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كان فإذا كاملة. بالحقيقة به الخاص امُلحقق أو ُمحاميه، أو طبيبه، إبالغ املرء عىل يجب
فإنه بقضية؛ الفوز مُلحاٍم كان وإذا الكاملة؛ املريض ثقة يُمنح أن يجب يعالج؛ أن لطبيٍب
كان وإذا مصلحته؛ يف ستَصبُّ التي النقاط وكذلك ُموكله، ضد األدلة معرفة إىل يحتاج
ثقًة يثقون ال الذين وأولئك األوراق. جميع له تُكَشف أن يجب لغًزا؛ يحل أن رسي لعميٍل

ُمرضية. غري النتائج تكون عندما أملُهم يخيب أال يجب محرتف رجٍل يف كاملًة
أتعاون وجعلتني خطري، ُمجرم رساح إطالق إىل يفَّ ُوضعت التي الجزئية الثقة أدَّت
أمتلك أنني أبًدا أدَّعي ال بالطبع، القانون. طائلة تحت بي وأوقَعْت ِمني، الرغم عىل لصٍّ مع
عشُت لقد إنجليزي. رجٍل لكل ُمكتَسب حقٌّ أنها يبدو التي القانون يف امُلطلقة الثقة تلك
عن امتنعُت حتى امُلروعة، أخطائه من الكثري وشاهدُت القانون، آلية من وثيقة مقربٍة عىل

الربيطانية. الجُزر يف سائًدا يبدو الذي األعمى التقدير ذلك
يقول: كتابته، يمكنني يشءٍ أي من أفضل الروح هذه د يُجسِّ هزيل ِشعر بيُت يُوَجد

ُمحتال، رقبة حول املشنقة حبل يلتفَّ لن
القانون. يف جيد رأي لديه كان إذا

تشكك كنَت فإذا االتجاه. هذا يف الربيطاني الفكر ه لتوجُّ نموذًجا الشطران هذان يُمثل
رجل يقوم عندما ذلك، ومع األمر. يُنهي وهذا ُمحتال، فأنت محاكمهم من صادر ُحكٍم يف
له يا منه. أبعُد هو ما إىل األرض وجه عىل رجل يِصل فلن القانون؛ عىل بالتحايُل إنجليزي

أبًدا. َفهمه األخرى البلدان لعقالء يمكن ال رائع! شعٍب من
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وغري عنها، للدفاع قابلة غري تكون تكاد شئوٍن يف انخرطُت عندما تماًما أخطأُت
باملرة. قانونية

انهار ثم برصامة. رفضُت لكنني لرغباته، لالمتثال يرشوني أن أوًال ُموكيل حاول
إنجليزي. رجٍل إىل بالنسبة غريب أمر وهو قلبي — أعتقد كما وعي دون — وناشد جزئيٍّا،
راَهنَت لقد عاطفيون. الفرنسيني فنحن ضعفي. نقاط أكثر دوًما الحنون قلبي كان ولقد
أجل من األخرى الدول تُناضل بينما الُعليا، امُلثل أجل من ذاته وجوِدها عىل قبُل من فرنسا
طوع سأصبح لكنني ذهب، من بُرمٍح اخرتاقي يمكنك فال التجارة. أو األموال، أو األرض،

التعاطف. بعصا ح تلوِّ عندما يمينك
ربما الذي ساندرسون، دوجالس اسم نفسه عىل أطلق رجل شقتي يف يخدمني كان
اللحظة هذه وحتى ُمطلًقا، إليه أتطرَّق لم سؤاًال هذا كان الرشعي. لقبَه يكن لم أو كان
الصباح ذلك مثل تماًما الحقيقي، لقبه هذا يكن لم إذا الحقيقي، لقبَه أجهل فيها أكتب التي
يتحدَّث ُمصطنََعني، غري ووقار بهيبٍة يتمتَّع ُمسنٍّا رجًال كان مرة. ألول فيه قابلني الذي
زيَّ وال مهني، رجٍل زيَّ زيُّه يُشبه لم اليشء. بعض اللون داكنة مالبس ويرتدي ببطء،
التعاُمل يصُعب طبقٍة من لها ويا إليها، ينتمي التي الطبقة الفور عىل أدركُت نبيل. رجٍل
عىل والنبيلة العريقة العائالت إلحدى ا خاصٍّ أعمال وكيل أو شخصيٍّا خادًما كان لقد معها.
اليشء بعض ُمشدًدا — خدَمها التي األرسة وفضائل عيوب جميع نفسه يف ًدا ُمجسِّ األرجح،
يكون حتى بها ُمرتبطني األكرب وجدُّه وجدُّه، والده، شك بال كان والتي — منها كلٍّ عىل
ا ممَّ أكثر عليه عزيًزا يخدمه الذي املنزل َرشف يكون ما غالبًا وأمثاله. هو الشخصية بهذه
وهذا األرسة، ألرسار ُمستودًعا دائًما يكون الرجل هذا مثل املنزل. ذلك ُممثل عىل عزيز هو

حصانته. عىل التأثري التملُّق أو التهديدات، أو للذهب، يمكن ال امُلستودَع
العديد عرفت ألنني سيِده؛ إىل أنظر كنُت عمليٍّا أنني — إليه نظرُت عندما — عرفت
ربما الذي األمر ُمتطابًقا، يكون يكاد لالثنني الشخيص املظهر فيها كان التي الحاالت من
بعَض تكربًا أكثر الخادم كان سيده.» ِمثل «الخادم اإلنجليزية: العبارة ظهور إىل أدَّى
بعض حميميًة وأقلَّ اليشء، بعض غريه عن انعزاًال وأكثر اليشء، بعض لطًفا وأقلَّ اليشء،
يكون أن إىل أكثر ويميل اليشء، بعض إنسانيًة وأقلَّ اليشء، بعض تشاُمًخا وأكثر اليشء،
التعاُمل امُلمتع وغري الصعب من شخًصا كان لقد وإجماًال، اليشء، بعض محافًظا شخًصا

اليشء. بعض معه
عىل وقادر ا، جدٍّ ثري رجل أنا «سيدي، قائًال: حديثه بدأ للجلوس، إليه أرشُت عندما
تبدو قد بعرضرشوطك ُمطالبتك إنَّ تَولِّيها. منك سأطلب التي املهمة مقابل جيًدا الدفع
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التي والخدمة بتاجر. لسُت إنني البداية من أقول أن يُمكنني لذلك تاجر، يفعله ال أمًرا
وقد ذلك. ثمن لدفع استعداٍد عىل أنا ولهذا الرسية، درجات أقىص تحتاج منك سأطلبها
ومن للدفع. استعداٍد عىل أنا ولهذا حريتك، خسارة أو اإلصابة لخطر األمر هذا يُعرِّضك

فك.» ترصُّ تحت املبلغ هذا املال؛ من كبري مبلٍغ إنفاق ذلك يتطلَّب أن امُلحتمل
صوته نربة يف الغطرسة من ملسٍة مع مؤثر، وبشكل ببطءٍ تحدَّث لقد توقف؛ وهنا
هذه يف — ذلك ومع طبيعتي. يف الكامنة املنافسة روح — تحاُمله بسبب — أثارت التي

لهجته: مثل متغطرسًة تكون تكاد بلهجٍة وأجبته فحسب، رأيس أحنيُت — اللحظة
فإنك أوًال؛ األجر وبِذكر بها. ُمرحٍب غري أو باالهتمام، جديرة غري إما املهمة أن بدَّ «ال
إذا — ثم فعله، منِّي ع تتوقَّ ما البداية يف تذُكر أن يجب لألشياء. الطبيعي الرتتيب تقِلب

