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األول الجزء

املعضلة





األول الفصل

ذاتشأن قضية

عظيم. أمٌر ليحدثَنَّ

مطران] خليل [ترجمة «مكبث» مرسحية

ملدة القانونية، واالستشارات للمحاماة َوِريموند َوَكر، فييل، رشكة يف ثانويٍّا رشيًكا كنت
وَكر فييل السيَدين غياب ظل ويف األيام، أحد صباح يف مكتبنا، إىل قِدم حني العام، تُناهز
إنني حتى واضطرابه، استعجاله عىل بشدٍة تدلُّ بأكمِلها هيئته كانت شابٌّ مؤقتة، بصفٍة

باندفاع: وسألتُه اقرتاِبه، عند إراديٍّا ال جلستي من واقًفا انتصبُت
سيئًا.» خربًا معك تحمل أال أتمنى األمر؟ «ما
بالداخل؟» هو هل فييل؛ السيد ملقابلة «جئُت

إن لكن الغد؛ قبل يعود ولن واشنطن؛ إىل اليوم صباَح فجأًة استُدعي «ال، أجبتُه:
«… األمر عىل تُطِلَعني أن أردَت

أن دون لكن ا، جدٍّ باردة بنظرة نحوي ناظًرا سيدي؟» يا أنت، «أُطِلُعك قلته: ما كرَّر
يمنعني سبٌب يوجد «ال قائًال: أردف يفَّ، نه تمعُّ بعَد مقتنًعا بدا بعدما ثم عني؛ عيناه تحيد
قد ليفنوورث السيد بأن ألخربه جئت ا. رسٍّ ليس أجله من جئُت الذي فالشأن أُطلعك؛ أن

مات.»
موكًال ليفنوورث السيد كان ليفنوورث!» «السيد الخلف: إىل خطوًة مرتاجًعا صحُت،

فييل. للسيد ا خاصٍّ صديًقا كونه عن فضًال رشكتنا، لدى قديًما



ليفنوورث قضية

منضدة إىل جالٌس وهو رأسه يف بطلقٍة مجهول شخٌص أصابه مقتوًال، مات «أجل،
مكتبته.»

سمعته. ما أُصدِّق لم مقتوًال!» مات بطلقة! «أُصيب
ومتى؟» «كيف؟ ذهول: يف قلُت

ثم اليوم.» هذا صباَح إال عليه يُعثر لم نظنه. ما هذا األقل، عىل املاضية. «الليلَة
«لقد وتابع: العائلة.» مع وأُقيم ليفنوورث. بالسيد الخاص السكرتري «أنا قائًال: ح وضَّ

للسيَدتنَي.» سيما وال لنا، مرعبًة صدمًة كانت
الخرب.» بهذا فييل السيد سيُصَدم «مرعبة! كلمته: ردَّدُت

أردف الرجل، هذا عن تنفكُّ ال الزمة أنها بعُد فيما يل تبنيَّ ومنخفضة جادة بنربٍة
ليفنوورث؛ السيد شقيَقي ابنتَي أقصد ليفنوورث، اآلنستان تماًما؛ بمفردهما «إنهما قائًال:
ليحرضمعهما بشخٍص االستعانُة لهما األنسِب فمن اليوم، هناك سيُجرى تحقيًقا أن وبما
هما؛ لعمِّ املقرَّب الصديَق كان فييل السيد وألن لهما. النصح توجيه عىل قادًرا ويكوَن
عيلَّ أين إىل أو أفعل، ماذا أدري ال موجود غريَ لكونه لكن الحال؛ بطبيعة إليه أرسَلتاني

أتَّجه.» أن
مساعدة أيَّ أقدم أن يل ُسمح إذا لكن السيدتني، عن غريب شخص «أنا د: برتدُّ أجبتُه

«… هما لعمِّ أُِكنُّه الذي فاالحرتام لهما،
أخذَت وجهي، عن بُرصه يَزيغ أن دون السكرتري. وجه عىل البادي التعبري أوقفني

بداخلهما. ستبتلعاني وكأنهما بدتا حتى فجأًة االتساع يف عينيه حدقتا
انعطَفت الذي املجرى عن بتاتًا يرَض لم أنه عىل دلَّ قليًال، بعبوس أخريًا علَّق ثم
تبقى أال يجب ذلك. تفعل أن املستحَسن من «لعل أضاف: ثم أعرف.» «ال األمور: إليه

«… بمفردهما السيدتان
وبعدها، فييل، السيد إىل عاجلة رسالة ألبعَث جلسُت؛ ثم هناك.» إىل سأذهب «مفهوم،

الشارع. إىل السكرتري اصطحبُت الالزمة، األخرى التجهيزات بعِض وبعد
املروعة.» الواقعة هذه عن تعرفه ما بكلِّ أخربني «واآلن قلت: ثم

كعادته جالًسا املاضية الليلَة تركتُه الغرض. بهذا ستَفي قليلة كلمات أعرفه؟ ما «كل
الوضع يف األغلب ويف نفِسه، املكان يف جالًسا اليوم، صباَح وجدتُه ثم مكتبته، منضدة إىل

الصغري.» إصبعي طَرِف بحجم رصاصة ثقب رأسه يف لكن نفِسه،
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شأن ذات قضية

«ميتًا؟»
هامدة.» «جثة

حادثَة تكون أن املحتمل من «هل لحظة: بعد قلت ثم ع!» مروِّ ألمر «إنه صحُت:
انتحار؟»

الواقعة.» به ارتُكبت الذي املسدس عىل يُعثَر لم «ال.
ليفنوورث والسيد ارتكابها. وراء دافًعا ثَمة أنَّ بد فال قتل، جريمة كانت إذا «لكن

«… الرسقة هو املقصود كان ولو أعداء، له يكون أن يمكن وال ًا خريِّ سخيٍّا رجًال كان
الواقعة وراء لغٌز ثَمة يشء. أي اختفاء يُالَحظ لم رسقة. تحدث «لم مجدًدا: قاطَعني

تها.» بُرمَّ
«لغز؟»

غامض.» «لغٌز
بالخرب. جاءني والذي بُرفقتي الذي الرجل ذلك إىل بفضوٍل ونظرُت نحوه، التَفتُّ
أيًضا. لالهتمام مثريًا الغامضة القتل جريمة فيه وقَعت الذي املنزل يف املقيم الرجل كان
أساٍس سوى يل يُقدم لم اإلطالق، عىل املميزة وغري املألوفة بمالمحه الرجل، هذا وجه لكن
الحال يف عنه بنظري أشحُت بعدما ثم أساسه، عىل العمُل يمكن تصور ألغرِب بسيط

سألته: تقريبًا،
كثريًا؟» متأثرتان السيدتان «هل

يُجيب. أن قبل األقل عىل خطواٍت ستِّ مسافَة استغرق
وجِهه تعبري بسبب ذلك كان وسواءٌ التأثر.» عليهما يظهر أال الطبيعي غري «من
السكرتري أمام السيدتني هاتني عن بالحديث أنني شعرُت نفسه، الردِّ لطبيعة أو وقتها،
ُ أطأ بأخرى أو بطريقٍة كنت الراحل، ليفنوورث السيد لدى عمل الذي والرزين السمج
راقيتني امرأتنَي كانتا أنهما قبُل من عنهما سمعت قد كنُت وإذ باملخاطر. محفوفًة أرًضا
رؤيتي عند َعداء الصُّ سُت تنفَّ ولهذا، حالهما. عن به علمُت ما مطلًقا ني يرسَّ فلم ا، جدٍّ

تقرتب. أفنيو فيفث لشارع متجهًة عربًة
سنركبها.» التي العربة ذي هي ها آخر. لوقٍت حوارنا «سنُرجئ له: قلت

املوضوع هذا بشأن تواصل أيَّ أن لنا تبنيَّ ما رسعان بداخلها، جلسنا حاَلما لكن،
وجدُت ليفنوورث، السيد عن أعرفه ما استحضاِر يف الوقَت مستغالٍّ لهذا، مستحيًال. كان
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ليفنوورث قضية

ضخمة ثروٍة ذو متقاعد تاجٌر أنه حقيقة مجرد يف تنحرص كانت به معرفتي حدود أن
منزله يف كنفه إىل ضم قد كان ُصلبه، من أبناء له يكن لم وألنه رفيعة، اجتماعية ومكانة
كنت أنني املؤكد ومن له. الرشعية الوريثَة أُعِلنَت قد منهما واحدٌة وكانت شقيَقيه، ابنتَي
كتابته بواقعة مثاًال معطيًا أطواره، غرابة عن يتحدث قبُل من فييل السيد سمعت قد
الحياة يف عاداته عن لكن تماًما؛ منها األخرى وإقصاء شقيَقيه ابنتَي إحدى لصالح وصيًة

يُذَْكر. شيئًا أعرف لم عام، بوجٍه بالعالم وعالقته
يل أُتيح قد كان وبالكاد هناك، إىل وصلنا عندما املنزل أمام كبري حشٌد يوجد كان
الحشد َفني تلقَّ عندما عادي غري عمٌق وله شارَعني ناصية عىل منزًال كان أنه ملالحظة وقٌت
كان وإن نفيس، محرًِّرا العريضة. الحجرية الدرجات قاعدة إىل الكلمة بمعنى وحمَلني
أنه يبدو ما عىل ظنَّا اللذَين الجزار، وصبيِّ األحذية ماسح َلجاجِة بسبب الصعوبة، ببعض
وبحظٍّ الدرجات، أصعد أخذُت املنزل، داخل إىل التسلُّل يف ينجحان قد بذراعي بتشبُّثِهما
انفتح ُعجالة. يف الجرس عىل ضَغطُت ثم جانبي، إىل السكرتري وجدُت تعليله يمكن ال جيد

مدينتنا. يف املباحث رجال أحد هو عليه تعرَّفت وجٌه وظهر الفور، عىل الباب
جرايس!» «سيد صحت:

أغلق ثم املنزل، إىل بهدوءٍ وأدخَلنا ريموند.» سيد يا ادخل، بشخصه. «هو أجابني:
ويرمق يده يمدُّ وهو قال بالخارج. أملُه خاب الذي الحشد وجه يف صارمٍة بابتسامٍة الباب

هنا.» برؤيتي تُفاَجأ لم أنك «أعتقد عينه: بطْرِف رفيقي
الشابَّ أُقدِّم أن الواجب من أنَّ أتَْت، أين من أعرف ال فكرٌة أتَتْني ثم «ال.» أجبتُه:
اسمك.» أعرف ال لكني معذرًة، … السيد … السيد إليك م «أقدِّ فأردفُت: بجانبي، الواقف
السيد بالراحل الخاص «السكرتري أضيف: بأن سارعت ثم رفيقي. من مستفًرسا ذلك قلُت

ليفنوورث.»
سيدي.» يا عنك، يسأل الوَفيَات محقق كان السكرتري! «آه، : ردَّ

إذن؟» هنا، الوفيات ق «محقِّ
اللحاق يف ترغب هل الجثة؛ ملعاينة األعىل إىل لتوِّها امُلحلَّفني هيئة صعَدت «أجل،

بهم؟»
الشابتنَي. السيَدتنَي إىل العون يد أمدَّ أن أمِل عىل فقط جئُت رضوريٍّا. هذا ليس «ال،

موجود.» غري فييل فالسيد
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شأن ذات قضية

بالضبط. كذلك وهي منك. تُفلت تدَعها أالَّ ويجب ذهبية فرصة أنها «وظننَت فقال:
الواجب فمن بارزة، قضيًة ستصبح بأنها تُبرش القضية أن وبما اآلن، هنا دمت ما لكن،
ِثق ولكن تفاصيلها. بكل تُِلمَّ أن يف ترغب قد صاعًدا، شابٍّا محاميًا بصفتك أنك، أظن أن

لألمور.» الشخيص تقديرك يف
«سأصعد.» وقلت: باالشمئزاز. شعوري عىل ألتغلَب جهًدا بذلُت

إذن.» اتبعني «حسنًا،
لهذا، ألسفل، تتجُه املحلَّفني هيئة سمعُت لم، السُّ قدمي وطئَت أن بمجرد لكن
أن قبل وقتًا ولبثُت والجلوس، االستقبال غرفتَي بني فجوة إىل جرايس السيد مع تراجعُت

أعلِّق:
رسقة.» حادَث األمر يكون أن املستبَعد من إنه الشاب «يقول

«فعًال!» بجانبه: الباب مقبض عىل عينَيه مثبِّتًا أجاب
«… يشء أي اختفاءُ يُالَحظ لم «إذ

صحيح.» اليوم؛ هذا صباَح الغلق محكمَة كلُّها ُوِجَدت املنزل أقفال «وألن
موجوًدا كان القاتل أن بد ال الحالة هذه «يف مرتجًفا: أضفُت ثم بذلك.» يُخربني «لم

الليل.» َطوال املنزل يف
الباب. مقبض صوَب نظره موجًها غامضة، ابتسامًة جرايس السيد ابتسم

مريًعا!» األمر «يبدو ِصحت:
الباب. ملقبض ٌه موجَّ ونظُره جبينه جرايس السيد قطَّب

رفيًعا شخًصا يكن لم املباحث، رجل جرايس، السيد إن أقول أن يل اسمحوا وهنا
شخًصا جرايس السيد كان النقيض، عىل تَرْوا. أن ، شكٍّ بال عون، تتوقَّ كما ثاقبتنَي بعيننَي
وإذا عليك. حتى تستقرَّان وال بتاتًا، ثاقبتنَي تبدوان ال بعيننَي نفسه، من واثًقا بدينًا،
أو َمزهريٍة مثل بجواره؛ التافهة األشياء بعض عىل دائًما تقع آخر، مكاٍن أيِّ عىل استقرَّت
فيُودِع ثقته، عىل تستحوذ كانت األشياء هذه مثل أن يبدو ما عىل ِزر. أو كتاٍب أو ِمْحربة
ترينيتي، كنيسة كربِج نظره يف تكون قد بك، يتعلَّق فيما لكن استنتاجاته، خالصَة فيها
جرايس، السيد كان إذن، اللحظة هذه ويف بأفكاره. أو به تربطك قد صلٍة كلَّ يخص فيما

الباب. بمقبض وثيقٍة صلٍة عىل أْرشُت، أن سبق كما
مريًعا!» األمر «يبدو كرَّرت:
ي. ُكمِّ يف الزرِّ إىل برصه حوَّل
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ليفنوورث قضية

أخريًا.» خاٍل املكان «تعاَل، وقال:
«سيد وقال: الُعلوية. لم السُّ بسطة عند ف توقَّ لكنه السلَّم، وصعد الطليعة، يف سار
عىل يعتمد يشءٍ كل القضية، هذه يف لكن عميل، أرسار عن كثريًا التحدَث أعتَد لم ريموند،
اعتيادي؛ مجرٍم مع هنا التعامل بصدِد لسنا البداية. من الصحيح الخيط بطَرف اإلمساك
قد شيئًا تماًما الخربة محدوُد عقٌل بالبداهة يلتقُط قد وأحيانًا باألمر. قام قد عبقريٌّ فثَمة
أن يجب َمن أني فتذكَّر كهذا، أمٌر حدث إْن عاليًا. تدريبًا املدرَّبة العقول أذكى عن يغيُب
شأن، ذاَت قضية ستُصبح هذه ألن إيلَّ. تعاَل ولكن وهناك، هنا للتحدث تذهب ال تُخربه.

هيا.» واآلن، شأن. ذات قضية انتبه،
السيدتنَي؟» عن ماذا «ولكن

نحٍو عىل متماسكتان لكنهما تأكيد، بكل حزن حالِة يف باألعىل؛ غرفتَيهما يف «إنهما
بالدخول. إيلَّ وأشار ودفعه الباب، نحو تقدَم ثم سمعت.» كما ذلك، كل مع مقبول

فشيئًا، شيئًا املكاَن عيناي ألَفت بعدما قليل، بعد ولكن للحظٍة، مظلًما يشءٍ كل كان
املكتبة. يف كنَّا أننا وجدُت

تحديًدا.» البقعة هذه وعىل الغرفة هذه يف فيه، عليه ُعثر الذي املكان هو «هذا قال:
سميك أخرض صويف بنسيٍج مغطَّاة منضدة حافِة عىل يده وضع األمام، إىل سار أن وبعد
املنضدة بنفسك ترى «كما قال: ثم بها. الخاصة الكرايسِّ مع الغرفة منتصف تَشَغل كانت
غرفٍة إىل يؤدِّي ضيق، ممرٍّ عتبة أمام ف وتوقَّ األرضية، وَعَرب مبارشًة»، الباب مواجهة يف
كان وبالتبعية الكريس، هذا عىل جالًسا القتيل عىل ُعِثر أنه «وبما وأضاف: نهايته. يف
هنا ِلنُقل، متوقًفا، طلقته، ليُسدِّد الباب مدخل عرب تقدَّم القاتل أن بد فال للممر، ظهره
قدٍم نحَو تبعد السجاد، يف معينٍة بقعٍة عىل بثباٍت قَدمه جرايس السيد وضع ثم تقريبًا.»

آنًفا. ذُِكَرت التي العتبة عن
«… «ولكن قائًال: بمقاطعته أرسعت

بأن يتكرَّم أن دون ومن املوقف.» دَرسنا لقد «لكن». تقول ألن مجال «ال صاح:
املذكور. املمرِّ يف َمني وتقدَّ أمامي، رسيًعا وسار الحال، يف استدار املوضوع، يف ع يتوسَّ
نبيذ، «ِخزانة املمر: عرب باستعجاٍل نسري بينما آلخر جانٍب من بيَديه يلوح وهو رشح،
ليفنوورث السيد «غرفة بقوله: كالمه واختتم مناشف»، رفُّ غسالة، مالبس، ِخزانة

الرحبة. الغرفُة تلك أمامنا انفتَحت إذ الخاصة»؛
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شأن ذات قضية

التايل: املخطط إليكم القضية، هذه بتفاصيل املهتمني ألولئك

ا�كتبة

١
٢

٣

٤
٥

غرفة النوم

باب

الردهةباب

(٥) منضدة الحالقة(٤) الرسير(٣) ا�مر(٢) الكريس(١) منضدة ا�كتبة

لذلك املفزعة املروِّعة الجثة ترقد هنا أنه إذن بد ال الخاصة! ليفنوورث السيد غرفة
ثقيلة، بستائَر محاًطا كان الذي الرسير نحو تقدمُت يُرَزق. حيٍّا باألمس كان الذي الرجل
كاشًفا يدي، قبضِة من جرايس السيد سحبها وعندئٍذ مكانها، إىل ألُعيدها يدي ورفعت

إراديٍّا. ال فانتفضت الوسادة، عىل يرقد طبيعته عىل مطمنئٍّ هادئ وجٍه عن
مؤخرة يف ع املروِّ الجرح عن تكشف بطريقة الجانبنَي أحد إىل الرأس يُدير وهو علَّق
الحياَة تنتزع كهذه فتحٌة تتغري. لم َمالمحه أن لدرجة ا جدٍّ مفاجئًا موته «جاء الجمجمة:
أصاب َمن هو يكون أن املستحيل من بأن الجرَّاح سيُقنعك إنذار. سابِق دون املرء من

عمدي.» قتٍل حالُة هذه بها. نفَسه
جانب يف مبارشًة يل مواِجه باٍب عىل عيني وقَعت وحينها مذعوًرا، برسعة تراجعُت
قد كنا الذي املمرِّ باستثناء الغرفة، من الوحيد املخَرج أنه بدا الردهة. ناحية الحائط
هذا من دخل قد القاتُل كان إذا عما أتساءل أن من نفيس أمنَع أن أستطع ولم منه، دخلنا
الحَظ أنه يبدو الذي جرايس، السيد لكن مبارشة. غري بطريقٍة املكتبة إىل ليصَل الباب
التساؤل عن يُجيب وكأنه بالتعليق، بادَر النجفة، عىل مسلًَّطا كان نظره أن مع نظرتي،

وجهي: عىل باديًا كان الذي
أن يمكننا ال ال؛ وربما الطريق ذلك من أتى قد يكون ربما الداخل؛ من ُمقفًال «ُوجد

ذلك.» نزعَم
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قد يكن «لم علَّقُت: يٌد، به تعبث ولم مرتبًا كان الرسير أن اللحظة تلك يف مالحًظا
بعُد؟» النوم إىل خَلد

يكون ألن للقاتل كاٍف وقٌت هذا ساعات. عرش منذ وقَعت الفاجعَة هذه أن بد ال «ال؛
الطوارئ.» لكلِّ وتأهب املوقف دَرس قد

تشك؟» فيمن «القاتل؟ هامس: بصوٍت قلُت
إصبعي. يف الخاتم إىل بفتوٍر نظر

وبعد «. أستدلَّ أن بل أشك، أن اختصايص من ليس بعينه. أحٍد يف وليس الجميع، «يف
الغرفة. خارج إىل قادني السابق وضعه إىل الستار أسَدل أن

يف جامحة برغبٍة شعرُت اللحظة، تلك يف جاريًا الوَفيَات محقق تحقيُق كان وإذ
عن غائٌب فييل السيد بأن السيدتني يُخرب أن جرايس السيد من طلبُت ولهذا الحضور؛
املوقف هذا يف إليها تحتاجان قد مساعدة أيَّ لهما ألقدِّم منه بدًال جئُت وأنني املدينة،
الكثريين األشخاص بني وجلسُت باألسفل، الواسعة الجلوس غرفة إىل وتوجهت املفِجع،

هناك. املجتِمعني
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الثاني الفصل

الوَفَيات حتقيقحمقق

ضخم. مجلٍد من يرد ما تفصيٍل عىل يدلُّ الذي الصغري الرسم

يونس] الحميد عبد د. [ترجمة وكريسيدا» «ترويلوس مرسحية

النوافذ من فجأًة عيلَّ انهال الذي الضوء فيض أثر من ذاهًال جلسُت معدودة، لدقائق
التأثري يف أخذَت أمامي املشهد يف بشدٍة املتباينَة العنارص أن إىل نظًرا ثم، امُلفتَّحة؛ الكثرية
كنت الذي الشخصية بازدواج ذاتَه اإلحساس يُشبه ملا أتعرَّض نفيس وجدُت وعيي، عىل
وكأنني بدا الوقت، ذلك يف إذ عني. ُرغًما اإليثري استخدام بعد سنواٍت منذ له تعرَّضت قد
األحداث من مختلفني سياقني ويف مختلفني، مكاننَي يف نفِسه: الوقت يف حياتنَي أعيش
وأثاثه الفخم، املنزل األفكار؛ من متضاربتني سلسلتني بني مشتتًا كنُت اآلن لذا الجارية؛
املوسيقية ونوتته املفتوح، البيانو يف تجلَّت كما أمس، يوم حياة من قليلة وملحات األنيق،
استحوذ ما بقدر كلِّه انتباهي عىل مستحِوذًا ذلك وكان سيدة، بمروحة مكانها يف املثبتة

حويل. مجتِمعني كانوا الذين والضجرين املتباينني األشخاص حشد مظهُر عيلَّ
كانت إذ فيها؛ كنُت التي للغرفة العاديِّ غري البهاء يف يكمن هذا أسباب أحد لعل
لكنني الرخام. وبريَق الربونز، وتألَق الساتان، أقمشة ملعاَن مكان كل يف تُصادف العني
لوحٍة يف التصوير وبراعة قوَة كان الرئييس السبب أن يف الظن إىل أكثَر أميُل ذلك رغم
وشاعرية يكفي، بما بديعة بديعة، لوحة يل. املقابل الحائط عىل مواجهتي يف كانت بعينها
تُصور أيًضا، بسيطة كانت املثالية: إىل نزوًعا امني الرسَّ أكثِر خيال إىل تَْرقى ألن يكفي بما
اإلمرباطورية عهد إىل يرجع زيٍّا مرتديًة العينني، زرقاء الشعر، شقراء َلعوبًا شابة امرأة
يتبعها، شخٍص نحَو كتفها فوق من الخلف إىل وتنظر خشبي، ممرٍّ يف واقفة األوىل،



ليفنوورث قضية

الوديعتني عينَيها زوايا يف القدِّيسني براءة تماًما يُشبه ال يشء من ملسٌة بها كان لكن
يف متفردة بُهويٍة انطباًعا أعطتني أنها لدرجة األطفال، شفاَه تُشبهان اللتنَي وشفتَيْها
الشعر ة وقصَّ تقريبًا، اإلبَْطني أسفل من املنسدل بخرصه املفتوح، الفستاُن لوال الحياة.
حقيقية شخصية صورة َلَحسبتها وكتفيها، رقبتها جمال وإبداع الجبني، عند القصرية
ابنتَي من واحدًة أنَّ فكرة من أتخلَص أن عن عجزُت عندئٍذ، املنزل. سيدات من لواحدة
الشقراء هذه عينَي من أعىل من إيلَّ تتطلَّع االثنتان، تكن لم إن ليفنوورث، السيد شقيَقي
أوصايل إن حتى تام بوضوح التخيُل هذا عيلَّ أَثَّر الزاجرة. ويِدها الفاتنة بنظرتها الجذابة
وقع بما تدري الساحرة املخلوقة هذه كانت إن وتساءلُت أنظر، كنت بينما قليًال ارتعَدت
مبتسمًة هناك تقَف أن لها فكيف تدري، كانت وإن السعيدة؛ أمِس ليلة منذ املنزل هذا يف
الرجال من الصغري الحشد أراقب كنُت أنني إىل فجأًة انتبهُت حينها هكذا، ُمغرية ابتسامة
وجه وأن انتباهي؛ جذب قد الغرفة يف آخر يشءٌ ثمة يكن لم وكأنه تام باندماج حويل من
ذهني يف انطبَع قد وكبرية، صغريٍة لكل وانتباٍه حاد، بذكاءٍ يتمتع الذي الوَفيات، محقق
لوجِه نبًال واألكثر األوضح املالمح مثل أو الرائعة، اللوحة هذه صاحبة وجه مثل تماًما
عىل القرمزية يات الدالَّ ذات النافذة من ناعم بجمال تشعُّ التي اإلغريقية، سايكي منحوتة
أمامي، عوا تجمَّ الذين املحلَّفني هيئة ألعضاء املتباينة الوجوه مالمح وحتى أجل، يمينه؛
الذين املضطربني للخدم املرتجفة والهيئات مميزة؛ وغري عاديًة وجوًها أغلبها كان والتي
الرثَّة، واملالبس الشاحب الوجه ذي للصحفي األبشع واملظهر بعيد؛ ركٍن يف احتشدوا
كل كان بالفزع؛ أصابني حتى كالغول بنهٍم يكتب كان والذي صغرية منضدة إىل الجالس
املحيطة األشياء كبهاء تماًما أمامي االستثنائي املشهد من يتجزَّأ ال جزءًا ذاته حد يف ذلك

والالواقعية. النشاز من كابوًسا ذلك كلِّ وجود جعلت التي بي
قد أكن لم عيلَّ. غريبًا يكن لم أنه الحظُّ شاء الوفيات. محقق إىل أرشُت أن سبق
أعرفه. كنُت الحقيقة، يف مرة؛ من أكثَر حديٌث بيننا دار قد كان بل فحسب، قبُل من رأيته
قدرٌة ولديه عادية، غري أملعيَّة ذو رجل بأنه عموًما معروًفا وكان هاموند، اسمه كان
القدِر وبهذا الالزمتنَي. والرباعة باملهارة الصعبة، القضايا يف جيد تحقيق إجراء عىل فائقة
التحقيق بهذا عليه، أكون أن محتمًال كان كما باألحرى أو عليه، كنت الذي االهتمام من
محقُق معنا يكون أن يف املتمثِل السعيد حظِّنا عىل نفيس أُهنئ أن إال أملك لم تحديًدا،

الذكاء. بهذا وَفيات
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الوَفيَات محقق تحقيق

جميَع كثريًا يُشبهون ألفتُهم، كما كانوا، فقد له، التابعِة املحلَّفني هيئة أعضاء عن أما
من عشوائيٍّا عليهم يقع االختيار كان وإذ مماثًال. طابًَعا تحمل التي األخرى الهيئات
نفس كبري حدٍّ إىل لهم كان فقد أفنيو، وسيكس فيفث مثل شوارع من لكن الشوارع،
ركاب من يكونوا أن يُصادف فيمن تُرى قد التي الخلق ودماثة املتوسط الذكاء مظهر
عليه بدا جميًعا بينهم من فقط واحًدا أن الحظت وبالفعل، مدينتنا. يف العربات إحدى
عىل ُحِملوا أنهم عليهم فبدا الباقون أما حقيقيٍّا؛ تحرِّيًا باعتباره التحري بهذا االهتماُم

واالستياء. الشفقة يف املتمثلتنَي العادي الرجل غريزتَي بدافِع واجبهم تأدية
استُدعي َمن أول سيكس، ثريتي شارع من املعروف الجراح ذلك ماينرد، الطبيب كان
من أنه إىل ونظًرا القتيل. رأس يف ُوِجد الذي الُجرح بطبيعة شهادته ت اختصَّ الشهود. من
ملخٍص إعطاء يف سأرشع روايتنا، يف عَرضها التي الحقائق بعض أهمية تثبت أن املحتمل

قاله. عما
الخدم أحُد بها استدعاه التي والطريقة عنه، التفاصيل ببعض مالحظاته استهلَّ
عىل راقًدا املتوىفَّ وجد وصوله، عند بأنه، اإلفادة إىل متطرًقا حديثه وتابع املنزل، إىل
عن الناتِج الُجرح حول متجلًطا الدُم وكان الثاني، بالطابق األمامية الغرفة يف رسيٍر
من جليٍّا، كان كما هناك، إىل ُحِمل قد كان بعدما الرأس؛ مؤخرة يف مسدس رصاصة
الجثة، يف اكتُشف الذي الوحيد الجرَح هو ذلك وكان بساعات. وفاته بعد املجاورة الغرفة
كانت املحلَّفني. هيئة إىل عندئٍذ وسلَّمها واستخرجها الرصاصة عىل عثر فحصه، وبعدما
يف وأصابت األعىل، إىل بميٍل ومرت الجمجمة، قاعدة اخرتقت أن بعد الدماغ، يف مستقرًة
للدماغ الرصاصة اخرتاق أن واعترب الفوري. املوت يف متسببًة املستطيل، النخاَع الحال
لكن فحسب، فوري موٍت إىل تؤدَي لن ألنها باملالحظة؛ جدير أمٌر الغريبة الطريقة بهذه
موضع منطلق من ذلك، عىل عالوًة اإلطالق. عىل للجسد حركة أي دون موٍت إىل أيًضا
َمن هو الرجل يكون أن بجالء املستحيل من كان سَلَكته، الذي واالتجاه الرصاصة ثقب
تماًما تُثبت باإلصابة املحيط الشعر حالُة تكن لم وإن حتى نفسه، عىل الرصاصة أطلَق
ذلك، عىل عالوة أقدام. أربع أو ثالث مسافة تبعد نقطٍة من أُطِلَقت الرصاصة أن حقيقة
أن بد ال أنه واضًحا كان الجمجمة، الرصاصُة بها اخرتَقت التي الزاوية االعتبار يف باألخذ
خالٌف ثَمة يكون أن يمكن ال حقيقٌة وهي اللحظة، تلك يف فحسُب جالًسا يكن لم املتوىفَّ
حتى ألنه األمام. إىل رأَسه يُميل أن استلزم ما عمٍل يف مندمًجا كان أنه بد ال بل عليها،
التي هنا، الواضحة بالزاوية معتدٍل وضع يف جالس رجٍل رأس تخرتق أن لرصاصٍة يمكَن
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االنخفاِض شديد مستًوى يف املسدس يُحمل أن الرضوريِّ من يكون لن درجة، ٤٥ قياسها
حالة يف كما األمام، إىل ا جدٍّ منحنيًا الرأُس كان إذا ولكن غريبة؛ وضعية يف وإنما فحسب،
أن سهولة بكل يمكنه طبيعي، نحٍو عىل مثنيٌّ ومرفقه مسدًسا يحمل رجًال فإن الكتابة،

امُلالَحظة. بالزاوية الدماغ صوَب رصاصة يطلق
كان أنه بدا املتوىفَّ بأن أجاب ليفنوورث، السيد لجثمان الصحية الحالة عن وبسؤاله
يتكلَّم أن بُوسعه يكن لم املعالج، طبيبَه يكن لم ألنه ولكن وفاته، وقَت جيدة حالة يف
أعضاء أحد مالحظة عىل ا وردٍّ الفحص؛ من املزيد دون النقطة هذه عن قاطعٍة بطريقٍة
أي يف الواقع يف أو األرض، عىل ُملًقى سالٍح أو مسدٍس أي يَر لم أنه ذكر املحلَّفني، هيئة

