بالدُّوار.» أشعر يجعلني أمر إنه
وقال: أسنانه. بني مناسبة فتحة خالل من بمهارة وبصق العجوز جاميت ضحك
مغذِّية وهي أُسميها. كما اللطيفة، الصحية الريف رائحة إنها هكذا، رقيًقا تكون أال «يجب
يف هادئًا موقًفا واتخذ أيًضا.» األرض عىل يعيشون ملن مفيد لألرض مفيٌد هو فما أيًضا.
القدامى البنَّائني إن بارني. يا هنا شاق عمل «لديك متأمًال: كالمه واستأنف املهدَّم املدخل
ولكن املواد. من الصحيح النوع يستخدمون كانوا فقد بالفعل. متينة بيوتًا يبنون كانوا

يدي!» باستخدام هدمها يُمكنني عجبًا، املتانة. بنفس تبدو ال هناك رقعة هناك
وهمَّ للتو تشكيلها بارناباس أعاد التي الجدار قطعة عىل غائمة بعني ينظر واستمر

الكوخ. داخل نحوها بالتوجه
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قام هذا، ولتوضيح آمنًا.» ليس املكان إن تدخل، ال «توقف، قائًال: بارناباس فصاح
إىل العجوز جاميت قفز يف تسبَّب مما العتبة، فوق األحجار من قليل عدد بإزاحة برباعة

للغاية. مدهشة حركة بخفة املدخل عرب الخارج
هنا؟» واقف أني ترى «أال بسخط: العجوز قال

زهورك نقل يف تُمانع هل أشم. أن إال أستطيع ال شيئًا، أرى «ال ساخًرا: بارناباس قال
قليًال؟» بعيًدا املعطرة

اتجاه يف ابتعد ثم حصانه، بلِجام عابًسا وأمسك مفهوم، غري ا ردٍّ العجوز جاميت ألقى
دخلت وعندما ناِفد، بصٍرب بارناباس راقبه الحقل. داخل إىل يُؤدي الذي العربات طريق
أخرى مقاطعة أي وجود عدم إىل ليطمنئَّ الطريق وأسفل أعىل إىل نظر الحقل، إىل العربة

أخرى. مرة وهبط تُهدده،
األمر، لزم إذا الحًقا، البناء إعادة بهدف املرة، هذه أكرب بعناية األحجار أزال ثَم وِمن

الجرة. غطاء وخلع الجدار، يف الغامض التجويف يف رأسه ودفع
أن تماًما الطبيعي ومن الجرة. فم عىل عينه وقعت حينما عيني!» «يا قائًال: وصاح

املتأللئة. الذهبية بالعمالت حاَفِتها حتى ممتلئة كانت الجرة ألن عجبًا؛ يصيح
ملء وكبَش ترتجف وهي يده مد ثم تُصدَّق. ال بفرحة متحجًرا وقف ثواٍن لبضع
غري القديمة العمالت بعض يجد أن يتوقع كان لقد فرحته. تضاعفت وعندئٍذ منها؛ قبضته
ال الجرة لكن الزمن. عليه عفا باٍل نوع كل من دفني»، «كنز ترصخ التي للتداول القابلة
غريَ عام؛ بشكل يَديه بني التي الذهبية العمالت كانت القبيل. هذا من يشء عىل تحتوي

مئات. عدة بل واحًدا، ليس نعم، ذهبية. جنيهات أنها يعلم كان لكنه مميزة.
الظروف. تُربرها الصيحة أن أُكرر أخرى ومرة الخالد!» «املقص بارناباس: صاح

هنا، الفور. عىل واضحة الحقائق أصبحت مدج، بارناباس عقل رجاحة أمام واآلن،
املال. كانزي أحالم تفوق ثروة الجنيهات، بمئات للتداول قابلة ملكية املثال، سبيل عىل
رجًال كان بارناباس لكن حقيقة؛ وهذه ِملكه؛ للكلمة الدقيق باملعنى تكن لم امللكية وهذه
تأمني كيفية هي إلحاًحا األكثر املشكلة كانت للقانون. الدقيقة التفاصيل تروقه ال عَمليٍّا
أعاد ثَم وِمن حلِّها، عىل وعمل انتباهه فركز هللا؛ له وهبها التي املتوقعة غري الثروة هذه

بعناية. أخرى مرة املخبأ فتحة وبنى وأغلقها، الجرة داخل الذهبية العمالت
رجل أنه عىل القرية كل عَرفته وقد باستمرار. يُعانده الحظ كان اللحظة، هذه قبل
الشك وربما الفضول فسيُثري املصدر، ة مفرسَّ غري ثروة فجأة حوزته يف ظهرت وإذا فقري؛
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الفقراء؛ هيئة يف تعيش أن عليك تحتَّم إذا غنيٍّا تكون أن املجدي غري فمن ذلك، ومع أيًضا.
التفكري يُمكن حال، أي وعىل املنيس. الكنز هذا بوضوح بنيَّ كما حماقٌة املال اكتناز أن كما
كيفية هي املبارشة املشكلة وكانت بها. يحلم يكن لم التي الثروة هذه إدارة كيفية يف الحًقا
حجمها، صغر رغم عربته، ألن نظًرا املتطفلني. أعنُي ترصده أن دون منزله إىل بأمان نقلها
وربما الخارج، إىل الثمينة الجرة نقل يجب لذا الكوخ، داخل إىل املدخل عرب سحبها يُمكن ال
يُؤثر كان الثروة ِعَظم لكن كيس. يف مسبًقا ملفوفة الجرة كانت إذا يكفي بما آمنًا ذلك كان

املعقولة. غري ية والرسِّ الحذر إجراءات بأقىص تماًما يلتزم تجعله لدرجة أعصابه عىل
حيث عليها. التغلب يصعب التي العَقبَة هو العجوز جاميت كان اللحظة تلك يف
تهدمت وقد الفجوة رأى ألنه رحيله؛ قبل الجرة وإخراج املخبأ فتح إعادة املستحيل من
الحكيم بارناباس أخذ وهكذا األمر. يف يشكُّ وقد وماكر، وضيع عجوز وهو حجارتها،
عىل بفتور ينقر — ُجبناء جميًعا يجعلنا الضمري ألن سخيف؛ بشكل فيه مباَلغ بحذٍر —
يف السخيف وتدقيقه البطيئة تحركاته ويلعن بقلق، العجوز املزارع يُراقب بينما الحائط،
عينه كانت فقد التمييز، شديدة لديه الشم حاسُة تكن لم إذا جاميت، جو ألن التفاصيل.
الحقل أنحاء عىل البغيضة أسماكه يُوزع أنه الواضح من وكان ومدققة، االنتباه شديدة
بالفعل املوزعة األكوام يعدُّ وهو بحذر بارناباس الحظه الواقع، ويف ومنتظم؛ متساٍو بشكل