النفقات.» تفاصيل مناقشة وقُت يحني — املهمة قبلُت
إىل ناظًرا ظلَّ فقد ميزانيته، فتح يكره كان أنه أو الرد، هذا مثل ع يتوقَّ لم أنه إما
يرفع أن دون قائًال، استطرد وأخريًا، صمت. يف شفتَيه يزم وهو لحظات، لبضع األرض
كانت والتي البداية، يف سخطي أثارت التي امُلتعالية طريقته من انتقاٍص أي ودون عينيه،
مثل به يُحيط كان الذي البارد وقاَره الجرأة بُمنتهى يهدم أن شأنه من الذي لتداعيه سببًا

العباءة:
وقبل الحبيب، ابنه بنزوات ليُخربه تماًما غريب بشخٍص يثِق أن األب عىل الصعب «من

التامة.» بالرسية ستحظى املعلومات هذه بأن د تتعهَّ أن يجب بذلك القيام
بديهي.» أمر «هذا أجبته:

وكأنَّ الفرنسية.» أفهم «ال بحدة: ساندرسون السيد فقال بالفرنسية، العبارة كانت
له. إهانًة كان العبارة استخدام

ُمباالة: بال أجبتُه
عن به تُخربني أن يُهمك ما كل بديهي. أمٌر هذا أن — الحال بطبيعة — تعني «إنها

ثمني.» وقتي ألن الكالم، يف املراوغة من مزيٍد دون تبدأ، أن أرجو ألحد. أقوله لن ابنك
أن من الرغم وعىل فيه. التحكُّم يحتِمل وال ما حدٍّ إىل طائًشا دائًما ابني «كان قال:
يف وقع حيث أمريكا، زيارة اختار فقد الوطن؛ يف هنا ترصفه تحت كان يتمناه ما كل
عانى وقد آخرين، مع تورَّط لكنه الصبي، يف حقيقي رشٌّ يُوَجد ال أنه لك أؤكد سيئة. رفقٍة
باسم معروًفا كان سنوات. خمس منذ الغرب، يف سجٍن يف نزيل اآلن وهو ره. تهوُّ من بشدة

االسم.» بهذا وأُدين إد، وايومينج
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جريمته؟» كانت «ماذا
عليه.» والسطو الحديدية للسكك قطاٍر إيقاف املزعومة جريمته «كانت

ُحكمه؟» سنوات عدد «كم
الحياة.» مدى بالسجن عليه ُحِكم «لقد

أفعل؟» أن منِّي ترغب «ماذا
باءت ولكن عفو. عىل للحصول سعيًا الوالية حاكم إىل ُممكن طعن كل ْمنا قدَّ «لقد
امُلمكن من يكون فقد كافية؛ أموال أُنفقت إذا إنه يل قيل وقد بالفشل. املحاوالت جميع

ابني.» هروب ترتيب
السجن؟» مسئويل رشوة ِمني تريد هل أخرى، «بعبارٍة

بريء.» الفتى أن لك «أؤكد
صوته. يف رعشٍة شكل يف إنسانيًة مشاعر العجوز الرجل أظهر مرة وألول

جديدة؟» ملحاكمٍة بطلٍب تتقدَّم ال فلماذا ذلك؛ إثبات بإمكانك كان إذا «حسنًا،
الشهود وعدد نفسه، القطار متن عىل القبضعليه من القضية؛ مالبسات األسف، «مع
عىل حصل إذا حتى مختلف، بُحكم الجديدة املحاكمة تنتهَي أن يف أمٍل أي تُعطيني ال ضده،
القانونية الوسائل كل بالفعل جرَّبنا لقد ُممكن. غري أنه أُخِربْت أمر وهو جديدة، ُمحاكمة

رساحه.» إطالق إىل تهدف التي
عالقة أي يل يكون أرفضأن أنا قانونية؟ غري وسائل تبنِّي عىل عازم أنت واآلن «فهمت.
ساندرسون، سيد يا بالفرنسية، عبارٍة عىل اعرتضَت لقد تقرتحها. التي السيئة بامُلمارسة
املرة هذه وُقلتها تنتِرص.» سوف «الحقيقة إنها لك. إرضاءً أكثر تكون بالالتينية واحدة ربما
متواضعة مكانًة يحتل اللحظة هذه يف ابنك بابنك. يتعلق فيما تماًما سأطمئنك بالالتينية.
يحلَّ أن املناسب الوقت يف ويأُمل منه، أتيُت الذي الكبري املنزل يف — رشيفة كانت وإن —
خادم. ُمجرد أنت ثريٍّا، رجًال لسَت أنت والدك. محلَّ أنت حللَت كما بجدارة، والده محلَّ
امُلمتلكات وريث سيدك، ابن إنه أبًدا. هناك إىل يذهب ولن قط، أمريكا يف يكن لم وابنك
قلته، ا ممَّ حتى بالغرب. السجن يف املحبوس إد وايومينج أصبح الذي العظيمة، اإلنجليزية
بذلك. وإخباره سيدك إىل العودة ويمكنك اإلدانة، يستحقُّ كان أنه يف شكٍّ أدنى لديَّ ليس
هذا أن تعلم وأنت العودة يُمكنك ونبيل؛ ثري ملنزل امُلخزي ِّ الرسِّ إلخفاء هنا إىل جئَت لقد
سيدي، أبًدا. موجودة تكن لم رسية أُبقيها أن ألزمتني التي الظروف وأن ُكِشف، قد َّ الرسِّ

الكذب.» جزاء هذا

8



إد وايومينج رساح إطالق

كان للغاية. واضًحا كان حيث يل، العجوز الرجل بازدراء اإلحساس يُمكنني كان
كامًال، تكربًا يتكربَّ أراه أن أتوقع كنُت الواقع يف أنني لدرجة ُمكتمًال البارد التحفظ درع
شك ال ا وممَّ أهانه. شخٍص مع املفاوضات من املزيد إجراء عن ُمرتفًعا الغرفة، ويغادر
لم املرءوس وجود مع حتى لكن سيده، بها ف سيترصَّ كان التي الطريقة هي هذه أن فيه
من قليلة لحظاٍت بعد والتفاُخر. الصَلف من الرصح لهذا الفوري لالنهيار ا ُمستعدٍّ أكن
الكريس بذراَعي امُلرتجفتان يداه أمسَكت عباراته، حدة نفس لها بعباراٍت حديثي بداية
إيلَّ تنُظران كانتا اللتان — االتساع يف اآلخذتان عيناه يل وأظهرت عليه، يجلس كان الذي
يف مبارشًة العشوائي سهمي أطلقُت أنني — والدهشة الفزع من بيشءٍ حديثي أتابع وأنا
األخرض. للَّون ل وتحوَّ بَُقع عليه ظهرت شاحبًا، وجهه يُصبح أن من وبدًال الحقيقة. قلب
يكن لم لكنه مشلول، رُجٍل مثل يرتِجف وهو ببطء، قام بالكِذب، أخريًا اتهمتُه وعندما
سقط كرسيه. عىل أخرى مرًة قوة وال حوٍل بال جلس لذا باستقامة، الوقوف عىل قادًرا

بالبكاء. وأجهش أمامه، الطاولة عىل رأسه
حمايته.» أحاول الذي ي ِرسِّ ليس هذا الرب! «ليساعدني قائًال: صاح

ذهبُت ثم، طريقة، بأي مقاطعتنا تتمَّ ال حتى القفل يف املفتاح وأدرُت الباب، إىل قفزُت
اللوار، نهر جنوب من امُلستورد الكونياك أنواع بأجود مملوءًة كأًسا له وسكبُت الخزانة، إىل

باقتضاب: وقلُت كتفه، عىل وربتُّ
أُفَيش لن ساعة. نصف قبل عليه كان مما أسوأ ليس الوضع هذا. ارشْب «تفضل،

«. الرسِّ
الجهد. ببعض نفسه عىل السيطرة واستعاد واحدة، جرعٍة يف الكونياك ِرشَب

الوضع معرفة إىل ليقودك ُقلته ما أعرف ال مهمتي. يف أخفقُت «لقد قائًال: انتحب
كثرية أمور هناك كانت هللا؛ فليُسامحني ُمستهرتًا. أحمق كنُت لكنني الدقة، بهذه الحقيقي