ذكرهما. السالف الغرفتنَي من أيٍّ يف آخر موضٍع
املنضدة موضع إىل استناًدا أنه وهو ذلك، بعد به أدىل ما أيًضا أضيَف أن يُمكنني
أن بد ال املوقف، فرضها التي الرشوط يستويفَ حتى القاتل، فإنَّ وراءه، والباب والكريس
أيًضا، آخره. يف التي الغرفة إىل املؤدي املمرِّ عتبة نطاق، يف فقط أو عىل، وقف قد يكون
من وهذا حلزونيٍّا، ُمَحزَّزة ماسورة من وأُطِلَقت الحجم، صغريَة كانت الرصاصة أن بما
الضحيَة أن واضًحا له بدا والجلد، للعظام اخرتاقها أثناء لالنحراف ُعرضًة يجعلها ثَمَّ
االستنتاج وأن صوبه؛ يتقدَّم قاتلُه كان عندما يُديَره أو رأسه يرفَع أن حتى يُحاول لم
كان إما غرفته يف األقدام وقِع صاحب وجود وأن معهوًدا، كان األقدام وقع أنَّ هو املفزَع

ًعا. متوقَّ أو معروًفا
موضوعًة كانت التي الرصاصَة الوَفيات محقُق التقط الطبيب، شهادة انتَهْت بعدما
رصاص قلم أخرج ثم فيها؛ نًا متمعِّ أصابعه بني يُقلِّبها أخذَ وللحظٍة أمامه، املنضدة عىل
وأوعَز جانبه، إىل ضابًطا واستدعى ورقة، عىل خطَّني أو خطٍّا عجالٍة يف ورسم جيبه، من
للحظة فيها ونظر بالورقة، الضابط أمسك منخفضة. صوٍت بنربِة التعليمات ببعض إليه
ثم األمامي، الباب من مقربٍة عىل أصبح بُرهٍة، بعد الغرفة. وغادر قبعته التقَط ثم م، بتفهُّ
الشارع. يف ظهوره عن بالخارج الشوارع أطفال من حشٍد من صادرة تحيٍة صيحُة دلَّت
الشارع. لناصية الكامل املشهد أرى أن بُوسعي كان فيه، جالًسا كنُت الذي املكان ومن
مرسًعا، فيها ركب ثم أجرة، عربة إىل يشري هناك، واقًفا الضابط ورأيت الخارج، إىل نظرت

برودواي. شارع اتجاه يف واختفى
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واالستنتاجات احلقائق

الدماء، أحرم استُبيح هنا عليه. يقدر ما بأشنع الدماء شيطان أتى هنا
السيد. حياة منه فأخرجت املقدس، الهيكل أبواب وُحطِّمت

مطران] خليل [ترجمة «مكبث» مرسحية

عرب مذكرًة يُراجع الوفيَات محقَق وجدت فيها، كنت التي الغرفة إىل انتباهي حولُت عندما
للغاية. جذابة ذهبية نظارة

هنا؟» الخدم رئيس «هل سأل:
من وخرج الزاوية، يف الواقفني الخدم مجموعة وسَط اضطراٌب حدث الفور عىل
ما، نوًعا بنفسه إعجابه الوقت نفس ويف ذكائه، عن تنمُّ هيئة ذو أيرلندي رجٌل بينهم
شاربه عىل عينيَّ وقَعت أن بعد نفيس يف قلت املحلَّفني. هيئة أعضاء أمام ماثًال وقف ثم
من حاٍل بأيِّ يكن لم أنه مع وقوًرا، كان الذي اإلصغاء وتعبرِي الثابتتنَي، وعينيه الدقيق،
نموذجي.» شاهٌد أنه األرجح عىل سيثبت نموذجي، خادٌم هو ها «أها، متواضًعا: األحوال
وكان النواحي، كل من نظرٍي بال الخدم، رئيس توماس، كان إذ ذلك؛ يف مخطئًا أكن ولم

ذلك. يُدرك
لديه، ترك أنه بدا الذي الخدم، رئيس استجواب يف الوَفيات محقق بدأ تردٍد دوِن من

مماثًال. إيجابيٍّا انطباًعا الغرفة، يف الحارضين جميع لدى ترك مثلما
يل؟» قيل كما دوجرتي، توماس اسمك «هل

سيدي.» يا «أجل،
الحاليَّة؟» وظيفتك يف تعمل وأنت متى منذ توماس، يا «حسنًا،

سيدي.» يا اآلن، حتى سنتني أمضيُت أنني بد «ال
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ليفنوورث؟» السيد جثة اكتشف شخص أوُل أنت «هل
هارويل.» والسيد أنا سيدي، يا «أجل،

هارويل؟» السيد هو «وَمن
الذي الشخص سيدي؛ يا ليفنوورث، للسيد الخاص السكرتري هو هارويل «السيد

مكاتَباته.» أمر يتوىلَّ كان
األمر؟» هذا اكتشفَت الليل أو النهار من وقت أيَّ واآلن، ا. جدٍّ «جيد

الثامنة.» الساعة حوايل اليوم، لهذا الباكر الصباح يف سيدي، يا «مبكًرا،
ذلك؟» كان «وأين

شعرنا ألننا عنوًة؛ دخلنا ليفنوورث. السيد نوم بغرفة امللحقة سيدي، يا املكتبة، «يف
اإلفطار.» عن لتغيُّبه بالقلق

موصًدا؟» كان الباب أن إذن يعني هذا هل عنوة؛ «دخلتُما
سيدي.» يا «أجل،
الداخل؟» «ِمن

ِمفتاح.» بالباب يكن فلم ذلك؛ أخمن أن يُمكنني «ال
البداية؟» يف عليه عثرتما عندما راقًدا ليفنوورث السيد كان «أين

وكان غرفته، منتصِف يف الكبرية املنضدة إىل جالًسا كان سيدي. يا راقًدا، يكن «لم
يديه.» عىل ورأسه األمام، إىل محنيٍّا وكان النوم، غرفة باب مواجهة يف ظهره

يرتديها؟» كان التي املالبس «ما
املاضية.» الليلة املائدَة غادر حني كان مثلما تماًما سيدي، يا العشاء، مالبس يف «كان

رصاع؟» وقوع عىل أدلة أيُّ الغرفة يف توجد كانت «هل
سيدي.» يا «ال،

املنضدة؟» أو األرض عىل مسدس أي يوجد كان «هل
سيدي.» يا «ال،

رسقة؟» محاولُة ثمة كان أنه تظن أن إىل يدفعك سبب أي يوجد «هل
جيوبه.» يف ومحفظته ليفنوورث السيد ساعة كانت سيدي. يا «ال،

«السيدتان أجاب: الواقعة، اكتشاف وقت املنزل يف كانوا َمن يذكر أن منه ُطلب عندما
ومويل الطاهية، وكيت هارويل، والسيد إلينور، واآلنسة ليفنوورث ماري اآلنسة الشابتان:

وأنا.» العلوي، الطابق عن املسئولة الخادمة
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املنزل؟» يف وجودهم املعتاد األفراد هم «هل
سيدي.» يا «أجل،

ليًال؟» املنزل باب غلُق مهمته َمن أخِربني «واآلن،
سيدي.» «أنا،

املاضية؟» الليلة كاملعتاد أوصدتَه «هل
سيدي.» يا «فعلت،

الصباح؟» هذا فتَحه «َمن
سيدي.» «أنا،

وجدتَه؟» «كيف
تركتُه.» «مثلما

موصد؟» غري باب حتى أو نافذة توجد تكن ألم «عجبًا،
سيدي.» يا «ال،

أن فبديهية األرض. عىل سقَطت إن إبرٍة رننَي تسمع أن يمكنك كان اللحظة تلك يف
بَدت الصباح، يف فتحه جرى حتى األقل عىل املنزل، غادر قد يكن لم كان، أيٍّا القاتل،
أستطع لم مسبًقا، الحقيقة هذه إىل والنتباهي جميًعا. تفكرينا شَغَلت نقطًة كانت أنها
وتحركُت أمامي؛ ُعِرض قد األمِر هذا لكون االنفعال من بقدٍر الشعور من نفيس أمنَع أن
خفية داللة عن بحثًا صه أتفحَّ وأخذُت رؤيتي، نطاق يف الخدم رئيس وجه أجعل حتى
الصدق لكنَّ واجبه. أداء يف ما إخفاًقا يُخفي حتى القاطعة الطريقة بتلك تكلم أنه عىل
الغرفة يف الحارضين جميع من الرتكيز نظرة واحتمل راسًخا، كان وجهه عىل البادَي

كالصخر. بجمود
أجاب: الحياة، قيد عىل ليفنوورث السيد فيها رأى التي األخرية املرة عن اآلن وبسؤاله

املاضية.» الليلة عشاء «يف
بعدها؟» بعضكم رآه هل «لكن،

العارشة الساعة يف متأخر وقٍت يف رآه إنه يقول هارويل السيد سيدي، «أجل،
مساءً.» والنصف

املنزل؟» هذا يف تُقيم غرفة أي «يف
القبو.» يف صغرية غرفة «يف

اآلخرين؟» املنزل أفراد باقي ينام «وأين
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والسيد الخلفية، الكبرية الغرف يف السيدتان سيدي؛ يا الثالث، الطابق يف «أغلبهم
األعىل.» يف تنامان الخادمتان الواجهة. يف صغرية غرفة يف هارويل
ليفنوورث؟» السيد مع نفسه الطابق يف أحد يوجد يكن «لم

سيدي.» يا «ال،
فراشك؟» إىل أويت ساعة أي «يف

مساءً.» عرشة الحادية الساعة نحو يف أظن «حسنًا،
بعده؟» أو الوقت ذلك قبل سواءٌ املنزل يف ضوضاء أيَّ سمعت أنك تتذكر «هل

سيدي.» يا «ال،
لك؟» مفاجأًة كان اليوم هذا صباح اكتشفتَه ما أن يعني «هذا

سيدي.» يا «أجل،
استطرد الواقعة، تلك الكتشاف تفصيًال أكثَر رسًدا يُقدم أن ذلك بعد منه ُطِلب بعدما
إال يُرام ما عىل تكن لم األمور أن يف املنزل يف من جميع ساوَر شكٌّ ثَمة يكن لم إنه قائًال
الخاص الجرس دق عندما اإلفطار مائدة إىل الحضور عن ليفنوورث السيد تغيَّب أن بعد
أخذت أن بعد ولكن يشء، أي بفعل وا يهمُّ أن قبل الوقت بعَض انتظروا حينئٍذ حتى بذلك.
الغرفة غادرت وأخريًا إلينور، اآلنسة قلق ازداد يأتي، أن دون تمر األخرى تلو الدقيقة
شديد، ذعٍر أماراُت وعليها وجيزة مدة بعد عادت لكنها األمر، ما وترى ستذهب إنها قائلًة
عندئٍذ، منه. ردٌّ يأتها لم لكن حتى، عليه ونادت عمها، غرفة باب طرقت قد إنها قائلًة
فتحا موَصدان، أنهما وجدا وإذ البابنَي، فتح وحاوال ألعىل مًعا هارويل والسيد هو صعد
وكان بالفعل، ذلك قبل قال كما ليفنوورث، السيد من اقرتبا وعندئٍذ عنوًة، املكتبة باب

ميتًا. املنضدة إىل جالًسا
«والسيدتان؟»

عليها.» مغشيٍّا إلينور اآلنسة وسقطت الغرفَة ودخلتا األعىل إىل بنا لحَقتا «آه،
اسمها؟» هذا أن أظن ماري، اآلنسة «واألخرى،

أُالحظ.» فلم إلينور، اآلنسة إلفاقة املاء بإحضار منشغًال كنت عنها؛ يشءٍ أي أتذكر «ال
املجاورة؟» الغرفة إىل ليفنوورث السيد حمل قبل الوقت من مر كم «حسنًا،

ملس أن بمجرد ذلك وكان وعيها، إلينور اآلنسة اسرتدَّت إن ما تقريبًا، الفور «عىل
شفتَيْها.» املاء

موضعها؟» من الجثة نقل اقرتح الذي «َمن
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عليها نظرًة وألقت ناحيتها اتجَهت حتى قدميها، عىل وقَفت إن ما سيدي. يا «هي،
وأن الداخل إىل نحملها أن وأمرتنا هارويل، والسيد أنا نادتني ثم أوصالُها، فارتعدت

فعلناه.» ما وهو الطبيب، إلحضار نذهب وأن الرسير عىل نضَعها
األخرى؟» الغرفة إىل دخولكما عند معكما ذهبَت هل لحظة؛ «انتِظر

سيدي.» يا «ال،
تفعل؟» كانت «ماذا

املكتبة.» منضدة بجوار «بقيَت
تفعل؟» كانت «وماذا

يل.» مقابًال ظهرها كان أرى؛ أن أستطع «لم
هناك؟» فيها بقيَت التي املدة «ما
رجوعنا.» عند غادَرت قد «كانت

املنضدة؟» تركت «أتقصد
الغرفة.» «تركت

أخرى؟» مرًة رأيتها متى «همم!
نخرج.» كنا بينما املكتبة باب إىل أتت دقيقة. «بعد

يدها؟» يف يشء أي تحمل كانت «هل
رأيت.» ما حسب شيئًا تحمل تكن «لم

املنضدة؟» فوق من يشء أي اختفاء الحظَت «هل
لم يل. أهمية أي املنضدة تُمثل لم سيدي. يا ذلك، من ق التحقُّ يف مطلًقا أفكر «لم

فائدة.» بال ذلك أن أعرف كنت أني مع الطبيب، إىل الذَّهاب يف إال حينها أفكر أكن
خرجت؟» عندما الغرفة يف تركتَه «َمن

إلينور.» واآلنسة سيدي، يا ومويل سيدي، يا «الطاهية،
ماري؟» «واآلنسة

سيدي.» «ال،
الرجل؟» هذا إىل تُوجهها أسئلة أيُّ املحلَّفني هيئة لدى هل «حسنًا.

الجادة. املجموعة تلك من الفور عىل حركٌة صَدَرت
االنفعال عليه يبدو الوجه، نحيل رجٌل بذلك صاح أسئلة»، بضعة أطرح أن «أودُّ
رغبٍة عىل بشدة تدلُّ متوترة بطريقة جلسته يف متملمًال كان أنه الحظت قد كنت قليًال،

االستجواب. َسري مقاطعة يف اآلن، حتى مكبوتة كانت لكنها عارمة،
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سيدي.» يا الرحب، «عىل توماس: أجاب
ضخٌم رجٌل تردٍد دون الفرصة انتهز عميًقا، نَفًسا ليأخذ املحلَّف توقف حاملا لكن
لفت يف صاحبُه يرغب َجْهوري بصوٍت يسأل لكي يمينه عن يجلس كان شك، بال ومختال

االنتباه:
أن يمكن التي األَُرس من كانت هل عامني. منذ األرسة خدمة يف هنا تعمل إنك «تقول

مرتابطة؟» أرسة عليها تطلق
«مرتابطة؟»

الطويلة ساعته سلسلة املحلَّف ورفع جيدة.» عالقة بينهم تربط تعرف، كما ة، «متوادَّ
إجابة يان يتلقَّ أن حقهما من وهي هو وكأنه صدريته عرب معلقة كانت التي والثقيلة

ومدروسة. مناسبة
ذلك أسلوُب أثاره ربما إذ ارتياحه؛ عدم عن تنم حوله نظرة الخدم رئيس نظر

معرفتي.» حدود حسب سيدي، «أجل، قال: ثم الرجل.
هما؟» بعمِّ متعلقتنَي الشابتان السيدتان كانت «هل

سيدي.» «أجل،
باألخرى؟» «وإحداهما

ذلك.» أقول ألن أهًال لسُت ذلك؛ أظن أجل، «حسنًا،
ساعته سلسلة ولفَّ ذلك؟» خالف تظن أن إىل يدفعك سبب أي لديك هل ذلك! «تظن

انتباهه. يضاعف أن أراد مثلما انتباهها يُضاعف أن يريد وكأنه أصابعه حول
جسده شدَّ ثانيًة، سؤاله إعادة عىل امُلحاور أوشك إن ما ولكن لحظًة. توماس تردَّد

وأجاب: ما نوًعا ورسمي متكلٍَّف بأسلوب ألعىل
ال.» سيدي، يا «حسنًا،

يف رأيه إبداء عن امتنع الذي الخادم ظ تحفُّ قدَّر غطرسته، كل مع املحلف، أن بدا
لم أنه إىل يده من بتلويحة وأشار نفسه، عن راضيًا الخلف إىل تراجع ثم األمر، هذا مثل

قوله. يف يرغب مما املزيُد لديه يعد
به الخاص الكريسِّ حافة إىل سابًقا، إليه أرشنا الذي املنفعل، الرجل تقدم الحال يف

اليوم؟» هذا صباح املنزل فتحَت ساعة أيِّ «يف املرة: هذه تردد دون ولكن وسأل،
سيدي.» يا السادسة، الساعة نحو «يف

ِعلمك؟» دون الوقت ذلك بعد املنزل يُغادر أن أحد ألي يمكن «وهل
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كما فوًرا أجاب لكنه الخدم، من زمالئه إىل ارتياح بغري خاطفة نظرة توماس نظر
تحفظ: دون من إجابتُه كانت لو

دون صباًحا السادسة الساعة بعد املنزل هذا يُغادر أن أحد ألي يمكن أنه أظن «ال
وأما النهار، وَضح يف الثاني الطابق نوافذ من أحٌد يقفز لن بذلك. الطاهية علِم أو علمي
املنزل يف من كلُّ يسمعه عنيف بصوٍت يُْغَلق األمامي فالباب املنزل، أبواب من املغادرة عن
باحة إىل ينفذَ أن منه يخرُج ألحٍد يمكن فال الخلفي، الباب عن وأما أسفله، إىل أعاله من
تلمَحه أن دون مطبخنا بنافذة يمر أن ألحٍد يمكن وال املطبخ، بنافذة يمرَّ أن دون املنزل
الوجه ذات املعنية الشخصية رمق ثم ذلك.» عىل أُْقِسم أن ببساطة ويمكنني الطاهية،
مكر، عىل األخرى الناحية ومن استفسار عىل ناحيٍة من تنطوي بنظرٍة املحمرِّ املستدير
وحامل باملطبخ القهوة ية غالَّ حول ربما منسية وغري حديثة مشاجرات إىل بشدة وتُشري

البهارات. أواني
قد كانت التي سات التوجُّ لتعميق محسوبة طبيعة ذاَت كانت التي اإلجابة، هذه
ولم موصًدا، كان فاملنزل ملموًسا. تأثريًا أحدثت الحارضين، أذهان يف بالفعل استقرَّت
بعيًدا. القاتل عن البحث إىل بحاجٍة نكن لم أننا إذن واضًحا بات منه! أحٍد خروُج يُالَحظ
حادة نظرًة املحلَّف نظر ذلك، قوُل يل صحَّ إن متزايد، بحماس كرسيِّه عىل متملمًال
يُضعف أن عن تراجع حوله، من وجوه يف املتجدد االهتماَم ملس إذ لكن، حوله. َمن إىل
وترك بارتياح، مستقرٍّا جلسته يف تراجع لذلك، آخر. سؤاٍل أي بطرح األخري اإلقرار تأثريَ
كان أحًدا أن يَبُد لم لكن االستجواب. يُتابع أن يختار قد آخر محلٍَّف ألي مفتوًحا املجال
حوله، فيمن بتوقرٍي ناظًرا وأخريًا، صربه، نفاَد بدوره توماس وأبدى هذا، لفعل ا مستعدٍّ

سأل:
يل؟» سؤاٍل أي توجيه يف رين املوقَّ السادة من آخَر أحد أي يرغب «هل

جانبه، إىل واقفني كانوا الذين الخدم ناحية رسيعًة ارتياٍح نظرة فألقى أحد، يُجب لم
بنشاط انسحب وجِهه، مالمح عىل طرأ الذي املفاجئ التغريُّ من الجميع اندهش وبينما

اللحظة. هذه يف أفرسهما أن أستطع لم جيلٍّ ورًضا شغوف
الصباح، هذا عليه تعرفُت الذي الشخص سوى يكن لم التايلَ الشاهد أن تبني إذ لكن
أثارتها قد كانت التي الشكوك وكذلك توماس، أمر نسيت ما رسعان هارويل، السيد
بأهمية شخص استجواُب يُشكله أن املرجح من الذي االهتمام سياق يف األخرية، حركتُه

اليمنى. وذراعه ليفنوورث السيد سكرتري مثل
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رهَن يكونان قد نفسهما واملوت الحياة أن أدرك شخٍص وبهيئة هادئ بمظهر متقدًما
ذاتها يف بة خالَّ تكن لم الوقار من بدرجٍة املحلَّفني هيئة أمام هارويل السيد َمثَل كلماته،
باإلعجاب جديرًة األول، لقائنا يف به كثريًا أُعِجبت قد أكن لم الذي أنا يل، بَدت بل فحسب،
هيئة أي وإىل وجهه يف مميزة ِسمة أيِّ إىل ذكرت، أن سبق كما افتقاره، مع ومفاجئة.
إذ سلبي، طابَع ذا شخًصا باعتباره هيئته تُستحرض قد ن ِممَّ كونه — خالِفها أو مقبولة
البسيط، وشاربه والناعم، الداكن وشعره العادية، ومالمحه الشاحب، وجهه يف يتَّضح كان
مع للعيان واضحًة بَدت — الناس من ومألوفة تقليديَّة رشيحة تخصُّ الصفات تلك أن
تُعوض أن يف كثريًا نجَحت وقفِته يف الرصانة من درجٌة األقل، عىل الظرف هذا يف ذلك،
يكن لم ذلك وحتى وتعبرياته. وجهه بمالمح عميق انطباٍع ترك عىل القدرة إىل افتقاره
هذا يف لالنتباه الفٍت يشء أي يوجد يكن لم قطًعا، األحوال. من حال بأي لالنتباه الفتًا
برودواي، يف يوميٍّا تُصادفهم الذين اآلخرين األشخاص من آالٍف عن مختلًفا يجعله الرجل
لها يكن لم ربما رصانة شخصه؛ عىل طَغت التي والرصانة الرتكيز نظرة استثنيت إذا إال
كان لشخٍص النمطيَّ التعبريَ يبدو ما عىل تكن لم لو الوقت، ذلك يف ملحوظًة تكون أن
من أقلَّ وسعادًة الفرح، عىل يبعث مما أكثَر األىس يُثري ما القصرية حياته خالل رأى قد

والقلق. الهم
حديثَه بأخرى، أو بطريقٍة أهمية بال أمًرا هيئتُه له بَدت الذي الوفيات، محقق ه َوجَّ

ظ: تحفُّ دون ومن الفور عىل إليه
اسمك؟» «ما

هارويل.» ترومان «جيمس
وظيفتك؟» «ما

أشهر الثمانية خالل ليفنوورث للسيد الخاص والكاتب السكرتري منصب «شغلُت
املاضية.»

كذلك؟» أليس الحياة، قيد عىل ليفنوورث السيد رأى شخص آخر «أنت
هيئته. من تقريبًا ت غريَّ أبيَّة بلفتٍة رأسه الشاب رفع

قتله.» الذي الشخَص لسُت ألنني بالتأكيد؛ «ال
جميًعا بدأنا تحقيٍق يف الهزل أو باالستهانة أشبَه شيئًا أضفت التي اإلجابة، هذه
مواجهة يف الذي، الرجل تجاه بالنفور شعوًرا الفور عىل أحدثَت يته، جدِّ مدى نُدرك
ا. جدٍّ قليًال إال منه يستفيَد أن يمكن يكن لم ستُْكَشف، كانت والتي ُكشفت التي الحقائق
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ظفر قد كان ما كلَّ هارويل جيمس خرس املالحظة، وبتلك استنكار، همهمُة الغرفَة ت عمَّ
إذ هذا؛ أدرك نفُسه هو أنه بدا عينَيه. يف الحازمة والنظرة الرصينة وقفته من سابًقا به

تغيري. بال ظلَّت العامة هيئته أن مع كان، مما أعىل رأسه رفع
من االستنتاج هذا مثل إىل الشاب ل توصُّ ِمن بوضوٍح مغتاًظا الوفيات، محقُق صاح

مجهول؟» شخٌص يغتاله أن قبل رآه َمن آخر أنت هل «أقصد، كلماته:
أجل من أو تملََّكته، التي الرجفَة يُخفي أن أجل من إما ذراعيه، السكرتري عقد
أُقرر أن بوسعي يكن لم إذ أخرى؛ تفكري بلحظِة البسيط الترصف هذا من يحظى أن
بالنفي. أو بالتأكيد السؤال هذا عن أُجيب أن بوسعي ليس «سيدي، أخريًا: أجاب عندئٍذ.
بهذه منزٍل يف ولكن جيدة، ومعنوية صحية حالٍة يف رآه َمن آِخَر أكون أن املحتمل من
نظرَة الحظ بعدما ثم، كتلك.» بسيطٍة حقيقة من واثًقا أكون أن يمكنني ال الضخامة
يف أراه أن عيلَّ تفرض عميل «طبيعة ببطء: أضاف حوله، َمن وجوَه عَلت التي االستياء

متأخر.» وقٍت
أظن؟» ما عىل سكرتريَه، بصفتك آه، عملك؟ «طبيعة

بشدة. إيجابًا رأسه هز
املدينة هذه يف الخاص السكرتري منصب إن هارويل، «سيد الوَفيات: محقُق أردف
يف بإيجاز، بها؛ مكلًَّفا كنَت التي املهام طبيعَة لنا ترشح أن لك هل معتادة. وظيفًة ليس

املنصب؟» هذا يف عيَّنك وكيف بمساعد؟ ليفنوورث السيد يستعني كان يشءٍ أي
عىل كان ضخمة. ثروٍة ذا رجًال تعرف، لعلَّك كما ليفنوورث، السيد كان «بالتأكيد.
إىل باإلضافة هذا وخالفه، واملؤسسات، والنوادي، الراقية، املجتمعات مختلف مع تواصٍل
عىل حياته من يوٍم كل يف معتاًدا فكان ِمعطاء، رجٌل بأنه والداني القايص بني شهرته
أفتحها أن اختصايص من وكان ذلك، وغري وااللتماسات، الخطابات، من العديد ي تلقِّ
املراسالت باقي عن تُميِّزها عالمًة تحمل دائًما فكانت الخاصة مراسالته أما عليها، وأردَّ
بداية يف انخراطه إىل فنظًرا ِفْعله. مني متوقًعا كان ما كلَّ هذا يكن لم ولكن األخرى.
يُويل كان لذلك وتبًعا الصني، إىل رحلٍة من أكثَر يف ذهب قد كان الشاي، تجارة يف حياته
املتعددة زياراته خالل أنه منه وظنٍّا وبلدنا. الدولة تلك بني التواصل بمسألة كبريًا اهتماًما
َفْهمنا تعزيز يف يساعد قد األمريكي، الشعب عَرفه إن الذي، الكثري تعلَّم قد كان هناك إىل
بعَض منشغًال كان معها، للتعامل طريقٍة وأفضل خصائص، من يُميزها وما األمة لتلك
األشُهر الثمانية طيلَة عميل من جزءًا كان والذي املوضوع، هذا عن كتاٍب بتأليف الوقت
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اليوم، من ساعاٍت ثالث َطوال عيلَّ يُمليه كان ما بكتابة وضعه، يف مساعدته األخرية
والنصف التاسعة الساعة من ِلنَُقل املساء، فرتة من تُقتَطع األخرية الساعُة كانت ما وعادًة
ترتيب عىل ومعتاًدا منظًَّما رجًال ليفنوورث السيد كان إذ والنصف؛ العارشة الساعة حتى

متناهيًة.» تكون أن كادت بدقٍة به املحيطني وحياة حياته شئون
كاملعتاد هذا فعلَت هل املساء؟ يف عليك يُمليه ما كتابة عىل معتاًدا كنَت إنك «تقول

املاضية؟» الليلة يف
سيدي.» يا فعلُت «أجل،

عىل طريقة بأي كانا هل حينها؟ وهيئته سلوكه عن به تُخربنا أن يمكنك الذي «ما
املعتاد؟» غري

السكرتري. جبني عىل عابر عبوٌس ارتسم
قد يكون أن يُفرتَض فلماذا املشئوم، بقَدره َحدٌس األرجح عىل لديه يكن لم دام «ما

تغيري؟» أيُّ سلوكه عىل طرأ
لحظٍة، منذ الحرج يف إليقاعه لنفسه لينتقم فرصًة الوفيات محقَق اإلجابة هذه منَحت

ما: نوًعا صارمة بلهجة فقال
يطرحها.» أن وليس األسئلة، عن يُجيب أن هي الشاهد مهمة «إن

روايته. رسِد عن كذلك وتوقف السكرتري، وجه احمرَّ
لم فهو بنهايته، توجسات بأي شعر ليفنوورث السيد أن لو سيدي؛ يا إذن، «حسنًا،
التي الكلمات آخر من املعتاد. من عمله يف استغراًقا أكثَر بدا العكس، عىل بها. يل يَبُح
ترومان؟» كذلك، أليس أيدينا، بني مطبوًعا الكتاُب هذا سيكون شهر خالل «يف يل: قالها
كأًسا يرشب دوًما كان النبيذ. كأس فيها يمأل كان التي اللحظة يف تحديًدا، هذا قوله أتذكر
الِخزانة، من الشريي نبيذ زجاجة أُحرض أن مهمتي وكانت النوم، إىل يخلد أن قبل واحًدا
املؤدي الباب مقبض عىل ويدي واقًفا كنُت أتركه. أن قبل أفعله يشء آخر كان وذلك
ثم ليفنوورث.» سيد يا ا، حقٍّ ذلك، «أتمنى وأجبتُه: هذا قال عندما وتقدمت الردهة، إىل
الخزانة. من آخَر كأًسا ألُخرج إيلَّ مشريًا الشريي»، من كأٍس رشب يف شاِرْكني «إذن قال:
كانت املناسبة لكن تحديًدا، الشريي بنبيذ مغرًما لسُت بيده. النبيذ يل وصبَّ ففعلت،
ليفنوورث السيد ألن ذلك؛ فعل من قليًال استَحيُت أني أتذكر كلَّه. كأيس وتجرعُت سعيدة

اليوم.» صباح عليه عثَرنا عندما ممتلئ نصف كان ممتلئ. نصَف كأسه أنزل
عىل السيطرة عىل حريًصا بدا ًظا، متحفِّ رجًال ولكونه فعله، عما النظر برصف
جيبه، من منديله سحب النقطة. هذه عند أربكه األوىل صدمته هول أن بدا إذ انفعاله؛
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بينما يفعله. ليفنوورث السيد رأيت ما آخُر هو هذا السادة، «أيها قال: ثم جبينه. ومسح
الغرفة.» وغادرُت سعيدة ليلًة له تمنيُت املنضدة، عىل الكأس يضع كان

بظهره انفعالية، تعبريات بأي تتأثَّر ال التي شخصيته بطبيعة الوفيات، محقق مال
بعدها؟» ذهبَت «وأين وسأله: نة. متمعِّ بنظرٍة الشابَّ ص وتفحَّ الوراء إىل

الخاصة.» غرفتي «إىل
الطريق؟» يف أحًدا قابلَت «هل

سيدي.» يا «ال،
معتاد؟» غري يشء أي رأيت أو يشء أي سمعَت «هل

سيدي.» يا «ال، وقال: قليًال. السكرتري صوُت انخفض
ولم أحًدا، تُقابل لم بأنك تُقِسم ألن مستعد أنت هل أخرى. مرًة فكِّر هارويل، «سيد

غريب؟» أمر أنه ذهنك يف عالًقا زال ما يشء أي تَر ولم أحًدا، تسمع
دون أغلقهما وكالعادة ليتحدث، مرتني شفتَيْه فتح وجهه. عىل الشديد التكدُّر ظهر

أجاب: وبجهد، وأخريًا، بيشء. ينطق أن
ولم معتاد، غريَ كان ولكنه أذكره، أن يستحق ال بسيًطا، شيئًا واحًدا، شيئًا «رأيُت

تتحدث.» وأنت فيه التفكري من نفيس أمنع أن أستطع
هو؟» «ما

مواربًا.» كان الباب «فقط
َمن؟» «باب

عندئٍذ. هامًسا يكون أن صوته كاد ليفنوورث.» إلينور «اآلنسة
هذا؟» الحظَت عندما كنَت «أين