التالية. الكومة موقع نحو الخطوات ويعدُّ
يُلقيها ال ملاذا حقري! غبي عجوز من لك «يا يُراقبه: وهو بغضب بارناباس زمجر
أيًضا، األكوام يحسب نفسه وجد بالسخط شعوره وسط ويف األمر؟» وينتهي الحقل يف
واحد كل كامالن، الحارضصفان الوقت يف هناك كان العربة. حمولة ستُنتج كم ويحسب
السادسة الكومة بوضع اآلن مشغوًال العجوز جاميت وكان كومة، وثالثني إحدى من مكون
عمله عن مؤقتًا بارناباس توقف حيث اإليحاء قوة هي وهذه الثالث؛ الصف يف والعرشين
كانت التي اإلضافية الخمسة األكوام ستُوفر للعربة املتضائلة املحتويات كانت إذا ما لريى

الثالث. الصف إلكمال مطلوبة
جعل مما والعرشين، التاسعة الكومة عند الفاسدة األسماك كمية انتهت الواقع، ويف
بذراعه بدقة الكومات يعدُّ أخذ وضعها، أن بعد ألنه الواضح، باألسف يشعر جاميت

بعيًدا. وانطلق الفارغة العربة إىل صعد أخريًا، ذلك، وبعد أخرى. مرة املمدودة
ونبتعد.» الكنز لنأخذ «واآلن الطريق: نهاية يف العربة اختفت بينما بارناباس قال
إزالة يف وبدأ معه، أحرضه قد كان كيًسا االستعداد أهبة عىل ووضع الحائط، عىل من فنزل

املتهدمة. األحجار
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لذلك املعاكس االتجاه من تقرتب عجالت صوُت أذنَيه باغت اللحظة، هذه يف ولكن
جاميت. اتخذه الذي

إىل تسلَّل ثم مالعني!» من لكم «يا عجل: عىل موضعها إىل األحجار يُعيد وهو صاح
موني األمُّ إنها عجبًا، اآلن؟ هؤالء «من قال: ثم الطريق عىل تُطل صغرية جانبية نافذة

هنا؟» يفعاله أن يُمكن الذي ما واآلن الحقرية. ورفيقتها
الوقت ويف للغاية، ومريبة فضوليَّة بطريقة املكان تتفحصان كانتا اللحظة تلك يف
كيًسا امرأة كلُّ أخذت ذلك وبعد السياج. يف عربتها حمار تربط موني السيدة كانت نفسه
تنقبان وهما مطلق بذهول بارناباس فراقبهما جاميت. السيد حقل يف ودخلتا العربة من

فيها. لبس ال بنوايا األسماك أكوام
هي فهذه الفاسدة! األسماك لرسقة حرضا قد أنهما أُراهن «حسنًا، بارناباس: صاح
التي الكميات تحسبان ملاذا أفهم ال لكنني خرضوات. مزرعة بها تُديران التي الطريقة

كلِّها.» للكمية تتسع لن العربة تلك ألن ربما ترسقانها؛
أن يبدو ألنه الفور؛ عىل واضًحا الغامض اإلجراء هذا هدف أصبح فقد ذلك، ومع
ثَم وِمن به؛ اإلخالل عدم قررتا جاميت، للسيد املتماثل الرتتيب الحظتا أن بعد اللصتنَي،
وعرشين، تسعة رقم الكومة عىل العمليات بدأتا ذلك، عىل وبناءً رسقتهما. إىل االنتباه لفت
فارَغني، آخَرين بكيَسني وعادتا العربة، إىل حملتاها كيَسيهما، يف األسماك خبَّأتا أن وبعد

التايل. الصف يف األخرية الكومة عند جاميت ممتلكات عىل الهجوم عاودتا ثم
أن تظنان حيث إليكما! بالنسبة رائعٌة حيلة إنها «هكذا! بإعجاب: بارناباس صاح
تأخذا لم إذا يفعل، لن هو ذلك، من وأكثر بعضاألسماك؛ اختفاء يلحظ لن العجوز جاميت

كبرية.» كميات
بإزالة اكتَفت الحريصة موني السيدة ألن أيًضا، هذا يف مربًرا عنها الجيد رأيه كان
ملحوظ، تغيرٍي دون يبدو ما عىل املتماثل جاميت السيد نمط تاركة الثالثة، الطرفية األكوام

َفْعلتها. عىل تدل التي األجزاء أصغر حتى والتقطت
الحمار يجرُّها التي العربة اختفت وعندما اللصتنَي، انسحاب بصرب بارناباس انتظر
مرة الكنز فجوة عن األحجار أبعد ثم املكان عىل أخرى نظرة ألقى الطريق، نهاية يف
وكان مألوف، غري بشكل ثقيلة الصغري، حجمها من الرغم عىل الجرة، كانت وقد أخرى.
أتم وعندما اليشء. بعض صعبة مسألة العصيبة الظروف ظل يف الكيس إىل إدخالها
وإطارات األدوات من كومة تحت هناك ودفنها العربة إىل جائزته مع وخرج بأمان مهمته
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أعاد عصيبة، دقائق عدُة ذلك تبع الكوخ، حطام من وغريها الخشبية والعوارض النوافذ
لعيون مكشوفًة ترُكها الجنون من كان ألنه الكنز؛ فجوة أحجار بناء محموم بشكل خاللها
ولم بذلك، قيامه أثناء الطريق عرب أحٌد يمر لم الحظ، لحسن لكن الفضولية. القرويِّني
أخذ ثَم وِمن بالذنب، شاعًرا حوله يتلفت وهو غادر عندما املكان يف شخص أي هناك يكن
جنازة يف يسري كمن فبدا الَجرة، سالمة عىل الحرص مع مرسًعا املنزل إىل وانطلق عربته
نهاية يف إنه بالقول نكتِف دعنا بالتفصيل؛ الرحلة تلك وصف إىل حاجة يف ولسنا ريفية.
املفاجئ االزدحام من مندهًشا نفسه ووجد سنٍّا أكرب أضحى قد بأنه بارناباس شعر األمر،
دخل عندما ارتياح، زفرة أطلق وأخريًا، اآلن. حتى املتوقعة غري شعبيته ومن بيكونزفيلد يف
حمل قليلة، لحظات وبعد وحيًدا؛ فيه يعيش الذي للكوخ الصغري الخلفي الِفناء إىل بعربته
واألكثر األوىل الخطوة تمت وهكذا باملزالج؛ الباب وأغلق الخلفي الباب من ودخل كنزه