خطأ.» ألي ارتكابي عدم عىل تتوقَّف
فكرة.» أدنى أعطاني قلته مما يشءَ ال يُزعجك. األمر هذا تدع «ال أجبته:

أكذب ال لكنني آخر، إىل رجٍل من صعبة كلمة وهذه بالكاذب، وصفتَني «لقد تابع:
أسفي فإن واحرتام، توقري كل له أكنُّ شخٍص أجل من ذلك أفعل وعندما نفيس، أجل من

جدوى.» دون ذلك فعلت أنني هو الوحيد
تحاول ببساطة كنَت اإلطالق. عىل ذنبك ليس الذنب العزيز، «سيدي مطمئنًا: له قلت
عيلَّ فأنا هذا. إىل الوصول وراء السبب هو املكشوف املجرد اقرتاحك إن املستحيل. فعل
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إد وايومينج رساح إطالق

املسئولني برشوة الجرائم، من سلسلًة أو جريمة، أرتكب وهناك املتحدة، الواليات إىل الذهاب
بالهروب.» للُمدان والسماح واجبهم ليخونوا اليمني حلفوا الذين

يف خاصًة — أنه تعرتف أن يجب سيدي. يا شديدة بقسوٍة األمر عن تُعرب «أنت
يف الحقيقيون امُلجرمون هرب وخارجه. القانون إطار يف فوىض هناك — الجديدة البلدان
ووالده املسكني. الشاب سيدي عىل القبض وتم الحديد، السكة قطار عىل السطو عملية
هذا وطأة تحت أوانه قبل السن يف كُرب — إنجلرتا يف للفخر مدعاًة الرجال أكثر أحد —
بكل العاَلم، أمام هادئ بمظهٍر يظهر ذلك ومع ويُحترض، ُمنفطر، قلبه إن الفظيع. العار
يف — يظهر لم وإذا الوحيد، االبن هو الشاب سيدي إن بِعرقه. الخاصة العريقة الشجاعة
تزيد الوضع هذا يف ِحيلتنا ِقلة وإنَّ الُغرباء. إىل وامُلمتلكات اللقب ينتقل — والده وفاة حالة
بني ضخم تأثري له الكبري فسيدي العلن. يف خطوٍة أي اتخاذ عىل نجرؤ ال نحن هوله. من
ذُكر إذا أنه لدرجة طويلة، فرتة منذ فيها عضًوا كان والتي البلد، هذا يف الحاكمة الطبقة
عىل يجرؤ لم ذلك، ومع محدودة. غري سلطته أنَّ العادي اإلنجليزي الرجل يعتقد اسمه؛
ُمعاناته مدى عن النظر وبغضِّ وموته. الجاني حياة من ابنه إلنقاذ السلطة تلك استخدام
لغري بأماٍن به البَوح يمكن ال ِرس وهذا اإلشهار، تجنُّب يجب آخر، شخٍص أي معاناة أو

اآلن.» يعرفونه الذين أولئك
ذلك؟» يعرف شخًصا «كم

األمريكية.» السجون أحد يف واحد وشخص أشخاص. ثالثة البلد هذا «يف
الشاب؟» مع تتواصل زلت ما «هل

نعم.» «آه،
مبارش؟» «بشكل

مبارشة.» إليه يكتب أال والَده الشابُّ سيدي ناشد ثالث. شخٍص خالل من «ال،
يعَلم الذي الثالث الشخص هو هل — عليه نطلق أن يمكن كما — الوسيط «وهذا

هو؟» ومن الرس؟
بذلك!» إخبارك عىل أجرؤ «ال

إن معي. رصاحًة أكثر تكون أن وابنه لسيِّدك األفضل من سيكون ساندرسون، «سيد
رساحه؟» إطالق بخصوص اقرتاح أي االبن قدَّم هل ُمضلل. أمر الكاملة غري الثقة هذه

يف أنه مفادها األخرية رسالته كانت لك. قدمتُه الذي االقرتاح ليس ولكن نعم، «أوه،
استخدام واقرتح الحاكم. ملنصب انتخابات هناك ستكون ذلك نحو أو أشهر ستة غضون
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الجلوس عنه بالعفو تعهد لرجٍل يمكن حتى االنتخابات هذه يف للتأثري املال من كبري مبلٍغ
الحاكم.» كريس عىل

إليه؟» أرشَت الذي الثالث للشخص يُدفع املبلغ هذا وهل «حسنًا.
«نعم.»

خالل مختلفة مبالغ له تُدفع الذي هو الثالث الشخص هذا أن أعتقد أن يل «هل
الشاب؟» عن للعفو الحاكم رشوة أجل من املاضية الخمس السنوات

إىل يميل ما بني ا جدٍّ ُمتحريًا بدا الواقع، ويف يُجيب، أن قبل لحظًة ساندرسون تردَّد
بدا ذلك ومع رضورية، أعتربها معلومة أي إعطائي عىل حريًصا فعله، عليه يجب وما فعله

وقلت: أخريًا بيدي لوَّحت حتى سيده، بها قيََّده التي بالتعليمات ُمكبًال
بشدة أشكُّ املوقف. جوهر هو الثالث الطرف هذا ساندرسون. سيد يا للردِّ داعي «ال
فأنا مسكني، إىل للقدوم بإغرائه يل وتسمح اسمه، تعطيني فقط أنك ولو يبتزُّكم. أنه يف
أسبوع مرور قبل إنه قول عىل وأجرؤ فيه، أُلقيه أن يُمكنني صغريًا، ا خاصٍّ سجنًا أمتلك

األمر.» هذا بشأن الحقيقة لَدينا ستكون واملاء، الخبز عىل يعيش وهو الظالم، يف
ساندرسون، املسكني العجوز بدا اإلنجليزي! للرجل املنطقية غري الطبيعة اآلن إليك
رجٍل وضَع باستخفاف اقرتحُت عندما مرعوبًا أمريكا، قانون لخرق باقرتاٍح إيلَّ أتى الذي
خائًفا كان لو كما خفية، حوله عينيه ألقى ثم ذهول، يف إيلَّ نظر إنجلرتا. يف هنا زنزانة يف

بي. الخاصة الزنزانة إىل به يهبط الذي الَرشك باب تحته يفتح أن من
لهذا الخاطئ الطرف من بدأَت لقد تماًما. آِمن أنت ساندرسون، سيد يا تفزع «ال
ربما نتيجة أي دون الثالث الطرف لهذا التربُّعات من سنوات خمس أن يل ويبدو العمل،

امُلخلص.» خادمه أعني عن ناهيك إنجلرتا، يف نفوذًا األكثر النبالء حتى أعنُي فتحت
طويلة فرتة منذ أشكُّ أنني لك أعرتف أن يجب سيدي، يا الواقع «يف ساندرسون: قال
يف ل التدخُّ تمَّ وإذا الوحيد، أمله باعتباره به تشبَّث سيدي لكن الثالث، الشخص هذا يف
معروف غري ما مكاٍن يف لندن يف أودع إنه لك أقول أن يُمكنني الثالث، الشخص هذا شئون
فسيخرج وقت، أي يف أسبوع من ألكثر اختفى أنه حدث وإذا للقضية، كامًال سجالٍّ لنا،

للنور.» السجل هذا
أجازف. أن يجب وُفلكه. نوح ِقَدم قديمة الحيلة هذه ساندرسون، السيد «عزيزي

إشهار.» أي حدوث عدم وسأضمن الرجل، هذا عىل القبض ألقَي أن يل اسمح
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وقال: بُحزن، رأسه ساندرسون هزَّ
هدفنا األمام. إىل بنا يدفع لن ذلك كل لكن سيدي، يا تقول كما يشء كل يحُدث «قد
أن يمكن والذي املذكور، غري الشخص كان ربما الشاب. سيدي رساح إطالق هو الوحيد