لم لو الطريق. يف أتوقف لم ألنني غرفتي؛ باب عند األرجح عىل تحديًدا. أتذكر «ال
أخرى.» مرًة ذهني يف ذلك خطر كان ما حدثت، قد املروعة الواقعة هذه تكن

بابك؟» أغلقَت هل غرفتك، دخلَت «عندما
سيدي.» يا «فعلُت،

بعدها؟» النوم إىل خلدَت «متى
الحال.» «يف

النوم؟» يف تستغرق أن قبل صوت أيَّ تسمع «ألم
الغامض. الرتدد ذلك جديد من ظهر

ال.» «بالكاد
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الردهة؟» يف أقدام َوْقع «وال
أقدام.» وقع صوت سمعُت «ربما

فعًال؟» سمعَت «هل
بذلك.» أجزم أن يمكنني «ال
سمعت؟» أنك تظن «هل

سمعت أنني أتذكر النعاس، يف بدأُت أن بمجرد برمته: األمر ح ألُوضِّ ذلك. أظن «أجل،
النوم.» يف غرقت ثم ، لديَّ انطباًعا يرتك أن دون ولكن الردهة؛ يف أقدام ووقع حفيًفا

ذلك؟» بعد «وماذا
جَلبة كانت إن ولكن أفزعني، شيئًا وكأنَّ فجأًة، استيقظت استيقظت، فرتٍة «بعد
لكن حويل، ونظرت رسيري يف نهضُت أنني أتذكر بذلك. أجزم أن يمكنني ال حركة، أو
ُسباٍت يف ودخلت غلبَني، الذي للنعاس استسلمُت ما رسعان ثم آخر، يشء أي أسمع لم

الصباح.» حتى أخرى مرًة نومي من أُِفق ولم عميق.
روايته يف م فَدعَّ القتل، بواقعة َعِلم ومتى كيف يروَي أن منه ُطِلب النقطة، هذه عند
اإلدالء من تماًما فَرغ أن وبعد الخدم؛ رئيُس بها أدىل التي الرواية صحَة التفاصيل لجميع
حالَة الحظ قد كان إن وسأله استجوابه، الوَفيات محقُق تابع املوضوع، هذا يف بروايته

الجثمان. نقل بعد املكتبة منضدة
سيدي.» يا أجل، ما؛ «نوًعا

عليها؟» كان «ماذا
إىل باإلضافة ، جفَّ قد حربٌ عليه وقلم وأوراق، كتب، سيدي، يا املعتادة، «املتعلقات

املاضية.» الليلة منه رشب الذي النبيذ وكأس النبيذ زجاجة
آخر؟» يشء «ال

آخر.» شيئًا أتذكَّر «ال
والكأس، النبيذ بزجاجة يتعلق «فيما قائًال: والسلسلة الساعة صاحُب املحلَّف ل تدخَّ
تركتَه عندما عليها رأيتَه التي الحالة نفس يف عليه ُعِثر ليفنوورث السيد إن تقل ألم

مكتبته؟» يف جالًسا
ا.» جدٍّ كبري بقدٍر سيدي، يا «أجل،

كامًال؟» كأًسا يرشب أن عادته من كان هل «ولكن،

32



واالستنتاجات الحقائق

سيدي.» «أجل،
ا، جدٍّ وجيزة بفرتة مغادرتك بعد حدثَت الرشب مواصلة عن مقاطعته أن إذن بد «ال

هارويل.» سيد يا
أذهلته وكأنما بدا وللحظة انتفض، باهت. أزرُق شحوٌب الشاب وجَه ساد فجأًة
«فربما وأردف: سيدي.» يا ذاك، يستتبع ال «هذا الصعوبة: ببعض فنطق مرعبة. خاطرٌة
من منعه الشديد اضطرابه وكأنَّ فجأًة، توقف لكنه «… قد ليفنوورث السيد يكون

حديثه. مواصلة
لديك.» ما نسمع دعنا هارويل، سيد «أكِمل،

يشء.» «ال ما: قويٍّا انفعاًال يُصارع وكأنه بضعف، أجاب
فقط تطوع وإنما األسئلة، أحد عن اإلجابة عن أحجم قد يكن لم أنه إىل نظًرا
يلتفت األعني من زوَجني من أكثَر رأيت لكنني األمر؛ الوفيات محقُق تجاوز بالتوضيح،
قد الرجل هذا انفعال بأن شعروا الحضور من كثريًا وكأن ارتياب، يف آلخر جانٍب من
من كالٍّ السلس بأسلوبه متجاهًال الوفيات، محقق أما اللغز. هذا حل من طَرًفا منحهم
«هل اللحظة: تلك يف استجوابَه فواصل أثارها، التي العام االضطراب وحالة الرجل انفعال

املاضية؟» الليلة الغرفة غادرت عندما مكانه يف املكتبة ِمفتاح كان إذا ما تعرف
ذلك.» أُالحظ لم سيدي، يا «ال،
مكانه؟» يف كان أنه «افرتاضك

ذلك.» «أظن
صحيح؟» مختفيًا، واملفتاح الصباح، يف موصًدا الباب كان األحوال، جميع «يف

سيدي.» يا «أجل،
املفتاح، وأخذ خروجه، عند الباب أوصد كان، أيٍّا الجريمة، هذه فمرتكب «إذن

صحيح؟»
ذلك.» «يبدو

السادة، «أيها قال: ثم جادة. بنظرٍة املحلَّفني هيئة مواجًها الوفيات محقُق استدار
فيها.» البحث من بد ال نقطة وهي املفتاح هذا بخصوص ما لغًزا ثمة أن يبدو

عىل الحضور جميع إجماع عىل تُربهن الجميع، من همهمٌة الغرفَة ت عمَّ الحال، يف
إجراء رضورَة مقرتًحا مكانه من باندفاع الحجم الضئيُل املحلَّف نهض النقطة. هذه
يها أُسمِّ أن ينبغي بنظرة إليه ملتفتًا الوَفيات، محقق لكن إليه؛ للوصول فوري تفتيش

33



ليفنوورث قضية

من االنتهاء حتى املعتاد، املسار يف جاريًا يظل أن ينبغي التحقيق أن قرر إسكات، نظرَة
الشفهية. اإلفادات جميع

سؤاًال. إليك ه أُوجِّ أن يل اسمح «إذن وقال: َكبته، استعىص الذي الرجل تطوع مجدًدا
ابنتا بكما لحَقت اليوم، هذا صباَح املكتبة باب اقتحام عند إنه لنا قيل هارويل، سيد

الغرفة.» داخل إىل ليفنوورث السيد شقيَقي
إلينور.» اآلنسة سيدي، منهما، «واحدٌة

الوريثُة إنها يُقال التي هي إلينور اآلنسة «هل الحديث: يف الوفيات محقق ل تدخَّ وهنا
ليفنوورث؟» للسيد الوحيدة

ماري.» اآلنسة هي تلك سيدي، يا «ال،
الغرفة إىل ُجثمانه بنقل األوامر أعطت التي «أهي كالمه: الشاب املحلُف واصل

األخرى؟»
سيدي.» يا «أجل،

الداخل؟» إىل نقله يف باملساعدة ألمرها امتثلَت «وهل
سيدي.» يا «أجل،

القاتل؟» يف االرتياب إىل يدفعك يشء أي الحظت هل الغرف، بني تمرُّ «وأنت
ارتياب.» أيُّ لدي «ليس حاسمة: بلهجة قال ثم نفيًا. رأسه السكرتري هز

غالبًا فاليُد — ه كمِّ عىل يده تشبُّث أو صوته، نربة بسبب سواءٌ أُصدقه. لم ما لسبٍب
هذا تقديم يف عليه يُعتَمد يكن لم الرجل هذا بأن شعرت — الوجه من أكثَر تفضح ما

التأكيد.
سبق هارويل. السيد عىل سؤاًال أطرح أن «أود بَعُد: تحدث قد يكن لم محلٌَّف قال
أبًدا جريمٌة تُرتَكب فال اآلن، أما القتيل. اكتشاف كيفية عن لة مفصَّ رواية عىل حصلنا أن

خفي؟» عدو أيُّ ليفنوورث للسيد كان إذا ما يعرف السكرتري هل دافع. دون من
أعرف.» «ال

املنزل؟» يف َمن بجميِع طيبة عالقة تربطه كانت «هل
تأكيده. يف معارض، برأٍي توحي ارتعاشة، ثَمة كان ذلك ومع سيدي»، «أجل،

علمك؟» بحَسب منزله، أفراد أحد وبني بينه خالف ملحُة ثمة يكن «ألم
ثمة كانت ربما هني. أمر اللمحة بذلك. للجزم أهًال «لسُت شديد: باضطراب أجاب،

«… ملحة
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من؟» وبني «بينه
سيدي.» شقيقيه، بنتَْي من «واحدة قال: ثم طويلة. لفرتٍة تردَّد

«أيهما؟»
إلينور.» «اآلنسة وقال: ُجرأة، يف رأسه رفع جديد من

ملحوظة؟» هذه الخالف ملحة كانت متى «منذ
أجزم.» أن يمكنني «ال
السبب؟» تعرف «أال

أعرف.» «ال
الشعور؟» هذا مدى حتى «وال

سيدي.» يا «ال،
ليفنوورث؟» السيد خطابات تفتح «هل

ذلك.» «أفعُل
ضوءٍ أي إلقاء إىل يُؤدِّي أن ح املرجَّ من األخرية مراسالته يف يشء أي يوجد كان «هل

الفعلة؟» هذه عىل
الرجل أن أم ه، ردِّ يف برتوٍّ يُفكر كان هل باإلجابة. مطلًقا يهمَّ لن وكأنه الواقع يف بدا

جامًدا؟ حجًرا صار
املحلَّف؟» سؤال سمعت هل هارويل، «سيد الوفيات: ُق محقِّ تساءََل

أفكِّر.» كنت سيدي؛ يا «أجل،
أِجب.» واآلن «حسنًا،

الطريقة وبهذه بأكملهم، املحلَّفني هيئة أعضاء وجوه إىل وناظًرا مستديًرا أجاب،
ليفنوورث السيد خطاباِت فتحُت «سيدي، حاجز: دون من اليرسى يُده لنظري اتَّضَحت
اإلطالق عىل صلٌة له فيها يشءٍ أي يف أفكِّر أن يُمكنني وال أسبوَعني، آخر خالل كاملعتاد

الفاجعة.» بهذه
تردُّد، يف املقبوضة يده ُف توقُّ يل كافيًا كان الفور. عىل ذلك أدركُت يكذب؛ الرجل كان

ثبات. يف كذبته يُواصَل أن قرَّر ثم
ولكن تقديرك؛ حَسب شك بال صحيح هذا هارويل، «سيد الوفيات: ق محقِّ قال

ذلك.» كل مع للتدقيق ليفنوورث السيد مراسالُت ستخضع
الصحيح.» الترصف هو «ذلك مباالة: بال أجاب
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جلس وعندما الحايل. الوقت يف هارويل السيد مع التحقيق انتهى التعليق بهذا
أشياء. أربعة الحظت

كتمانه عىل حريًصا وكان شك، لديه كان معلوم، غري لسبٍب نفسه، هارويل السيد أن أوًال:
شخصيٍّا. عقله يف حتى

وكذلك حفيًفا سمع فقد بأخرى؛ أو بطريقٍة باألمر عالقٌة لها كانت امرأًة ثَمة أن ثانيًا:
لم. السُّ عىل أقداٍم َوْقع

بعض يُلقي أن ح املرجَّ فمن عليه ُعِثر ما وإذا املنزل، إىل وصل خطابًا ثَمة أن ثالثًا:
املوضوع. هذا عىل الضوء

يكن لم الذي الرجل هذا شفتَيْه؛ بني من بصعوبة خرج ليفنوورث إلينور اسم أن رابًعا:
باسمها. يتفوَّه أن عليه كان كلما بأخرى أو بطريقة ينفعل كان االنفعال، عليه يبدو
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طرفخيط

وعفن. فساٌد الدانمرك دولة يف
جربا] إبراهيم جربا [ترجمة «َهْمِلت» مرسحية

املمتلئ القوام ذاُت السيدة تلك خفٍة، يف األمام إىل فتقدَّمت املنزل، طاهية اآلن استُدعيَت
إن حتى واالضطراب الحماسة بني يمزج تعبريٌ البشوش وجهها وعىل املتورد، والوجه
ظهورها. عند االبتسام من نفَسه يمنع أن عليه استعىص الحضور من شخٍص من أكثر
ويف طاهيًة، كونِها جانب إىل امرأًة كونها املجاملة؛ محمل عىل األمر وأخذَت ذلك الحَظت
محقُق سبقها عندما تتحدَّث، أن وشك عىل وكانَت شفتَيْها وفتحت احرتاًما، انحنَت الحال

حزم: يف قائًال الحديث إىل صرب، نفاد يف مقعده عىل جلسته يف يعتدل وهو الوفيات،
اسُمِك؟» «ما

سيدي.» يا مالون، «كاثرين
ليفنوورث؟» السيد خدمة يف تعملني وأنت متى منذ كاثرين، يا «حسنًا،

توصية عىل بناءً جئت، أن منذ سيدي، يا اآلن، حتى بالتمام شهًرا عَرش اثنَي «أمُرك،
و…» األمامي، الباب هذا إىل وصلت حتى ويلسون، السيدة من

هذه؟» ويلسون السيدة خدمَة تركِت ملاذا أخربينا لكن األمامي، الباب من «دعِك
اليوم يف موطنها إىل بحًرا ستُسافر كانت ألنها عني؛ استغنَت التي هي كانت «أمرك،

«… األمامي الباب هذا إىل توصيتها عىل ِبناءً فيه جئُت الذي نفِسه
ليفنوورث؟» السيد أرسة خدمة يف عاًما أمضيِت هل ذلك. يهم ال حسنًا، «حسنًا،

سيدي.» «أجل،
طيِّبًا؟» سيًدا وَجدِته هل هنا؟ العمل أحببِت «وهل
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سخيٍّا كان قتله. الذي للوغد سحًقا أبًدا، منه أفضَل أحًدا أجد لم سيدي، يا «آٍه،
وكريًما، سخيٍّا كان كثرية. مراٍت يف وأزعجته أرهقتُه إنني حتى سيدي، يا وكريًما،
من فجائية شهقًة وشهقت توقفت، ثم «… لهانا كثريًة مراٍت قلُت إنني حتى سيدي، يا
يف سهًوا وقع شخص مثل الخدم من زمالئها إىل ونظرت فكاهي، بأسلوٍب لكن الفزع

رسيًعا: فسأل ذلك، الوفيات محقُق الحظ الخطأ.
هانا؟» من «هانا؟

محاولٍة يف معني بشكٍل ألعىل املمتلئ جسدها تشد وهي بُجرأة، الطاهية صاحت
السيدتني، خدمة عىل القائمة الخادمة إنها إلهي، يا «هي؟ قائلًة: قلقة، غريَ تبدَو ألن منها

سيدي.» يا
الوصف. ذلك عليه ينطبق أحد أيَّ أرى ال «لكنني توماس: إىل مستديًرا املحقُق قال

هانا.» اسم يحمل املنزل يف شخص أي تذكر لم
بجانبه: الوجنتني الحمراءِ الفتاة إىل جانبية نظرة ينظر وهو بانحناءة األخريُ أجاب

وأخربتك.» القتل، واقعة اكتشاف وقَت املنزل يف كانوا عمن سألتني سيدي. «ال،
الجنح محاكم أسلوب عىل معتاٌد أنك أرى «آه، وقال: سخريٍة يف الوفيات محقق صاح
تُدير الوقت هذا طوال كانت التي الطاهية، إىل أخرى مرًة مستديًرا ثم، واملخالفات.»

هذه؟» هانا «وأين سأل: غامض، خوٍف يف الغرفة يف عينيها
ذهبَت.» لقد سيدي، «أمرك،

متى؟» «منذ
املاضية.» الليلة «منذ هستريية: بطريقٍة أنفاسها تلتقط وهي الطاهية أجابت

املاضية؟» الليلة من ساعة أيِّ «يف
األمر.» عن يشء أي أعرف ال أعرف. ال سيدي، يا «صدًقا،

خدمتُها؟» أُنِهيَت «هل
هنا.» فَمالبسها علمي؛ حد عىل «ليس

اختفاءها؟» الحظِت ساعة أي يف هنا. مالبسها «آه،
قلت ولهذا الصباح، هذا هنا تكن ولم املاضية، الليلة هنا كانت اختفاءها. ألَحظ «لم

ذهبت.» إنها
نظر بينما الغرفة، عرب متأنية نظرًة ه يوجِّ وهو «همم!» قائًال: الوفيات محقق صاح

مغلق. حائٍط يف فجأًة انفتح قد بابًا وكأنَّ الحضور كلُّ
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الفتاة؟» هذه تنام كانت «أين
ألعىل. بَرصها اضطراب، يف ِمئزرها تتحسس كانت التي الطاهيُة، رفَعت

سيدي.» يا املنزل، من األخري العلويِّ الطابق يف جميعنا ننام «أمرك،
واحدة؟» غرفٍة «يف

سيدي.» يا «أجل، وقالت: ببطء. أجابت
املاضية؟» الليلة الغرفة إىل صعدْت «هل

سيدي.» يا «أجل،
ساعة؟» أي «يف

تدق.» وهي الساعة سمعُت ألعىل. جميًعا صعدنا عندما العارشة الساعة كانت «أمرك،
هيئتها؟» يف غريب يشءٍ أي الحظِت «هل

سيدي.» يا تؤملها، أسنانها «كانت
َفَعَلته.» ما بكل أخربيني إذن؟ َفَعَلت، وماذا تؤملها، أسنانها «آه،

والعويل. البكاء يف الطاهية انفجرت عندئٍذ، ولكن
ال يشء؛ أي تفعل لم سيدي، يا هي تكن لم سيدي. يا يشءٍ أي تفعل لم «أمرك،
عىل أنا لها. مثيًال تجد ولن سيدي، يا وأمينة، طيبة، فتاة هانا ذلك. فعَلت أنها أعتقد
يدفعها الذي وما بابه. مقبض تلمس لم يدها أن املقدَّس الكتاب عىل أُقسم ألن استعداٍد
أسنانها، يف األلم لتخفيف قطراٍت لتطلب إلينور اآلنسة إىل ألسفل فقط نََزَلت ذلك؟ إىل

«… سيدي يا وأوه، ببشاعة؛ يؤملها وجهها وكان
ا عمَّ إال أسألِك لم يشء. بأي هانا أتَّهم ال أنا مهًال، «مهًال، قائًال: املحقق قاطعها
من الوقت من كم مرور بعد ألسفل. نزَلت إنها ُقْلِت غرفتكن. إىل َوَصَلت أن بعد َفَعَلته

صعودكن؟»
«… تقول مويل لكن أعرف؛ أن يمكنني ال سيدي، يا «صدًقا،

ألسفل؟» تتجه وهي بنفسِك أنِت تَريها ألم مويل. تقوله مما «دعِك
سيدي.» يا «ال،

عادت؟» عندما «وال
سيدي.» يا «ال،

الصباح؟» هذا «وال
ذهبَت؟» وقد أراها أن يمكنني كيف سيدي؛ «ال،
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أسنانها؟» يف أمًلا تُعاني كانت يبدو ما عىل أنها املاضية الليلة رأيِت «لكنِك
سيدي.» يا «أجل،

ليفنوورث.» السيد وفاة بحقيقة مرة أوَل علمِت ومتى كيف أخربيني واآلن «عظيم،
معلوماٍت إال تحوي تكن لم املفرطة، ثرثرتها مع السؤال، هذا عىل إجاباتها لكنَّ
الضئيل املحلَّف تذكَّر عندما يرصفها، أن كاد حتى ق، للمحقِّ ذلك تبنيَّ إن وما قليلة؛
بعد املكتبة من تخرُج ليفنوورث إلينور اآلنسة رأت أنها مفاُده به أْدَلت إقراًرا الحجم
كانت إذا ا عمَّ فسألها املجاورة، الغرفة إىل ليفنوورث السيد جثمان نقل من قليلٍة دقائق

الوقت. ذلك يف يدها يف يشءٍ أيَّ تحمل سيدتها
اآلن تذكرُت ورقة. تحمل كانت أنها أظن صدًقا! سيدي. يا أعرف، «ال فجأًة: صاَحت

جيبها.» يف تضعها رأيتُها أني
العلوي. الطابق خادمة مويل، هي التالية الشاهدة كانت

ورديني خدَّين ذاَت سليطة فتاًة نفسها، عىل تُطلق كانت كما أوفالناجان، مويل كانت
يف ستجد كانت العادية الظروف ويف عاًما، عرش ثمانيَة العمر من وتبلغ أسود، وشعٍر
بعض يف لكن إليها. ه يُوجَّ قد سؤاٍل أي عن الذكاء، من بدرجٍة اإلجابة، عىل القدرَة نفسها
هذا يف الوفيات ق محقِّ أمام ماثلٌة وهي ومويل، القلوب، أشجَع الخوُف يُْضِعف األحيان
عند شاحبنَي بطبيعتهما الورديَّان خداها وصار مكرتث، غري بمظهٍر إال تظهر لم الظرف،
لدرجة حقيقيٍّا كان ارتباٍك يف صدرها عىل األمام إىل رأسها وأْحنَت إليها، َهت ُوجِّ كلمٍة أول
يُساء أن املمكن من يكن لم أنه لدرجة واضًحا وكان تظاُهًرا، يكون أن ممكنًا يكن لم أنه

فهمه.
واختفائها عنها، تعرفه كانت وما بهانا، متعلقًة كانت شهادتها أغلب أن إىل نظًرا

قالته. ا عمَّ نبذٍة مجرَد أعرض بأن سأكتفي الغريب،
من متعلِّمٍة غري فتاًة نفسها، عن به َحت رصَّ قد كما هانا، كانت مويل، علم قدِر عىل
ليفنوورث. لآلنستنَي وخيَّاطة وصيفًة لتعمل بلدها من َقِدَمت قد كانت أيرلندي، أصٍل
أنها ورغم الحقيقة؛ يف نفُسها مويل تأتَي أن قبل الوقت؛ بعَض العائلة خدمة يف عمَلت
يشءٍ أي عن تُفصح أن ترفض كانت إذ ملحوظ؛ نحٍو عىل الكالم قليلَة كانت بطبيعتها
جميع لدى ا جدٍّ مفضلًة تُصبح أن يف نجَحت قد كانت السابقة، حياتها عن أو نفسها عن
مهمومة، وهي التفكري تُطيل بأن ومغرمٍة كئيبٍة طبيعٍة ذات كانت لكنها املنزل. يف َمن
وذلك منزل!» سيدُة «وكأنها الظالم، يف وتفكِّر وتجلس الليل يف تنهض كانت ما وكثريًا

مويل. تعبري حد عىل
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جَرت وضعها؛ مثل يف لفتاٍة الغريبة العادات من واحدة هي العادة هذه ولكون
من بإطراقٍة مويل، لكن الصدد. هذا يف الشاهدة من أخرى تفاصيل بأي للظَفر محاولٌة
وتجلس ليًال تستيقظ أن عىل اعتادت إنها قالت الوحيدة. العبارة هذه عىل اقترصت رأسها،

األمر. عن تعرفه كانت ما كلَّ ذلك وكان النافذة، عند
قليٌل له تناولها يف تجىلَّ قد كان الذي املوضوع، هذا عن بعيًدا بمويل انتُِقل بعدما
قد كان هانا أن املاضية، الليلة بأحداث يتصل فيما تروي، مضت مويل، طبِع ِحدِة من
أن بعد سوءًا ازداد األمر وأن متورِّم؛ ووجهها مريضة وهي أكثُر أو يومان عليها مىض
استُجِوبَت — مالبسها وارتَدت فراشها، تركت إنها حتى املاضية، الليلة يف ألعىل، صعْدن
كاملًة، مالبسها ارتدت قد كانت هانا أن عىل ت أرصَّ لكنها النقطة، هذه حول بتدقيٍق مويل
إىل النزول يف نيتها عن وأفصحت شمعة، وأضاءت — ووشاحها ياقتها هندمت إنها حتى

للمساعدة. طلبًا إلينور اآلنسة
إلينور؟» اآلنسة «ملاذا املحلَّفني: أحد سأل وهنا

للخدم.» القبيل هذا من وأشياءَ األدويَة دائًما تُعطي َمن هي كانت «أوه،
تعرفه كانت ما كل بالفعل ذكَرت بأنها مرصحًة تابعت لتُكمل، عليها أُِلحَّ عندما

اإلفطار. وقت املنزل يف عليها يُْعثَر ولم هانا، تعد لم عنها.
شمعدان؟» داخل كانت هل معها. شمعة حمَلت إنها «تقولني الوفيات: محقق قال

هي.» كما أمسكتها سيدي؛ يا «ال،
ممرَّاته؟» يف الغاِز مصابيح ليفنوورث السيد يشعل أال شمعة؟ أخذت «ملاذا

الظالم.» تهاب وهانا ألعىل، نصعد عندما نُطفئها لكننا سيدي، يا «بىل،
شخٍص أي رأى هل واآلن، املنزل. يف ما مكاٍن يف أنها بد فال شمعة، أخذَت «إذا

هناك؟» أو هنا شمعة
سيدي.» يا علمي، حد عىل «ليس

هي؟» هذه «هل كتفي: فوق من أتى صوٌت صاح
محرتقًة برافني شمعَة الجميع من مرأًى عىل يحمل وكان جرايس، السيد هو ذلك كان

نصفها. حتى
وجدتَها؟» أين سيدي؛ يا «أجل،

باب من الطريق منتصف يف العربات، انتظار ساحة ُعشب «عىل هدوء: يف أجاب
الشارع.» إىل املطبخ
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أنه بدا يشءٍ عىل ُعِثر قد كان اللُّغز! لحل خيط طرف إىل توصلنا أخريًا، ضجة. حدثَت
الخلفي الباب اعتُِرب الحال ويف الخارج. يف بالعالم هذه الغامضَة القتل جريمَة يربط كان
أن فقط ليس أثبتت، الساحة يف عليها ُعِثر التي الشمعة أن بدا الرئييس. االهتمام محلَّ
غادرته قد كانت أنها أيًضا بل غرفتها، من نزولها بَُعيَْد املنزل غادرت قد كانت هانا
من فقط قليلة خطواٍت بُعد عىل كان أنه اللحظة تلك يف تذكَّرنا الذي الخلفي، الباب من
استدعاؤه، أُعيد بعدما توماس، لكن الجانبي. الشارع إىل تؤدي التي الحديدية البوابة
فيل السُّ املنزل نوافذ كل وإنما وحده، الخلفي الباب ليس وجد، قد كان بأنه تأكيده كرَّر
أن الحتميُّ االستنتاج كان اليوم. ذلك صباح من السادسة الساعة يف ومقفلة موَصدة
حينئٍذ هذا كان األسف، مع هو؟ من الفتاة. خلف وأقفله الباب أوصد قد كان ما شخًصا

ا. جدٍّ واملهم الخطري السؤاَل أصبح قد
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خبري شهادة

لنا، الحق قول إىل — تدمرينا أجل من — الظالم ُقوى تلجأ ما وكثريًا
اصطيادنا، أجل من صحيحة تفاهاٍت استخدام وإىل

الحاسمة. اللحظة يف عنا وتتخىلَّ تخوننا ثم

أمني] أحمد حسني [ترجمة «مكبث» مرسحية

للجرس. عنيف دقٍّ صوُت ُسِمع هناك، الحضور عىل خيَّم الذي العامِّ الوجوم هذا وسط
ودخل ببطءٍ، يُفتَح الباب كان بينما الجلوس، غرفة باب تجاه الحال يف األنظار كلُّ اتجهت
، شابٍّ برفقة ساعة، منذ غامضة ظروٍف يف به بعث قد الوفيات محقُق كان الذي الضابط،
املندوب أنه ثقة، أهُل بأنه عنه العامِّ واالنطباع النبيهتنَي، وعينَيْه األنيقة، هيئته من بدا

كذلك. كان الحقيقة ويف بها، موثوٍق ِتجاريٍة ملجموعٍة الخاصُّ
كانت الغرفة يف األنظار كل أن رغم واضح، ارتباك أيُّ عليه يظهر أن دون تقدم

الوفيات. ملحقق بسيطة انحناءًة وانحنى واضح، فضول يف عليه ُمسلَّطًة
ورشكاه.» بون متجر من أحٍد استدعاءَ طلبت «لقد قال:

لألسلحة الصيت ذائَع متجًرا ورشكاه بون كان الحال. يف قوي اضطراٌب حدث
برودواي. يف والذخائر

نطلب أن من لنا بد ال هنا، رصاصة لدينا سيدي. يا «أجل، الوفيات: محقُق أجاب
كذلك؟» أليس عملك، بمجال املتعلقة األمور بجميع تامة دراية عىل فأنت فحصها، منك

دون يده يف الرصاصة الشاب أخذ ة، ُمعربِّ إيماءة يف حاجبَيه أحد برفع مكتفيًا
اكرتاث.
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الرصاصة؟» هذه أُطِلَقت املسدسات من نوع أي من تُخربنا أن يمكنك «هل
وقال: وضعها. ثم والسبابة، اإلبهام إصبَعيه بني بتأنٍّ الرصاصَة الشاب َقلَّب

ويسون.» آند سميث ُصنع من الصغري املسدس مع عادًة تُباع ،٣٢ رقم «رصاصة
بمسدٍس يحتفظ سيدي كان صغري! «مسدس مقعده: من قافًزا الخدم، رئيس صاح

بشأنه.» نعرف كنا جميعنا كثريًا. رأيتُه ِخزانته. درج يف صغري
غليًظا صوتًا َسِمعُت الخدم. بني سيما ال عليه، السيطرة يصعب عارم هرٌج عمَّ
من هي الطاهية كانت يُنظفه.» سيدي كان بنفيس؛ مرًة رأيتُه صحيح! «هذا يصيح:

تكلمت.
خزانته؟» درج «يف الوفيات: محقق سأل

رسيره.» رأس عند سيدي؛ يا «أجل،
مسدٌس ومعه لحظات، بضع غضون يف وعاد الخزانة. درج لتفتيش ضابٌط أُرِسَل

هو.» «ها قائًال: الوفيات، محقق منضدة عىل وضعه صغري
متجر ملندوب يُناوله كان الذي الوفيات، محقق لكن واقفني، الجميع هبَّ الحال، يف
«أجل، أجاب: تردٍد دون ومن ِذكُرها. السالِف الجهة ُصنع من كان إذا عما استفرس بون،

معاينته. وواصل بنفسك»، ذلك من التأكُد يمكنك ويسون؛ آند سميث
املسدس؟» هذا عىل عثرَت «أين قائًال: الضابط إىل سؤاله املحقق وجه

يف كان ليفنوورث. السيد رسير رأس من بالقرب ِحالقٍة ملنضدِة العلوي الدرج «يف
ووضعها العيِّنة»، سبيل عىل منها واحدًة أحرضُت خراطيش، علبة مع مخمليٍة حافظة

الرصاصة. بجانب
مقفًال؟» الدرج كان «هل

منه.» يُؤَخذ لم املفتاح لكن سيدي؛ يا «أجل،
من تساؤٍل صيحُة الغرفَة اجتاحت ذروته. بلغ قد التشويق كان اللحظة، تلك يف

محشو؟» هو «هل الجميع:
عظيمة: وقار بنظرة الحضور، وجه يف جبينه مقطبًا الوفيات، محقق علَّق

الحضور من أطلب أن أوًال بد ال لكن بنفيس، السؤال ذلك أطرح أن وشك عىل «كنُت
بالنظام.» االلتزاَم

تحول عقبٍة أي منع عىل شديًدا حرًصا الجميُع حَرَص الحال. يف هدوءٌ قوَله أعقب
فضولهم. إشباع دون
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سيدي!» يا «اآلن، قائًال: املحقق صاح
حجريات سبع «توجد قال: ورفعها. املسدس، أسطوانَة بون متجر مندوُب أخرج

محشوَّة.» وجميعها هنا،
إحباط. همهمُة اإلثباَت هذا أعَقبَت

هذه «لكن املسدس: ألسطوانة األمامي للوجه عابرة معاينٍة بعد بهدوء أضاف
من مؤخًرا رصاصٌة أُْطِلَقت لقد طويل. وقت منذ محشوًة جميعها تكن لم الرصاصات

الحجريات.» هذه إحدى
عَرفَت؟» «وكيف قائًال: املحلَّفني أحد صاح

بمعاينة تتفضل أن لك هل سيدي، عَرفت؟ «كيف الوفيات: محقق إىل مستديًرا أجاب،
نظيفٌة إنها املاسورة؛ إىل أوًال «انظر وأردف: الرجل. ذلك إىل وناوَله املسدس؟» هذا حالة
وذلك ا؛ جدٍّ قريب وقت من منها خارجًة مرت رصاصًة أن عىل دليل أيَّ تُظِهر وال والمعة،