الثروة. طريق عىل أهمية
الغاية ولهذه ثروته؛ حجم من َق التحقُّ كان مدج للسيد األول اإلجراء إن للقول داعي ال
كومة يف محتوياتها، أخرج حيث العلوية، الغرفة إىل الصغري السلم عرب برفق الجرة حمل
إىل وتقسيمها املعدنية العمالت عد يف املرتجفة بأصابعه وبدأ الرسير، عىل رائعة، المعة

املبجل. جاميت طريقة عىل أصغر أكوام
التفكريُ أدى مبلغ، وهو ذهبيٍّا، جنيًها عرش وثالثة ِستِّمائة عن يقلُّ ال املجموع كان
عينه يمأل وهو الضيق، الرسير عىل يجثو وبينما عليه، الدُّوار أعراض ظهور إىل فيه املجرد
املشكوك غري النقلة بمشكلة ينشغل أخرى مرة عقلُه بدأ تُصدَّق، ال التي باملجموعة منتشيًا
باكتناز االبتهاج مجرد يف متعًة يجد قد بخيًال، بارناباس يكن لم الثراء. إىل الفقر من فيها
الثروة بهذه االستمتاع االنغماسيف من ا جدٍّ قلًقا أيًضا كان لكنه فيها؛ املشكوك غري الثروات
اآلن يحتاج إنه القرية. رشطي أذن يف يتهامسون القرويني يجعل قد مما املفاجئة الطائلة
الثروة ملقدار فقط ليس تفسريرضوري، املايل؛ وضعه يف للتغيري معقول تفسري اختالق إىل
الجنيهات أن وهو الذهبية؛ العمالت عدِّ أثناء الحَظه ا جدٍّ غريب ألمر أيًضا ولكن املفاجئة،
دفع وقد بالفعل، ا جدٍّ غريبًا أمًرا الواقع، يف هذا، كان نفَسه. التاريخ تحمل جميعها الذهبية
ما أو بخيل، رجل هوس عن ناتًجا التاريخ تطابق كان إذا عما مندهًشا للتكهن بارناباس
نتيجته؛ استثناء شأنه من ذلك يكن لم بالطبع، منسية. بنك لرسقة نتاًجا الكنز كان إذا
إىل التوائم من الكبرية العائلة تلك تقديم عند الحذر من مزيد ي تَوخِّ إىل سيحتاج أنه وهي

ناقد. ب مرتقِّ عالٍم
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يف ووضعها الجرة داخل العمالت أعاد أن بعد وتَكراًرا، ِمراًرا املشكلة بحث لقد
بينما بعمق فيها يُفكر وأخذ قرار. إىل ل يتوصَّ لم لكنه النوم، غرفة مدخنة داخل تجويف
جيًدا، وأغلقه املنزل غادر وعندما نتيجة؛ دون لكن الشاي، ويصنع الغالية داخل املاء يغيل
استقر قد يكن لم إن، بول بالك حانة نحو املعتادة خطواته ه ووجَّ املساء، من الحق وقت يف
ودقيق. طفيف تأثري بدون يكن لم ظروفه يف الجديد التغيري فإن ذلك، ومع ُخطة. عىل
داخل من جيبه إىل شلنًا عرش خمسة عن يقل ال ما نقل يُدركه، يكن لم لدافع خضوًعا ألنه،
مبارشة. يخرج أن قبل الصغرية، بمدخراته يحتفظ حيث نومه، غرفة يف البلوط صندوق
بالفعل سبقه فقد اإلطالق. عىل بول». «بالك حانة يف البار إىل وصل من أوَل يكن لم
السهام رمي خالل من أنفسهم يُسلُّون الحايلِّ الوقت يف وكانوا قرويٍّا، عَرش اثنَي من أكثُر
صغرية. برهانات منهم كلٍّ قدرات عىل ويراهنون الحائط، عىل مثبٍَّت الفلني من هدف عىل
جيًدا تصويبًا يكن ولم بالتصويب؛ يقوم العجوز جاميت جو كان بارناباس، دخل وعندما

مجاورة. صورة إطار زاوية يف خشب قطعة أصاب السهم ألن حال؛ أي عىل
شتتني لقد أخرى، مرة التصويب «سأُعيد كبري: بإرصاٍر املخادع، العجوز الريفي فقال

مفاجئ.» بشكل بارني دخول
اإلطار، من بصالبة السهم سحب فقد املحبطني، رفاقه احتجاجات عن النظر وبغضِّ

الهدف. أصاب الفور وعىل موقعه، إىل وعاد
ِقبَل من متورًطا نفسه بارناباس وجد الرهان، سداد حول الحتمي الخالف ووسط
يكن لم بارناباس لكن الخارسين. انتباه رصف إىل هكذا سعى الذي املخادع، جاميت

األمر. عن االعتذار يف َرشع الرباعة، من مماثل وبقدر مقامًرا،
األسماك تلك ُدوار من بعُد أتعاَف ولم جو، يا يكفي بما ثابتة ليست يدي «إن وقال:

بك.» الخاصة الفاسدة
ينزعج الذي الوحيد «أنت وقال: بازدراء أنفه من وقًحا صوتًا العجوز جاميت أصدر

اللطيفة.» الطازجة األسماك من قليلة كومات بسبب ا حقٍّ
كومة ثمانني عن يزيد ما هناك كان وقد قليلة تكون كيف «قليلة! بارناباس: صاح

منها.»
بارني.» يا التسعني عن يزيد «ما مصحًحا: جاميت قال

قد الفعيل العدد كان رأيي.» يف الثمانني، عن يزيد «ما وقال: رأسه بارناباس هز
الريف يف املتأصلة العناد عادة خالل من ردُّه وجاء قصد، دون الحايلِّ الوقت يف منه أفلت
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من أكثر هناك كان إنه لك «أقول قاطع: بشكل وقال بحدة. عنَّفه جاميت لكن الربيطاني.
كومة.» تسعني

الكمية طرح مع برسعة، الفعلية األرقام وتذكر مدج، السيد انتباه العدد تحديد أثار
عنيدة: بنربة فقال موني، السيدة رسقتها التي الصغرية

بعناية الكومات إىل نظرت لقد الثمانني. فوق لكنها جو، يا التسعني فوق «ليست
العد.» تُجيد عني ولديَّ

تُجيد عني لديه الذي الوحيد لسَت أنت هنا! «انظر مكبوت: بانفعال جاميت صاح
أني شلن عىل وسأُراهن كومة، تسعني من أكثَر هناك إن لك وأقول أيًضا، خبري فأنا العد.