ُمهمة.» غري مسألة هذه لكن الوقت، طوال يخدعنا ثالثة، رقم اسم عليه نطلق
رساحه. أُطلق قد الشاب سيَِّدك أن هنا افرتض مهمة. أنها أعتقد لكني «اعذُرني،
والده لتهديد استغلها أنه يبدو التي عليه، سلطته عىل الحفاظ يف هذا ثالثة رقم سيستمر

املاضية.» الخمس السنوات طوال
ُخطتي.» نُفذت إذا سيدي، يا ذلك منع يُمكننا أنه «أعتقد
األمريكيني؟» املسئولني رشوة خطة صاحب فأنت «إذن

يف بالكامل. إليك املجيء مسئولية ل أتحمَّ إنني أقول أن ويُمكنني سيدي، يا «نعم
إىل ا، جدٍّ كبريًة ومبالغ أمواًال، يدفع رأيته لكنني الضمنية، سيدي أوامر أعيص أنا الواقع،
سيدي يشء. عن هذا يُسفر ولم املاضية؛ الخمس السنوات مدى عىل ثالثة رقم املدعو هذا
ِمثله.» صادقون الجميع أن ويعتقد الحقيقي، العاَلم من القليل سوى يَر لم نزيه، رجل

الشخص أنَّ أقرتح أن يل اسمح لكن ساندرسون، سيد يا كذلك األمر يكون قد «حسنًا،
املعرفة بعض يُظهر القانون؛ من التهرُّب عنها، يُقال ما وأقل للرشوة، خطًة يقرتح الذي

بِصدقه.» بالتباهي له يسمح وضع يف ليس وهو العاَلم، هذا من الدنيا بامُلستويات
أعطاني لقد ُخطتي. عن يشءٍ أي يعرف ال سيدي فاملونت. سيد األمر، بهذا «سأخربك
واقع يف لكنه بالفعل. ُدفع قد املبلغ هذا أن ويفرتض ثالثة، رقم طلبه الذي الضخم املبلغ
استخدام وشك عىل أنا الواقع، ويف ويفشل. اقرتاحي ذ يُنفَّ حتى يُدفع ولن يُدفع لم األمر
حصته ثالثة لرقم دفعُت لقد باملهمة. ستقوم كنَت إذا — األمر لزم إذا كلها — األموال هذه
النظر؛ قيَد اقرتاحه يضع سيدي أن أخربته وقد بذلك. القيام وسأواصل املعتادة، الشهرية
الذين األشخاص من ليس سيدي وأن املوضوع، يف للبتِّ أشهر ستة أمامنا يزال ال لذلك

عجل.» عىل يُقرِّرون
الوالية؟» اسم ما للحاكم. أشهر ستة غضون يف انتخابات هناك إن ثالثة رقم «يقول
األمريكي السنوي الدليل وأخذت الكتب، خزانة إىل هُت وتوجَّ ساندرسون. أبلغني

الطاولة. إىل وعدُت وتصفحته، الحايل،
ثالثة رقم عرششهًرا. ثمانية ملدة ساندرسون، سيد الوالية، تلك يف انتخابات تُوَجد «ال

توقعت.» كما ُمبتز، مجرد هو
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يف قرأُت لقد سيدي. يا «بالتأكيد جيبه: من صحيفًة يخرج وهو ساندرسون أجاب
أصدقاؤه له رتَّب إسبانيا. األرضيف تحت سجٍن يف مسجون رجٍل عن واقعًة الصحيفة هذه
أقاربه. إىل ُجثته تسليم وجرى السجني وفاة اعتُِمَدت النحو: هذا عىل املسئولني مع األمر
طريقٍة أسهل ستكون غرَضني. فسيخدم أمريكا، يف بذلك القيام املمكن من كان إذا اآلن،
قانوني؛ سجل أنها عىل وفاته مع التعاُمل وسيجري السجن. من الشاب سيدي إلخراج
بالقيام تكرَّمت وإذا ببساطة. هرب إذا يحُدث أن يمكن ِمثلما عنه البحث يمكن ال وبالتايل
رقم إىل رسالًة يُرسل أن منه وتطلُب زنزانته، يف الشاب سيدي ترى فربما املهمة؛ بهذه
األمور ترتيب يمكنك ثم ا. جدٍّ مريض أنه ويُخربه باستمرار معه يتواصل الذي هذا ثالثة؛

الشاب.» سيدي بوفاة الشخص هذا إلبالغ السجن طبيب مع
ذاق أن فبمجرد بسهولة. امُلبتز خداع يمكن ال لكن ذلك، نُجرِّب أن يُمكننا «حسنًا،
خطتك فشلت وإذا الخاصة، زنزانتي دائًما هناك يزال ال لكن للبرش. آكل نمٍر إىل ل تحوَّ الدم
بالقانون االلتزام عدم من القْدر بنفس تتميَّز التي طريقتي نجاح أضمن فأنا إلسكاته،

القسوة.» من واملزيد

أرشُت التي العجوز للرجل األوىل وكراهيتي املهمة هذه بَقبول امُلتعلقة الوساوس أن يتبني
العميقة، العاطفة ضغط تحت رأيته املحادثة. أثناء تالشت قد السابق الفصل يف إليها
امُلستبد. سيِِّده إرادة بمخالفة عليها يُقِدم التي الكربى املخاطرة إدراك يف أخريًا وبدأت
يُخاطر ساندرسون دوجالس فإن امُلبتز، عن طويلة لفرتٍة املال من كبري مبلغ ُحجب إذا
الخادم أن إظهار التحقيق شأن ومن مبارش. بشكٍل سيده مع ثالثة رقم تواُصل بإمكانية
االختالس وحتى األمانة، خيانة لتُهمة نفسه تعريض من خطري بشكٍل اقرتب قد العجوز
يتمثَّل أناني غري لغَرٍض بطويل بشكٍل يتكبَّده كان الذي الخطر هذا وكل باملال، يتعلق فيما
يف بطًال ساندرسون العجوز أصبح الطويلة، مقابلتنا خالل عمله. ربِّ مصالح خدمة يف

األمر. نهاية يف مهمته قبلُت البداية، يف اتخذته الذي القرار عكس وعىل تدريجيٍّا، عيني
أقوله أن يُهمني ما وكل األمريكية، تجاربي تجاه بالفخر أشعر ال فإنني ذلك، ومع
متن عىل رفيقي السابق املدان كان تماًما. ناجحًة كانت رحلتي أن هو املوضوع هذا حول
إىل وصْلنا أن بعد إنجلرتا نحو ُمتجهة تُبحر بخارية سفينة أول وهي أرونتيك؛ السفينة
القاسية الحياة من أعوام ثالثة أو عامني أن أعلم كنُت بالطبع الغرب. من قادمني نيويورك
تأثريًا أحدثت أنها بدَّ ال السجن، يف سنواٍت خمس تليها واملزارع، املناجم معسكرات يف
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لهذا تعرَّض الذي للرجل الشخيص املظهر يف أيًضا ولكن الشخصية، يف فقط ليس جذريٍّا،
اإلنجليزية األرسة أن أخىش أن إال يَسُعني ال — هذا كل مراعاة مع — ذلك ومع الحرمان.
كبرية. أمٍل بخيبة ستُصاب إليها، بالنسبة والفخر األمل هو الشاب هذا كان التي العريقة،
إد وايومينج أن إال ُمتحرض، زيٍّ وارتداء الهندمة عملية أحدثته الذي التغيري من الرغم وعىل
أي طرح بعدم ملتزًما نفيس اعتربُت نبيًال. رجًال منه أكثر ُمجرًما يبدو يزال ال كان
بنفيس، ِّ الرسِّ معرفة يف أرغب كنُت إذا وبالطبع، بنََسبه. يتعلق فيما الشاب عىل استفسارات
ُشقق يف مسكني ساندرسون غادر عندما الطاولة أسفل زرٍّ عىل الضغط سوى عيلَّ يكن لم
أن إضافة يُمكنني كما عليه. العثور ويمكن بًا ُمتعقَّ سيجعله كان مما فالتس، إمربيال
فقط واحدًة مرًة أُرسته. عن أو نفسه عن تفاصيل بأي بالبوح ع يتطوَّ لم السابق السجني
السطح عىل نَسري كنَّا بينما ِمني املعلومات بعض عىل الحصول حاول السفينة متن عىل