هناك؟» تُالحظ ماذا لألسطوانة: األماميَّ الوجه الحظ اآلن، ولكن نُظَِّفت. ألنها
الحجريات.» إحدى من بالقرِب األسود نَاج السِّ من خفيًفا خطٍّا «أُالحظ

األفاضل.» السادة عىل اعرضه «بالضبط؛
الحال. يف األيدي تناقَلته أن لبثت ما

العالمُة هو الحجريات، إحدى حافة عىل األسود، نَاج السِّ من الخفيف الخطُّ «هذا
الذي الرجل دائًما. وراءها أسوَد ِسناًجا تُخلِّف خارجًة مرورها عند الرصاصة سادة. يا
ثم األسطوانة.» تنظيَف أغفل لكنه املسدس، ماسورة نَظََّف املعلومَة، متذكًرا أطلَقها،

ذراعيه. وعقد جانبًا، تنحى
التهليُل ذلك جاء مذهًال!» ذلك أليس أورشليم! «بحق : أجشُّ حمايس صوٌت تحدث
الباب. مدخل عند فَمه فاغًرا وقف اللحظة تلك ويف الشارع، من دخل قد قروي رجٍل من
الغرفَة، ابتسامٌة ت عمَّ تماًما. مقبولة غريَ تكن لم لكنها منه، وقحة مقاطعًة كانت
أخريًا، النظام استُعيد إن ما أكرب. بسهولة أنفاَسهم سواءٍ حدٍّ عىل والنساء الرجال والتقط
املكتبة. منضدة وبني بينها واملسافة الِخزانة، موضع يصَف أن الضابط من ُطِلب حتى

األوىل الغرفة إىل املرءُ يصل حتى أخرى. غرفة يف والِخزانة غرفة، يف املكتبة «منضدة
مارٍّا ُقطري، اتجاٍه يف ليفنوورث السيد نوم بغرفة املروُر عليه يتعني األخرية؛ الغرفة من

و…» األخرى، والغرفة الغرفة تلك بني الفاصل املمر عرب
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إىل النوم غرفة من يُفيض الذي الباب ِمن املنضدة هذه موضع أين لحظة؛ «انتظر
الردهة؟»

إىل وصوًال الرسير مؤخرة حول مبارشًة ويمرَّ الباب، من يدخل أن للمرء «يمكن
أحد أيُّ يراه أن دون املمر، إىل الطريق نصف ويقطع املسدس، عىل ويتحصل الِخزانة،

املمر.» آخر يف املكتبة يف واقف أو جالس
مرعبًا منظًرا تمنع وكأنها رأسها عىل مئزرها تُلقي وهي مذعورًة، الطاهيُة صاحت
أبًدا!» أبًدا، ذلك، ترتكب حتى الشجاعة أبًدا تمتلُك هانا تكن لم املقدسة! العذراء «بحق ما:
موبًخا مقعدها، إىل العودة عىل أرغمها قسوٍة، يف بالسيدة ممسًكا جرايس، السيد لكن
حولها: من إىل متوسلًة فبَكت وعجيب. بارع بأسلوٍب واحد، آٍن يف َروعها من ئًا وُمهدِّ إياها

أبًدا!» أبًدا، هانا تكن لم لكن تُسامحوني؛ أن إليكم «أتوسل
ليُغريوا الفرصة الجمُع وانتهز باالنرصاف، اإلذَن بون متجر مندوُب أُْعِطي وهنا
والرتدُّد الشخص ذلك نهض مجدًدا. هارويل السيد اسم نُوِدَي ذلك، وبعد قليًال، أماكنهم
دعَمت أو أفكاره، بعض عىل شوََّشت قد السابقة الشهادة أن الواضح من كان عليه. باٍد

فيها. املرغوب غري الشكوك بعَض شكٍّ بال
السيد إىل ملكيتُه تَئول مسدس بوجود علمنا هارويل، «سيد كالمه: املحقق بدأ
السالح؟» لهذا بامتالكه علٍم عىل كنَت هل غرفته. يف وجدناه التفتيش، وعند ليفنوورث،

أعلم.» «كنُت
املنزل؟» يف عام بوجٍه معروًفا أمًرا كان «هل

كذلك.» «يبدو
أن أحد ألي يمكن حيث ما مكاٍن يف يرتكه أن عادته من كان هل ذلك؟ كان «كيف

يراه؟»
طريقها عن عَرفُت التي الكيفية عىل أُطِلَعك أن فقط يُمكنني أجزم؛ أن يمكنني «ال

بوجوده.»
ل.» تفضَّ «عظيم،

اليشء، بعَض يَستهويني املوضوع هذا النارية. األسلحة عن مرٍة ذات نتحدَّث «كنَّا
من يشءٍ عن له أفصحُت وعندما الجيب. بحجم صغرٍي مسدٍس اقتناء إىل دوًما توَّاًقا وكنُت

إياه.» وأراني املسدس، هذا إيلَّ وأحرض مقعده، من نهض يوم، ذات القبيل هذا
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هذا؟» حدث متى «منذ
قليلة.» أشهٍر «منذ

مدة؟» منذ املسدَس هذا يمتلك كان أنه يعني «أهذا
سيدي.» يا «أجل،

فيها؟» رأيته التي الوحيدة املناسبة هي تلك كانت «هل
الحني.» ذلك منذ أخرى واحدًة مرة «رأيته أردف: ثم وجهه، واحمرَّ سيدي»، يا «ال،

«متى؟»
أسابيع.» ثالثة نحِو «منذ

ظروف؟» أي «يف
إرهاق. نظرُة وجهه عىل فجأًة وظهرت رأَسه، السكرتري أخفض

السادة؟» أيها اإلجابة، من إعفائي «أيمكنكم د: تردُّ لحظة بعد سأل
مستحيل.» «هذا الوفيات: ق محقِّ أجاب

اسم أذكر أن إىل ُمضطرٍّا «أجُدني تردٍد: يف ح رصَّ واستنكاًرا. امتقاًعا وجهه ازداد
سيدة.»

ا.» جدٍّ ذلك «يؤسفنا الوفيات: ق محقِّ علَّق
قد كنت أنني من ب التعجُّ من نفيس أمنع أن أستطع ولم ناحيته. بقوٍة الشاب اندفع

ليفنوورث!» إلينور «اآلنسة قائًال: وصاح عادي. رجل أنه ظننُت
السيد عدا أماكنهم من الجميع انتفَض للتو، به نُطق الذي االسم، هذا سماع عند
انتبه. أنه يبد ولم أصابعه، أطراف مع ي ورسِّ وثيق حواٍر عقد يف منهمًكا كان جرايس،
التي واالحرتام اللياقة قواعد مع يتعارض «بالتأكيد حديثه: هارويل السيد واصل
أن إىل نظًرا لكن املناقشة.» هذه يف اسَمها نذكر أن نفِسها، السيدة تجاه جميًعا نُِكنُّها
(وهي ذراعيه وعقد عاد فقد إجابة، عىل الحصول عىل ا ُمرصٍّ يزال ال كان الوفيات محقق

يقول: وُمكَرهة منخفضة بنربة وبدأ معه)، االتفاق عىل تدلُّ حركٌة
أسابيع، ثالثة قرابة منذ الظهرية، بعد يوم ذاَت السادة. أيها الوحيدة، املرة هي «هذه
أتَِّجه كنت وعندما هناك. إىل فيها الذَّهاب أَْعتَد لم ساعٍة يف املكتبة إىل أذهب أن يل تَسنَّى
الصباح، يف هناك انتباٍه دون تركتها قد كنت جيب ِمطواَة أُحرض لكي املدفأة رفِّ ناحية
بالخارج كان ليفنوورث السيد أن أعلم كنُت وإذ املجاورة. الغرفة يف ضوضاء سمعُت
َمن ألتبنيَّ بالدخول لنفيس سمحُت أيًضا، بالخارج كانتا السيَدتنَي أن مني وظنٍّا حينها،
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ِفراش بجانب واقفًة ليفنوورث إلينور اآلنسة وجدُت أنني أذهَلني حينها الدخيل؛ كان
تلمَحني، أن دون الهَرب حاولُت املتهورة، فعلتي جرَّاء مرتبًكا يِدها. يف واملسدس ها، عمِّ
وطلبَت باسمي، وناَدتْني التفتَت، حتى الباب، عتبة أعرب كنُت إن ما ألنه وذلك عبثًا، ولكن
أن إىل مضطرٍّا كنت ذلك، فعل من أتمكَن حتى السادة، أيها املسدس. لها أوضح أن مني
السيد مسدَس فيها رأيت التي األخرى الوحيدة املناسبة هي سادة، يا وتلك، بيدي؛ أمسكه

يُوصف. ال قلٍق يف التايلَ السؤال وانتظر رأسه، نكَّس ثم أمسكته.» أو ليفنوورث
بذلك؟» تقصد ماذا املسدس؛ لها توضح أن منك «طلبَت

حشِو كيفية «أعنى هادئًا: يبدَو أن جدوى دون محاوًال أنفاَسه ملتقًطا بضعف، تابع
منه.» الرصاص وإطالق به، والتصويب املسدس،

الوفيات محقق وحتى الحارضين. جميع وجوه عىل التنبه من عابرة ومضٌة ظهَرت
للرجل والشاحب املنكَّس الوجه يف جالًسا وحدَّق مفاجئة، انفعال أماراُت عليه ظهَرت
يف انطباًعا ترتَك أن يف نجَحت املندهشة، الشفقة من مألوفة غري بنظرٍة أمامه، املاثل

أبرصوه. من جميع عىل ولكن نفسه، الشاب عىل فقط ليس النفس،
بها أدليت التي اإلفادة إىل تُضيفه يشء أيُّ لديك هل هارويل، «سيد سأله: أخريًا

للتو؟»
أًىس. يف نفيًا رأسه السكرتري هزَّ

ألسفل إياه وجاذبًا الشخص ذلك بذراع متشبثًا جرايس»، «سيد همسُت: وهنا
كالمي. أُكمل يَدْعني لم لكنه «… إليك ل أتوسَّ «َطْمئنِّي، مردًفا: بجانبي؛

كنت إذا الشابتنَي. السيدتنَي يستجوَب أن وشك عىل الوفيات «محقق رسيًعا: قاطعني
األمر.» يف ما كل وهذا لذلك، استِعدَّ تجاههما، واجبك تؤدَي أن يف ترغب

أفكر؛ كنُت فيَم نفيس. ِزمام أسرتجع جعَلتني البسيطة الكلمات هذه واجبي! أؤدِّي
الحسناَوين العمِّ البنتَي شجية صورٍة من أفظُع يشءٌ ذهني يف يكون أن ودون أُجننت؟
ببطء، نهضُت لهما، األب منزلة ويف عليهما عزيًزا كان َمن جثماِن عىل ُحرقٍة يف املنكبَّتني
إنه، وقلت تقدمُت ليفنوورث، إلينور واآلنسة ماري اآلنسة أجل من ُمَقدَّم طلٍب عىل وِبناءً
بأن اإلذن ألتمس — ضدي تنقلب أال آُمل صغرية، كذبة وهي — العائلة صديَق بصفتي

األسفل. إىل وأصطحبهما السيَدتنَي إىل أذهب
بكلمٍة َمن، بإحراِج وشعرُت خاطفة، بنظراٍت نحوي األعني عرشاُت نظَرت الفور عىل

بأكملها. غرفٍة وتركيَز انتباَه تجاَهه جذَب متوقع، غرِي بفعٍل أو
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االنسحاب من رسيًعا تمكنُت الحال، يف باملوافقة طلبتُه الذي اإلذن ُقوبل أن بعد لكن
ووجهي الردهة، يف أدرك، أن قبل تقريبًا نفيس، ووجدُت ما، نوًعا املزعِج الوضع ذلك من
«الطابق أذني: يف ترن جرايس السيد وكلمات االنفعال، شدة من ينبض وقلبي متَّقد،
انتظارك.» يف الشابتنَي السيَدتنَي ستجد لم. السُّ مقدمة عند باب أول الخلفية، الغرفة الثالث،
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كه، َرشَ يف منترص محارٍب نفَس يوقع قد جماًال لها إنَّ إلهي! يا
العبيُد. عليه ليصارَعه عشوائي، نحٍو عىل تاِجه عن يتخىلَّ ويجعله

أوتواي

هناك؟ أجد أن عساي ماذا السلَّم! مقدمة عند باب أول الخلفية، الغرفة الثالث، الطابق
لخيايل بدا الذي املكتبة، حائط بجانب ترتعُد وأوصايل السفليَة، السلم درجاِت صاعًدا
درجات صاعًدا مهٍل عىل طريقي أشقُّ أخذت مروعة، إشارات أرجائه عىل مكتوبًا املشوَّش
طويلة مدٍة منذ أمي بها نصحتني موعظٌة بينها من ذهني، يف تجول كثرية وأشياءُ السلم،

. لديَّ مميزة مكانة َشغَلت
ال لكنها مشوق، بحث موضوَع تكون قد ا رسٍّ تُخفي التي املرأة أن تذكَّر بُني، «يا

يَُرس.» حتى وال يُؤتَمن رفيًقا تكون أن أبًدا يُمكن
تُطاردني ظلت لكنها الحايلِّ؛ املوقف عىل بتاتًا تنطبق ال لكنها شك، بال بليغة، حكمة
أخرى فكرة كل من وتخلَّصت إليه، هُت ُوجِّ قد كنت الذي الباب عىل عيناي وقعت حتى
ُقِتل الذي الرجِل لذلك املكلومتنَي األِخ بابنتَي ألتقَي أن وشك عىل كنت أنني إال ساوَرتني

بوحشية.
بًا تأهُّ نفيس َشتات أستجمَع كي الباب عتبة عىل يكفي بما طويلًة مدًة ًفا متوقِّ
وسمعت الداخل، من جيلٌّ رخيم صوٌت ارتفع وعندئٍذ الباب، ألطرق يدي رفعُت للمقابلة،
ذلك فعلِت أنِك أتَّهُمِك ال «أنا كالصاعقة: عيلَّ ونزَلت لُِفَظت التي الكلماِت هذه بوضوٍح
هذه ارتكب قد يكون أن يمكن أو يرتكب أن شأنه من آخَر أحًدا أعرف ال أني رغم بيدِك،
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بيني االتهام، إليه ه أُوجِّ أن يجب وما أتهُمه ما هي ونيتِك، ورأسِك، قلبِك، لكن الفعلة؛
ذلك!» تُدركي أن الجيد ومن األقل؛ عىل نفيس وبني

ذراعي، تلمس بيٍد شعرُت وعندها ، أُذُنَيَّ عىل ويداي هلٍع، يف الوراء إىل ترنَّحُت
من عابر طيٍف وآِخُر شفتَيه، عىل وإصبعه بجانبي، واقًفا جرايس السيد فرأيت واستدرُت،
الشفقة. أمارات يحمل كان الذي الثابت، وجهه عىل من الزوال يف آخذٌ املفاجئ االنفعال
تعيش الذي العالم طبيعة استيعاب يف تبدأ لم أنك أرى تعال. «تعاَل، قائًال: صاح

األسفل.» يف انتظارك يف أنهم وتذكَّر لنفسك؛ انتبه فيه.
ذلك؟» قال الذي من َمن؟ «لكن

حتى وال املتوسلة، نظرتي يُواجه أن ينتظر أن دون ومن قليل.» بعد ذلك «سنرى
ِمرصاَعيه. عىل وفتحه الباَب، طَرق يُجيبها، أن

زرقاء، وسجادات زرقاء، ستائر مبهج. بلوٍن مفعم مشهٌد أمامنا بَرز الفور عىل
عليه تُخيِّم أن إال متوقًعا يكن لم مكان يف ُوِضَعت السماء من قطعة كأن زرقاء. وجدران
توقفت الفور عىل لكنني األمام، إىل ر بتهوُّ اندفعُت باملشهد، منبهًرا وكئيبة. مظلمة أجواء

أمامي. رأيتها التي الفاتنة بالصورة ومأخوذًا بشدٍة متأثًرا مجدًدا،
كانت لكنها ُمطرَّز، ساتان قماش يكسوه مريٍح كريسٍّ عىل جالسًة بهيًة امرأًة أبرصُت
كانت حادة. ُسبَّة بإطالق يهمُّ كان كمن باالستلقاء، أشبَه كانت التي جلستها من تنهض
الذي الكريمي السميك الفضفاض ثوبها يف َزنْبقًة تُشبه رقيقة؛ ة، متكربِّ هيفاء، شقراء،
َجبينها، وكان عنه؛ مبتعًدا يتماَوج وأخرى التكوين البديع بجسدها يلتصق تارًة كان
وإحدى بالِعزة؛ ج ويتوهَّ مرتفًعا الصفراء، جدائلها بني من فاتحٍة جديلة بأكثِر ج املتوَّ
يف بعيٍد يشء تجاه وتشري مبسوطًة واألخرى كرسيِّها، بمسند متشبثًة ترتجف يَديها
ويف دهشة، يف أنفايس حبسُت إنني حتى واستثنائية، مذهلة، كلُّها هيئتها كانت الغرفة؛
ت استُحِرضَ ما، مشهورًة عرَّافة أو حيَّة، امرأًة أراه ما كان إن للحظة ساوَرني الحقيقة

ثائرة. ألنوثة العارم الغضب عن مخيفة بإيماءة لتُعرب قديمة؛ قصة من
ليفنوورث.» ماري «اآلنسة كتفي: فوق من وأبًدا دائًما الزمني الذي الصوت همس
هذه االسم. هذا نفيس يف بعثَه الذي ذاك ارتياٍح من له يا ليفنوورث! ماري أوه!
وتُطلق وتُصوبه، مسدًسا، تحشَو أن استطاعت التي إلينور تكن لم إذن، الجميلة، املخلوقة
الحظة تلك يف كانت التي ألعىل، املرفوعة يدها اتجاَه تبعُت برأيس، ملتفتًا منه. الرصاص
للمقاطعة تعرَضت بأنها الشعور انتابها: جديد شعوٍر إثِر عىل مكانها يف َدت تجمَّ قد
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عن لساني يعجز هنا ال، ولكن، … ورأيُت الكثري، وراءه يُخفي مريع لرسٍّ إفشائها وسط
أن يمكنني ليفنوورث. إلينور اآلنسة صورَة بالكلمات آخُر أحٌد يرسم أن بد فال الوصف!
الجسم وكمال املرشقة، والطالوة البارع، الجمال وصف يف اإلسهاب يف اليوم نصف أمَيض
فكان … إلينور أما رأَوها؛ من كلِّ إعجاب مثاَر ليفنوورث ماري من يجعل الذي واملالمح
ذلك شجيَّة، رائعة، مهيبة، ساحرة، قلبي. نبضات اضطراب أصَف أن رسيًعا بإمكاني
الجماُل ذاكرتي ِمن اختفى الحال ويف البرص، كلمِح عيني أمام مرَّ الذي األجمل الوجه

األبد. وإىل اللحظة تلك من إلينور إال أحد وال إلينور، سوى أَر ولم عمها، البنة البهي
ووجهها صغرية، منضدٍة جانب إىل تقف كانت مرة، ألول عليها نظري وقع عندما
يف املنضدة، عىل واألخرى صدرها، عىل مستقرٌة يَديها وإحدى عمها، ابنة تجاه ملتفٌت
جمالها، رؤية عند أصابتني التي املفاجئة ة الغصَّ تسكن أن قبل لكن عدائية. وضعيٍة
محيَّاها، عىل كلُّه املوقف هوُل فظهر ببرصي؛ بُرصها والتقى رأسها، أدارت قد كانت
وتترصف األخرى من تلميحاٍت يها لتلقِّ غضبًا تنتفض متغطرسًة، فتاًة أرى أن من وبدًال
مدركًة مضطربة، بأنفاٍس ترتجف، إنسانًة لألسف! رأيت، واستعالء، بقسوٍة األمر حيال
السيف هذا يسقط أال يجب ملاذا تُربر بكلمٍة تنطق أن دون رأسها، فوق استُلَّ قد سيًفا أن

ويذبحها. عليها
املشهد هذا عن بوجهي تحوَّلُت القلب! لها يَْدمى مفاجأة للشفقة؛ مثريًا تغيريًا كان
التي عمها، ابنُة تقدَمت تحديًدا، اللحظة تلك يف لكن اعرتاف. مشهِد عن أتحوَّل وكأنني
وباسطًة األخرى، فضَح انفعال أول عند نفِسها ِزمام استعادت قد يبدو ما عىل كانت

سألت: يدها
السيد إىل والتفتت سيدي.» يا منك، لطٍف من له يا ريموند؟ السيد هذا «أليس

كذلك؟» أليس األسفل، يف يطلبوننا أنهم تُخربنا جئَت «وأنت؟ وقالت: جرايس
عذبًا، ليصري جوِّد لكنه الباب، وراء من قبل من سمعته الذي الصوت هو ذلك كان

دالل. نربة عليه تغلب جذابًا،
ومن عليه. الصوت وْقَع ألرى إليه متطلًعا رسيعة، بنظرٍة جرايس السيد رمقُت
كانت كلماتها بها استقبل التي االنحناءة أن بسبب وذلك بالًغا، كان وقَعه أن الواضح
عىل وباعثة مستنكرًة كانت الجادة نظرتها بها لقَي التي واالبتسامة املعتاد، من أدنى
إىل شاخصتنَي كانتا عينَيها أن رغم عمتها، ابنة نظرته تشمل لم واحد. آٍن يف االطمئنان
عنه. يُعرب أن املمكن من كان ُرصاخ أي من إيالًما أكثُر استفهاٌم أعماقهما ويف وجهه
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ُ أسوأ هو بما يُنذر أن يمكن يشء ال أن شعرت حينها، كنت كما جرايس بالسيد وملعرفتي
بذُعرها. الغرفَة مألت أنها بَدت ملن الواضح التجاهل هذا عن، بأهمية يحظى أو من،
ونسيُت تكلمت، قد كانت ليفنوورث ماري أن نسيُت بالشفقة، بشعوٍر تأثري ِخضمِّ ويف
عندئٍذ عمها، ابنة نحو خطوًة خطوُت برسعة، عنها ومتحوًال الحقيقة، يف ذاتَه وجودها

ذراعي. عىل سقَطت التي جرايس السيد يُد استوقَفتني
تتحدث.» ليفنوورث «اآلنسة قال:

عندما حتى كثريًا اهتمامي شَغل قد كان ِلما ظهري وولَّيت نفيس، شتات اسرتجعُت
أمامي، التي الجميلة املخلوقة هذه عىل ردٍّ أي أُبدي أن عىل نفيس ومجربًا منفًرا، كان

الباب. ناحية وُقدتها ذراعي لها مَددُت
وهنا االبتسام؛ حدِّ إىل واألبية الشاحبة ليفنوورث ماري اآلنسة مالمُح النت الفور عىل
نفِسه الوقت يف تبتسَم وال تبتسَم أن بإمكانها مطلًقا امرأٌة توجد تكن لم أُقل، دعوني
تمتَمت وجذَّاب، رصيح بإعجاٍب تنطقان وعيناها وجهي، إىل ناظرًة ليفنوورث. ماري مثُل

قائلًة:
للغاية، مريٌع املوقف الدعم؛ إىل بالحاجة ُمِلح شعور لديَّ ا. جدٍّ طيب شخص «أنت
اليوم.» ا جدٍّ غريبة حالة «يف عينيها يف بسيطة حذٍر ومضُة التمَعت وهنا «… عمي وابنة
وجهها عىل يرتسم التي الغاضبة، العظيمة العرَّافة هي أين «همم! نفيس: حدَّثت
من هل مرة؟» أوَل الغرفة دخلُت عندما رأيتها والتي وصُفه، يستعيص ووعيد غضٌب
تعبرياتها من بالتخفيف افرتاضات، من إليه وصلنا عما تضليَلنا تُحاول كانت أنها املمكن
نُباِل لم أننا تعتقَد أن حدِّ إىل كثريًا نفسها خدَعت أنها محتمًال كان هل أو السابقة؟

للغاية؟ حرجة لحظٍة يف مصادفًة سمعناه الذي الخطري باالتهام
ذراع عىل تتَّكئ وهي كلِّه انتباهي عىل ليفنوورث إلينور استحوذَت ما رسعان لكن
تماًما ليس ولكن الوقت، ذلك يف أيًضا نفسها ِزمام استعادت قد كانت املباحث. رجل
ذراعه عىل املستقرة اليُد وكانت السري، تُحاول وهي خطواتها تعثََّرت عمها. ابنة مثل
«. قطُّ املنزَل هذا دخلُت كنت ما ليتني السماء «بحق لنفيس: قلُت شجر. كورقة ترتجف
شعور، وانتابني الفكرة؛ هذه عىل خفيٍّا اعرتاًضا أدركت التمني، هذا أُكمل أن قبل ولكن
باقتحام له ُسمح الذي آخر، شخًصا وليس أنا، كنُت ألنني باالمتنان القول، صحَّ إن
بذلك، أقرَّ أن وينبغي والذي، الخطري، التعليَق هذا بالصدفة سمع والذي خصوصيتهما،
إىل السلم درجات عىل املتمايل املرتجف بجسدها ليفنوورث وإلينور جرايس السيد تبع
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تبُد لم فالجريمة الُجْرم. تجاه قليًال ولو تلني بنفيس شعرُت أنني ذلك يعني ال األسفل.
قبَلئٍذ؛ بشاعًة أكثَر والجشع والبغض، واألنانية، االنتقام، يبُد لم قبل؛ من السوداويِة بهذه
تكون أن يمكن ال اللحظة. تلك يف مشاعري تناول إىل التطرُق ِلماذا ولكن … ذلك ومع
يحلَّ أو نفِسه، أغواَر يَسُربَ أن يمكنه الذي ذا َمن ذلك، عىل عالوًة اآلن؛ اهتمام محلَّ
ومثاَر لغًزا كانت، ودوًما تُمثل، التي واالنجذاب، للنفور الرسية الخيوط تعقيَد لآلخرين
انتباهي ولكن قليًال، واهنة امرأٍة جسَد ذراِعي إىل مسنًدا هذا؛ يكفي نفِسه؟ للمرء تساؤل
من ودخلت ليفنوورث، السيد بيت سلم درجات نزلُت ألخرى، مكرََّسني كانا واهتمامي
انتظارنا يف ظلُّوا قد كانوا الذين القانونيِّني املحققني أولئك من ر املنفِّ الجمع عىل جديد

صرب. بنفاِد
منذ تركتُهم قد كنُت الذين أولئك وجوَه وواجهت العتَبة، تلك تجاوزُت إن ما إنني إذ
البرشية للنفس يمكن املدة؛ هذه يف انقَضت قد أزمانًا وكأنَّ شعرت للغاية، قصرية مدٍة

ومضنية. شاقة قليلة لحظاٌت فيها قصرية زمنية مدة يف الكثريَ تُكابد أن
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اإلخالص. هذا عىل الشكر لك
عناني] محمد د. [ترجمة «َهْمِلت» مرسحية

كتٍل وراء من األرض عىل فجأًة يسطع الذي الشمس ضوء تأثري قبُل من الحظَت هل
عن ما فكرًة ن تَُكوِّ أن فبإمكانك فعلت، قد كنَت إذا باملاء؟ املثَقلة حب السُّ من مرتاكمة
من ُحسٌن لهما كان الغرفة. إىل الجميلتنَي السيدتنَي هاتنَي دخوُل أحدثَه الذي الشعور
يكن لم تقديٍر أقلِّ فعىل الظروف؛ كلِّ وتحت األماكن جميع يف جليٍّا يكون أن شأنه
بأي تكن لم وإن جاذبيًة، العمِّ ابنتَي أقلَّ كونها مع ماري، تدخل أن مطلًقا املمكن من
الحارضين جميِع انتباَه تجتذَب أن دون ٍع تجمُّ أيَّ لالنتباه، لفتًا األقلَّ األحوال من حال
كان ماذا رهبًة، الفاجعات أكثُر تسبقها هنا، الحال هو كما َقِدَمت إذ ولكن، وتساؤَلهم.
تبدَو أن إال وصفتهم، أن سبق الذين هؤالء مثل الرجال من زمرٍة من تتوقع أن يمكنك
صوِت أول صدور عند ذلك ومع ربما، يشء ال ُمَصدِّق؟ غري وانبهار طاغية دهشٌة عليهم

االشمئزاز. فرط من تنفُر نفيس بأن شعرُت واستحسان، ذهول همهمة
بقعة أكثِر يف اللحظة، تلك يف ترتجُف كانت التي ُمرافقتي، أُجِلس أن إىل سارعت
ليفنوورث، إلينور لكن عمها. ابنة عن بحثًا حويل ونظرُت عليها، العثور من تمكَّنت منزوية
تردٌد اللحظة تلك يف عليها يظهر يكن لم باألعىل، املقابلة يف بَدت قد كانت كما الضعيفة
عىل املفرتَضة قدرته تكن لم الذي املباحث، رجل ذراع عىل مستندًة تقدَمت ارتباك. أو
هدوء يف تُحدق برهًة ووقفت الطمأنينة، من قدٍر أي تُثري املحلَّفني هيئة حضور يف اإلقناع
الفور عىل منه بدا والذي ل وتفضُّ ببهاء الوَفيات ق ملحقِّ انحنائها بعد ثم أمامها. املشهد يف
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عىل جلست الراقي، املنزل هذا يف بأدٍب احتمالُه يتعنيَّ الذي الدَّخيل موضع يف تضُعه أنها
التي الحفالت استحرضا ووقار سالسٍة يف إليها، بإحضاره خدمها أرسع الذي الكريس
وجدنا الذي ذلك مثل بمشهٍد الذاتي الوعي من أكثَر الرسمية االستقبال غرفة شهدتها
الحال يف توقفت األثر. عديَم يكن لم كذلك، كونه ورغم واضًحا، تصنًعا كان فيه. أنفَسنا
بقوة نفَسه متكلًَّفا إجالًال يُشبه يشءٌ وفَرض لة، املتطفِّ النظرات ت وُغضَّ الهمس، أصواُت
يف ا جدٍّ املختلف بسلوكها تأثرت قد كنت الذي أنا، حتى الحارضين. جميع وجوه عىل
التي السيدة إىل استدرُت عندما دهشتي ازدادت ثم بالراحة؛ شعوٌر انتابني باألعىل، الغرفة
عىل مشجًعا يكن لم تساؤٌل أعماقهما ويف عمها ابنة عىل ثابتتنَي عينيها ورأيُت بجانبي،
بإمساك أرسعُت حولنا، من عىل النظرة هذه ترتكه قد الذي االنطباع من ولخويف اإلطالق.
أن وشك عىل فكنت مقعدها، بحافة وممسكًة منها وعي دون من متشبثة كانت التي يدها
الوَفيات محقُق عليه نادى الذي اسُمها رشودها من أفاقها عندما حذرة، تكون أن أُناشَدها
هيئة إىل وجهها ورفعت عمها، ابنة عن نظرتها أبعدت ما رسعان ومؤثرة. متأنِّية بطريقة
لكنها العرَّافة. عن األوىل الذهنية صورتي إيلَّ أعادت عابرة ومضًة عليه ورأيت املحلَّفني،
عن واإلجابِة الوفيات محقق طلب لتلبية تأهبت شديد تواضٍع عىل ينطوي وبتعبرٍي مرت،

األوىل. التمهيدية األسئلة بعض
باديًا كان الذي هدوئها مع اللحظة؟ تلك توتِر عن به يُعربَّ أن يمكن الذي ما لكن،
ستُكرر كانت هل َعَرْفت. كما عارم، غضٍب إبداء عىل قادرًة كانت اللحظة، تلك يف عليها
وسَط التأكيد عىل ستجرؤ هل فيها؟ ثقتها وفقدت عمها ابنة كرَهت هل هنا؟ شكوكها
وعىل غرفتها يف انفراٍد عىل به تنطق أن عليها تيرسَّ ما عىل العالم، وأمام الحشد، هذا
عن فكرة أي وجُهها يُعطني لم ذلك؟ يف ترغب كانت هل ؟ املعنيِّ الشخص من َمسمع
تراجعت قد كانت لكنها إلينور. عىل نظرًة ألُلقَي أخرى مرًة التفتُّ قلقي، ظل ويف نواياها،
عمها ابنَة بأن تنويه أول مع َمهما، أتفهَّ أن بسهولٍة يمكنني س، وتوجُّ رهبٍة يف الوراء، إىل
األنظار، عن مسترتٌ ووجهها جالسًة كانت اللحظة تلك ويف سيتكلَّم، الذي الشخَص كانت

املوتى. كشحوب يكون شحوبُها كاد التي بيَديها
القليلة، األسئلة بعض إليها َهت ُوجِّ أن بعد قصرية. ليفنوورث ماري شهادة كانت
ما تروَي أن منها ُطِلب ، املتوىفَّ ها بعمِّ وعالقتها املنزل يف بمكانتها يتعلق أغلبها كان التي

لها. والخدم عمها ابنِة اكتشاف وعن ذاِتها، القتل واقعة عن تعرفه كانت
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أو جزٍع ذرَة اآلن حتى مطلًقا َعِهد قد يكن لم أنه بدا الذي حاجبَيها أحد رفَعت
آلخِرها، أولها من الغرفة يف كالجرس رنينًا أحدَث ونعومته، انخفاضه مع وبصوٍت، َكَدر،

قائلًة: أجابت
معرفتي منطَلِق من عنه اإلجابُة يُمكنني ال سؤاًال السادة، أيها عيلَّ، تطرحون «أنتم
عىل وصَلني ما باستثناء اكتشافها، عن وال هذه، القتل واقعة عن شيئًا أعلم ال الشخصية.