حق.» عىل
هذا. تعرف وأنت جو، يا أبًدا أُراهن ال «أنا وقال: خفية ابتسامة بارناباس ابتسم
مرشوب عىل للحصول ذهب ثم كومة.» تسعون هناك يكن لم ذلك، من الرغم عىل ولكن،
الخاص الِجَعة بكوب عاد وعندما املوقف. يف للتفكري وكذلك املناقشة، استمرار عىل يُساعده
لعقله بقوٍة أوَحت التي القرويني، معارفه أسلوب يف الواضحة التوقعات بعض أدرك به،

للترصف. مناسبًا مساًرا الذكي عقله حدد الفور وعىل رسية، بُخطة
الجو يُصبح أن املألوف غري «من املتواجد: الجمع إىل عام بشكل كالمه موجًها وقال

هكذا.» مفاجئ نحو عىل حارٍّا
«… األسماك موضوع إىل بالعودة لكن صحيح «هذا قائًال: جاميت وافقه

وتسعني ثمانني بني املوضوع. ذلك من اكتفيت لقد رجل، يا «كفى بارناباس: قال
«… منها كومة

تسعني.» من «أكثر جاميت: قاطعه
يف أثق أن أستطيع وأنا متأكد، أنا تسعني، من أقل لكن أكثر، «ليس بارناباس: رد

«. عينَيَّ
أخرى، مرة رأسه يهز بارناباس كان وبينما تسعني.» من أكثُر «هناك جاميت: قال

الشكل؟» بهذا واثًقا كنت إذا بالرِّهان رأيك تدعم ال «ملاذا بلهفة: العجوز جاميت تابع
األرقام.» بخصوص أبًدا أُخطئ ال أنا عادًال، ذلك يكون «لن بارناباس: قال

وحثُّوا املتفاخر، الترصيح هذا املجتمعة الصحبة من السخرية صيحة استقبلت
فرتة بعد الرهان قبل أن إىل شلن، عىل العجوز جاميت يُراهن كي بجدية بارناباس
تقدم حتى التمهيدية، اإلجراءات ترتيب تم إن ما ولكن الرتدد. من الكثري وبإظهار طويلة
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اآلخر، تلو واحًدا اآلخرون، وتبعه أيًضا، بشلن سرُياهن إنه وقال الطحان، تشاملرز، بوب
تم الذي الرهان؛ خرس إذا شلنًا عرش اثنَي يُقارب ما بسداد مطالبًا نفسه بارناباس فوجد
شلنًا واستثمر الرهان، يف بدوره، شارك، الذي الحانة صاحب لدى األصول حسب إيداعه
إبريق يف املتنوعة العمالت من بالكامل شلنًا والعرشين الستة إيداع تم ذلك، بعد اآلَخر. هو
رعاية يف البار وتركوا امليتة؛ األسماك د لتفقُّ مًعا الالعبني مجموعة انطلقت ثم فارغ، توبي

الحانة. صاحب زوجة
ا رسٍّ مناديلهم املراهنون وأخرج الحقل، أمام املوكب توقف بينما العجوز جاميت قال
أكثر هناك إن أقول أنا الرهان. هذا بشأن واضحني لنكن «واآلن أنوفهم: عىل ووضعوها

صحيًحا؟» هذا أليس كومة. تسعني من أقلَّ هناك إن تقول وأنت كومة تسعني من
الحقل. إىل املوكب دخل وبهذا التسعني.» من أقل «إنها بارناباس: قال

الجديدة اآلش شجرة جذع استخدم حيث متعب. بشكل وشامًال متأنيًا اإلجراء كان
املوكب كان وعندما للعد، كعًصا تحديًدا، اليوم ذلك يف قطعها التي بوليت، بسام الخاصة
وقد العصا. عىل شق بحفر تسجيلها يتم كان الرائحة كريهة كومة كل أمام يتوقف
الكومة بشأن املتكرر الَفهم لسوء اتجاًها هناك أن خاصة طويًال، وقتًا العملية استغرقت
خاطئة بدايات أربع إجراء وبعد طويل، وقت مرور بعد ولكن األخري؛ الشق إليها يُشري التي
عد هو تبقى ما وكل بأكملها، الجولُة اكتملت جديد، من البدء خالل من وتصحيحها
األخري، الخط إىل املقامر ذلك وصل وعندما الحانة، لصاحب املهمة بهذه فعهدوا الشقوق.

جاميت. جو إىل الالئمة عينه ه وجَّ برتدد، وثمانني» «ثمانية كلمة ونطق
اكتشف أنه رغم توم.» يا أخطأَت «لقد الذهول: من فكه سقط الذي جوزيف فصاح
ومرر الحانة، صاحب من العصا فأخذ للمماطلة. يائًسا سعى لكنه التناقض، بالفعل
وتسعون، واحد إنها لك، قلت لقد هي، «ها خاطئ: بانتصار وتابع، الشقوق، عىل أصابعه

عددتها.» لقد وتسعون، واحد
الجميع عىل رسمي بشكل العصا تمرير وتم مخطئ.» أنت «إذن بارناباس: فقال
وثمانون، ثمانيٌة هو العدد بأن باإلجماع حكم إصدار إىل أدى مما الشقوق، منهم كلٌّ ليعد
عىل املرور إعادة قرَّروا لكنهم اإلحباط. األرضمن نحو وجوههم املراهنون خَفض ثَم وِمن
النتيجة نفس ظهرت مرة كل ويف ببطء، وعدُّوها مرات ثالث البحرية املقربة تلك كومات
بتوبيخ تشاملرز بوب سوى يكرسه لم مميت، صمت ساد الثالثة، الرحلة نهاية ويف املحبطة.