مًعا.
أعتقد؟» ما عىل آخر، شخٍص لصالح تعمل «أنت قال:

«نعم.»
إنجلرتا؟» يف آخر «شخص

«نعم.»
املال؟» دفع من هو «هل

«نعم.»
الصمت. يف ثالثًا أو مرَّتنَي خاللها انعطفنا وقفة هناك كانت

اآلخر، الجانب من املساَعدة أتوقع كنت ذلك. يف ِرس هناك ليس «بالطبع، أخريًا: قال ثم
نَِسيني.» أنه أخىش كنُت األمر، هذا يف جدٍّا ر تأخَّ جيم العقيد لكن

جيم؟» العقيد هو «من
املال؟» أعطاك من هو يكن ألم باكسرت. جيم «العقيد

قبل.» من الرجل هذا عن أسمع «لم
املال؟» دفع من «إذن

أنه يبدو ساندرسون.» «دوجالس االسم: أذكر وأنا عيني بجانب إليه أنظر وأنا أجبته
قال: ثم لحظًة جبينه د جعَّ عليه. تأثري أي له يكن لم

ساندرسون.» عن ُمطلًقا أسمع لم فأنا قبل، من باكسرت عن تسمع لم إذا «حسنًا.
شكَّ وال الصحيح، اسمه يُعطني لم ساندرسون دوجالس أن يف الشك إىل هذا قادني
بشأن أمريكا من برقيًة إليه أرسل لم مؤقت. عنواٍن مجرد كان به زوَّدني الذي العنوان أن
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وال إنجليزية، أرٍض إىل بأماٍن أصل حتى نجاحها من متأكًدا أكن لم ألنني الرحلة، نجاح
التي اللحظة يف لكن ورائي، أثٍر أي أترك أال تمنَّيُت حال، أي عىل األمر. واقع يف آنذاك، حتى
املساء ذلك يف مُلقابلتنا لساندرسون برقيًة أرسلُت ليفربول، إىل أرونتيك سفينة فيها وصلْت

شقتي. يف
العجوز الرجل أن ا جدٍّ الواضح من مًعا. إد ووايومينج أنا دخلُت عندما ينتظرني كان
خلف مضمومتان ويداه وإيابًا ذهابًا الغرفة يف يسري كان لقد عصبي. توتُّر حالة يف كان
خلف ُمتشابكتني زالتا ما ويداه الغرفة، نهاية يف توقف نقرتب سِمَعنا أن وبمجرد ظهره،
وكانت مضاءة، الكهربائية املصابيح جميع كانت عميق. قلٌق الصارم وجهه ويعلو ظهره،

كالنهار. مضيئة الغرفة
معك؟» تُحرضه «ألم صاح:

إد!» وايومينج هو ها معي؟ «أُحرضه رددت:
قائًال: رصخ ثم بذهول، اثنتني أو للحظة فيه العجوز حدَّق

الرجل!» ليس هذا إلهي! يا إلهي! «يا
القصري. الشعر صاحب السفر يف رفيقي إىل التفتُّ

إد!» وايومينج أنك أخربتني «لقد
بانفعال. ضحك

لم لكنني — التعبري جاز إن — املاضية الخمس السنوات يف ذلك كنُت لقد «حسنًا،
باكسرت؟» جيم العقيد لصالح تعمل هل العجوز، أيها يل قل ذلك. قبل إد وايومينج أكن

— الغرفة دخولنا منذ فجأًة عليه مرَّْت سنوات عدة أن يبدو الذي — ساندرسون كان
يائسة. بطريقة فحْسب رأسه وهزَّ الكالم، عىل قادٍر غري

أيها «أعتقد والحرية: بالهزلية تتَِّسم ُمضطربة ضحكٍة مع السابق امُلجرم هتف فجأًة
ليوضح هنا جيم العقيد كان لو أتمنَّى كذلك؟ أليس الَفهم، ُسوء من نوع هذا أن الِفتية
هذا التطابُق عدم أن الزعيم، أيها «وأعتقد بحدة: إيلَّ كالمه ُموجًها فجأة، وصاح األمر.»
أليس الجحيم، هذا إىل إعادتي تنوي ال أنت املهد. يف األطفال أبدل لم فأنا خطئي. ليس

كذلك؟»
اجلس.» الحقيقة. قلَت إْن ليس ، «كالَّ قلت:

منه االقرتاب محاوًال الباب، من اإلمكان قْدر قريب كريسٍّ عىل السابق السجني جلس
ُمحاَرص. جرٍذ وجه مثل وماكًرا ا حادٍّ يبدو وجهه كان يجلس. وهو قليًال
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الباب؛ هذا عرب هربَت لو حتى الطاولة. بجوار هنا اجلس تام. بأماٍن «أنت له: أكَّدت
بالجلوس.» تفضل ساندرسون، سيد الشقة. هذه من الخروج من تتمكن فلن

قلُت خادمي دخل وعندما ِزر، عىل ضغطُت كريس. أقرب عىل ُمحبًطا العجوز جلس
له:

صودا.» وزجاجتَي وكئوًسا، األسكتلندي، والويسكي الكونياك بعض «أحرض
أصبح كندا؟» أو كنتاكي من ويسكي أي لَديك «أليس شفتيه: يلعق وهو السجني سأل
ذُعر بنظرة عيناه وملعْت الخوف، شحوب بفعل حدًة أكثر اآلن وجهه يف السجن شحوب
تمَّ قد أنه عِلم فقد إيَّاها، منحه حاولُت التي الراحة من الرغم وعىل العدالة. من لهارٍب
بني أنه أدرك السجن من خروجه منذ األوىل وللمرة آخر، شخٍص مكان بالخطأ إنقاذه

األصلية. قارَّتِِه مرشوب إىل لجأ هذا، مأزِقه ويف أصدقاء. بني وليس غرباء
طلبته. ما ومعه قليل بعد وعاد فاختفى كندي.» ويسكي «أحرضزجاجة للخادم: قلُت

جيبي. يف املفتاح ووضعُت خلفه، الباب أغلقُت
أدعوك؟» «بماذا السابق: املجرم سألت

لالختصار.» جاك تدعَوني أن «يمكنك مصطنعة: بضحكٍة قال
الدومينيون، مرشوب من للغاية مملوءًة كأًسا لنفسه سكب ل.» تفضَّ جاك، «حسنًا.
من صغريًة كأًسا لنفيس وصببُت سكوتش، ساندرسون أخذ بالصودا. تخفيفه رافًضا

الرباندي.
إعادتك يف أرغب كنُت إذا أنه برصاحٍة إخبارك يُمكنني جاك، يا «اآلن الحديث: بدأُت
قانونًا، َميت فأنت جريمة. يف نفيس أورِّط أن دون بذلك القيام يُمكنني فال السجن، إىل
ألبواب وصلَت وإذا تغتنمها. أن آُمل فرصة وهي جديد، من الحياة لبدء فرصة اآلن ولديك
هل َميت. فأنت بدخولك؛ السماح عىل يجرءوا فلن اليوم، من أسابيع ثالثة بعد السجن

ن؟» بتحسُّ تشعر هذا يجعلك
لسماع سأسعد أنني ُمطلًقا أعتقد لم أنني من التأكُّد يمكنك النبيل، الرجل أيها «حسنًا
من التأكُّد ويمكنك تقول، كما إصالحه تمَّ قد يشء كل دام ما سعيد لكنني وفاتي، خرب