اآلخرين.» ألسنة
كالحجر، جبينها عىل من تهوي ليفنوورث إلينور يَدي ورأيت ارتياًحا، قلبي وثَب
شمس كضوءِ فشيئًا شيئًا يتالىش أخذ ثم وجهها، عىل خاطٌف أمل بصيُص مرَّ بينما

رخاميٍّا. تمثاًال يُفارق
عىل الظهوَر قبُل من جاءها الذي الخوف شبُح عاود وقد جادة، بنربٍة ماري واصَلت
التي الغرفَة أدخل لم لكم، هذا بها يبدو قد التي الغرابة مع ألنني، «وذلك مجدًدا: وجهها
راوَدني الذي الوحيد الباعث كان ذلك؛ أفعل أن يف حتى أفكر لم فيها. راقًدا عمي كان
دخلت، إلينور لكن للغاية. ومفجًعا ُمريًعا كان الذي املشهد هذا من أهرب أن حينها

«… تُخربكم أن ويُمكنها
نستجوب «سوف قائًال: جانبه، من ا جدٍّ لطيٍف بأسلوٍب لكن الوَفيات، محقق قاطعها
كانا وأناقتَها الحسناء املرأِة هذه جمال أن واضًحا بدا الحًقا.» ليفنوورث إلينور اآلنسة
بُوسعِك ليس إنِك تقولني «أنِت». رأيتِه ما هو نعرفه أن نريد «ما وأردف: تأثريُهما. لهما

الواقعة؟» اكتشاف وقَت الغرفة يف حدث ا ممَّ يشءٍ بأي تُخربينا أن
سيدي.» يا «أجل،

الردهة؟» يف حدث ما «فقط
الردهة.» يف يشءٌ يحدث «لم برباءة: علَقت

من استفاقت أن بعد هناك إىل ك عمِّ ابنُة وخرَجت الردهة، من الخدم يمرَّ «ألم
إغماءتها؟»

تعجٍب. يف البنفسجيتان ليفنوورث ماري عينا اتسَعت
شيئًا.» يعني يكن لم ذلك لكن سيدي؛ يا «بىل،
الردهة؟» إىل مجيئَها ذلك، مع تتذكَّرين، «هل

سيدي.» يا «أجل،
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يدها؟» يف ورقة «ومعها
ورقة معِك كانت «هل وقالت: عمها. ابنة إىل ونظرت فجأًة استدارت ثم «ورقة؟»

إلينور؟» يا
عندما بوضوٍح جفلت قد كانت التي ليفنوورث، إلينور انتصبَت عصيبة. لحظًة كانت
الساذَجة، املناشدة لهذه استجابًة قدَميها عىل واقفًة األوىل، للمرة «ورقة» كلمة ذُِكَرت
بأسلوبه الوفيات، محقق رفع وعندئٍذ تتكلم، أن وشك عىل كانت أنها وبدا شفتَيها، وفتحت

وقال: حزٍم، يف يده معتاًدا، كان الذي الصارم
أقوال.» من لديِك ما نسمع دعينا لكن آنسة؛ يا عمِك، ابنة سؤال إىل بحاجٍة «لسِت
بقعٌة وجنتَيها عىل ت تفشَّ وقد مجدًدا، كرسيِّها عىل ليفنوورث إلينور هَوت ، التوِّ يف
الغرفة، يف الحارضين أولئك إحباط عىل شهدت خفيفة همهمٌة َرست بينما اللون؛ وردية
القانونية بالقواعد االلتزام عىل حرصهم من أشدَّ فضولهم إشباع عىل حرُصهم كان الذين

املتَّبَعة.
محقُق كرَّر الفاتنة، الشاهدة هذه مع التساهل إىل وميَّاًال لواجبه، أدائه عن راضيًا

يدها؟» يف كهذا شيئًا رأيِت هل فضلِك، من «أخِربينا، سؤاله. الوَفيات
شيئًا.» أَر لم ال؛ ال، أوه، «أنا؟

املوضوع. هذا عىل جديد ضوء أيَّ تُلِق لم السابقة، الليلة أحداث عن عندئٍذ وبسؤالها
مرَّات عن كثريًا تَزيد بدرجة ليس لكن العشاء، عىل قليًال متحفًظا كان عمها بأن أقرَّت

العمل. مشاغل بعُض تُزعجه كانت عندما سابقة
بأنها وأفادت ذلك، نَفت الليلة، تلك مجدًدا عمها رأت قد كانت إذا ا عمَّ وبسؤالها
الذِّكرى كانت املائدة، رأس عىل مقعده عىل جالًسا صورته، أن وأضافت غرفتها. يف بقيت

له. تحملها كانت التي األخرية
إن حتى خفي، ولكنه للبؤس، ومثريًا للغاية، مؤثًرا كان البسيطة ِذكراها يف يشءٌ ثَمة

الغرفة. أنحاء يف ببطء َرست تعاطف نظرة
إلينور لكن ِحدتها. ت خفَّ املحربة إىل جرايس السيد نظرة أن اكتشْفُت إنني حتى

مكانها. يف جامدًة ظلَّت ليفنوورث
حوزته يف كانت هل شخص؟ بأي متوترة عالقة عىل ِك عمُّ كان «هل ُسِئَلت: عندئٍذ

ُمخبَّأة؟» نقدية مبالَغ أو قيِّمة أوراق أيُّ
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مماثل. بنفٍي األسئلة تلك جميع عىل أجابت
أهميٍة ذي خطاب أي تسلَّم أو األخرية، اآلونة يف غريب شخص أيَّ عمِك قابل «هل
تفاصيل أي عن بأخرى أو بطريقٍة يكشف أنه يبدو قد املاضية، القليلة األسابيع أثناء

اللغز؟» هذا بشأن
علمي؛ حد عىل ليس «ال، قائلًة: تُجيب وهي صوتها، يف للغاية طفيف تردٌد ثمة كان
إىل جانبيًة نظرًة اسرتقت اللحظة، تلك عند لكن القبيل.» هذا من يشء بأي علم لديَّ ليس

مضيفًة: سارعت ألنها إليها؛ الطُّمأنينة أعاد شيئًا رأت أنها واضًحا وكان إلينور،
بنفٍي سؤالك عن أُجيب وأن ذلك، من أبعُد هو ما إىل أمَيض أن يُمكنني أنني «أعتقد
معه جرى قد كان إذا سأعرف وكنت بأرساره، إيلَّ يُفَيض أن ي عمِّ عادة من كانت قاطع.

أهمية.» ذي يشءٍ أيُّ
كان يشءٍ بأي علٌم لديها يكن ولم ممتاز، نحو عىل عنها تحدثت هانا، عن بسؤالها
بإمكانها يكن لم بالجريمة. صلٌة لها يكون أن إىل أو الغريب، اختفائها إىل يؤدَي أن يمكن
إىل يأِت لم أنه سوى تعرف لم زائرين؛ أيُّ يأتيها كان أو رفيق، لها كان بأنها تجزَم أن
املسدَس فيها رأت مرة آخر كانت متى ُسئلت عندما أخريًا، الذرائع. بتلك أحد أيُّ املنزل
منذ تَره لم بأنها أجابت ِخزانته، درج يف دائًما به يحتفظ ليفنوورث السيد كان الذي

ها. عمِّ غرفة عن املسئولة كانت هي، وليس فإلينور، فيه؛ اشرتاه الذي اليوم
قد أنه كعقيل، س متوجِّ لعقل حتى يبدو، الذي قالته فيما الوحيد اليشء هو هذا كان
دون سيمرُّ كان ُمباالة، بال قيل الذي وهذا، دفني؛ اشتباٍه أو شخيص شكٍّ أي إىل يشري

للغاية. ومتسائلة ثائرة نظرًة اللحظة تلك يف املتحدثة إىل إلينور تُوجه لم لو تعليق
أخرى. مرًة مسموًعا صوتَه يجعل أن الفضويلِّ للمحلَّف حان قد الوقت كان لكن
يبدو كاد إنه حتى ماري، لجمال مبهم إكباٍر يف أنفاسه، التقَط الكريس، حافة إىل متحرًكا

لتوها. قالته فيما التفكري أمعنَت قد كانت إن وسأل للضحك، مثريًا يراه ملن
أقوله أن مني يُطَلب ما كل يف التفكري يف أتمعَن أن سيدي، يا «آُمل، ية: بجدِّ فأجابت

هذا.» مثل ظرٍف يف
استجوابها، من انتهى قد كان أنه ألرى تطلعُت ثم الخلف، إىل الشابُّ املحلف تراجع
فجأًة: وسألها الشابة، السيدة انتباَه والساعة السلسلة ذو الظلِّ ثقيل زميلُه لفت عندئٍذ

وصيته؟» ِك عمُّ كتب أن سبق هل ليفنوورث، «آنسة
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تمنع أن تستطع لم هي وحتى بالغضب، الغرفة يف الحارضين جميُع شعر الحال يف
كانت إجابتها لكن وجنتَيها. عىل يظهَر أن من كربيائها جرِح من نابًعا بطيئًا تورًدا

لالستياء. إبداء أيِّ ودون حازمًة،
سيدي.» «أجل، ببساطة: أجابت

واحدة؟» من «أكثر
واحدٍة.» عن إالَّ أسمع «لم

الوصية؟» تلك بفحوى علٍم عىل أنِت «هل
أحٍد.» عىل نواياه يُْخِف لم «نعم.

عينيه. يف قليًال تأنُّقها أو جمالها أو بهاؤها كان إليها. ونظر نظارتَه املحلف رفع
من يستفيَد أن األرجح من الذي الشخص عن تُخربيني أن بإمكانِك إذن، «ربما، وقال:

موته؟»
يكن لم اعرتاض. دون يمرَّ أن يمكن يكن لم أنه حدِّ إىل ملحوظًة السؤال قسوة كانت
ماري لكن قيل. ملا استهجانًا فجأًة وجُهه يكفهرَّ لم أنا، حتى وال الغرفة، يف رجٌل ثمة
نفسها عىل وسيطَرت بهدوءٍ، محاورها وجه إىل قامتها، تشدُّ وهي نظرت، ليفنوورث

لتقول:
يف كنَِفه إىل هما ضمَّ اللتان الطفلتان إنهما بموته. األكرب الخاَرس سيكون من «أعرف
والحماية، الحب من بهالٍة أحاطهما اللتان الصغريتان الفتاتان وحزنهما؛ ضعفهما ظلِّ
نُضجهما؛ اكتماِل عدم مرحلة يف االحتياجات أسمى هما والرعاية الحبُّ كان حينما
والشباب، الطفولة مرحلة انقَضت عندما لتوجيهه التماًسا إليه لجأَتا اللتان السيدتان
مقارنًة والذي، لهما، َخسارًة موته يُمثل اللتان الوحيدتان هما هاتان سيدي، يا هاتان،
أهمية.» وبال تافهًة مستقبًال بهما تحلُّ قد التي األخرى املصائب جميُع تبدَو أن بد ال به،
عندئٍذ ولكن بالتأنيب؛ شاعًرا املحلف وتراجع التلميحات، أحطِّ عىل راقيًا ا ردٍّ كان
من أفضَل يكن لم مظهره لكن قبل، من تكلم قد يكن لم واحًدا منهم، آخَر واحًدا فإن
وقال مقعده عىل بجسده مال وقاره، يف َمهيبًا يكون أن كاد أيًضا بل فحسب، الباقني

َرزين: بصوٍت
واآلن، انطباعات. تكوين من نفَسه يمنع أن يملك ال البرشي العقل ليفنوورث، «آنسة
قاتَل بصفته شخص أيِّ تجاه بالشك سبب، دون من أو بسبٍب وقٍت، أيِّ يف شعرِت هل

عمك؟»
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تكن لم بأنها أثق آخر، بشخٍص يتعلق وفيما بي يتعلق فيما مرعبة. لحظًة كانت
حماية عىل عزُمها سيظل هل شجاعتها؟ ستخذلها هل مؤملة. كانت بل فقط، مرعبًة

ذلك. تمنِّي عىل أجرؤ لم واألمانة؟ الواجب يُمليه ما وجه يف صامًدا ها عمِّ ابنة
املحلَّفني وهيئة ق املحقِّ إىل نظرت وقفتها، يف اعتدلت أن بعد ليفنوورث، ماري لكن
حدٍّ إىل وصارمًة واضحًة نربًة عليه مضفيًة صوتها، ترفَع أن ودون وجوههم، يف بهدوءٍ

أجابت: وصُفه، يصعب
مجهولًة ليست عمي قتل واقعة إن . شكٍّ أي يف سبٌب وال أحد يف شكٌّ لديَّ ليس «ال؛

شكوك.» أي بداخيل تُثري ال أيًضا بل فحسب، يل كليٍّا
سون يتنفَّ الحارضون كان وبينما النفس. عىل ثقيًال ِعبئًا رفع ردَّها وكأن بدا

مكانها. إلينور واستُدِعيَت جانبًا، ليفنوورث ماري تنحت عداء، الصُّ
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دليلظريف

ظالم! ظالم، ظالم، أوه،

املفجعة الكارثَة هذه يُواري كان الذي تار السِّ أن بدا وإذ ِذروتَه، االهتماُم بلغ إذ واآلن
يف املشهد، من الهروب يف برغبة شعرُت تماًما، سيُزاح يكن لم إن يُرَفع، أن وشك عىل
تفضح أن من خوٍف بأيِّ أشعر كنت ألني ذلك يكن لم املزيد. أعرف أالَّ يف املكان، مغادرة
كان وجامدة مستقرًة حينئٍذ كانت التي وجهها ملالمح البارد فالثبات نفَسها. املرأة هذه
صح إذا ولكن، الكارثة. هذه مثل وقوِع احتمال مواجهة يف ذاتها حدِّ يف كافية ضمانًة
وإن لديها؛ معلومات ِنتاج وإنما فحسب، كرٍه ِنتاج تكن لم عمها ابنة شكوَك أن بالفعل
كانت ليفنوورث إلينور حقيقة وأن ِقناع، سوى األمر حقيقة يف الجميل الوجُه ذلك يكن لم
كيف ذلك، بعد فها ترصُّ به ويوحي به، توحي عمها ابنة كلمات أن يبدو ما نحو عىل
الزَّهرة هذه قلب من تخرج املخيفة والخطيئة الخداع أفعى وأرى الجلوس أُطيق أن يل
من شيئًا رأيُت أني ورغم ن، التيقُّ عدم من النابع التشويق هذا ظل يف ولكن، البيضاء؟!
ميل أيَّ الجمع ذلك يف واحد رجٌل يُظِهر لم حويل، كثرييَن وجوه عىل منعكًسا أحاسييس

ذلك. إىل ميًال أقلَّهم أنا وكنت املغادرة، إىل
اإلرضار حدِّ إىل عليه أثَّر قد األشقُر ماري ُحسن كان الذي الوَفيات، ُمحقق كان
التفَت اللحظة. تلك يف تأثره عدم أظهر الذي بالغرفة الوحيَد الشخَص بإلينور، الواضح
وبدأ قسوة، ملسُة تشوبُها كانت توقري، من تحمله كانت ما مع بنظرٍة، الشاهدِة ناحية

حديثه:
الطفولة، منذ ليفنوورث السيد أرسة من مقرَّبًة كنِت إنِك ليفنوورث، آنسة يا يل، «قيل

صحيح؟»
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سنوات.» عرش عمري كان «منذ هادئة: بنربٍة أجابت
كان فصوتها ذلك؛ وأدهَشني صوتها، فيها أسمُع التي األوىل املرَة هي تلك كانت
يف يُشبهه كان أنه فمع نفِسه. الوقت يف يُشبهه وال عمها، ابنة صوَت كبرية بدرجٍة يُشبه
دون يَصُدر كان ذلك؛ أقول أن جاز إن التعبري، عىل قدرته إىل يفتقر كان الصوت، نربة

صًدى. يرتك أن دون ويتوقف األذن، يف طننٌي له يُسَمع أن
صحيح؟» له، ابنٍة مثَل تُعاَملني وأنت الوقت ذلك منذ إنه يل «قيل
لِكلتَينا.» أب مجرد من أكثر كان ا؛ حقٍّ ابنته، مثل سيدي، «أجل،

األرسة؟» يف َدَخَلت متى عم. ابنتا ليفنوورث ماري واآلنسة أنِك «أعتقد
نا، عمُّ ولوال نفِسها. الكارثة ضحية أبَوانا راح فيه. دخلُت الذي نفِسه الوقت «يف
يف وَرست الكالم، عن فت توقَّ وهنا كنَّا.» كما طفلتان ونحن العالم هذا يف مرشدتنَي َلرصنا
جزءًا لنُصبح ِكلتَينا تبنَّى قلبه، بطيبِة «لكنه، أضاَفت: ثم خفيفٌة رجفٌة املطبقتنَي شفتَيْها

واملأوى.» األبوَّة فقَدته؛ قد ِكلتانا كانَت ما وأعطانا أرسته، من
تعنني هل كلتَيكما. تبنَّى ألنه عمِك؛ البنة وكذلك لِك األِب بمنزلة كان إنه «تقولني
سيكون نفَسه الوضع أن تفهمني جعلِك بل مة، منعَّ بحياٍة يُحيَطِك بأن يكتِف لم أنه بذلك

ممتلكاته؟» من جزءٍ أي لِك يرتَك أن ينوي كان أنه بإيجاز، مماِته؛ بعد لِك مكفوًال
عمي.» ابنة إىل وصيٍة بموجب ستورَّث ممتلكاته أن البداية من فهمُت سيدي؛ يا «ال،
يمنَْحِك ألم إلينور؛ آنسة يا منِك، له أقرَب وبينه ِك عمِّ ابنة بني القرابة صلُة تكن «لم

الواضح؟» التحيُّز لهذا سبٍب أيَّ أبًدا
سيدي.» يا رغبتِه، سوى سبب «ال

تحلُّ أخذَت تدريجيًَّة ثقًة أن بدا حتى وشافية رصيحًة النقطة هذه عىل إجابتها كانت
وشخصها. السيدة هذه اسم حول البداية من تحوم أخذَت التي املزعجة الشكوك محلَّ
وحدها، املحلَّفني هيئُة تشعر لم مضطرب، غرِي هادئ بصوٍت قيل الذي اإلقرار، بهذا لكن
االشتباه مسألة أن فيها، الثقة لفقد واقعيَّة أكثر مربٌر لديَّ كان الذي نفيس أنا ولكن
إجابتُها عليه دلَّت الذي للدافع املطَلق الغياب أمام كثريًا تهتزَّ أن بد ال أمرها يف الفعيلِّ

بوضوح.
عالقتِك أن بد فال تقولني، كما إليِك محسنًا ِك عمُّ كان «إذا املحقُق: تابََع األثناء تلك يف

صحيح؟» كبرية، بدرجٍة وطيدًة أصبَحت به
سيدي.» «أجل، وقالت: مفاجئة، حازمة انحناءٍة هيئة فُمها اتخذ
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لِك؟» قوية صدمًة كان موته أن بد ال «إذن،
ا.» جدٍّ ا جدٍّ «قوية

ُجثمانه ملحِت عندما أخربوني، كما عليِك، يُغىش ألن كافيًا ذاته حدِّ يف ذلك «أكان
مرة؟» ألول

تماًما.» «كافيًا،
صحيح؟» لألمر، مستعدًة بَدوِت ذلك «ومع

«مستعدة؟»
مائدة إىل يحرض لم عمِك أن وجدِت عندما بشدٍة مضطربًة كنِت إنِك الخدم «يقول

اإلفطار.»
تتكلَّم. أن تستطع فلم حلقها؛ بسقف التصَق لسانها أن بدا «الخدم!»

ا.» جدٍّ شاحبًة كنِت غرفته، من رجعِت عندما «وإنِك
يف يجول كان فعليٍّا، اشتباًها يكن لم إن الشك، بعض أن تُدرك بدأَت كانت هل
قبُل من أَرها لم النوعية؟ هذه من بأسئلٍة عليها ينهاَل أن بوسعه كان الذي الرجل ذهِن
كانت إن ارتيابها، لكن باألعىل. غرفتها يف املشهودة اللحظة تلك منذ هكذا بشدة مضطربًة
بإيماءٍة وأجابَت بالغ، بجهٍد نفسها هدَّأت طويلة. مدًة ينفضح لم ارتياب، بأي شعَرت قد

هادئة:
أقلِّ شأن من أن ح املرجَّ من ا؛ جدٍّ منظًما رجًال عمي كان ا. جدٍّ غريبًا ليس «ذلك

تخوفاتنا.» يُثري أن عاداته يف تغيرٍي
إذن؟» قلقًة، «أكنِت

ما.» حدٍّ إىل قلقًة «كنت
بالسيد الخاصة الغرف تنظيَم يبارش أن عادته من كان الذي َمن ليفنوورث، «آنسة

ليفنوورث؟»
سيدي.» يا «أنا،

درٍج؟» عىل تحتوي غرفته يف بعينها بِخزانٍة علٍم عىل شكٍّ بال أنِت «إذن،
سيدي.» يا «أجل،

الدرج؟» هذا إىل الذَّهاب فرصة لِك أُتيَحت منذ الوقت من مىض «كم
«أمِس.» إقرارها: عند بوضوٍح ترتجف وهي قاَلت

ساعة؟» أي «يف
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ظني.» حسب الظهرية، «ُقرب
الوقت؟» ذلك يف مكانه يف هناك به يحتفَظ أن اعتاد الذي املسدس كان «هل

أالحظ.» لم ذلك؛ «أظن
الدرج؟» غلق عند املفتاح أَدرِت «هل

«فعلُت.»
أخَرجِته؟» «هل
سيدي.» يا «ال،

لِك هل أمامِك. املائدة عىل موضوٌع الحظِت، لعلِك كما املسدس، ذلك إلينور، «آنسة
ناحيتها. وحمله النظر، مستوى إىل ورَفعه عليه؟» نظرًة تُلقَي أن

عندما برباعة. ذلك يف نَجح فقد املفاجئ، ف الترصُّ بهذا يُباغتها أن يقصد كان إن
رصخٌة شفتَيها من وانطلقت الوراء، إىل تراجَعت القاتل، السالح عىل مرة أول نظُرها وقع
ال!» ال، إلهي، «يا أمامها: بيَديْها ملوحًة أنينًا، أطلقت ُكِبتَت. ما رسعان لكنها مفزوعة،

آنسة يا عليه، نظرًة تُلقَي أن عىل أُرصَّ أن عيلَّ ب «يتوجَّ حديثه: املحقُق واصل
بالرصاص.» محشوًة الحجرياُت جميع كانت للتو، عليه ُعثر عندما ليفنوورث.

تُكمل ولم «… إذن «أوه، قالت: املتألِّمة. النظرُة تلك وجهها من اختَفت الحال يف
السالح. نحو يدها مدَّت لكنها كالمها،

مؤخًرا، َرصاصة منه أُطِلَقت «لقد تابع: بثباٍت، فيها يُحملق ظل الذي ق، املحقِّ لكن
ليفنوورث.» آنسة يا الخرطوش، غرفة أغفلت املاسورة، نظََّفت التي اليد ذلك. مع

عىل وبَدت بطءٍ، يف وجَهها عَلت وبائسة يائسة نظرًة لكنَّ أخرى، مرًة ترصخ لم
ثباٍت يف رأسها رفعت وبعدما خاطفة، كومضٍة جاء ِفْعلها ردَّ لكنَّ أرًضا؛ تَهوَي أن وشك

ماذا؟» إذن «عظيم، صاحت: مثيًال، لهما أَر لم ووقار
بعض؛ إىل بعُضهم ينظر والسيدات الرجال أخذ املنضدة؛ عىل املسدَّس املحقُق وضع
ماري ورأيت ، فالتفتُّ بجانبي، مرتجفًة تنهيدًة َسِمعُت املتابعة. يف ًدا مرتدِّ فرٍد كلُّ وبدا
وكأنها ذهول، تورُُّد وجنتَيْها يف رسى وقد ها عمِّ ابنة نحو ببرصها شاخصًة ليفنوورث

التفسري. يستدعي شيئًا املرأة هذه يف الحظوا أيًضا، وهي الحضور، أن تُدرك بدأت
ليُتابع. شجاعته املحقُق استجمع أخريًا

يُلزمني سؤالِك ماذا؟ إذن قائلًة أمامك، الدليل عن ليفنوورث، آنسة يا «أتسألينني،
بغرض املسدَس هذا يستخدم أن مأجور، قاتل وال لسارٍق يمكُن يكن لم إنه أقول أن
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وإعادته تعبئته، إعادة بل فحسب، املسدس تنظيف ليس عناء، نفسه يُكلَِّف ثم القتل،
باملفتاح.» وإغالقه منه أخذه قد كان الذي الدرج يف ثانية مرًة

النقطة هذه عن مالحظًة يُدوِّن جرايس السيد رأيُت لكنني هذا؛ قيل ا عمَّ تُِجب لم
لشخصه. مميِّزة موافقة بإيماءة

الدخول عىل يعتَْد لم شخٍص ألي املمكن من يكن «ولم قائًال: أكرب ية بِجدِّ حديثه تابع
رة متأخِّ ساعٍة يف غرفته يدخل أن الوقت، َطوال ليفنوورث السيد غرفة من والخروج
منه مقرتبًا يتقدَّم ثم سريًا، غرفته ويقطع مخبئِه، من املسدس هذا ويُحِرض الليل، من
أحد إىل برأسه يلتفُت األقل عىل يجعله أن دون رضوريٍّا، كان أنه الوقائُع أظهَرت كما
فَعله.» أنه نُصدق أن الطبيب، شهادَة االعتبار يف أخذًا يُمكننا، ال الذي األمر وهو الجانبني؛
التعبري لكنَّ تنكص. ليفنوورث إلينور لنرى ببرصنا هنا وتوجَّ ُمخيًفا، تلميًحا هذا كان
مقعدها، من غضبًا ماري انتفَضت عمها. ابنة وجه عىل ظهر بالغضب الشعور عىل الدالَّ
بعد إلينور، لكن بالحديث؛ لتهمَّ شفتَيها فتحت ثم حولها، َمن عىل رسيعة نظرة وألَقت
لسَت «أنت وحذرة: فاترٍة بنربٍة وأجابت بالصرب، تتحىلَّ بأن إليها أشارت قليًال، التفتَت أن
من رصاصًة أطلَق قد شخيص، لغرٍض عمي، كان إذا حدث. هذا بأنَّ سيدي، يا يقني، عىل
تُرَصد فقد — ًحا مرجَّ يكن لم إن بالتأكيد، وارٌد أمر وهو — أمِس مثًال، لنُقل مسدسه،

نفِسها.» االستنتاجات إىل التوصُل ويمكن مماثلة، نتائُج
عمِك!» رأس من استُخِرجت الرصاصة ليفنوورث، «آنسة املحقق: تابع

«آه!»
الرقَم وتحمل ِخزانته، درج يف عليها ُعِثر التي الخراطيش يف التي تلك مع «وتتطابق

املسدس.» هذا مع املستخدم
يُعرب بأكمله مسلُكها كان األرض؛ يف بعينَيها تنظر وأخذت يَديها؛ بني رأسها هَوت

حدته. تصعيد يف واصل هذا، املحقُق الحَظ وإذ اإلحباط. عن
بشأن عليِك أطرَحها أن يتعنيَّ التي األسئلة بعُض اآلن لديَّ ليفنوورث، «آنسة قال:

الليلة؟» تلك قضيِت أين املاضية. الليلة
الخاصة.» غرفتي يف «بمفردي،

أثناءها؟» عمِك ابنة أو ِك عمَّ رأيِت هل «ولكن،
… العشاء مائدة غادرُت بعدما أحًدا أَر لم سيدي؛ يا «ال، ف: توقُّ لحظة بعد أجابت،

توماس.» باستثناء
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رأيتِه؟» «وكيف
املنزل.» لزيارة جاء رجل بطاقة ليُعطيَني «جاء

اسمه؟» عن أسأل أن يل «هل
روبنز.» روي يل السيد كان البطاقة عىل «االسم

بجانبي كانت التي السيدة من صدرت التي املفاجئة االختالجَة لكنَّ تافًها؛ األمُر بدا
أتذكَّره. جعَلتني

غرفتِك باَب ترتكي أن عادتِك من هل غرفتِك، يف تجلسني عندما ليفنوورث، «آنسة
مفتوًحا؟»

عادتي من «ليس وردت: كبَتَتها. ما رسعان ذهول، نظرُة وجهها عىل بَدت عندئٍذ
سيدي.» يا ال، ذلك؛

املاضية؟» الليلة مفتوًحا تركِتِه «ملاذا
بالحر.» أشعر «كنت

آخر؟» سبٌب يوجد «أال
آخر.» سبب لديَّ «ليس
الباب؟» أغلقِت «متى

النوم.» إىل أخلد أن وشك عىل كنُت «عندما
بعده؟» أم ألعىل الخدُم يصعد أن قبل ذلك كان «هل

«بعده.»
غرفته؟» إىل ويصعد املكتبة يُغادر وهو هارويل السيد سمعِت «هل

سيدي.» يا سمعته، «أجل،
ذلك؟» بعد مفتوًحا بابَِك فيها تَركِت التي املدة «ما

أجزم.» أن يمكنني ال … قليلة دقائق بعد … أنا … «أنا برسعة: أضافت
نسيِت؟» هل ملاذا؟ تجزمي؟ أن يُمكنِك «ال

هارويل.» السيد صعود بعد الباب أُغلق أن قبل مرَّ الوقت من كم فقط «نسيُت
دقائق؟» عرش من أكثَر كان «هل

«أجل.»
دقيقة؟» عرشين من «أكثر

يرتجف! جسدها كان وكم شاحبًا، وجهها كان كم «ربما.»
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هارويل السيد تركه أن بعد حتَفه لقي عمك فإن األدلة، حَسب ليفنوورث، «آنسة
غرفتَه، دخل أحٌد كان إن سمعِت قد تكوني أن بد فال مفتوًحا، بابُِك كان إذا قصرية. بمدَّة

يشء؟» أي سمعِت هل واآلن، مسدس. من أُطِلَقت رصاصة أي أو
جلبة.» أيَّ أسمع لم سيدي؛ يا «ال

يشء؟» أي سمعِت «هل
مسدس.» من نار إطالق أيِّ صوت «وال

يشء؟» أي سمعِت هل ولكن إلحاحي، عىل سامحيني ليفنوورث، «آنسة
يُغَلق.» باٍب صوت «سمعُت

باب؟» «أي
املكتبة.» «باب

«متى؟»
لَم أجزم. أن يمكنني «ال وأضافت: هيستريية. بطريقة يديها شبَّكت أعرف.» «ال

األسئلة؟» هذه كلَّ تسألني
من أتمكَن أن قبل لكن عليها. يُغىش وكاد ترتنَّح، كانت قدمي؛ عىل واقًفا هببُت
«عفًوا؛ قالت: السابقة. هيئتها واستعاَدت جديد، من قامتها شدَّت قد كانت إليها، الوصول
يف واستدارت العذر»، يل تلتمسوا أن أرجو اليوم. هذا صباح منذ الطبيعية حالتي يف لست

سؤالك؟» كان «ماذا املحقق. لتُواجه ثبات
يُثري بدأ أسلوبها أنَّ واضًحا كان — وارتفاعه صوتِه رفُع وازداد «سألتُِك»، قال:

يُْغَلق؟» املكتبة باب صوَت سمعِت «متى — تجاهها الشك
ألعىل، هارويل السيد صعد أن بعد ذلك كان لكن معني، وقٍت تحديُد بوسعي «ليس

غرفتي.» باب أُغلق أن وقبل
مسدس؟» من طلقة صوَت تسمعي «ولم

سيدي.» أسمع، لم «ال،
يُشيح تقريبًا منهم واحٍد كلُّ كان التي املحلَّفني، هيئة عىل رسيعًة نظرًة املحقُق ألقى

أيًضا. هو فعل مثلما جانبًا بناظَريْه
ساعٍة يف غرفتِك إىل توجَهت الخادمات، إحدى هانا، إن لنا قيل ليفنوورث، «آنسة

إليِك؟» جاءَت هل دواءً. لتطلب أمِس ليلة من متأخرٍة
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سيدي.» يا «ال،
الليل؟» أثناء املنزل هذا من الغريب اختفائها أمُر علمِك إىل نما «متى

وجدُت هانا. حال عن وسألتْني الردهة، يف مويل قابَلتْني اإلفطار. قبل الصباح «هذا
الواضح، االستنتاج إىل توصلُت الحوار من لحظة بعد سألتُها. وبالطبع غريبًا، السؤال

غادَرت.» الفتاة أن وهو
الحقيقة؟» هذه من تأكدِت عندما ذهنِك إىل تبادَر الذي «ما

أفكر.» فيَم أعرف «لم
إجرامي؟» سلوك يف شك أيُّ ببالِك يخطر «ألم

سيدي.» يا «ال،
عمِك؟» مقتل وواقعِة الحقيقة هذه بني ترِبطي «ألم

القتل.» بواقعة حينها أعلُم أكن «لم
علمِت؟» أن «وبعد

ال عنها؛ بيشء علٌم لديها يكون أن احتمال بشأن ما فكرٌة ببايل خطَرت ربما «أوه،
أجزم.» أن يمكنني

الفتاة؟» هذه مايض عن يشء بأي تُخربينا أن «أيمكنِك
عمي.» ابنُة به أْدَلت عما يشء يف يزيَد لن به أخربك أن يمكنني «ما

الليل؟» يف يُحزنها كان الذي ما تعرفني «أال
نفسه. السؤال من أم نربته، بسبب ذلك أكان أعرف لم لكني غضبًا؛ وجنتاها تورََّدت

«. قطُّ بأرسارها يل تَبُح لم سيدي! يا «ال،
مغادرة عند إليه تذهب أن املحتمل من الذي املكان عن تُخربينا أن يُمكنِك ال «إذن

املنزل؟» هذا
ال.» «بالقطع

السيد جثمان إن لنا قيل آَخر. سؤاًال إليِك نُوجه أن علينا يتعنيَّ ليفنوورث، «آنسة
املجاورة.» الغرفة إىل فيه، عليه ُعثر الذي املكان من منِك بأمٍر نُِقل ليفنوورث

رأسها. أحنَت
جثِة ُحرمَة ينتهَك أن آخَر شخٍص ألي أو لِك القانوني غري من أنه تعلمي «ألم

سلطته.» وتحت املختصِّ الضابط حضور يف إال قتيًال، عليه ُعِثر شخص
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إالَّ أسرتشد لم املوضوع؛ بهذا يتعلَّق فيما سيدي، يا بمعرفتي، أسرتشد «لم
بمشاعري.»