رصيح.
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عَددتها قد أنك أخربتنا لقد هذا؟ معنى ما جاميت! جو يا «اسمع عابًسا: صاح حيث
خدعة.» إال هو ما بُرمته األمر أن أعتقد بنفسك. جيًدا

وتسعني إحدى كانت لقد القبيل، هذا من يشء وال خدعة توجد «ال جاميت: أجاب
وهنا منها.» كومات ثالث ما شخٌص رسق لقد الحقل. أُغادر أن قبل حسبتُها أنا كومة؛
جيوبه. يُفتش أن استعداده خالل من بسخرية ردَّ الذي بارناباس، نحو متشكًكا نظر

الذي هذا من جو، يا السارقة هي جدتك «إن ما: حدٍّ إىل متشكًكا الحانة صاحب صاح
فاسدة؟» أسماًكا سيرسق

عرب َجدته إهانة من ممتعًضا ربما غاضب، رد تقديم وشك عىل جاميت جو كان
يعودوا بأن اقرتاح مع بلطف بارناباس ل تدخَّ عندما الحانة، لصاحب األخرية املالحظة
عالمات ظهَرت عليه وِبناءً للجميع؛ املرشوبات عىل املراهنة مبلغ كل ويرصفوا الحانة إىل

الحانة. صاحب وخاصة الجميع، عىل البهجة
والفرح، البهجة من مسبوقة غري حالة يف الليلة تلك يف بول» «بالك حانة الجمع غادر
من إذ ملشكلته. حالٍّ وجد قد ألنه مدج؛ بارناباس من ابتهاًجا أكثَر منهم أيٌّ يكن لم ولكن
املتواضع؛ الثراء مظهر لتربير طريقة وجد بالصدفة، وقعت التي الغبية الحادثة هذه خالل
اكتشفه الذي الحلَّ اتبع مميَزين، وحكمة وبنشاط لسالمته. رضوريًة بحقٍّ اعتربها التي
مع الكنيسة، ُرشفة يف الشمسية للساعة ية، رسِّ ويف حكيم، بقياٍس فقام الصدفة. طريق عن
دبلومايس بأسلوب آخر ِرهان إىل الدعوة عىل ساعده مما البار، طاولة عىل ألخرى قياس
جعله القرية بمكتبة الصحف يف الجوية التنبُّؤات عىل الرسي اطالعه أن كما مناسب؛
عرب أضعاف أربعة أو ثالثة بمقدار أثراه كما الجوية، األرصاد عن استعالم مصدَر يُصبح
توقعاته، وصدق دقة عىل القبيل هذا من إثباتات بضعة وبعد الطقس. حالة عىل املراهنة
أنشطته أن من الرغم عىل ولكن املراهنة؛ إىل دعواته رفض يف الحذرون القرويون بدأ
حكمه بأن هو، وعززه غامض، عام اعتقاد نشأ فقد عنه، رغًما انتَهت قد املراهنة يف الفعلية

الدخل. يف كبرية بزيادة حتًما سيُزودانه النافذ وحظَّه الصائب
حدث وقد الحقيقي. الوحيد حياته ِرهان عىل بارناباسمدج عثر تقريبًا، الوقت هذا يف
الحقول، بني ُمشاة ممرِّ عرب املنزل إىل عودته طريق يف كان بينما النحو؛ هذا عىل األمر
عربات طريق عىل بعنف يرمح النشاط، بالغ جميل حصان يجرها فخمة، عربة فجأة رأى
الحصان أن الحال بطبيعة بارناباس استنتج فارغة، كانت العربة أن إىل ونظًرا مجاور.
لحفرة االنحدار شديد بجرف مبارشة ينتهي الطريق هذا أن يعلم كان وألنه جازًعا، فر قد
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العقل برجاحة يتَّسم مدج السيد يكن لم الحدوث. وشك عىل كارثة أن أدرك فقد حًىص،
وبني الجازع الحصان بني مسافًة هناك أن قدَّر لقد بالشجاعة. أيًضا يتسم كان بل فحسب؛
الكارثة. تجنب أجل من الجهد بعض لبذل الوقت من متَسٌع هناك يزال ال ثَم وِمن الجرف،
منتظًرا العربات، طريق جانب عىل شجرية وتربصخلف الحقل، عرب الرجل جرى ثَم وِمن
نحو انطلق وعندئٍذ ياردة، أربعني أو ثالثني حوايل بُعد عىل أصبح حتى الحصان اقرتاب
ونتيجًة التوقف؛ عىل يجربه كي بيده ويُلوح ويصيح يُهلل وراح يده، يف وقبعته الطريق،
استعادة من يتمكَّن أن وقبل املفاجئ، املنظر هذا ليُشاهد املذهول الحصان ف توقَّ لذلك
بارناباس كان بينما قليلة، ثواٍن وبعد اللجام. من وأمسكه بارناباس عليه انقضَّ إدراكه،
طريق عىل الجسد ضئيل رجل ظهر بمالطفته، املضطربَة األسري روح يُهدئ يزال ال
واملقوَّستان للغاية الرفيعتان ساقاه بها له تسمح رسعة بأقىص يركض وهو العربات،
الحصان. صاحب أنه عىل نفسه قدَّم التنفس، يستطيع ال يكاد وهو اقرتب وعندما قليًال،
أخرى، ياردة ملائة الَعْدو يف استمر لو ا، حقٍّ بأعجوبة ِحصانك نجا «لقد بارناباس: قال

الحىص.» حفرة يف سيسقط كان
شجاع، رجل أنت فر. أْن بمجرد الحفرة تلك يف فكرت أعلم، «أنا الجديد: الوافد قال
يرتديه. الذي الفروسية بنطال جيب نحو يده وامتدت رجل.» يا بالفعل عليه أنت ما هذا
املوقف هذا أن لو إذ الثمينة؛ الذهب لجرة الخفي التأثري نُدرك أخرى، مرة وهنا،
كافأه اللذَين الذهبيَّني الجنيَهني برسوٍر سيقبل بارناباس كان مىض، شهر قبل حدث قد
النفس عزة رفاهية يف االنغماس ويُمكنه إمكانيات ذا رجًال أصبح اآلن لكنه الغريب. بهما

الثمن. الباهظة
قد أني سعيد «أنا قائًال: واستأنف النقود. أخذ بشهامٍة ورفض شكًرا.» «ال، فقال:

أجيل.» من نفَسه اليشء ستفعل كنت أنك وأعتقد أُساعدك، أن استطعت
من الحصان ِزمام يتوىلَّ وهو وقال، مرتدًدا. جيبه، إىل النقود الحصان صاحب أعاد
تأخذ لم إذا ذلك، «ومع لإلعجاب: مثري بشكل وأضاف بنفسك.» تفخر أن «يجب بارناباس:
به سأُخربك ما أن اعتبارك يف ضع فقط، أخرى؛ بصورة ستأخذها فربما نقًدا، املكافأة

ذلك؟» عىل تُوافق هل بيننا؛ ا رسٍّ يظل أن يجب
قائًال: الرجل فاستأنف املطلوب، التأكيد بارناباس أعطى