امُلستطاع.» قْدَر امُلستقبل يف السجن عن سأبتعد أنني
فسوف بِصدق؛ أسئلتي جميع أجبَت إذا أنك أِعدك أن يمكنني اآلن، صحيح. «هذا

الحياة.» يف لك جديدة بدايٍة لتوفري يكفي ماٍل عىل تحُصل
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الكفاية.» فيه بما جيد «هذا بإيجاز: جاك قال
إد؟» وايومينج باسم السجن يف معروًفا كنَت «هل

سيدي.» يا «نعم
استخدمته؟» فلماذا اسمك، هو هذا يكن لم «إذا

نفوذًا سيمنحه ذلك إن قال بذلك. القيام منِّي طلب — القطار يف — جيم العقيد «ألنَّ
رساحي.» إلطالق إنجلرتا يف

إد؟» وايومينج تعرف كنَت «هل
القطار.» عىل َسَطوا الذين الثالثة نحن منَّا واحًدا كان لقد سيدي، يا «نعم

به؟» حلَّ «ماذا
بالرصاص.» ُقتل «لقد
الركاب؟» أحد قبل «من

إىل ينظر جاك كان رأسه. يُحني وهو العجوز الرجل أننُي تخلَّله الذي الصمت ساد
وقال: إيلَّ نظر ثم بعناية، األرضية

كذلك؟» أليس بصديق، أيش أن مني ع تتوقَّ ال «أنَت
أنك يل يبدو املاضية، الخمس السنوات مدار عىل عنك تخىلَّ قد الصديق هذا أن «بما

به.» االهتمام من كبري قْدر إظهار إىل بحاجٍة لسَت
ذلك.» فعل أنه من متأكًدا «لسُت

إد وايومينج عىل النار باكسرت جيم العقيد أطَلق النقطة. بهذه تهتم ال لكن متأكد؛ «أنا
ملاذا؟» وقتله.

ذلك.» أُقل لم فأنا األحداث. تستبق صديقي يا أنت «ها
الكندية. الزجاجة ناحية التحدِّي من بيشءٍ يَده مدَّ

أكثر ليُحزنني إنه «عفًوا، بنفيس: الزجاجة ماسًكا بهدوء، مكاني من أقوم وأنا قلُت
لكن قبل، من حياتي يف كهذا شيئًا أفعل لم أنا ضيافتي. كرم من أِحدَّ أن قوله أستطيع ا ممَّ
بالفعل تناولته الذي الويسكي منحك لقد للغاية. جاد اجتماٌع إنه ُرشب؛ حلقة ليست هذه

ال؟» أم بالحقيقة ستُخربني فهل لألمور. خاطئًة ونظرًة زائفة، شجاعًة
قال: ثم الوقت لبعض األمر هذا يف َمليٍّا جاك فكَّر

بنفيس، األمر يتعلق ما بقْدر بالحقيقة إلخبارك تامٍّ استعداٍد عىل أنا سيدي، يا «حسنًا
أصدقائي.» أحد عن التخيلِّ أريد ال لكنني
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حتى إد؛ وايومينج اسم تأخذ أن لك قال لقد صديقك. ليس إنه قلت؛ أن سبق «كما
يف يعيش حيث املاضية، الخمس السنوات مدار عىل ذلك فعل لقد إد. وايومينج والد يبتزَّ
معرفة من أكثر سرُيعبه يشء ال الواقع، يف ملساعدتك. ساكنًا يُحرك ولم لندن، يف هنا رفاهيٍة
السجن طبيب من األخبار ى تلقَّ قد يكون ربما الوقت هذا وبحلول البلد. هذا يف اآلن أنك

األبد.» إىل آِمن أنه يعتقد ثم ومن َميت، بأنك
يل.» ذلك إثبات بإمكانك كان «إذا جاك: قال

وسألته: ساندرسون، إىل هُت توجَّ ثم وسأفعل.» «أستطيع فقاطعتُه:
أخرى؟» مرًة الرجل هذا ستُقابل «متى

باملبلغ يُطالب وهو الشهري، أجِرِه موعد حان لقد التاسعة. الساعة «الليلة، أجاب:
به.» أخربتك الذي الكبري

لندن؟» يف ستُقابله؟ «أين
«نعم.»

باملدينة؟» سيدك منزل «يف
«نعم.»

رؤيتنا؟» يمكنه وال رؤيته يُمكننا حيث وتُخبئنا هناك إىل ستأخذنا «هل
الساعة يف ُمغلقة عربة يل تأتي سوف فاملونت. سيد يا نزاهتك، يف أثق أنا «نعم.
نفس بأنه ضماٍن أي لَدينا ليس فاملونت، سيد يا ذلك، ومع ُمرافقتي. ويمكنك الثامنة،

الشاب.» هذا إليه يُشري الذي الشخص
باكسرت، جيم العقيد اسم نفسه عىل يُطلق ال أنه وأعتقد كذلك، أنه من ُمتأكد «أنا

كذلك؟» أليس
«. «كالَّ

من كرسيه قرَّب وفجأًة املحادثة. هذه أثناء بيننا نظره ل يُحوِّ امُلدان امُلجرم كان
وقال: الطاولة

من أخرجني من أنت وُفعل، ِقيل ما كل وبعد رفاق، يا صادقون أنكم يبدو «حسنًا،
بما سأُخربك حال، أي عىل لكن جيم، العقيد بشأن ُمحق أنك متأكد ِشبه أنا اآلن، السجن.
ووايومينج أنه يف السبب هو هذا أن وأفرتض بريطانيٍّا، جيم العقيد كان بالضبط. حدث
أبًدا يُقل لم لكنه بالعقيد، باكسرت جيم ندعو كنا كبري. حدٍّ إىل ُمقربني صديَقني كانا إد
ما شيئًا وإن الربيطاني، الجيش إىل ينتمي كان إنه يل ِقيل آخر. يشءٍ أي أو عقيًدا كان إنه

18



إد وايومينج رساح إطالق

رائًعا زميًال كان لكنه أبًدا، نفسه عن يتحدَّث لم يهُرب. أن عليه كان لذا الهند؛ يف حدث
ُمستقيًما، كان ظهره ألن بالعقيد دَعوناه شخص. أي إلرضاء يُخطط كان عندما للغاية
أصبحْت الشاب، اإلنجليزي الجديد الوافد هذا ظهر عندما َموكب. يف كان لو كما يسري وكان
هذا لكن الورق، لعب يف املال من كبريًا قدًرا بسببه العقيد وربح وثيقة، بالعقيد عالقته
هذا كان وربما الورق، لعب يف دائًما يربح العقيد كان صداقتهما. يف فرٍق أيَّ يُحِدث لم
اإلطالق عىل حظٍّا األكثر الرجل كان الربيطاني. للجيش تركه سبب عن الحديث بدأ ما
الجديدة، الذهب مناجم عىل التهافت أثناء جميًعا التَقينا لقد األعمال. من املجال هذا يف
آخر. مكاٍن إىل وذهبوا اآلخر تلَو واحًدا الرفاق وغادر واحًدا، سنتًا قيمتها تبلُغ لم والتي
الكثري هناك كان طاملا املغادرة. جيم العقيد أراد أن بعد حتى صَمد، إد وايومينج لكن
يستخرجه لم أنه من الرغم عىل أبًدا، املال إىل يفتقر جيم العقيد يكن لم األشخاص، من
بأوقاٍت جميًعا مَرْرنا حينها قليل؛ عدٍد إىل السكان عدد انخفض عندما ولكن األرض، من
كنُت إذا سألني قطار. عىل سيسطو كان جيم العقيد أن علمُت الوقت، هذا يف عصيبة.
لقد العصابة. يف األشخاص من الكثري هناك يكن لم إذا سأفعل إنني وقلُت إليه، سأنضم
من كبرية مجموعٍة وجود من أكرب خطر يُوَجد ال أنه أعلم وكنُت قبل، من األمر بهذا قمُت
عدا ما يخافون الجميع ثالثني. من أفضل قطار عىل السطو رجاٍل لثالثة يمكن الرفاق.
الضوء، يُوَجد حيث يقف ألنه إسكاته؛ عموًما السهل ومن الرسيع، الشحن رشكة موظف
بالخطة، درايٍة عىل كان إد وايومينج أن البداية يف اعتقدُت حسنًا، الظالم. من النار ونُطلق
الوصول حتى فيه استمرارنا عن تحدَّث القطار إىل لإلشارة جنٍب عىل ننتظر كنَّا عندما ألنه
تخيَّل جيم العقيد أن أعتقد فحْسب. يمزح كان أنه اعتقدُت لكنني فرانسيسكو، سان إىل
مساعدة؛ دون الصعب الوقت يف ويرتكنا إد يرتاجع لن حرًجا، املوقف يُصبح عندما أنه
ز جهَّ — القطار يتقدَّم حيث — الجنب عىل األسد. مثل شجاًعا كان إد أن يعلم كان فهو
يمر أن امُلقرَّر من كان حوله. رقيًقا أحمر حريريٍّا منديًال ولفَّ وأشعَله، فانوسه، العقيد
عندما إال يظهر لم األمامي مصباحه لكن الليل، منتصف حوايل هناك من الرسيع القطار
يف الفراش يف سيكونون الركاب جميع أن نعلم كنا صباًحا. الواحدة من الساعة اقرتبت
عليهم. ل التطفُّ ننوي نكن لم العادية. الركاب وعربة التدخني عربة يف ونياًما النوم، عربات
يف الخزنة سيُفجر وكان املناجم، من الديناميت من اثنني أو إصبًعا أحرض قد العقيد كان