التي املنضدة بجانب واقفًة بالبقاء إليِك أوعَزت التي هي مشاعرِك أن أفرتض «إذن
ثم ينبغي؟» كما ُوِضع أنه من وتتأكَّدي الداخل إىل الجثماَن تتبعي أن من بدًال عندها، ُقتل
بالورقة اللحظة، هذه يف للغاية، مهتمًة كنِت ربما «أو قائًال: الذعة، بسخريٍة حديثه واصل
الظرف؟» هذا يف املتبَعة السلوك قواعد يف كثريًا تُفكرين ال جعَلتِك لدرجٍة أخذِتها، التي

املنضدة؟» فوق من ورقًة أخذُت إني قال َمن «ورقة؟ وقالت: حسٍم يف رأسها رفَعت
من العديُد عليها كان التي املنضدة عىل تنَحنني وأنِت رآِك بأنه أقَسم الشهود «أحد
حينها وكنِت الردهة يف دقائق ِبْضع بعد بِك التقى بأنه أفاد آخُر وشاهٌد املبعثَرة؛ األوراق

ليفنوورث.» آنسة يا ذلك، يستتبع واالستدالل جيبِك. يف ورقًة تَضعني
شفتَها لكن االضطراب، عىل ما عالمًة لنرى وتطلَّعنا نَْجالء، طعنًة هذه كانت

. قطُّ ترتجف لم الشامخة
صحته.» تُثبت أن وعليك استدالًال، استنتجَت «لقد

لكن، قليًال، ارتبك قد ق املحقِّ أن نرى أن يُفاجئنا ولم ذاته، حد يف ُمفِحًما الردُّ كان
قال: جأِشه، ِرباطة استعاَد بعدما

شيئًا تأُخذي لم أم أخذِت هل أخرى، مرًة أسأَلِك أن عيلَّ ب يتوجَّ ليفنوورث، «آنسة
املنضدة؟» تلك فوق من

السؤال.» عن اإلجابَة «أرفض هدوء: يف وقالت ِذراعيها. عقَدت
تُجيبي.» أن الرضوري من «معذرًة، عليها: ردَّ

أمرها يف مشتبٍَه ورقة أي عىل يُعثَر «عندما إرصاًرا. أكثَر انحناءًة شفتُها اتخذت
وصَلتْني.» كيف أفرسِّ ألن الوقت سيَحنُي بحوزتي،
بعيد. حدٍّ إىل املحقَق أذهل التحدَي هذا أن بدا

الرفض؟» هذا يُعرضك إالم تُدركني «هل
سيدي.» يا أجل، ذلك؛ أدرك إنني أقول أن «يُؤسفني رأسها. نكََّست

النافذة. ستارة ُهدَب بََرَم وبخفٍة يده، جرايس السيد رفع
إرصارِك؟» عىل زلِت ما «هل

الرد. عن تماًما امتنَعت
ذلك. من أكثر املحقُق يُلِحَّ لم
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الدفاع موقَف تتِخذ لم ليفنوورث إلينور أن للجميع عندئٍذ واضًحا صار قد كان
حتى عليه. تُبقي ألن مستعدًة وكانت موقفها، تماًما تُدرك كانت بل فَحْسب، نفسها عن
الجأش، ِرباطة من بيشءٍ محتفظًة اللحظِة تلك حتى ظلت قد كانت التي عمها، ابنة
اتهاٍم توجيَه أن وجَدت وكأنها السيطرة، عن وخارج شديد اضطراٍب أماراِت تُظِهر بدأَت

تماًما. مختلف أمٌر حولها الرجال مالمح يف منعكًسا تراه وأن أمر، بنفسها
دوًما تتمتعني كنِت ليفنوورث، «آنسة الهجوم: يف نَْهجه مغريًا حديثه، ق املحقِّ واصل

كذلك؟» أليس ك، عمِّ جناح إىل الدخول بحرية
سيدي.» يا «بىل،

والوقوف واجتيازها الليل، من رٍة متأخِّ ساعٍة يف غرفته دخول حدِّ إىل حتى «ربما
رأسه؟» يُدير تجعله التي بالدرجة إزعاجه دون بجانبه،

بألم. يَديها تعتُرص وأخذت «أجل»، قالت:
مفقود.» املكتبة باب ِمفتاح ليفنوورث، «آنسة

ذلك. عن تُِجب لم
املكتبة باب عند وقفِت القتل، لواقعة الفعيلِّ االكتشاف قبل بأنِك، شهد الشهود «أحد

الباب؟» ُقفل يف حينئٍذ موجوًدا امِلفتاُح كان هل تُخربينا أن لِك هل وحَدِك.
موجوًدا.» يكن «لم
متأكدة؟» أنِت «هل

«متأكدة.»
شكله؟» أو حجِمه يف سواءٌ املفتاح، هذا يف مميز يشءٍ أيُّ ثَمة كان هل «إذن،

يف بناِظَريها فجالت السؤال، هذا أثاره الذي املفاجئ الذعر تقمَع أن جاهدًة حاوَلت
مختلًفا «كان أقرَّت: وأخريًا وارتجفت. وراءها، املتمركزين الخدم مجموعة يف اكرتاث غرِي

األخرى.» املفاتيح عن قليًال
االختالف؟» وجُه «ما

مكسوًرا.» مقبضه «كان
مكسوًرا!» املقبض كان السادة، أيها «آه، املحلَّفني: تجاه ينظر وهو املحقق، أكد

إيماءاته من أخرى إيماءًة أبدى إذ لنفسه؛ املعلومة بهذه احتَفظ جرايس السيد أن بدا
الرسيعة.

رأيتِه؟» ما إذا ليفنوورث، آنسة يا املفتاح، هذا عىل تتعرَّيف أن يمكن هل «إذن
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شجاعتها استجمَعت أنها بدا لكن يده؛ يف تراه أن توقَعت وكأنها بذهول، إليه نظَرت
ة: تامَّ بسالسٍة فأجابت يُخرجه، لم أنه وجَدْت عندما

سيدي.» يا ذلك، بإمكاني أنَّ «أظن
سار عندما باالنرصاف للشاهدة يأذَن أن وشك عىل وكان اكتفى، أنه املحقق عىل بدا
أن وبعد واحدة.» «لحظة الرجل: ذلك قال ذراعه. وملس نحوه هدوءٍ يف جرايس السيد
جيب يف اليمنى يده واضًعا ووقف اعتدل، ثم كلمات؛ ببضع املحقق أذن يف هَمس انحنى،

النجفة. عىل وعيناه صدريته
سمعه قد كان الذي الكالم املحقق عىل أعاد هل س. أتنفَّ أن عىل بصعوبٍة َجرؤُت
لم بأنه ُطَمأنينًة نفيس يف بعثَت األخري وجه عىل نظرًة لكنَّ باألعىل؟ الردهة يف قصٍد دون

قليًال. منزعًجا بدا بل فَحْسب، الضجر عليه يبُد لم األهمية. بتلك أمٌر ب يترسَّ
تزوري لم أنِك أكدِت لقد ليفنوورث، «آنسة تجاهها: أخرى مرًة يلتفت وهو قال

التأكيد؟» تُكررين هل املاضية. الليلة عمِك غرفَة
«نعم.»

متسًخا منديًال صدريته جيب من الحال يف أخرج الذي جرايس، السيد إىل نظر
اليوم.» هذا صباَح الغرفة تلك يف منديلك عىل ُعِثر قد أنه إذن، الغريب، «من بغرابة.

محبًطا ليبدو ماري وجُه فيه تيبَّس الذي الوقت يف ثم، الفتاة. من رصخٌة بدَرت
تلك يف كنُت الحد. هذا إىل غريبًا األمر أجُد «ال بربود: وأجابت شفتَيها إلينور ت زمَّ ة، بشدَّ

اليوم.» هذا صباح من مبكِّر وقٍت يف الغرفة
عندئٍذ؟» «وأوقعِته

ب. تُعقِّ ولم عابر؛ اضطراٍب تورُد وجهها عىل بدا
الطريقة؟» بهذه «متسًخا فاستطرد:

أَر.» دعني هذا؟ ما االتِّساخ. عن شيئًا أعرف «ال
عمِك.» غرفة إىل وصل كيف نعرف أن هو اآلن فيه نرغب ما لحظة. «بعد

زيارة عىل اعتدت أنني أخربتك لقد أيام. منذ هناك تركتُه ربما كثرية. طرٌق «ثَمة
يدها. وبَسَطت مندييل.» هذا كان إن أَر دعني أوًال، لكن غرفته.

األحرَف إن يل قيل ألنه كذلك، «أظنه إياه: يُناولها جرايس السيد كان بينما علَّق،
الزاوية.» يف مطرزٌة اسمِك من األوىل

«… تُشبه إنها هي؟ ما املتسخة! البقع «هذه مذعور. بصوٍت قاطَعته لكنها
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ماهيتها، تعرفني أنِك بد فال قبل، من مسدًسا نظَّفِت إذا تشبهه. «ما املحقق: قال
ليفنوورث.» آنسة يا

أمامها يستقرُّ وهو فيه، تُحدق ووقفت يديها، من يسقط املنديل تركت بارتجاٍف
لم ما لسبٍب «… ولكن مندييل، إنه السادة. أيها عنه، شيئًا أعرف «ال قالت: األرض. عىل

عنه!» شيئًا أعرف ال السادة، أيها ا، «حقٍّ أخرى: مرًة كرََّرت لكنها جملتها، تُكمل
شهادتها. انتهت بهذا

التي األخرية املرة كانت متى تذكر أن منها وُطِلب الطاهية، كيت، استُدِعيَت بعدئٍذ
املنديل؟ فيها غسَلت

يف أوه، املنديل؟ هذا سيدي؛ يا «هذا، سيدتها: إىل استهجاٍن نظرَة تنظر وهي قالت
سيدي.» يا األسبوع، هذا خالل ما وقٍت

يوم؟» أيِّ «يف
هو هذا يمكنني. ال لكن إلينور، آنسة يا أنىس، أن بُوسعي كان لو أتمنى «حسنًا،

أمس.» أوَل غسلته املنزل. يف الشكِل بهذا الوحيد املنديل
بكيِّه؟» قمِت «ومتى

أمس.» يوم «صباح فِمها: من تخرج والكلماُت قليًال مختنقًة أجابت،
ُغرفتها؟» إىل أخذِته «ومتى

الثياب، باقي مع أمس، يوم ظهرية «بعد وقالت: رأسها. عىل ِمئزَرها الطاهية ألقت
آنسة يا أفعل، أالَّ بُوسعي يكن لم ا، «حقٍّ هامسًة: وأضافت مبارشًة.» العشاء موعد قبل

الحقيقة.» كانت هذه إلينور!
عليها أثَّر قد ما حدٍّ إىل املناِقض الدليل هذا كان جبينَها. ليفنوورث إلينور قطَّبت
استدار باالنرصاف، للشاهدة لحظٍة، بعد املحقق، سمح وبعدما ا؛ جدٍّ واضًحا تأثريًا
خالفه، أو التوضيح سبيل عىل قوله تودُّ آخر يشء أيُّ لديها كان إن وسألها ناحيتَها،
سابِق أو كلمة أيِّ دون ومن ببطءٍ، رأَسها وهزَّت متقطِّع، نحٍو عىل ألعىل بيدها فلوََّحت

مقعدها. يف عليها أُغيش إنذار،
عمها، ابنة إىل تُهَرع لم ماري أن خالله الحظُت اضطراٌب، بالطبع، ذلك، أعقَب
قليلة لحظاٍت يف إلفاقتها. معها يفعال أن بُوسِعهما ما يفعال أن وكيت ملويل تركت لكنها
ذلك، تفعالن كانتا وبينما الغرفة. خارج إىل اقتيادها من وتمكَّنَتا كبرية بدرجٍة هذا تحقق

الخارج. إىل وتبعها قام طويًال رجًال أن الحظت
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الضئيل املحلف نهض إذ متململة حركٌة كرسته أن لبث ما ت، مؤقَّ صمٌت ذلك أعقب
هذا أن بدا وإذ اليوم. اجتماعها تُرجئ أن املحلَّفني هيئة عىل ينبغي أنه واقرتح الحجم
اليوم من الثالثة الساعة حتى سرُيَجأ التحقيَق أن أعلن الوفيات، محقِق لرأي موافًقا جاء

حارضين. سيكونون املحلَّفني أن من تأكد عندما التايل،
جميع من الغرفة أُخِليَت دقائَق غضون ويف الخارج، نحو الجميع من اندفاٌع ذلك تال

وأنا. جرايس، والسيد ليفنوورث، ماري اآلنسة عدا ما الحضور
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أبًدا، مكانهما يف َمحِجَريْهما يف الدائرتان عيناه تستقرَّ لم
خفي، مكروه من خشيًة مكان كلِّ يف جالتا لكنهما

خطواته، تسبق شبكًة أمامه يحمل يزال ال كان بينما
األمام. إىل مىض كلَّما خاللها من النظر يختلس

الجن» «ملكة قصيدة

يشء كلِّ من مبهم ذُعر وطأة تحت الخروج عن توانَت قد أنها بدا التي ليفنوورث، اآلنسة
وجَدت التي اللحظة يف جانبي عن نأت املبارشة، مالحظتها تحت ليس املنزل يف فرد وكل
والحزن. الحرسة ملشاعر استسلَمت بعيد، ركٍن يف ومنزويًة نسبيٍّا؛ وحيدًة نفسها فيها
يَديه أصابع إحصاء يف ُمستغرًقا وجدته جرايس، السيد تجاه انتباهي محوًال ثَمَّ ومن
ولكن، ال. أْو املضني العمل ذلك عن ناتًجا كان ربما وجهه، عىل باٍد انزعاج تعبريُ وهناك
العدد من أكثر أصابَع يمتلك يكن لم ألنه ربما ارتياٌح عليه بدا قد كان منه، اقرتابي عند
موحيًة األمور، إىل إجماًال بالنظر كانت، باهتٍة بابتسامة واستقبَلني يَديه فأنزل الالزم،

الرسور. عن تُعرب وال للغاية
ترى ما تفعل أن ك حقِّ من كان ألوَمك. أن يُمكنني ال «حسنًا، أمامه: أقُف وأنا قلت،
يكفي بما شبهة موضع يف تكن ألم ذلك؟ فعِل عىل قلبُك طاوَعك كيف لكن األفضل؛ أنه
لم وربما الغرفة تلك يف أَْوَقَعته قد تكون ربما الذي القذر املنديل ذلك تُخرج أن دون من
بالطبع ليس املسدس، يف االحرتاق أثر من الظن حسب متسًخا هناك، وجوده لكن تفعل،

هذه؟» القتل بجريمة عالقة لها كان نفسها أنها عىل إثبات دليَل
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رشطة ضابَط بصفتي القضية هذه يف التحقيق إيلَّ أُسند لقد ريموند، «سيد أجابه:
فعله.» أعتزم ما وهذا ومحقًقا،

لكن واجبك؛ أداء من تتهرَّب أن لك يتمنى رجل آخر أنا «بالطبع. عليه: بالرد سارعُت
تحت تُعتَرب، أن يمكن الرقيقة الشابة اإلنسانة هذه أن وتُعلن ر بتهوُّ تندفَع أن يمكنك ال
شكوك تأكيد مجرد إن والغرابة. البشاعة بهذه جريمة يف متورطًة ممكنة، فرضيٍة أي

«… أالَّ يجب األمر هذا حول أخرى امرأٍة
انتباهك تُوِيلَ أن ينبغي بينما تتحدُث «أنت وقال: جرايس. السيد قاطَعني هنا لكن
مجتمع جميالت بمفخرة تُكنيَها أن يُسعدك التي األخرى، املرأة تلك أهمية. أكثَر ألموٍر

عليها.» ن وهوِّ اذهب عينيها؛ يف والدموُع هناك تجلس نيويورك،
قوله، يف جادٌّ أنه تبيَّنت إذ ولكن لقوله؛ أمتثل أن يف ترددُت ذهول، يف إليه ناظًرا
وعي، ودون ببطء، ولكن تنتحب، كانت بجانبها. وجلسُت ليفنوورث ماري إىل ذهبُت
للغاية نفسه عن معلنًا واضًحا الخوف كان الحزن. عىل لديها طغى قد الخوف وكأنَّ

منهما. أيٍّ صدق يف أشكَّ أن عيلَّ استحال حتى للغاية طبيعيٍّا الحزن وكان
أن بد ال غريٍب شخٍص طرف من مواساة محاولة أي ليفنوورث، «آنسة لها: قلت
يف تَضعي أن حاويل لكن منه؛ مرارًة أكثُر هو ما يوجد ال عبثًا هذا مثِل وقٍت يف تبدَو

حاسًما.» إثباٍت دليَل دائًما ليس الظريفَّ الدليل أن اعتبارِك
يف تُرى أن املبهر من وعميقة متأنية بنظرٍة تجاهي عينَيها وأدارت متفاجئة، جفَلت

واألنوثة. ة الرقَّ بهذه مقلتنَي
هذا. تعرف ال إلينور لكن حاسًما، إثباٍت دليَل ليس الظريف الدليل «صحيح؛ كرََّرت:
تُوقع كانت ذاِتها. اللحظة يف واحًدا شيئًا إال ترى أن بُوسعها وليس للغاية؛ متوترٌة إنها
أن تظن «هل وأردَفت: بانفعال، بذراعي وتشبَّثَت توقفت، «… إلهي، ويا ورطة، يف نفسها

تُكمل. أن تستطع ولم «… سوف هل خطر؟ أيَّ ثمة
تقصدين؟» ماذا ليفنوورث، «آنسة جرايس: املحقق نحو محذرًة نظرًة مسدًدا قلت،

جلستها. عىل طرأ رسيع تغيري وطرأ نظرتي، ببرصها تَِبَعت البرص، كلمح
أعرف ال لكن متوترًة، ك عمِّ ابنُة تكون «ربما يحدث: لم شيئًا وكأنَّ حديثي، واصلُت

ورطة.» يف نفسها تُوقع كانت إنها بقولِك تُشريين إالَم
عن اإلجابَة تتجنَّب كانت قصد، دون من أو بقصٍد سواءٌ أنها، «أقصد بحزم: أجابت
إليها يستمع كان شخٍص أيِّ إىل يُخيَّل قد حتى الغرفة هذه يف إليها هت ُوجِّ التي األسئلة
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عىل تحدَّثَْت ثم البشعة.» الواقعة هذه عن لها ينبغي مما أكثَر تعرف أنها الغرفة هذه يف
أن يُمكن كان كلمة كل إن حتى للغاية، منخفًضا يكن لم همسها ولكنَّ هامس، نحٍو
إخفاء عىل حريصًة كانت وكأنها ف تترصَّ «إنها قائلة: الغرفة أركان كل يف بوضوٍح تُسَمع
صديقتنَي لسنا وإلينور أنا ذلك. تقصد ال أنها من واثقٌة أنا ذلك، تقصد ال لكنها ما. يشءٍ
القتل جريمة عن تعرف أنها أُصدق يجعَلني أن أبًدا يمكن ال كله العالم ولكن حميمتنَي؛
مسلكها بأنَّ أنت، تُخربها أن يُمكنك أال أحٌد، يخربها أن يُمكن أال لذا، أعرف. مما أكثَر هذه
انخفض هنا بالفعل؟» ذلك إىل أفىض وأنه حولها، الشكوك إثارة إىل سيُفيض وأنه خاطئ،
أن للتو: سمعي عىل قلته ما تُضيف أن تنَس ال «أيًضا، وقالت: واضح همٍس إىل صوتها

حاسًما.» إثباٍت دليَل دائًما ليس الظريفَّ الدليل
التمثيل! يف املرأة هذه لرباعة يا تام. ذهوٍل يف صتُها تفحَّ

بنفسِك؟» إليها تتحدَّثي أن األفضل من أليس بهذا. أخربها أن مني «تطلبني قلُت:
منعدم.» أو محدوٌد إلينور وبني بيني الخاصُّ «التواصل أجابت:

يشءٌ ثَمة كان قطًعا، متحريًا. كنت ذلك ومع بسهولة، هذا أُصدق أن بإمكاني كان
مؤِسف. «ذلك قائًال: علَّقت أقوله، أن يُمكن بما ولجهيل إجماًال. أسلوبها يف مفهوم غري

بالتأكيد.» سبيل أفضل هي الرصاحة إن لها يُقال أن يجب
هذا بي حلَّ ملاذا إلهي، «يا وقالت: النحيب. سوى شيئًا ليفنوورث ماري تفعل لم

دائًما!» غامرة سعادة يف أعيش ذلك قبل كنُت التي وأنا املؤلم، الكرب
دائًما.» غامرة سعادة يف تعيشني كنِت أنِك وهو تحديًدا السبب لهذا «ربما

كان عمي، ابنة لكنها، املروعة؛ الطريقة بهذه العزيز ي عمِّ يموَت أن كافيًا يكن «لم
«… عليها

شفتَها. ت وعضَّ فجأة، فتوقفت لرشدها. أعادتها الحركة هذه أن وبدا ذراعها، َلَمسُت
أنِك أعتقد صدًقا ذلك، عىل عالوًة خريًا. تأُميل أن ينبغي ليفنوورث، «آنسة همسُت:
إىل ِك عمِّ ابنة لجوء فمجرد جديد، يشء أيُّ يظهر لم إن رضورة. بال نفسِك تُكدِّرين

بها.» رضٍر إللحاق كافيًا يكون لن ذلك نحو أو املراوغة
حصلُت وقد مستقبًال. سيأتي فيما الشك يف سبب أيُّ لديها كان إن ألرى هذا قلت

ويَزيد. يكفي ما عىل
تماًما؟» بريئة وهي جديد، أيُّ ثمة يكون أن يمكن كيف جديد؟ يشء «أي
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الذي األنيُق ثوبُها المَس حتى مقعدها يف التفتَت لها. خطَرت فكرًة أن بدا فجأًة،
أن بإمكاني كان األسئلة؟ من املزيَد يسألوني لم «ملاذا وسألت: ُركبتي، الِعطر منه يفوح

مطلًقا.» املاضية الليلة غرفتها تُغادر لم إلينور أن أُخربهم
السيدة؟ هذه بشأن بخَلدي جال الذي هذا ما ذلك؟» بإمكانِك «كان

مرَّت قد كانت أنها لو غرفتها؛ من السلَّم درجات مقدمة إىل أقرُب غرفتي «أجل؛
ذلك؟» ترى أال سمعتُها، َلكنت غرفتي، بباب

األمر. ما كلَّ ذلك كان آه،
آخر؟» سببًا تُقدمي أن يُمكنِك أال ذلك. يستتبع ال «هذا بحزن: أجبُت

قوله.» يلزم ما كلَّ «سأقول همَست:
وقد عمها؛ ابنة لتُنقذ اآلن تكذب قد السيدة هذه نعم، الوراء. إىل مرتاجًعا جفلت
سوى يعرتيني يكن فلم اآلن أما تجاهها، بامتناٍن شعرُت حينها لكن التحقيق. أثناء كذبت

الخوف.
يُمليه ما يُخالف أن للمرء يُربر أن يمكن يشء أيُّ يوجد ال ليفنوورث، «آنسة قلت:

بتاتًا.» يُحبه ال شخٍص حماية أجل من حتى وال ضمريه، عليه
الجذاب، صدرها وارتفع مرتجفة، انحناءًة َشفتاها واتخذت يوجد؟» «ال أجابت:

بنعومة. بعيًدا بناظَريها وأشاحت
قلًقا أثار قد املريع موقفها أن أو خيايل، عىل أقلَّ أثًرا ترك قد إلينور جمال كان لو

اللحظة. تلك من هائًما رجًال ألصبحُت بداخيل، أقلَّ
سيئة فكرة تأخذ ال خاطئ. يشء أيَّ أفعل أن أقصد «لم ليفنوورث: اآلنسة أردَفت

عني.» ا جدٍّ
مكاني. كان لو قلته ما سيقول يكن لم األرض وجه عىل رجل يوجد وال ال»؛ «ال، قلت:
املوضوع؛ هذا حول بيننا فيما دار قد يكون أن يُمكن عما املزيَد أقول أن يُمكنني ال
الخارج، إىل ليفنوورث إلينور تبع الذي أنه يل تبنيَّ رجٌل ودخل الباب ُفِتح حينئٍذ ألنه وذلك

قصري. وقٍت منذ
من انفراٍد عىل كلمة جرايس؛ «سيد الباب: من مبارشًة مروره بعد ف توقَّ بعدما قال،

فضلك.»
بعيًدا دا متعمِّ سار ذلك، من بدًال تجاهه؛ الخطى يُرسع لم لكنه برأسه، ق املحقِّ أومأ
فيها وتمتَم هناك، رآها محربٍة عن الِغطاء أزاح حيث الغرفة، من األخرى النهاية تجاه
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الغريبة هواجيس يل سوََّلت الفور عىل برسعة. أخرى مرًة وأغلقها مفهومة، غري بكلماٍت
وأحظى يُفاجئني ما فسأجد فيها، النظَر وأمَعنُت وفتحتُها املحربة، إىل أرسعُت إذا أني
ورضيَت األحمق، االندفاع هذا من نفيس منعت لكني عليه. ائتمنَها الذي الصغري بالرسِّ

رئيسه. قدوَم النحيُل املرءوُس بها شاهد التي الهادئة االحرتام نظرة بُمالحظة نفيس
اآلن؟» األمُر ما «خريًا، منه: يقرتب وهو األخريُ سأل

حتى الردهة يف أصبَحا إن ما املفتوح. الباب عرب رئيسه وجذب كتَفيه، الرجل هزَّ
لرفيقتي. ألنظر استدرُت ظاهَرين، فقط َظهراهما كان وإذ همًسا، وصار انخفضصوتهما

متماسكة. كانت ولكنها شاحبة، كانت
إلينور؟» عند من جاء «هل

أن املحتمل من هل ليفنوورث، «آنسة قائًال: تساءلت ذلك.»، أخىش لكن أعرف؛ «ال
إخفائه؟» يف ترغب يشء أيُّ عمِك ابنِة لدى يكون
ما؟» يشءٍ إخفاء تُحاول أنها تظن أنت «إذن

«… ورقة عن الحديث من كبري قدٌر ثمة كان لكن ذلك. أقول «ال
حوزة يف مريب آخَر يشءٍ أي أو ورقٍة أيَّ أبًدا يجدوا «لن مقاِطعًة: ماري، قالت
يكن لم األول، املقام «يف فجأًة: يتيبَّس جرايس السيد جسد رأيت بينما وأضافت إلينور.»

وإخفائها.» خلسًة أخذها إىل شخٍص أيَّ يدفع الذي الحد إىل أهمية ذات ورقٌة ثمة
قد عمِك ابنة تكون أن املحتمل من أليس ذلك؟ من متأكدًة تكوني أن بُوسعِك «هل

«… يشءٍ عىل اطلعت
النظام منتهى يف حياًة عشنا لقد ريموند. سيد يا عليه، لتطَّلع يشءٌ يوجد يكن «لم
الدرجة. لهذه األمر هذا تضخيم إىل الداعَي جانبي، من أفهم، أن عيلَّ يستعيص واأللفة.
أن عىل دليًال ليس املنزل من مرسوقات وجود عدم عتيد. لصٍّ يد عىل شك دون عمي تويف
كالم ستأخذ فهل مقفلة، كانت ونوافذه املنزل أبواب أن بشأن أما . قطُّ يدخل لم السارق
أعتقد ذلك. يمكنني ال كهذه؟ مهمة نقطة حيال الخطأ عن منزًَّها باعتباره أيرلندي خادٍم
فيما صدًقا معي تتفق لم وإن املنازل، اقتحام من قوتها تكسب عصابٍة من القاتل أن
سمعة أجل من يكن لم إن اإلمكان؛ قدر اعتبارك يف التفسري هذا تأخذَ أن فحاول قلته،
عيناها وكانت ناحيتي، البهيِّ جماله بكل وجهها وأدارت «… أجل فمن إذن العائلة،

ُسمعتي.» أجل فمن «إذن، للغاية وفاتنًا ساحًرا كان ذلك كل وثغرها، ووجنتاها
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وتأتَي تتكرَّم أن لك هل ريموند، «سيد وقال: تجاهنا. جرايس السيد استدار الحال يف
هنا؟» إىل

طلبه. لتلبية ُهرعت الحايل، موقفي من بفراري سعيًدا
حدث؟» «ماذا سألته:

بالسيد أعرفك َدْعني ريموند، سيد . رسٍّ عىل نأتمنَك أن «ننوي سالسة: يف ردُّه كان
فابز.»

عيلَّ بدا كما متلهًفا مضطربًا. أنتظر ووقفت أمامي، رأيته الذي للرجل انحنيُت
أي عن ُمحِجًما أزال ال الداخيل بحيسِّ كنت فعًال، نخشاه أن علينا كان الذي ما ألعِرَف

جاسوًسا. أعتربه كنت الذي الشخص مع تواصٍل
أن إىل بحاجة لسُت األهمية. من قدٍر عىل مسألٌة «هذه قائًال: جرايس املحقُق أرَدَف

كذلك؟» أليس رسي، أمر بأنه أُذكِّرك
«بىل.»