إن حسنًا، عني. سمعت ربما بيتس؛ واسمي خيول، مدرب أنا إيل. استمع «اآلن،
أحًدا. تُخرب أال يجب فقط، إليه، وسأُدخلك منتظم، سهل وهو املال لكسب مصدًرا لديَّ
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نيوماركت.» يف املقبل األسبوَع ستُقام الخيول لسباقات اإلمرباطورية كأس أن تعلم أنت
سيُشاركان الخيول من اثنان هناك «حسنًا، حديثه: الرجل أكمل برأسه. بارناباس أومأ
إىل تُشري كبرية احتماالٌت هناك ستكون وكولومباين. توم امللك وهما األوَلني؛ السباَقني يف
عىل راهنت إذا واآلن، بالسباَقني. سيفوزان أنهما مؤكدة» «معلومة لديَّ لكن َخسارتهما.
بها احتفظ أخرى مرة لك وأقول قيِّمة، نصيحٌة هذه طائلة. أمواًال فستكسب فوزهما،

لنفسك.»
تارًكا هدوءه، استعاد الذي الحصان مع ابتعد القبعة، من وملسة الرس هذا مع

املشاة. ممر إىل يعود بارناباس
تماًما تكن لم املؤكدة» «املعلومة عن وفكرته مقامًرا، يكن لم قلنا، كما مدج، السيد إن
يخطر لم لكن الخاصة، املعلومة هذه المتالك باإلطراء شعر لقد مقامر. رجل أيِّ فكرة مثل
تذكره أن إىل عقله تالىشمن قد برمته األمر إن الواقع، يف منها؛ استفادة أي تحقيُق باله يف
يف جلس حيث السباقات، لبداية األول اليوم مساء يف ذلك حدث ما. مناسبة يف بالصدفة
ألنه، ما؛ حدٍّ إىل خاصة املناسبة وكانت معارفه. من اثننَي أو واحد مع بول» «بالك حانة
للتوِّ نجح ِرهان، إىل — أصدقائه نصيحة رغم — السذج القرويني أحد استدرج أن بعد
توقفت عندما مكسبه، عىل الحصول وشك عىل وكان الخاصة، بطريقته الفوز تحقيق يف
كان ودخل. الوجه، أحمر سمني، رجل منها ونزل الحانة، باب عند حصان يجرها عربٌة
منظم سانديز، السيد سوى يكن لم حيث بول»، «بالك لرواد جيًدا معروًفا الجديد الوافد
املناسبة، هذه يف سيما ال واللطيفة، الدمثة باألخالق يتسم رجل وهو الشهري؛ املراهنات
أن بعد املرح، إىل ميَّاًال وكان النهار. ذلك يف جيدة معامالت لتعبريه، وفًقا كسب، حيث
مجتمعني ودعاهم املذهولني، السذج للقرويني وابتسم أولية، مرشوب بجرعة عطشه ف خفَّ

فورتشن. فيكل مع مباراة لتجِربة ومنفردين
يكون أن يجب رأيك؟ ما «هاي! بارناباس: ضلوع يف سمينة إبهاًما يغرز وهو وقال،
أفعل أن يُمكنني ماذا هيا، يُعجبه. ما عىل للرِّهان ا مستعدٍّ مثلك الذكيِّ املظهر ذو الرجل

رصاص. قلم سنَّ ولعق بالجلد مغطٍّى منتفًخا كتيبًا أخرج وهنا لك؟»
بدا كما مجنونًا يكن لم ربما ذلك، ومع مفاجئ. بجنون بارناباس أُصيب وعندئٍذ
وكبري، رائع بشكل املال خسارة حتى أنه فكرة عقله عىل خطرت اللحظة، تلك يف ألنه عليه؛

بعناية. يُنميها كان التي السمعة تلك إىل ستُضيف
وضع بينما مندِهشني، القرويون فاقرتب االحتماالت؟» تُرجح «َمن مباالة: بال فسأل
سانديز السيد وأخرج بفضول. األمام إىل وانحنى املنضدة عىل براجمه الحانة صاحب
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هذَيان تمتماُت وكأنها بدت التي الرقمية البيانات قراءة يف وبدأ السباقات، بمواعيد قائمة
مجنون. أسهٍم سمسار

أرى.» كما سباق أول يف إنه توم؟ امللك الحصان عن «ماذا بارناباس: استفرس
تُراهن «ال ناصًحا: وأضاف مصنَّف.» غري «إنه وقال: رأسه املراهنات منظم هز

مصنَّف.» غري خيل عىل بنقودك
الفرس عن «وماذا النية: الحسن سانديز السيد نصيحة متجاهًال بارناباس فتابع

أرى.» كما الثاني، السباق يف إنها كولومباين.
هي مصنفة غري «فرس وقال: صرب بنفاد واحدة جرعة كأسه سانديز السيد رشب
مصنَّف.» حصان عىل بأموالك وراِهن بنصيحتي، خذ تفوز. أن املرجح غري من األخرى.

األفواه، فاغرو وهم حوله امللتفني القرويني دائرة عىل خاطفة نظرة بارناباس ألقى
وهذه الحصان هذا هو يُعجبني وما يُعجبني، ما عىل أراهن سوف «أنا بغموض: أعلن ثم

املزدوج؟» الحدث يف ستُعطيني ماذا الفرس.
مع املرشوب من أخرى كأس طلب إىل اضُطرَّ أنه لدرجة املراهنات منظم تفاجأ

الصودا.
يف ما نشل بمثابة ذلك سيكون ذلك. أفعل لن مزدوج، «حدث قائًال: الرجل زمجر ثم

العمال.» مع هذا أفعل ال وأنا نقود، من جيوبك
آخر.» مراهنات منظم إىل أموايل آخذ أن يجب إذًا «حسنًا، بارناباس: قال

الشخص. هذا أنا فليكن هدية، ما لشخص ستُقدم كنت إذا «أوه، سانديز: السيد قال
واحد؟» شلن سُرتاهن؟ بكم يُؤذيك. لن هذا واحد. إىل مائة احتمال سأُعطيك

هل «توم، رسمية: غري بنربة وسأله املذهول الحانة صاحب إىل بارناباس التفت
الساعة.» نصف غضون يف لك سأردُّها جنيًها؟ عرشين تُعطيني

صاحب رضبَت املراهنة ى ُحمَّ لكن ثواٍن. ثالث أو ثانيتنَي ملدة تام صمت هناك كان
مع قصرية فرتة بعد عاد ثم رسي مخبأ إىل ذهب كلمة، وبدون بارناباس. وكذلك الحانة

جنيهات. خمسة فئة من جديدة نقدية ورقات أربع
يُمكن آخر يشء يوجد فال أمرك، حسمت قد كنت إذا «حسنًا، املراهنات: منظم قال