بداخلها. يُوَجد بما والخروج لفتحها، الرسيع القطار عربة
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إلعالم فقط طلقاٍت بضع العقيد وأطلق صحيح، بشكٍل اإلشارة عند القطار ف توقَّ
أيديهما، برفع فوًرا اإلطفاء ورجل املهندس قام القطار. عىل السطو ننوي بأننا امُلهندس
كان لو كما شديدة، بحدٍَّة له وقال مصدوًما، هناك يقف كان الذي إد، إىل العقيد التفت ثم

الجنود: من كتيبٍة إىل يتحدَّث
عربة باب إىل صعدنا ثم جاك.» يا «هيا يل: قال ثم الرجلني.» هذين بمراقبة «قم
القفل، عىل ُمسدسه الكولونيل أطلق وهرب. الداخل من الرجل أغلقه الذي الرسيع، القطار
موظف كان حيث آخر، دويٌّ الفور عىل ذلك وتبع الباب، فتحطَّم بكتفه؛ الباب رضب ثم
توقُّف الرصاصدون يُطلق وراح األنوار أطفأ قد كان الداخل. من ا ُمستعدٍّ الضئيل الشحن
الطلقات إحدى لكن يشء، يُصبه ولم العربة، داخل ليحتِمَي العقيد قفز املفتوح. الباب عىل
وبمجرد حراك. دون األرض عىل وسقطُت ساقي، وكرست مبارشة، الركبة فوق أصابتني
قام قيايس وقٍت ويف النمر، مثل الشحن موظف عىل هجم طلقات، سبع العقيد عدَّ أن
وبالرغم املصباح. وأشعل ثقاب، عوَد أشعل البرص، ملح ويف فكُّها. يصعب بعقدٍة بتقييده
نحَو ُمسدًسا جيم العقيد صوَّب أن وبمجرد للغاية، خائًفا بدا الشحن، موظف شجاعة من
يف العربة زاوية إىل تراجعت قد كنُت الخزنة. يفتح كيف وأخربه املفاتيح عن تخىلَّ رأسه،
يف ويحُرشه املال من الخزنة أرفف غ يُفرِّ جيم العقيد كان األَلم. من أئنُّ وكنُت الداخل،

كيس.
جاك؟» يا تأذَّيَت «هل قائًال: وصاح

ساقي.» ُكِرست لقد «نعم،
ركوب يمكنك أنه تعتقد هل تقلق. ال هنا من نُخرجك سوف يُزعجك، هذا تدْع «ال

حصانك؟»
كذلك. أنني أحسب وكنُت عيل.» ُقَيض قد أنني أعتقد ذلك، أعتقد «ال قلت:

يَشيب بطريقة الخزنة تلك يف يبحث كان لكنه ، قطُّ حوله جيم الكولونيل ينظر لم
فقط، النقود آخذًا لفتحها، تمزيقها بعد جانبًا الكبرية الطرود ُملقيًا رأسك، شعر بسببها
شتََم فجأًة ثم مليونري. مثل باملال ُمثقًال أصبح حتى معه، كان كيٍس يف يحرشها كان التي

يتحرك. بدأ القطار ألن
إد؟» األحمق هذا يفعل «ماذا قدميه: عىل يِقف وهو قائًال صاح

غضبًا. ويستشيط يد، كل يف ُمسدًسا يحِمل وهو إد، دخل اللحظة تلك يف
قطار!» عىل للسطو معك أحُرض لم أنا امللعون، اللصُّ أيها أنت «ها وصاح:
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ت ُكِرسَ القطار. هذا وأوقف اخرج األحمق، أيها «اخرج بأعىلصوت: جيم العقيد رصخ
سأقتلك!» وإال أخرى، خطوًة ِمني تقرتب ال جاك. ساق

دوَّت رصاصة هناك كانت ثم للخلف، جيم العقيد ورجع التقدُّم، يف استمرَّ إد لكن
أنه ورأيُت جيم، العقيد قَلبَه وجهه. عىل إد وسقط امُلغلقة، العربة يف مدفع نريان وكأنها
بالفعل وكنَّا نسبيٍّا، كبرية برسعٍة اآلن يسري القطار كان جبهته. منتصف يف بقوة أُصيب
يف فتَّش جيم. العقيد مثل يشتُم رجًال قطُّ أسمع لم خيولنا. ربط مكان من أمياٍل بُعد عىل
إيلَّ، التفت ثم مالبسه. يف وحَرشها معطفه، داخل كانت األوراق من حزمًة وأخذ إد، جيوب

الطيبة: بمنتهى يل وقال
القتل. بتُهمة ليس لكن يعتقلونك، سوف ُمساعدتك، أستطيع ال صديقي، «جاك،
من قتل جريمة ليست هي حاٍل أي وعىل حدث. ما عىل سيشهد هناك الشحن فموظف
يبتِعد.» أن حذَّرتُه عندما نحوي قادًما كان أنه رأيَت وأنت النفس. عن دفاع بل جانبي،
وهمس: نحوي انحنى ثم الشحن، موظف يسمعه حتى عاٍل بصوٍت قاله هذا كل

ذلك؛ فعلوا وإذا بإدانتك. ملزمون أنهم أخىش لكنني ُممكن، ُمحاٍم أفضل لك «سأُعنيِّ
وايومينج اسم نفسك عىل أطِلق رساحك. إلطالق األموال هذه من قرٍش كل أنفق فسوف
إذا تقلق وال عليه. التعرُّف يمكن ال حتى الرجل هذا أوراق كل أخذُت لقد املحاكمة. يف إد
يُخرجك؛ أن يمكن املال كان وإذا أجلك. من ونهاًرا ليًال سأعمل أنني فتذكَّر عليك، ُحكم
يف أغنياء إد أهل إن املطلوب. املال عىل الحصول يف ستُساعدني األوراق هذه ألن فستخُرج؛
وقفز َعني ودَّ وبهذا هو.» بأنك تظاهرَت إذا إلخراجك ُمرَغمني يدفعون سوف لذلك إنجلرتا،
السبب ولهذا حدثت، كما تماًما بأكملها القصة هي — السادة أيها — هذه القطار. من