تبدأ.» أن بإمكانك فابز، سيد ظننته. ما «هذا
وضع بالغة، أهميٍة عن ينمُّ تعبريًا متخذًا بأكمله. فابز السيد مظهُر تبدَّل الحال يف

الحديث. وبدأ قلبه عىل مبسوطًة الكبرية يده
عند الغرفة هذه فغادرت إلينور، اآلنسة تحركات بمراقبة جرايس السيد «كلَّفني
إن وما الخاصة. غرفتها إىل بها صعدتا اللتنَي والخادمتنَي هي وتبعتها منها، خروجها

«… هناك صارت
أين؟» هناك؟ صارت إن «ما وقال: جرايس. السيد قاطعه

سيدي.» يا الخاصة، غرفتها «يف
مكانها؟» «أين

السلم.» درجات مقدمة «عند
أكمل.» غرفتَها. ليست «تلك

عنه!» تبحث كانت ما هي فالنار إذن غرفتَها؟ «ليست ركبته: عىل يخبط وهو صاح،
«النار؟»

وراءها كنت أني رغم كبري، حدٍّ إىل تُالحظني لم أنها بدا األحداث. استبقُت «عذًرا؛
أضاف غرفتها!» تكن لم التي الغرفة؛ هذه باب إىل وصلت حتى شيئًا تالحظ لم مبارشًة.
بدا وحينها خادمتَيها، لترصف «واستدارت أردف: ثم درامية، بطريقة األخرية الكلمات
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بتعبري ولكن اختفى، ما رسعان جم، بوقار إيلَّ نظَرت يتبعها. من ثمَة أنَّ أدركت أنها
أن عن أعجز مهذب بأسلوٍب خلفها مفتوًحا الباب وترَكت الغرفة، إىل دخلْت أناة، عن ينمُّ

الثناء.» من ه حقَّ يَه أوفِّ
ذلك عليها بدا التي الرصاحة فمع جبيني. أُقطب أن من نفيس أمنع أن أستطع لم
عبويس، الحظ إن وما إحراج. أيَّ له يُمثل لم املوضوع هذا أن الواضح من كان الرجل،

أسلوبه. من لطَّف
فتبعتُها الغرفة، أدخل أن سوى مالحظتي، تحت ألجعلها أخرى طريقة أيَّ أجد «لم
ثم نحوها، نظرُت وكذلك خاطفة نظرة إيلَّ نظرت بعيد. ركٍن يف وجلست الداخل، إىل
توقَفت وأخريًا بتاتًا. عليه معتاد غريَ أكن لم القلق عليه يغلب بأسلوٍب وتغدو تروح أخذْت
أفقُد أكاد املاء! من كوبًا يل «أحِرض تلهث: وهي وقالت بالضبط. الغرفة وسط يف فجأة،
املاء كوب إحضار يل يتسنى حتى وحينئٍذ الزاوية.» يف الرفِّ من برسعة! … ثانيًة وعيي
السقف؛ إىل تصل تكاد كانت مالبس تغيري ِمرآة خلف أمرَّ أن الرضوري من كان هذا،
أظن السيدان، أيها حسنًا، و… نحوي، ونظرت استدارت لكنها تردَّدت. الحال وبطبيعة
إىل متشككة نظرًة نظر األقل» عىل أو طَلبَتْه، ما تلبية إىل ستُرسعان كنتما كَليكما أنَّ
اإلغراء.» إىل ترَضخا لم إن حتى الرشف، هذا إىل انتباهكما ستُعرياِن «كنتما جرايس السيد

حسنًا!» «حسنًا، صرب: بنفاد جرايس السيد صاح
بما طويلة بَدت لكنها للحظٍة؛ نظرها، عن متواريًا ذلك بعد ِرست «سأُكمل. قال:
موقد عند ركبتَيها عىل جاثيًة كانت يدي، يف والكوب َظَهرُت عندما إذ مرادها؛ لتُنجز يكفي
سخرص تتحسَّ وكانت فيه، واقفًة كانت الذي املكان من كاملة أقدام خمِس بُعد عىل املدفأة
منه. التخلص عىل حريصة كانت هناك مخفيٌّ يشء معها كان بأنه تُقنعني بطريقٍة ثوبها
املدفأة، موقد يف تُحدق كانت لكنها املاء، كوب أُناولها وأنا ما حدٍّ إىل قرب عن إليها نظرُت
تمدُّ كانت أخرى لحظٍة غضون ويف إيلَّ، أعادته ثم قطرًة، بالكاد بَت َرشِ تنتبه. لم أنها وبدا
أنها ا حقٍّ وأظن شديد.» برٍد شديد! بربد أشعر إلهي! «يا قائلًة: صاحت النار. فوق يَديها
املوقد يف يوجد كان ولكن ا. جدٍّ طبيعي نحٍو عىل ترتجف كانت حال، أي عىل كذلك. كانت
ثوبها، طيَّات يف أخرى مرة يدها تدفع رأيتها وعندما تخمد، أن وشك عىل جمرات بضُع
رأيتها وحينها كتفها، فوق من نظرُت منها، خطوًة ومقرتبًا نواياها، يف مرتابًا أصبحُت
كنت ماهيته، يف والرتيابي سقط. عندما رنني صوت أصدر املوقد يف شيئًا تُلقي بوضوٍح
املدفأة، أعىل كان الذي الفحم بَسْطل وأمسَكت واقفًة، هبَّت عندما أتدخل، أن وشك عىل
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فأجبتها: ناًرا!» ناًرا، «أريد وصاحت: الخامدة. الجمرات عىل كلَّه أفرَغته واحدة وبحركة
إىل وأعدتُه قطعة، قطعًة بحذر، بيديَّ الفحم أخرج وأنا النار»، إشعال طريقة ليست «تلك

«… حتى طل، السَّ
ماذا؟» «حتى ل: تعجُّ نظرَة جرايس السيد مع يتبادُل أراه وأنا سألت،

هذا!» وجدت «حتى املقبض: مكسور مفتاًحا ويُريني الكبرية، يَده يفتح وهو رد
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املقدَّس. الهيكل هذا إىل ب يترسَّ أن للرش مجال ال

مشاطي] أنطوان [ترجمة: «العاصفة» مرسحية

صحيًحا. كان سمعتُه فما إذن، هائلة. بتعاسة شعوًرا نفيس يف املذهل االكتشاف هذا تَرك
حتى الجملة، أكمل أن بُوسعي يكن لم الجملة، أُكمل لم … كانت الفاتنة الجميلة، إلينور

عقيل. عىل خيَّم الذي السكون ظل يف
لسُت أنا اآلن، متفاجئًا. «تبدو املفتاح: إىل بفضوٍل ينظر وهو جرايس، السيد قال
سيما ال سبب؛ دون عليها ويُغىش وتراوغ، وجهها، ويحمر ترتجف، ال فاملرأة متفاجئًا.

ليفنوورث.» اآلنسة مثل امرأة كانت إذا
يرتجَف أن يمكن شخص آخُر هي كهذه فعلًة تفعل أن يُمكنها التي «املرأة أجبت:

أَره.» دعني املفتاح؛ أعطني عليه. ويُغىش ويُراوغ
ذلك.» من مهرَب ال نريده. كنَّا الذي «هذا وقال: نفسه. عن برًضا يدي يف وضعه

سأُصدقها.» بريئة، أنها قرَّرت «إذا وقلت: إليه. أعدتُه
يُخيِّبَن أال آُمل بالنساء. قوي إيماٌن «لديك قائًال: وضحك كبري. اندهاٍش يف حدَّق

أبًدا.» أملك
جرايس. السيد أوًال كرسها صمت، لحظُة ذلك وتبع هذا، عىل إجابٌة لديَّ يكن لم
اآلنسة من تطلب أن عليك سيتعني فابز، واحًدا. شيئًا نفعل أن ِسوى لنا يتبقَّ «لم قال:
والرجل وأضاف، ستأتي.» أنها من فقط تأكد مخاوفها؛ تُِثر ال تنزل. أن ليفنوورث

االستقبال.» غرفة «إىل الخارج: إىل ينسحب
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أوقفني. لكنه ماري، إىل عائًدا تحركُت حتى بمفردنا أصبحنا إن ما
حتى األمر احتمل بُرهة؛ بعد ستنزل النهاية. حتى األمَر واحتمل «تعاَل همس:

لك.» أفضُل ذلك النهاية؛
ُرغًما استهواني أخرى مرًة إلينور أرى أن احتمال لكن الخلف؛ إىل أنظر وأنا تردَّدت

أعذاًرا. لها أختلَق حتى ماري جانب إىل ورجعت ينتظر، أن أخربته عني.
حدث؟» ماذا … األمر «ما ف: بتلهُّ سألت

وجهي مالمح لكن تقلقي.» ال كثريًا. بشأنه تقلقي أن يستدعي اآلن حتى يشء «ال
خانَتني.

ما!» أمٌر «ثَمة قالت:
ستنزل.» عمِك «ابنة

واضح. انقباٌض عليها وبدا هنا؟» األسفل «إىل
االستقبال.» غرفة إىل «ال،

يشء.» بأي يُخربني أحد وال مريع؛ كلُّه األمر أفهم. «ال
لن عمِك، ابنة يف الحاليَّة ثقتك بحكم أحد. به يُخربِك ما ثَمة يكون أال الرب إىل «أصيل
تعرفيه.» أن بد ال يشء أي حدث إن سأُخربِك أنني وتأكدي اسرتيحي، لذا يشء. ثمة يكون
التي لألريكة القرمزية الوسائد عىل محطَّمة وتركتها تشجيع، نظرة إليها نظرت
االستقبال غرفة دخلنا إن وما جرايس. السيد إىل جديد من وانضممت عليها، جالسًة كانت

ليفنوورث. إلينور دخلت حتى
سارت بكربيائها، محتفظًة تزال ال ولكنها ساعة، قبل عليه كانت مما أضعَف بَدت

بلطٍف. رأسها أحنَت بعيني، عينُها التقت وعندما بطءٍ، يف
أظنه شخٌص هنا إىل «استدعاني فقط: جرايس السيد إىل حديثها موجهًة قالت،
يف تريده ما عىل تُطلعني أن منك أطلب أن يل فاسمح كذلك، كان إن إمرتك. تحت يعمل

الراحة.» إىل الحاجة أمسِّ ويف متعبة، ألني الحال،
تماًما أبوية بنظرٍة ويُحملق ببعض بعضهما يَديه يفرك وهو جرايس، السيد أجاب
أردُت أني هي الحقيقة لكن إزعاجك، عىل ا جدٍّ أعتذُر ليفنوورث، «آنسة الباب: مقبض إىل

«… أسألِك أن
الرجل ذلك أخربك الذي املفتاح بخصوص يشءٍ «أي وقالت: أوقَفته. عندئٍذ لكنها

الرماد؟» يف أُلقيه رآني أنه قطًعا
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آنسة.» يا «أجل،
أقوله ما لديَّ ليس بخصوصه. أسئلة أي عن اإلجابة عن أمتنع أن من مفرَّ ال «إذن
مفعمة ولكنها باملعاناة، مليئة نظرًة إليه نظرت بخصوص» هذا كان إذا إال املوضوع، عن
وأني معي، املفتاح أخفيُت قد بأني أخربك ملَّا ا ُمحقٍّ كان إذا «ما أيًضا الشجاعة من بيشءٍ

املوقد.» رماد يف إخفاءه حاولت
«… آنسة «لكن،

يمكن ال تُعفيَني. أن «أرجو وقالت: الباب. ناحيَة بالفعل انسحبت قد كانت لكنها
تكون لن جانبك من محاولة فأيُّ لهذا قراري؛ يف فارق أيَّ يُحِدث أن تُجريه قد نقاش ألي
املعهودة، جاذبيتُها عنها تغب لم تجاهي، خاطفة نظرة وبعد لطاقتك.» إهداٍر سوى

بهدوء. الغرفة غادَرت
بعد ثم، شديًدا، شغًفا تعكس بنظرٍة وراءها يُحدق واقًفا جرايس السيد ظل لربهٍة

الخارج. إىل مرسًعا تبعها فيه، مباَلغ باحرتاٍم انحنى أن
عندما عة املتوقَّ غري الخطوة هذه عن الناجمة املفاجأة أثر من أفْقُت قد بالكاد كنُت

وقلقة. الوجه متوردَة بجانبي، ماري وظهرت الردهة، يف رسيعة خطواٍت وقُع ُسمع
إلينور؟» تقول كانت ماذا األمر؟ «ما سأَلت:

تلتزم عمِك ابنة ليفنوورث. آنسة يا املشكلة، هي تلك شيئًا. تقل لم «لألسف! أجبُت:
ذلك، عىل استمرَّت إذا أنها تفهم أن يجب بها. تشهَد أن يُعذبها بعينها نقاط يف الصمت

«… فإنها
السؤال. هذا عىل حملها الذي الشديد القلُق خافيًا يكن لم ماذا؟» «فإنها

ذلك.» عن سينتج الذي العناء تجنُب بُوسعها يكون لن «فإنها
مقعدها، يف تَهوي عادت ثم للغاية؛ فزعتني مرتابتنَي بعيننَي نحوي تُحدق ظلَّت لربهٍة

وصاحت: وجهها عىل يَديها وطرحت
إىل بنا جاءوا َمن مع نهلك لم ملاذا لنحيا! تُِركنا ملاذا أصًال! ُخلقنا ملاذا إلهي! «يا

الدنيا!»
ساكنًا. أظل أن أستطع لم كهذا، مفجع ألٍم مواجهِة يف

للقنوط مربٌر يوجد ال ليفنوورث، اآلنسة عزيزتي «يا لها: أقول أن يف جهًدا بذلت
إىل عمِك ابنُة تستمع سوف مسدوًدا. ليس لكنه مظلًما، يبدو املستقبل الدرجة. هذه إىل

«… توضيح وعند العقل، صوت
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مريعة. شبه حالٍة يف أمامي وقَفت كالمي، متجاهلًة لكنها،
الجنون!» الجنون! بالجنون! يَُصبن قد مكاني يف النساء «بعض

مدركًة كانت تقصده. كانت ما أعرف كنت أني ظننت متزايد. ذهوٍل يف صتها تفحَّ
بهذه وأنها ها، عمِّ ابنة حول الشك هذا إثارة إىل قاد الذي الخيط طَرَف أعطت قد أنها
لكن أُطمئنها، أن جاهًدا حاولُت رأسيهما. فوق حل الذي الكرب يف املتسببُة هي الطريقة
انتباهها. من القليل إال تُِعرني لم حزنها، يف انغماسها ظل ويف هباءً. ذهبَت كلها محاوالتي
مما أكثَر يشء أي لها أفعل أن بوسعي يكن لم أنه النهاية يف قناعٍة إىل توصلُت أن وبعد

نبَّهتها. الحركة أن وبدا باالنرصاف. وهممُت استدرت فعلت،
حريٌص أنا صدِّقيني؛ عزاء. أي لِك قدَّمت قد أكون أن دون أغادر أن «يؤسفني قلت:
أو صديقة أي بجانبِك؛ ليكون أبعثه أن يُمكنني أحد أي يوجد أال مساعدتِك. عىل ا جدٍّ

الوقت.» هذا مثل ويف املنزل هذا يف وحدِك أتركِك أن املحزن من أقربائِك؟ من واحدة
جسدها يف وَرست الليلة؟» هذه هنا أموت! قد عجبًا، هنا؟ أظل أن ع تتوقَّ «وهل

طويلة. ُقَشعريرة
آنسة يا ذلك، تفعيل أن اإلطالق عىل الرضوريِّ من «ليس خلفنا: من فاتٌر صوٌت جاء

ليفنوورث.»
كان أنه الواضح من بل فحسب، وراءنا يكن لم جرايس فالسيد منتفًضا. التفتُّ
مسند عىل تُربِّت واألخرى جيبه، يف يديه وإحدى الباب، من بالقرب جالًسا ٍة. ملدَّ موجوًدا
له، تطفُّ عىل الصفح تلتمُس أنها الحال يف بَدت جانبية بابتسامة نظرتنا استقبَل كرسيه،
ما عىل يشء كل «سيكون وقال: الئق. غرِي دافٍع أيُّ تطفِله وراء يكن لم أنه لنا وتؤكد

تام.» أماٍن يف املغادرة يمكنِك آنسة؛ يا يرام،
شيئًا أظهَرت ذلك، من العكس عىل لكن التدخل؛ هذا من استياءها أرى أن عت توقَّ

هناك. رؤيته عند االستحسان من
كذلك؟» أليس ا، جدٍّ بارع هذا جرايس السيد أن «تظن وهمَست: جانٍب، إىل جذبَتني
الواضح من فيه. هو الذي املنصب ليتوىلَّ كذلك يكون أن يتعنيَّ «حسنًا، بحذر: أجبُت

كبرية.» ثقًة تمنحه السلطات أن
جرايس. السيد أمام ووقَفت الغرفة وقطَعت اقرتبت، كما فجأًة جانبي عن ابتعَدت
متميزة، بقدراٍت تتمتع أنك سمعت «سيدي، استعطاف: بنظرة فيه تُحدق وهي قالت
يشء ال وأن فيهم، املشتبه من عرشاٍت بني من الحقيقي املجرم إىل تتوصل أن بُوسعك وأن
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ُحِرمتا يتيمتنَي، بفتاتني ترأَف أن أرجو ذلك، صحَّ إن الثاقبة. عينك عن يخفى أن يمكن
هذه مرتكب اكتشاِف يف املشهودة بمهارتك تستعني وأن وسندهما، أمرهما ويلِّ من فجأًة
قد شهادتها يف عمي ابنة أن عنك أُخفي أن أحاول أن مني حماقًة تكون قد الجريمة.
أسعى وال مثيل؛ ُجْرٍم أي من بريئة أنها هنا أُعلن لكني حولها؛ الشكوك إلثارة مربًرا أعطت
أطلب عندما الجاني إىل لتلتفَت الربيء الشخص عن بعيًدا العدالة عني أَُحوِّل أن إىل إال
الكالم، عن توقَفت الفعلة.» هذه ارتكب الذي املجرم عن آخر مكاٍن يف تبحث أن منك
القانون؛ عن خارج مجرم أو عادي لص هو ذلك فعل َمن أن بد «ال أمامه. يديها وبسَطت

للمحاكمة؟» إذن، تُقدمه، أن يمكنك أال
رأيت إنني حتى ا، جدٍّ ومؤثًرا صادًقا كله ومظهرها للغاية، مؤثرًة طريقتها كانت
القهوة غالية تُفارقا لم عينَيه أن رغم مكبوتة، بمشاعَر تجيش تكاد جرايس السيد مالمح

البداية. يف منه اقرتابها عند عليها مثبتتنَي كانتا التي
بد ال غادَرت، التي الفتاة هانا، ذلك! تستطيع أنت … تجده أن بد «ال حديثها: أكملت
أملك ما كل يشء؛ أي افعل املدينة، ط َمشِّ عنها، ابحث حدث. عما يشءٍ كلَّ تعرف أنها
الفعلة!» هذه ارتكب الذي السارق اكتشاف مقابَل كبرية مكافأًة سأُقدم ترصفك. تحت

كان توقف؛ ثم ليفنوورث»، «آنسة قائًال: حديثه وبدأ . تأنٍّ يف جرايس السيد نهض
ا جدٍّ املؤثر اْلِتماِسِك إىل حاجٍة يف أكن لم ليفنوورث، «آنسة مرتبًكا. الحقيقة يف الرجل
الشخيص اعتزازي َحْسبي ُوسعي. يف ما بأقىص القضية هذه يف واجبي أداء عىل ليحثَّني
عنِك أُخفي فلن أمنياتِك، عن التعبري بهذا رشفِتني أنِك بما لكن، ذاتهما. حدِّ يف واملهني
أي وسع يف ما أقىص سأفعل الساعة. هذه من اعتباًرا لألمر متزايًدا اهتماًما سأعطي أنني
جرايس إبينيزر فإن مكافأتي، أجل من شهر غضون يف إليِك آِت لم وإذا يفعله، أن إنسان

دائًما.» عهدته الذي الرجَل هو ليس
«وإلينور؟»

أسماء.» أيَّ نذكر «لن والخلف: األمام إىل بلطٍف بيَديه يُلوح وهو قال،
رغبتها أبدت قد كانت التي ليفنوورث، اآلنسة مع املنزل غادرُت معدودة، دقائق بعد
إليها. تلجأ أن قرَرت قد كانت التي جيلربت، السيدة صديقتها، بيت إىل أُرافقها أن يف
ليُزودنا يكفي بما لطيًفا جرايس السيد كان التي بالعربة الشارع يف نتحرك أخذنا بينما
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من نفسها تمنع أن تستطع لم وكأنها وراءها، ندٍم نظرَة ألقت رفيقتي أن الحظت بها،
عمها. ابنة عن لتخلِّيها الضمري تأنيب ببعض الشعور

بعينه وجًها يرى أن يخىش لشخٍص حذرة نظرٍة إىل التعبريُ هذا تبدَّل ما رسعان لكن
خلسًة تحدق الشارع، يف وهناك هنا تنظر ظلَّت وإذ معلومة. غري منطقة من فجأًة يظهر
أنها يبُد لم الرصيف، عىل باغتَها وجًها وكأنَّ وترتجف وتنتفض نمر، ونحن املداخل يف
عندئٍذ، سيفنث. ثريتي شارع ودخلنا وراءنا الشارع تركنا قد كنا حتى عداء الصُّ تنفست
قلَم أحمل كنت إن وسألتني نحوي، بلطٍف ومالت الطبيعية، حالتها إىل عادت الحال يف
فناولتهما االثنان. معي كان الحظ لحسن إياها. أعطيهما أن يمكنني وورقًة رصاٍص
من متعجبًا سطور، ثالثة أو سطرين تكتب وهي الفضول من بيشءٍ وراقبتها إياها،

الغرض. لهذا واملكان التوقيت هذا ملثل اختيارها
عن ينمُّ وجهها وتعبري مقروءة غريَ تكون تكاد شخبطة إىل تنظر وهي أوضحت،
أكتب بينما لحظًة العربة توقف أن يمكنك أال أرسلها. أن أردت قصرية «رسالة شك:

إليه؟» املرَسل بيانات
من قطعتها قد كنت التي الورقة ُطِويَت أخرى لحظٍة غضون ويف طلبها، لبَّيت
أخرَجته قد كانت بريدي طابٌع عليها وأُلِصق إليه، املرسل بيانات عليها ن وُدوِّ مفكرتي،

جيبها. محفظة من
مجنونة.» تبدو رسالة «تلك تضعها: وهي تمتمت،

ينبغي، كما عيها تُوقِّ أن يمكنك وهناك وجهتك، إىل تصيل حتى تنتظري، ال ملاذا «إذن
راحتك؟» عىل وتوجهيها

الناصية؛ عند صندوق يوجد انظر، اآلن. إرسالها يف أرغب أمري. من عجلة يف «ألني
أخرى.» مرًة يتوقف أن السائق من اطلب فضلك من

عنِك؟» نيابًة الصندوق يف أضعها أن يُمكنني «أال يدي: أمدُّ وأنا سألتها،
من العربة باب فتحت مساعدتي، تنتظر أن دون ومن نفيًا، رأسها هزَّت لكنها
أن قبل وهناك، هنا الشارع إىل لتنظر توقَفت عندئٍذ حتى األرض. عىل ووثبَت جانبها
ترَكتها عندما لكن الربيد. صندوق داخل عجٍل عىل ُكِتبَت التي رسالتها بإيداع تُجازف
لحظاٍت بعد استدارت، وعندما قليل. منذ رأيتها مما وتفاؤًال إرشاًقا أكثر بَدت يدها، من
وطلبت الرسور، عليه يغلب شعوٍر يف يدها مدَّت صديقتها، منزل أمام لتُودِّعني قليلة،

التحقيق. يف بالتطورات ألُخربها التايل، اليوم يف أزورها أن بلطٍف مني
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مراجعة يف كلَّها الطويلة الليلة تلك أمضيت أنني حقيقة عنكم أُخفَي أن أحاوَل لن
فرضية بأي سمعته قد كنت ما ربط يف جهد وبذل التحقيق، يف بها أُديل التي الشهادات
الرئيسية األسباب وبإيجاز رسيًعا ودوَّنت ورقًة، أخذت الجانية. هي إلينور أن غري أخرى

ييل: كما فيها لالشتباه
هارويل. السيد شهد كما له، الواضحة وقطيعتها عمها، مع األخري خالفها (١)

املنزل. خادمات من لواحدٍة الغامض االختفاء (٢)
أحٌد مصادفًة يسمعه لم ذلك مع والذي عمها، ابنة هته وجَّ الذي العنيف االتهام (٣)

جرايس. والسيد أنا سواي
مرسح يف املسدس بسناج متسًخا ُوِجد الذي املنديل يخص فيما مراوغتها (٤)

الفاجعة.
السيد منضدة من أخذَتها أنها املفرتض من التي الورقة بشأن التحدَث رفضها (٥)

فوًرا. الجثمان نقل بعد ليفنوورث
حوزتها. يف املكتبة ِمفتاح عىل العثور (٦)

بدأُت ذلك، فعل أثناء حتى لكن أُراجعه؛ وأنا أسود»، «سجل أنه إىل تلقائيٍّا انتهيت
التالية: اإليضاحيَة النقاط الورقة من اآلخر الجانب عىل رسيًعا أُدون

فيها أدَّت التي الحاالت شائعة. أموٌر األقارب بني القطيعة وحتى الخالفات (١)
الحدوث. نادرة جريمة ارتكاب إىل والقطيعة الخالفات

اآلخر. من أكثر مؤكَّد اتجاه يوجد ال أنه إىل هانا اختفاء يُشري (٢)
فيستوي ومقنًعا، دامًغا عمها البنة انفراٍد عىل وجهته الذي ماري اتهاُم كان إذا (٣)
الجريمة. هذه مرتكَب يكون أن يمكن فيمن تشتبُه وال تعرف ال بأنها املأل عىل إقراُرها معه
أنه باملثل صحيًحا كان لكن بتلقائية؛ خرج أنه األول االتهام يف الفارق األمر أن املؤكد، من
للحقائق. واجبة مراعاٍة دون وربما للعواقب، ٍع توقُّ دون عابرة، انفعال لحظة يف خرج

األمور يف األغلب عىل سرُياوغ الخوف، تأثري تحت بريئة، امرأة أو رجل أي (٥ ،٤)
تُدينه. أنها يبدو التي

حوزتها، يف املفتاح ذلك بوجود يشء. ال بشأنه؟ أقول أن يمكنني ماذا املفتاح! ولكن
أنا حتى اشتباه موقف يف كانت ليفنوورث إلينور فإن معها، لوجوده تفسري دون ومن
الورقة دسست النقطة، هذه إىل وصلت عندما به. اإلقرار عىل مرغٌم بأنني شعرت نفيس
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عىل عيني وقَعت مقدمات دون ومن املسائية. «إكسربيس» بجريدة وأمسكت جيبي، يف
الكلمات: تلك

صادمة قتل جريمة
∗∗∗

غرفته يف مقتوًال املشهور، املليونري ليفنوورث، السيد عىل العثور
∗∗∗

الجريمة مرتكب عىل دليل ال
∗∗∗

الواقعة عن مثرية تفاصيل … بمسدس ارتُِكبَت الشنعاء الجريمة

طرًفا بصفتها بعُد يُذَكر لم فاسمها مطمنئ؛ واحد يشءٌ ثمة كان األقل عىل هنا آه!
جرايس السيد وجه عىل املعربة النظرة يف فكرت الغد؟ يحمله قد الذي ما لكن به. مشتبًَها

وارتجفت. املفتاح، يُناولني وهو
توقفت، ثم ذلك.» غريَ تكون أن يمكن ال بريئة؛ أنها بد «ال نفيس: يف أردِّد أخذت
وجهها فقط فقط، الجميل؛ وجهها فقط هذا؟ عىل لديَّ كان الذي الضمان ما وسألت
حامًال تلغراف صبيُّ وصل أن بمجرد ألسفل ونزلت الجريدة، تركت مرتبًكا، الجميل.
فييل السيد فيه نزل الذي الفندق صاحب من وُمرَسلًة عًة موقَّ كانت فييل. السيد من رسالًة

نصها: هذا وكان عندئٍذ

العاصمة، واشنطن،
ريموند، إيفرت السيد إىل

عواقبها من خشيًة الربقية، عىل أُطلعه لم فندقي. يف مريًضا يرقد فييل السيد
مواتية. فرصة أقرب يف سأفعل عليه.