أفضل؟» بشكل األمر يف تُفكر ألن أموالك. ستخرس أُحذرك، فقط، قوله؛
سانديز السيد ل سجَّ هذا وبموجب يُعجبني.» ما عىل «سأُراهن بارناباسبإرصار: قال
إىل إرسالها يجب ولكن عام، مكان يف األموال استالم يُمكنه ال أنه موضًحا رسميٍّا، املعاملة

مكتبه.
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وقد جيد. نحو عىل دوره بارناباس مثَّل املتهور، املرشوع بهذا نفسه ألزم أن بعد
أنه ويرى شخصيٍّا السباق يحرض أن عليه بأن املتحمسة القرويني توسالِت بهدوءٍ تجاهل
تافه أمر مجرد كان جنيًها عرشين ِرهان أنَّ لو كما املعتاد عمله إىل وذهب بعدالة، أُجري
لثروة ينفد ال مستودًعا كان مدخراته، كل منه أخرج الذي البلوط، وصندوق إليه، يُنَظر ال
عًرصا ذهب وعندما القرية. يف الهادئ الوحيد الشخَص كان ولكنه تُحىص. وال تَُعد ال هائلة
حيث الحانة، وكذلك مكتظٍّا البار وجد املراهنات، منظم عودة النتظار بول» «بالك حانة إىل

فقط. ساعتنَي خالل شهر أرباح يجني الحانة صاحب كان
لزيادة ا مستعدٍّ أتى وقد املراهنة، هوس عىل القصري هجومه تالىش الفرتة، هذه يف
بالفعل تقبَّلها قد كان التي الَخسارة تجاه الرصينة الالمباالة خالل من املتنامية سمعته
عودة يرتقبون الطريق، عىل املتحمسني القرويني من حشٌد وقف وبينما حتمية؛ أنها عىل
الصباح جريدة يقرأ وراح وايكوم مقعد عىل بارناباس جلس نافٍد، بصٍرب املراهنات منظم
اآلخرين. الحانة رواد لدى واإلعجاب باالحرتام املمزوجة الدهشة أثار ما وهو هدوء، يف

الخارج. من صخب أصواُت فجأًة تصاعدت الخامسة، من الساعة اقرتبت وعندما
وحاولت املفتوحة، النافذة عند اإلثارة، تملؤها محدقة بعيون الرءوس، من وظهرتمجموعة

الفلسفي. هدوئه اقتحام األصوات من مجموعة
فرتة بعد ثم الربكة!» أمام إنه اآلن! االتجاهات بعمود يمر إنه بارني! يا قادم «إنه
خادمة عن إعالنًا يقرأ وهو الهادئ، بارناباس وسمع هو!» «ها صاخبة، ولكنها وجيزة
يُنادي مألوف لكنه منفعًال، صوتًا وميَّز الحانة، أمام العربة ف توقُّ صوَت محرتمة، منزل

هنا؟» هو هل مدج؟ الرجل هذا «أين الحانة: خارج من
السيد وقف حيث إىل وخرج وتمطى، نهض ثم وتثاءب. الجريدة بارناباس وضع
وال لطيًفا يعد لم لكنه حرب. وقلم شيكات دفرت ويُمسك القرويني، بحشد محاًطا سانديز
دفرت وصفع الذعة صفراء بابتسامة بارناباس استقبل ذلك، من العكس عىل بل مرًحا.

املنضدة. عىل الوحيدة النظيفة البقعة عىل به الخاصَّ الشيكات
أرباحي؟» كامل أفقدتني أنك تعلم هل لعني! من لك يا ذا، أنت ها «إذن، قال:

اللطيف لسانديز املعتاد غري السلوُك ما حدٍّ إىل أربكه وقد باعتذار، بارناباس تمتم
وهو شيًكا، يكتب املراهنات منظم كان بينما متحريًا، ينظر وهو ُمشاهًدا، ووقف عادة،

مهينة. بتعليقات يُزمجر
أُحرض أن األفضل من ساذج! قروي يد عىل أفلست لقد تعيس! من يل «يا وقال:

خذ!» القادمة. املرة يف معي ممرضة

180



مدج بارناباس حظ

بدأ الذي املذهول، بارناباس أنف طرف أمام ووضعه الدفرت، من الشيك قطع ثم
السداد ويستحقُّ جنيه ألَفي بمبلغ فوجده بصعوبة وقرأه الشيك فأخذ ببُطء، األمر يفهم
عربة عجالت كانت بينما مطلق، بذهول فيه يُحدق فظل مدج، بارناباس السيد لصالح

الطريق. عىل بعيًدا تتدحرج املراهنات منظم
شيك مع املنزل إىل بارناباس عاد عندما االهتمامات. تُغري الظروف أن املعروف من
العقلية رؤيته مجال تحتكر كانت التي الذهب جرة أصبحت جيبه، يف جنيه ألَفي بقيمة
اكتشاف إعالن األفضل من كان إذا فيما يُفكر أخذ أنه لدرجة النسيان. طي يف اآلن حتى
للجرَّة املتأللئة املحتويات عىل أخرى نظرة لكن القانوني؛ موقفه يُصحح وبالتايل الكنز

الحكمة. عىل الطمُع تغلَّب إذ الحتمية؛ النتيجة حدَدت
رشحه الذي البنك يف حساب لغرضفتح املجاورة املدينة سوق إىل انطلق يوَمني، بعد
من أخرى مرة الجرة أخرج قد كان رحلته، يبدأ أن وقبل بول». «بالك حانة صاحب له
العمالت عىل د املوحَّ التاريخ لكن أيًضا. معه يأخذها كي مرتدًدا، يزال ال وهو مخبئها،
وهذا البنك، موظَّفي ِقبَل من حتًما ستُالَحظ الغريبة فاملصادفة تردده؛ حسم الذهبية
يُسَحب مخزن بمثابة لتُصبح مخبئها، إىل الجرة فأعاد بارناباس. فيه يرغب ال ما بالتحديد
بنطاله. جيب يف ووَضعها جنيهات، عرشة منها أخذ أوًال، ولكن الجارية، للنفقات منه
الذهب. من القليل يرصف أن بالتأكيد بإمكانه كان البنك، يف جنيه ألَفي وجود مع وهكذا
مستحسن غريَ انطباًعا خلق قد قديمة بدلة مرتديًا البنك يف ظهوره بارناباسأن الحظ
الجديدة. املالية لحالته مالءمًة أكثر ثيابًا التو يف لنفسه يشرتي أن وقرر ما، حد إىل عنه