رساحي.» ليُطلق أرسلك قد جيم العقيد أن اعتقدُت
الليلة، تلك ويف بالضبط، الحقيقة أخرب قد امُلجرم أن ذهني يف شكٍّ أدنى هناك يكن لم
خبَّأنا باكسرت. جيم السابق العقيد بوصفه رين الرائد عىل تعرَّف التاسعة، الساعة يف
العجوز الرجل بدا السمع. من نتمكن لم ولكن نرى، أن يُمكننا حيث رواٍق يف ساندرسون
أنه أعتقد يجري. ما نعَلم ال كي االحتياطات كل واتخذ كنَّا، أين نعِرف أال عىل ُمصمًما
الرواق يف بِقينا الرائد. ذكَره إذا النبيل اسم نعلم ال حتى السمع، مدى عن بعيًدا خبأنا
معه حامًال أخرى مرًة إلينا ساندرسون يأتي أن قبل الرائد غادر أن بعد الوقت لبعض

ُمغلًفا.
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شقتك.» إىل سأرافقك فاملونت، سيد يا إذنك وبعد الباب. عند تنتظر «العربة قال:
شديدة: بجديٍة تابع لكنه الشديد، العجوز لحذَر ابتسمُت

أخرى مهمة فلديَّ قبلت، وإذا معك، أتشاور أن أودُّ فاملونت. سيد يا كذلك األمر «ليس
عليك.» سأعرضها

العجوز لكن السابقة.» املهمة مثل وليس أخالقيٍّا مقبولًة تكون أن آُمل «حسنًا، قلت:
هذا. عىل يُرد لم

االحتياطات اتخذ قد ساندرسون كان شقتي. إىل عودتنا أثناء العربة يف الصمُت ساد
— قلت كما — ألنه به؛ القيام إىل بحاجٍة يكن لم ما وهو العربة، ستائر سحب من الالزمة
كنُت إذا العمل، صاحب هو من أكتشف أن إيلَّ بالنسبة العاَلم يف األمور أبسط من كان
يُمثله. كان الذي الشخص هذا، يوِمنا حتى أعرف، ال األمر، واقع يف ذلك. معرفة يف أرغب
تعبري لرؤية وذُهلُت ُصدمُت الكهربائي، املصباح تشغيل مع غرفتي يف أخرى مرًة
بسببها. ويُشنَق بفظاعة قتٍل جريمة يرتكب أن يودُّ رجٍل وجَه كان لقد ساندرسون. وجه
تلك يف وجهه عىل ذلك كان فقد ما، وقٍت يف برشيٍّ وجه عىل لالنتقام التعطش ر ُصوِّ إذا

قال: الطاولة. عىل أمامه امُلغلَّف ووضع شديد، بهدوءٍ تحدَّث الليلة.
املخلوق لذلك القسوة األرضشديد عىل عقاب يُوَجد ال أنه يف معي ستتَِّفق أنك «أعتقد

رين.» الرائد اسم نفسه عىل يُطِلق الذي
طلبَت إذا غًدا، لندن شوارع يف عليه النار إلطالق استعداٍد عىل «إنني املجرم: قال

مني.»
الحزن عذاب يف األب أبقى بل فحْسب، االبن يقتُل لم «إنه بعناد: ساندرسون تابع
غًدا جرائمه. أقلَّ كان وذلك الوقت، طوال املال منه ُمستنزًفا سنوات، خمس ملدة والخوف
ورشيًفا أمينًا رُجًال مات ابنه أن وحقيقة سنوات، خمس منذ مات ابنه أن سيدي سأُخرب
أنوي الحقري. املجرم هذا قتل عْرض عىل أشكرك الثقيلة. الكارثة هذه وطأة من ف ستُخفِّ

الرحمة.» بهذه أو الرسعة بهذه ليس ولكن يموت، أن
للمجرم: سلَّمها صورًة منه وأخذ امُلغلَّف، رباط فكَّ وهنا

الشخص؟» هذا تعرف «هل
يبدو كان كما الواقع، ويف املنجم. يف يبدو كان كما إد وايومينج هو هذا بالتأكيد؛ «نعم

النار.» تعرَّضإلطالق عندما
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سيد يا الصحيفة، يف عنك قرأته مقال «هناك وقال: الصورة. ساندرسون سلَّمني ثُم
هذا شخصية انتحال يمكنك هل شخص. أي شخصية انتحال يمكنك إنه يقول فاملونت،

الشاب؟»
ذلك.» يف صعوبة هناك «ليس أجبته:

سأعطيكما الطريقة. بهذه تلبسا أن االثنني أنتما منكما أتمنَّى هذا؟ فعلت هالَّ «إذن
بقْدر ِحدة، وعىل مًعا تُقاباله أن أريدكما رين. الرائد عليها يرتدَّد التي األماكن عن تفاصيل
جاك: ُمخاطبًا ساندرسون قال االنتحار.» أو الجنون إىل به تدفعا حتى تستطيعان؛ ما
عىل للغاية حريص إنه الليلة. إليه وصل قد الخرب أن من يقنٍي عىل أنا ميت. أنك يعتقد «إنه
عىل سيتعرَّف ألنه ُمخاطبته، يمكنك عنه. أحجزه كنُت الذي الضخم املبلغ عىل الحصول
يعَلم قد ألنه فاملونت؛ السيد يتكلَّم أال األفضل من لكن شخصك، عىل سيتعرَّف كما صوتك
الليل. يف ودائًما مًعا، أوًال تُقاباله أن أقرتح املسكني. الشاب سيدي صوَت ليس أنه حينها

فاملونت.» سيد يا لك، الباقي سأترك
وتَرَكنا. العجوز قام الجملة هذه مع

كنُت إذا عما تساءلُت ما كثريًا ألنني هنا، القصة هذه رسد عن أتوقف أن يجب ربما
العمد. غري بالقتل ُمذنبًا عمليٍّا

ثم اإلنارة، أعمدة أحد تحت جاك يُقابل أن رتَّبنا لكننا مًعا، رين الرائد نلتِق لم
شبه الشوارع وكانت الليل، منتصف بعد ذلك كان التايل. اإلنارة عمود تحت يُقابلني
أجرة وسيارة األخرية، الحافالت سوى املرور حركة يف يتبقَّ ولم الحشود، اختفت مهجورة.
األول. اإلنارة عمود وتحت ناديه، درجات عىل رين الرائد نزل واآلخر. الحني بني ُمتأخرة

وقال: امُلدان م تقدَّ جاك، عىل بالكامل الضوء سطوع ومع
وأحُدهم تلك السطو عملية يف ثالثة هناك كان انتظارك. يف وإد أنا جيم، العقيد «أيها

إليهما.» ينضمَّ أن الخائن من يطلُبان القتيالن ورفيقاه خائنًا. كان
أخربَني بيشءٍ وتمتم جبينه، عىل يَده ورفع اإلنارة، عمود باتجاه للخلف الرائد ترنَّح

ذلك: بعد به جاك
ب!» الرشُّ عن أتوقَّف أن يجب ب! الرشُّ عن أتوقف أن «يجب

لكنني مبارشة، أمامه ظهرُت التايل. اإلنارة عمود نحَو برسعٍة وسار نفسه، تمالك ثم
شك بال الذي العايل، بصوته جاك رصخ بينما منتفخة، بعيوٍن إيلَّ نظر صوت. أي أُصِدر لم

املنطقة: أنحاء جميع يف كثريًا صداه تردَّد
سيتبعنا.» به. تهتمَّ وال إد وايومينج يا «تعاَل
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وهو وجهي، يف التحديق يف استمرَّ لكنه الرائد، يستِدِر لم حرب. صيحة أطلق ثم
ورأى ببطء، للخلف ُقبعتي دفعُت دماغية. بسكتٍة ُمصاب شخٍص مثل عاٍل بصوٍت س يتنفَّ
ضجة. ُمحدثًا الرصيف عىل وسقط يديه رفع الرصاصة. لثُقب الحمراء العالمة جبيني عىل

الرشعي. الطبِّ رأَي كان القلب» «قصور
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