إحساسه يف املدينة إىل القرية من أميال ثمانية ملسافة السري تسبب األثناء، هذه ويف
لكن امللك». «رأس مطعم يف التكلفة، عن النظر بغضِّ تهدئتهما، فقرر والعطش بالجوع
من الكثري اختار فقد ذلك، من الرغم وعىل لإلذالل؛ القديمة مالبسه عرََّضته أيًضا، هناك
وضع ثم متغطرس، بشكل متشكك نادل راقبه بينما الطعام، قائمة من بهدوء األطباق

الرابعة. الجبن قطعة يُنهي أن قبل طبقه بجانب الضخمة الحساب فاتورة
الفاتورة منحته فقد العكس، عىل بل بارناباسباالستياء. يشعر لم ذلك من الرغم وعىل
من ذهبيٍّا جنيًها مباالة بال الفاتورة عىل وضع حينما فعله ما وهو موقفه؛ عن للدفاع وسيلًة
كان كما تماًما يكن لم النادل عىل هذا تأثري فإن ذلك، ومع القدر. له منحها التي الجنيهات
يف وتَكراًرا مراًرا الذهبية العملة يُقلب أخذ يبتعد، بينما املتغطرس، الوضيع ذلك ألن يأُمل؛
كان ولو العتيقة. األثرية العمالت بعض من يفحصعينة نقود خبري كان لو كما يده راحة
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بالفعل توصيله تم قد النقدي الحماس هذا أن رأى قد لكان املكتب، إىل تبعه قد بارناباس
عىل وزنها وأخريًا املنضدة عىل ويرنها بدقة، الذهبية العملة يفحص أخذ الذي املدير؛ إىل

الحجم. صغري حساس ميزان
«واآلن ويُراقبه: مقعده، من بالقرب خفية يتجول كان الذي للنادل، بارناباس قال

الذهبي؟» الجنيه باقي يل ستُحرض متى إذن،
برتقب؛ الباب نحو ينظر بينما واحدة.» دقيقة خالل سيدي، «حارضيا النادل: أجاب
ثم املحلية. الرشطة زي أحدهم يرتدي أشخاص ثالثة عربه دخل بالذات اللحظة تلك ويف

هو!» «هذا النادل: لهم وقال بارناباس، من برتوٍّ والنادل الغرباء اقرتب
الذي الغرباء، أحد وفتح الرش. متوجًسا عروقه من الدم هرب وقد بارناباس نهض

وقال: الذهبي الجنيه وبداخلها يده مدنية، ثيابًا يرتدي ضابط وكأنه بدا
واجبي ومن مزيفة، عملة تداول بتهمة عليك القبض أُلقي وسوف رشطة؛ ضابط «أنا

ضدك.» دليًال يُستخَدم سوف تقوله يشء أي أن من أُحذرك أن
الجنيه هذا أن تُخربني أن تقصد «هل قائًال: وتلعثم بارًدا. عرًقا بارناباس تصبَّب

مزيف؟»
وأُريد سكة»، «عملة مزيف؛ «نعم القانونية: عباراته عن فجأة متخليًا الضابط أجاب
حيث القسم، إىل مقاومة دون بارناباس اقِتيد ثَم وِمن املزيد.» لديك كان إذا ما أعرف أن

املكتب. عىل وُوِضعت األخرى التسعة الجنيهات منها وأُخِرَجت بخربة، جيوبه ُفتَِّشت
أننا «اعتقدت برسعة. عليهم عينه يُمرِّر وهو ق املحقِّ قال القديمة!» املجموعة «نفس
الشاب؟» أيها الجنيهات، هذه عىل حصلت أين من جيلربت؛ فريد تزوير روائع آخر رأينا قد
بوجود حدسه أنبأه للرشطة، ظهور أول ومع ذكيٍّا. رجًال قلنا كما بارناباس كان
بيان يف تكمن الوحيدة فرصته أن بوضوح يرى اآلن وهو الذهبي؛ الجنيه تخص مشكلة
وشجعته الكنز، اكتشاف ظروف بالتفصيل حكى ذلك، عىل وبناءً الفعلية. للحقائق رصيح

الضابط. وجه عىل ببطء تتسع ابتسامٌة ذلك عىل
املنزل؟» هذا يقع «أين املحقق: سأله

األيمن.» الجانب عىل كوخ آخر بيكونزفيلد. الن، هاربل يف «إنه
يف فريدي أُلِقي أن بعد شديدة بعناية فتشناه لقد املكان، هو «هذا وقال: املحقق ضحك
فريدريك. يا داهية من لك يا واحدة. قطعة عىل العثور من نتمكَّن لم لكننا نيوماركت، سجن
أيها املحكمة إىل تذهب أن عليك ذلك، ومع بلندن. منزله يف وأدواته قوالبه بكل يحتفظ
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عىل واستخدمتَها، رسقتها، فقد املزيفة، العمالت هذه صنعت قد تكن لم إذا ألنه الشاب؛
بقسوة.» يُعاملوك لن القضاة أن أعتقد أنني من الرغم

املرح إىل ميَّالني كانوا ذلك، من العكس عىل بل بقسوة. القضاة يُعامله لم وبالفعل
بشكل امللك معرفة عن معني كنز «بإخفاء بارناباس اتُّهم عندما ألنه اللياقة؛ عدم لدرجة
االبتسامات؛ أوسُع النيابة، وكيل ذلك ويف املحكمة، يف َمن جميع وجوَه عَلت قانوني»؛ غري
القانون يف تعريفها تم «كنز» كلمة بأن القضاة إىل لإلشارة املحكمة كاتب نهض وعندما
القديمة»، العصور يف مخبَّأة سبائك أو ألواح أو عمالت شكل يف ِفضة أو ذهب «أي أنها عىل
إىل الطريق االبتساماُت فأفسحت الرخيصة، املعادن من مصنوع الحايلَّ الكنز أن حني يف
وتربئة القانونية الثغرة من االستفادة عىل املِرحون القضاة ووافق مسموعة، ضحكات

السجني.
امللك»، من «مفوًضا بصفته ق للمحقِّ املشئومة الَجرة بارناباس سلَّم نفِسه، اليوم يف
بشكل حديثًا املكتسبة ثروته امللك جاللة يستخدم أال يف أمله عن بالتعبري مبتسًما وغامر

الئق. غري
الثروة برََّرت سنوات وهي املثرية، األحداث هذه وقعت أن منذ سنوات عدة مرت لقد
من كبريًا عدًدا املبجل اسُمه يُزين لم الحني، ذلك ومنذ مدج؛ لبارناباس القدُر منحها التي
بشيك ُقوِرنَت ما إذا شيكات، ذيل يف ظهَر بل فحسب، املقاولني مشاريع إعالنات لوحات

تافهة. خربشة مجرَد األخري يُصبح يُنَىس، ال الذي سانديز السيد
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