لوورذي توماس

أنني املحتمل من هل جانبي؟ من باالرتياح املفاجئ الشعور هذا ملاذا ل. أتأمَّ أخذت
يمكن غريُه َمن عجبًا، رئييس؟ عودة من دفني خوٍف بإضمار الباطن عقيل يف مذنبًا كنت
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غريه َمن العائلة؟ هذه عىل تُسيطر كانت التي األرسار بمنابع تامة دراية عىل يكون أن
إيفرت أنا، أنني املحتمل من كان هل الصحيح؟ املسار عىل فعليٍّا يضَعني أن يمكن
وجلسُت مطلًقا؛ ذلك قوُل ينبغي ال ال، كانت؟ أيٍّا الحقيقة معرفة من أخىش كنت ريموند،
أمام كتبت ثم ، بتأنٍّ وراجعتها دوَّنتها، قد كنت التي املالحظات وأخرجت أخرى، مرة
أن أحد بُوسع ليس هاك! وواضحة. بارزة بأحرف فيها» «مشتبه كلمة ٦ رقم النقطة
ال امرأة يف أرى، أن عن فاتن وجٌه يُعميني بأن لنفيس سمحُت قد إنني ذلك، بعد يقول،

تقريبًا. قاطع جرم دليل أنه عىل الحال يف إليه يُنَظر قد ما ُحسِنها، عىل خالف
يف أُحدق وأنا عاٍل بصوٍت أُردد نفيس وجدت يشء، كل من فرغت أن بعد ذلك، ومع

ألهوائنا. عبيٌد ا حقٍّ إننا فسأُصدقها.» بريئة، أنها أعلنَت «إذا املالحظات:
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األدب. منتهى يف
عناني] محمد د. [ترجمة وجوليت» «روميو مرسحية

الليلة بصحف مقارنًة الحادثة عن تفصيًال أكثر روايٌة الصباحية الصحف يف ورَدت
كنت بما يتصل فيما إلينور اسم يُذكر لم منها أيٍّ يف أنه كثريًا، أراحني ما ولكن السابقة؛

للغاية. أخشاه
أثر اقتفاء عىل املحققون «يعمل ها: نصُّ كان تايمز» «ذا جريدة يف األخرية الِفقرة

التايل: اإلعالن طالعت هريالد»، «ذا صحيفة يف أما هانا.» املفقودة، الفتاة

أي مقابل ليفنوورث هوراشيو املتوىفَّ ل املبجَّ أقارب سيمنحها سخيَّة مكافأة
يف الكائن … املنزل من اختفت التي تشيسرت، هانا املدعوة وجود مكان عن أخبار
أصل من املذكورة الفتاة مارس. من الرابع ليلة من اعتباًرا أفنيو، فيفث شارع
باملواصفات عليها التعرُّف ويمكن والعرشين، الخامسة يُناهز عمرها أيرلندي؛
البَرشة حمراء؛ خصالت تتخلَّله داكن بُنِّي الشعر ونحيلة؛ طويلة الِبنْية التالية.
وخٍز آثاُر بها أصابعها لكن صغريتان، اليدان وجميلة؛ رقيقة املالمح نرضة؛
يف اليدين. من وأخشن كبريتان، القَدمان الحياكة؛ إبرة استخدام من كثريٌة
البني باللوننَي بمربعاٍت القطن من ثوبًا ترتدي كانت فيها ُشوهدت مرة آخر
واألخرض. األحمر باللونني قديم بشاٍل تتدثَّر كانت أنها املفرتض ومن واألبيض،
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من ندبٌة اليمنى يدها ِمعَصم عىل كان أعاله، البارزة العالمات هذه عىل ِعالوًة
الجدري. بسبب بثرتان أو بثرة األيرس ُصدغها عىل أيًضا كبري؛ حرق أثر

قليًال إال أستغرق لم أنني الغريب من جديد. اتجاه إىل تفكريي الفقرُة هذه حوََّلت
التي الوحيدة الشخصية أنها ا جدٍّ واضًحا كان أنه ورغم الفتاة؛ هذه بأمر التفكري يف ا جدٍّ
االتفاَق أستطع فلم بها، أُديل إذا شهادتها، عىل الحقيقة يف متوقفًة كلها القضيُة كانت
يف رشيكٍة شأن من كان القتل. جريمة يف متورطًة شخصيٍّا اعتربوها الذين أولئك مع
لكن مال. من بحوزتها كان ما كلَّ جيوبها يف تُخبئ أن عليه، ُمقبلٌة هي ما تعي الجريمة،
من بالغٍة عجلٍة يف غادرت أنها تُثبت هانا صندوق يف عليها ُعثر التي النقدية األوراق لفة
بالقاتِل تفاجأت قد الفتاة كانت إذا األخرى، الناحية من االحتياط. هذا تتَّخذ ولم أمرها
عاليًة ضجًة تُحِدَث أن دون املنزل خارج إىل االندفاع من تمكَّنَت فكيف فعلته، يفعل وهو
التلقائي الفعل رد إن مفتوًحا؟ إحداهما باب كان اللتان السيدتان، لتسمعها يكفي بما
اختفت فقد رصاخ؛ يُسمع لم ولكن الرصاخ؛ كان الحدث هذا مثل أمام بريئة لفتاٍة األول
ومحلَّ معروًفا شخًصا كان رأَتْه الذي الشخص أن إذن؟ نفكِّر أن يجب فيَم ببساطة.
أتحاىش أن جاهًدا حاولت الجريدة، وضعت بعدما لذا االحتمال؛ هذا مثل يف أفكِّر لن ثقة؟
الحقائق من املزيد عىل الحصول من أتمكَن أن إىل األمر هذا حول التفكري من املزيَد تماًما
يف وهو أفكاره عىل يُسيطر أن بيده َمن لكن الفرضية. أساسها عىل أضع أن يمكنني التي
توصلت حتى ذهني، يف القضية أقلِّب وجدتُني الصباح طوال موضوع؟ بأي تأثره ذروة
إلينور توضح أن بد ال أو تشيسرت، هانا عىل العثور من بد ال استنتاجني. من استنتاٍج إىل

حوزتها. يف املكتبة مفتاح أصبح طريقة وبأي متى ليفنوورث
ري تأخُّ إىل نظًرا ولكن التحقيق؛ لحضور مكتبي من تحركت ظهًرا الثانية الساعة يف
بهذه أنه سيما ال يل، محِبًطا هذا كان الحكم. صدور بعد إال املنزل إىل أصل لم الطريق، يف
غرفتها إىل صعدت قد كانت التي ليفنوورث، إلينور رؤية يف فرصتي ضاعت الطريقة
الذي بالحكم سمعُت ومنه حاًرضا، كان هارويل السيد لكن املحلَّفني. هيئة انرصاف فوَر

صدر.
مجهول.» شخٍص يد عىل مسدٍس من رصاصة إطالق نتيجة «الوفاة

أستطع ولم األسوأ. من أخىش كنت عظيًما. ارتياًحا نفيس يف التحقيق نتيجة بعثَت
نفسه، يف املدروِس تحكمه مع الوجه، الشاحَب السكرتري أن مالحظة من نفيس أمنع أن

بالرضا. شعوري نفس شارَكني
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مفادها التي بها، أُبلِغُت ما رسعان التي الحقيقة، هو ارتياًحا نفيس يف يبعث لم ما
جرايس السيد يكن لم الحكم. صدور فور املبنى غادروا قد ومرءوسيه جرايس السيد أن
دون بها صلة ذي مهم يشء أي يزال ال بينما كهذه قضيٍة عن يتخىل الذي الرجل ذلك
كنت اليشء، بعض منزعًجا حاسم؟ ترصف أيِّ اتخاذ اعتزم قد يكون أن يمكن هل تفسري.
انتباهي لفتت حينما نواياه، كانت ماذا أعرف أن بغرض مرسًعا املنزل أغادر أن وشك عىل
عن فنظرت للطريق، املقابلة الجهة يف للمنزل السفلية األمامية النافذة يف مفاجئٌة حركٌة
لم أني يل أكدت له رؤيتي الستار. وراء من ص يتلصَّ فابز السيد وجه والحظت كثب،
التي املنعزلة الفتاة هذه عىل الشفقة من وبدافٍع جرايس؛ للسيد تقديري يف مخطئًا أكن
الواضحة املقدمة لتحركاتها املراقبة هذه كانت مصري مقتضيات لتُواجه وحدها تُِركت
ممثَل بصفتي خدماتي، فيها عرضت قصرية، رسالة إليها وأرسلت راجًعا خطوُت عليه،
بني منزيل يف دائًما أتواجد أنني موضًحا ُفجائي، طارئ أي وقوع حال يف فييل، السيد
شارع يف الكائن املنزل إىل اتجهت هذا، من انتهيت أن بعد والثامنة. السادسة الساعة

املايض. اليوم ليفنوورث ماري اآلنسة أوصلت قد كنت حيث سيفنث ثريتي
السنوات يف ا جدٍّ رائجًة كانت التي والضيقة الطويلة االستقبال غرفة إىل اصُطِحبُت
ماري اآلنسة حرضة يف تقريبًا التو يف نفيس ووجدت مدينتنا، شمال منازل يف األخرية

ليفنوورث.
أنني أظن بدأت قد كنت إلهي! «يا الرتحيب: عن معربٍة لفتٍة يف عاٍل، بصوٍت صاحت
األخبار «ما وقالت: عيل. لتسلم يدها ومدت نحوي، باندفاٍع تقدمت ثم وحدي!» ُهِجرت

البيت؟» من اآلتية
ليفنوورث.» آنسة يا قتل، جريمة بأنها نهائي حكم «صدر

تساؤل. من بهما ما تعكسان عيناها َفِتئت ما
مجهولون.» أشخاص أو شخٌص «ارتكبها

ارتياح. طيف وجهها مالمح يف َرسى بنعومة
انرصفوا؟» «وجميعهم فجأة: وصاحت
غريب.» شخص أيَّ املنزل يف أجد «لم

جديد.» من عداء الصُّ نتنفَس أن يمكننا إذن إلهي! «يا
الغرفة. أنحاء يف رسيعة نظرة ألقيُت

هنا.» أحٌد يوجد «ال قالت:
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وقلت: ناحيتها التفتُّ يكفي، بما غريبة وبطريقة وأخريًا، مرتدًدا. وظللت
أن واجبِك من أرى إنني أقول أن بد ال لكن أُقلقِك، أن أو أُضايقِك أن يف أرغب «ال

الليلة.» بيتِك إىل تعودي
استحالَة تُدرك ألم ذلك؟ أفعل حتى معني سبب يوجد هل «ملاذا؟ قائلًة: تلعثمت

إلينور؟» مع املنزل نفس يف بقائي
األمر. هذا يف زعمِك حسب استحالة أي أتبنَي أن بوسعي ليس ليفنوورث، «آنسة
وقت يف عنها ْ تتخيلَّ أن بِك يليق فال لها؛ أختًا تعتربِك وهي ونشأت عمِك؛ ابنة إلينور

املحايد.» التفكري من لحظًة نفَسِك أعطيِت إذا الرأي، يف معي ستتَّفقني شدتها.
يكون يكاد املحايد «التفكري الذعة: سخريٍة عن تنم ابتسامٌة وجهها وعىل أجابت،

الظروف.» هذه ظل يف مستحيًال
عىل جدٍّا حريًصا كنُت إن وسألت النت قالته، ما عىل الردِّ من أتمكن أن قبل لكن
قد كانت وكأنها برهًة ونظرت ارتجفت قوله»، يُمكنني مما «أكثر أجبت: وعندما عودتها؛
مستحيل، هذا إن تبكي وهي قائلًة فجأة، انهمرت دموعها لكن اإلذعان؛ إىل ما نوًعا مالت

هذا. منها طلبت أْن مني قسوًة كانت وإنها
يل. املسموحة الحدوَد ا حقٍّ تجاوزت لقد «معذرًة، وقلت: ومنزعًجا. مرتبًكا تراجعت
بعضهن من النصيحة اطلبي كثريات؛ صديقاٌت شك بال لديِك ثانيًة؛ فعلتُه ما أُكرر لن

األمر.» هذا حيال
عنهن تتحدث اللواتي «الصديقات وقالت: شديد. استنكاٍر يف تجاهي استدارت

صائب.» هو ما فعِل إىل لتوجيهي الشجاعة لديك وحدك أنت متزلِّفات.
أناشدِك.» فقط أنا أُوجهِك؛ ال أنا «معذرًة،

تتحركان ويداها ثابتتان، وعيناها وذَهابًا، جيئًة الغرفة تذرع أخذت ولكنها تُِجب، لم
نفسه املنزل ذلك جوَّ وكأنَّ أشعر تطلب. عما قليًال إال تعرف ال «أنت قالت: اضطراب. يف
أردفت: ثم هنا؟» إىل إلينور تأتي ال ملاذا — باندفاع وسألت — ولكن يدمرني؛ أن يمكن
ألن داعي وال بغرفتي، أظل أن ويمكنني بذلك، كثريًا سرتحب جيلربت السيدة أن «أعرف

نلتقي.»
قد كنت الذي األمر بخالف البيت، إىل حضوَرِك يستدعي آخَر أمًرا ثمة أن «أغفلِت

عمك.» سيُدَفن الظهر بعد غًدا قبل. من إليه أرشُت
املسكني!» عمي مسكني، صحيح؛ «آه،
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لحضور املناسب والشخص املنزل، هذا رأس «أنت وقلت: اللحظة تلك يف تجرَّأْت
أجلِك.» من الكثري فعل ملن األخرية املراسم

صحيح.» «هذا قائلًة: ووافقت نحوي. َهتْها وجَّ التي النظرة يف غريب يشءٌ ثَمة كان
أكون أن يف رغبة «لديَّ قالت: العزم من رسيع وبِحسٍّ مهيبة، التفاتًة بجسمها التفتَت ثم

ريموند.» سيد يا عمي، ابنة إىل سأعود الطيب. برأيك جديرة
عمِك ابنة تحتاَج أالَّ «أرجو وقلت: بيدها. وأمسكت قليًال؛ ترتفع بمعنوياتي شعرُت

إياها.» تمنحيها ألن استعداٍد عىل أنِك من واثٌق أنا التي التعزية إىل تلك
الفاتر. ردَّها هو كان واجبي» ألداء «أسعى يدي. من يدها أفلتَت

رَمقني مالبسعرصية، يرتدي نحيًفا شابٍّا قابلت املنزل، مدخل دَرَج أنزل كنت بينما
أنها ا جدٍّ الواضح من مالبَس يرتدي كان أنه إىل نظًرا أمامي. يمر وهو ا جدٍّ حادة بنظرٍة
يف قبل من رأيته أني تذكرت وألني يكون، أن ينبغي كما املحرتم بالرجل تليق تكن لم
الطريق؛ ناحية خطوتي وسارعت جرايس، السيد إمرة تحت يعمل رجًال عَددتُه التحقيق،
عربة عن يبحث بأنه تظاهره أثناء آخر، شخًصا الناصية عند أجد أن فاجأني وحينها
األخري، هذا كان وإذ شديد. تدقيق نظرَة أقرتب، كنُت بينما خلسًة، إيلَّ نظر ليستقلَّها،
إن وسألته هدوء، يف نحوه وِرست االنزعاج، ببعض شعرُت محرتًما، رجًال شك، دون من

الدقة. بهذه يتفحَصها حتى له مألوفًة تبدو مالمحي كانت
لطيفة «أراها الشارع: يف ويسري عني مبتعًدا يستدير وهو املتوقعة، غريُ إجابته كانت

ا.» جدٍّ
يُشعرني لم لكنه املهذب، أسلوبُه فيه وضعني الذي املواتي غري الوضع أربَكني
الشخص هذا ُهوية عن أتساءل وأنا ، ناِظَريَّ عن توارى حتى أراقبه فوقفت إهانة، بأدنى
مالمحه كانت إذ مميًزا؛ كان وإنما فحسب، محرتًما رجًال يكن لم ألنه وذلك عمله. وطبيعة
شبابه أوج يف رجًال يكن لم فريدة. أناقًة تعكس هيئته كانت كما عادي غري تناسٍق ذاَت
شابٍَّة بمشاعَر انطباٌع وجهه عىل واضًحا كان لكن — عمره من األربعينيَّات يف ربما —
إىل ميٍل أدنى عن حاٍل بأي تيش عينه نظرة وال ذقِنه يف انحناءٌة ثَمة تكن ولم القوة، بالغة
والتعلُّق إليه امليُل عليه يغلب أنه يبدو الذي النوع من كانا وقوامه وجهه أن رغم السأم،

به.
حاٍل بأي ن املتيقَّ من وال الرشطة؛ بقوات صلٌة له تكون أن يمكن «ال نفيس: يف قلت

ذلك.» كل مع رسيًعا، أنساه لن لكنني بأمري؛ مهتمٌّ أنه أو يعرفني، أنه األحوال من
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أحرضه مساءً. الثامنة الساعة نحو يف ليفنوورث إلينور اآلنسة من االستدعاء جاء
ييل: كما نصه وكان توماس،

قد القلم وكأنَّ ارتجاف، يف املكتوب توقف وهنا «… أنا تعاَل! إلهي، يا «احرض،
واهنة. يٍد من سقط

بيتها. إىل طريقي يف ومضيُت طويًال أستغرق لم
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إلينور

… الَجنان ثابتة أنِت
الرس حفظ ويف …
امرأة. تضاهيِك ال

الرابع» «هنري مرسحية

السيف، حد من أكثر والقاطع املفعول الرسيع االغتياب سم هو يقتلها ما إن ال،
النيل. تماسيح جميع من أفظع الجارح واللسان

مشاطي] أنطوان [ترجمة «سيمبلني» مرسحية

غرفة يف إلينور اآلنسة «ستجد الداخل: إىل تُرافقني وهي وقالت الباب. مويل فتحت
سيدي.» يا الجلوس،

أشعر لم كما وشعرُت إليها؛ أِشريَ التي الغرفة إىل أرسعت باألمر، جهيل من خوًفا
وزخارفها املنحوتة، وأخشابها األثرية، بأرضيتها البهية الردهة هذه بفخامِة قبُل من
غرفة باب عىل يدي وضعت مرة. ألول عيلَّ نفسها تفرض األشياء عبَثيَّة الربونزية؛
وفتحته، ببطءٍ الباب سحبت يشء. كل عىل يُخيِّم السكوُن كان السمع. وأرهفُت الجلوس،
له ويا الداخل. إىل ونظرت األرض، حتى أمامي املنسدلة الثقيلة الساتان ستائَر أزحت ثم

عيناي! أبَرصتْه الذي ذاك مشهٍد من
ضوءُه يُساعد لم وحيد، غازي مصباٍح ضوء يف جالسًة ليفنوورث إلينور رأيت
شاحبًة كانت الرائعة. الغرفة لهذه الربَّاق والرخام الالمع الساتان إظهار عىل إال الخافُت



ليفنوورث قضية

تمثال مثل منها، بالقرب تجلس كانت التي املقوسة النافذة من الناعم الشفق أثر من
ويداها مثله، َحراك بال وتقريبًا مثله، وجميلة تحته، جاثمًة كانت الذي املنحوت سايكي
واعية غريَ كانت أنها وبدا عنه، انقطَعت قد كانت ترضٍع يف أمامها ومتجمدتان متيبِّستان

لدود. َقدٍر حرضة يف اليأس عن معربة صامتة هيئة ملسة؛ أو حركٍة أو صوٍت ألي
وفجأًة أتراجع، أو أتقدم أن يف مرتدًدا بالستارة، ممسكٌة ويدي وقفُت باملشهد، متأثًرا
املتحجرتان، عيناها ورقت املتيبستان، يداها وانحلَّت الجامد، وجَهها قوية رجفٌة هزت

نحوي. وتقدمت ارتياح، تنهيدَة أطلقت واقفًة، هبَّت وبعدما
ليفنوورث!» «آنسة نفُسه: صوتي أجفَلني وقد ِصحت،

نسيته قد كانت ما وكل بأِرسه العالم وكأن وجهها، عىل بيديها وضغطت توقفت،
اسُمها. نُِطق إن ما جديد من نحوها اندفع

األمر؟» «ما سألتها:
وأمسكْت توقَفت، «… إنني يقولون بدءوا لقد … لقد تعرف؟ «أال بقوة. يداها هوت
قدميها: عند األرض عىل امللقاة الجريدة إىل تشري وهي متقطعة، بأنفاس قالت بحلقها.

«اقرأ!»
كانت تليجرام». إيفينينج «ذي صحيفة أنها نظرة أول من اتضح ما ورفعت انحنيُت
مفزعة: بحروف فيها مكتوبًا رأيت إليه. أشارت ما عىل تُطلَعني لكي كافيًة واحدة نظرٌة

ليفنوورث قتل جريمة
∗∗∗

الغامضة القضية رات تطوُّ آخر
∗∗∗

الجريمة ارتكابه يف بشدٍة يُشتبه القتيل عائلة أفراد أحد
∗∗∗

شبهة موضع يف نيويورك يف امرأة أجمُل
∗∗∗

ليفنوورث إلينور لآلنسة السابق التاريخ
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ومع تحديًدا؛ األمر هذا عىل نفيس درَّبت قد كنُت إنني القول يمكنك لألمر؛ ً مهيَّأ كنت
ووقْفُت يدي، من الجريدة أسقْطُت ذُعٍر. يف الرتاُجع من نفيس أمنَع أن أستطع لم ذلك

إليه. النظر من َوِجًال ذلك ومع وجهها، إىل النظر إىل مشتاًقا أمامها
العالم أُصيَب هل هذا؟ يعني ماذا ماذا، هذا؟ يعني «ماذا متقطعة: بأنفاٍس قالت
تستوعب أن عليها استحال وكأنما عينَيَّ يف وجمود بثبات عيناها، وحدَّقت بالجنون؟»

الشائن. العمل هذا معنى
أرد. أن أستطع لم رأيس. هززت

وصاحت املقبوضة، بيدها ترضبصدرها وهي أنا!» أنا، أنا؛ «يتَّهمونني قائلًة: تمتَمت
بينه بجسدي سأُلقي كنت التي أنا عليه؛ يميش كان الذي الرتاب أحببت التي «أنا قائلًة:
ما إلهي! يا له. معرًَّضا كان الذي بالخطر أعلم كنُت فقط أنني لو القاتلة الرصاصة وبني

قلبي!» يف به طعنوني ِخنجر بل فحسب، بهتانًا يكن لم قالوه
أكثَر قناعة إىل أصل حتى تعاطفي أُظهر أالَّ عىل عازًما ولكن بأملها، كثريًا متأثًرا

صمت: بعد أجبتها، التامة، برباءتها رسوًخا
أن إذن بُوسعِك يكن ألم ليفنوورث؛ آنسة يا عظيمة، بدهشٍة أصابِك هذا أن «يبدو
عن القليَل إال تعريف ألم بعينها؟ نقاٍط عىل الردِّ عن بإرصاٍر امتناعِك عواقب عي تتوقَّ
حيال الصمت التزاَم بإمكانِك أنَّ فيه، أنِت الذي املوقف يف تتخيَّيل، حتى البرشية الطبيعة
عن شيئًا يقولوا أن ودون الناس، عامة عداء تُثريي أن دون الجريمة، بهذه متصٍل أمٍر أي

الرشطة؟» شكوك
«… لكن … «لكن

ورقة أي عىل حوزتك يف يعثر أن املحقق يِت تحدَّ «عندما وقلت: بيدي. رسيًعا لوحت
التي بالكيفية جرايس السيد إخبار عن «امتنعِت الحديث عىل نفيس أرغمت عندما» مريبة؛

«… حوزتِك يف املفتاح بها صار
كلماتي. أثر من عليها يسقط ثقيًال وابًال وكأن الوراء، إىل برسعٍة تراَجَعت

للجدران أنَّ أظنُّ أحيانًا اسكت! «اسكت، قائلة: ذعٍر، يف حولها تنظر وهي همست،
تُنصت.» نفسها الظالل وأن آذانًا،

املحققون؟» يعرفه ما العالم عن تُخفي أن تأُملني إذن «آه؛ أجبت:
رد. منها يبدر لم
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حاويل موقفك. طبيعة تستوعبني ال إنِك أقول أن يؤسفني ليفنوورث، «آنسة أردفُت:
رضورَة بنفسِك تَرْي أن حاويل حيادي؛ شخٍص بعني القضية عىل نظرًة تُلقي أن للحظٍة

«… تفسري
أفرس.» أن بُوسعي ليس «ولكن قائلًة: أجشَّ بصوٍت تمتمت

بوسِعك!» «ليس
ذلك أن بدا لكن نفِسها، العبارة لطبيعة أم صوتي نربة بسبب ذلك كان إن أدري ال

عليها. اللطمة أثُر له كان البسيط التعبري
«… أنك ظننت أيًضا؟ أنت يفَّ تشك أن أيمكن يفَّ، أتشكُّ إلهي! «يا مرتاجعًة: صاحت،
إلهي، «يا كلُّه. جسُدها ارتجف فجأًة أخرى. مرًة وتوقَفت «… أنني أحلم «لم وتوقَفت.
إىل وهَوت للغاية»؛ قويًة كانت ضدي الظواهر البداية؛ من بي الظن أسأت لقد فهمت! لقد
اآلن ولكن «آه، قائلًة: غمغَمت واملهانة. بالخزي عميٍق لشعوٍر مستسلمًة ببطء، مقعدها

منبوذة.» أنا
لست ليفنوورث، «آنسة وِصْحت: األمام، إىل تحركُت قلبي. شغاَف االستعطاف ملس
النظر برصف وسأُصدقِك، بريئة، إنِك قويل هكذا. ًة مغتمَّ أراِك أن يمكنني ال إنسانًا؛ إال

ظواهر.» أي عن
إىل ينظَر أن أحٍد ألي يمكن «هل قالت: مني. أعىل قامتها فأصبحت واقفًة، هبَّْت
بصوٍت قالت أن لبثَت ما حزن، يف نفيًا رأيس أهزُّ وأنا ثم، بالُجرم؟» ويتَّهَمني وجهي
نحو مرسعة وانطلقت عادي، غري بانفعاٍل وارتجفت آخر!» دليٍل إىل «تحتاج متهدِّج:

الباب.
نحوي. تامٍّ بإرصاٍر ان تشعَّ وعيناها تعال!» إذن، «تعال، صاحت:

تقف كانت الذي املوضع إىل الغرفة وقطعُت وفزع، اضطراٍب يف عني رغًما تحركت
أجُرؤ لم خوٌف مألني وقد وراءها، أرسعُت الردهة. إىل بالفعل وصَلت قد كانت لكنها فيه؛
إىل تبعتها األعىل. إىل الطريق منتصف يف كانت َرج؛ الدَّ سفح عند ووقفت عنه، أُعربِّ أن

عمها. نوم غرفة باب عند وشامخة منتصبًة واقفة ورأيتها األعىل، الطابق ردهة
عىل الباب وفتحت «تعال!» املرة: هذه وَوقورة هادئة بنربٍة لكن مجدًدا، صاحت

ودخلت. ِمرصاَعيه،
املوت، غرفة يف ضوء يوجد يكن لم ببطء. تبعتُها انتابتني، التي الحرية عىل متغلبًا
الداخل، يف غريبًا ضوءًا تبعث الردهة، نهاية أقىص يف الغازي، املصباح شعلة باستثناء
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عىل منحٍن ورأسها املغطَّى، الرسير عند ُركبتَيها عىل جاثيًة رأيتُها ضوئها بصيِص وعىل
صدره. عىل ويُدها القتيل، رأس

فستُصدقني. براءتي أعلنُت إذا إنني قلَت «لقد أدخل: بينما رأسها ترفع وهي صاحت،
فارق الذي بها البارِّ الرجل لذلك الشاحب الجبني عىل وجنتها وضَعت وبعدما هنا»، انظر
بنربٍة صاحت واقفًة، هبَّت بعدما ثم وألم، وانفعاٍل برفٍق الشاحبتنَي شفتَيه قبََّلت الحياة،
عىل النَفُس د يتجمَّ ألن مذنبة؟ كنُت لو ذلك أفعَل أن بوسعي «هل جذابة: لكنها مكبوتٍة
تُحبُّه كنت ألٍب ابنًا بصفتك مالمسته؟ عند قلبي ويهوَن عروقي، يف الدُم ويجمَد ، شفتَيَّ
أن بُوسعي بينما الجريمة هذه بعاِر موصومٌة امرأٌة أنني تُصدق أن يُمكنك هل وتحرتمه،
وحوله، امليت الجسد هذا فوق بذراَعيْها وتُلقي ركبتَيها عىل لتجثَو عاَدت ثم هذا؟» أفعل
اللسان ويعجز رسمه، عن برشية يٌد تعجز بتعبرٍي نفِسه الوقت يف وجهي يف تنظر وهي

وصفه. عن
المَسه إذا دًما ينزف قد املتوىفَّ جسَد إن يقولون كانوا الغابرة، األزمان «يف أردفت:
يف مت تنعَّ التي الغالية، وطفلته ابنته، أنا، كنت إذا هنا، يحدَث أن يُمكن ماذا إذن القاتل.
عن الكفن ينشقَّ ألن يتهمونني؟ كما قبُالته، دفءُ وأحاطها بمجوهراته، وتزيَّنت خريه،

مني؟» وينفَر الحانق املتوىفَّ جسد
معها ينعقد التي املشاهد بعِض حرضة يف وذلك أُجيب أن باستطاعتي يكن لم

اللسان.
اإلثم، ويُبغض العدل يحبُّ السماء يف ربٌّ يوجد كان إن «آه! حديثها: واصَلت
إليه آل فيما السبب قصد، دون أو بقصٍد بالفعل، أو بالتفكري كنُت، لو اآلن. فليَسمْعني
عىل يقع نفِسه، الجرم عن فضًال جرم، طيف مقدار ثَمة كان لو العزيز؛ اإلنساُن هذا
العالم، أمام عادٍل ِقصاٍص يف غضبُه فْليتَجلَّ الواهنتنَي، اليَدين هاتنَي إىل ويمتدُّ قلبي عاتق

أبًدا!» ثانيًة يرتفْع وال امليت، صدر عىل هنا، املذنب جبني وليسقْط
ا جدٍّ طويلة ارتياح تنهيدُة صدري من تصاعدت ثم مهيب؛ صمٌت االبتهاَل هذا أعقب
فانحنيت عقالها، من اللحظِة تلك حتى قلبي يف املكبوتة املشاعر كلُّ وانفلتَت ومرتعشة،

بيدها. وأمسكت نحوها
تبدَّت وبنعومٍة اآلن؟» بُجرم موصومٌة أني تُصدق أن أيمكنك «أتُصدق، َهَمَست:
عىل داخيل، سالم فيِض مثل الوجه، من تشعُّ بل فحسب، الشفاَه تُحرك ال التي االبتسامة،

وأساريرها. وجنتَيها
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«جرم!» سيطرة دون شفتي من الكلمُة أفلتَت «جرم!»
هنا.» بجرم، يتَّهمني أن بوسعه َمن عاش ما «ال، هدوء: يف قالت

امليت. صدر عىل ووضعتُها يدي، يف كانت التي يدها، أخذُت ذلك، عىل ا ردٍّ
وامتنان. وتأنٍّ بنعومة رأسها أحنَت

الظواهر تُكن مهما سيُصدقني، شخصواحٌد ثَمة املقاومة! وقت حان «واآلن َهَمَست:
القاتمة.»
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املعضلة

بالعناد. مغلَّف بطٍل مواجهِة عىل بقشٍة، املسلحة النفس، يحمل قد الذي من لكن
ووردزوورث

متدثرًة واقفًة ماري، هي أعينُنا أبرصته ما أول كانت الجلوس، غرفة دخوَل عاودنا عندما
اللحظة تلك ويف غيابنا، أثناء وصَلت قد كانت الغرفة. منتصف يف الطويل معطفها يف
االعتداد درجات أعىل عن ينمُّ تعبريٌ عليها راسخٍة ومالمَح مرفوع برأٍس انتظارنا يف كانت
هاتنَي بني اللقاء هذا يُثريه أن بد ال الذي الحرَج أدركت وجهها، يف نظَرت عندما بالنفس.
من يمنُعني أنه بدا ليفنوورث ماري موقف يف شيئًا لكنَّ سأنسحب، وكنت السيدتنَي،
املصاَلحة من نوٍع دون الفرصة هذه تمرَّ أالَّ عىل العزَم عاقًدا نفِسه، الوقت يف ذلك. فعل

قلت: ملاري، ومنحنيًا األمام، إىل تقدَّمت بينهما،
اآلن أنا ليفنوورث. آنسة يا التامة، برباءتها إقناعي يف لتوها عمِك ابنة «نجحت

الحقيقي.» املجرم الكتشاف تام، إيماٍن عن جرايس، السيد إىل ألنضمَّ مستعدٌّ
ليفنوورث إلينور وجه يف واحدًة نظرًة أنَّ أستنبط أن عيلَّ «كان املتوقع: غري ردُّها كان
يف رأسها ليفنوورث ماري رفعت ثم جرم»؛ ارتكاب عن تعجز بأنها إلقناعك كافيًة كانت

بثبات. عينيَّ يف عيناها وحدقت متغطرسة، إيماءٍة
مرًة صوتُها ارتفع التحدث، من أتمكَن أن قبل ولكن جبيني، يف يتفجر بالدِم شعرُت

قبل. من عليه كان مما أكثر بفتوٍر ولكن أخرى،
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النابعة اإلطراء عباراِت سوى البتة يشء عىل تعتْد لم رقيقة، فتاٍة عىل الصعب «من
إنني مروعة. جريمٍة ارتكاب من براءتها للعالم تؤكد أن إىل تُضطرَّ أن اإلعجاب، من
أدارت رسيعة، بحركٍة كتفها فوق من معطفها تُزيح كانت وبينما إلينور.» مع أتعاطُف

ها. عمِّ ابنة ناحيَة مرة ألول بَرصها
أشعر، أن إال بُوسعي يكن ولم النظرة؛ هذه تستقبُل وكأنها إلينور، تقدَّمت الحال يف
ولكن تقديرها. عىل قادًرا أكن لم أهمية ذاَت لكلتَيهما كانت اللحظة هذه أن ما، لسبٍب
مع يتالءم بما تجاوبُت األقل عىل فإنني أهميتها، إدراك عن عاجًزا نفيس وجدُت وإن حتى
آيَة منهما أيٌّ تُعتَرب قد كهاتني، امرأتنَي أرى أن تُنىس. ال مناَسبًة كانت وبالفعل شدتها.
لكْن كآبًة. األحاسيس أكثَر يُثري مشهًدا كان واضح، عداءٍ يف واقفتنَي لوجٍه، وجًها عرصها،
يف العاطفية املشاعر أسمى بني التصادم كان ذلك. من أكثُر املشهد هذا يف آخر يشءٌ ثَمة
األثر. طريق عن إال وقوتهما عمقهما أُخمن أن يمكنني ال بحَرين التقاء البرشية؛ النفس
كنُت، مبالية غري غطرسٍة يف الوراء إىل مرتاجعًة نفِسه. ِزمام استعاد من أوَل إلينور كانت

صاحت: ًة، رقَّ واألكثر األخرية االنفعاالت إظهار خضمِّ يف تقريبًا نسيتها قد لألسف،
«سأتشاور ستُغادر. وكأنها واستدارت، العدل»؛ وهو التعاطف، من أفضل يشءٌ «ثَمة

ريموند.» سيد يا االستقبال غرفة يف معك
صاحت: قوية. بقبضٍة الخلف من بها أمسَكت األمام، إىل فجأًة مندفعًة ماري، لكن
ليفنوورث.» إلينور يا به، أُخربِك أن أريد يشء لديَّ أنا! معي تتشاَوري أن يجب «ال،

انتظرت. الغرفة، وسط يف موضعها اتخذَت وبعدما
غرفة أذَرُع أخذت مرسًعا. فانسحبت يل، مكاَن ال أنه ورأيت إلينور، إىل نظرُت
كان ماذا والتخمينات. الشكوك آلالف فريسًة فيها كنت طويلة، دقائق عرش ملدة االستقبال
العم ابنتَي بني باستمراٍر واملتجيلِّ الفتَّاك الثقة انعداِم إىل أفىض الذي ما البيت؟ هذا رس
الود؟ غاية يف وصداقٌة األكمل باملعنى رفقٌة بينهما تجمَع ألن بطبيعتهما املهيَّأتنَي هاتنَي،
املشاعر يف حدًة تستنهض أن مفاجئة لجذوٍة يمكن ال األمس. أو اليوم وليَد األمر يكن لم
جريمة قبَل ما إىل يرجع أن املرء عىل يجب عني. رغًما عليها شاهًدا كنت التي تلك مثل
تسبَّب الذي الرصاع أن لدرجة الثقة انعدام م تضخُّ يف الجذريَّ السبب ليكشَف هذه القتل
عرب سمعي إىل يصل يكن لم أنه من الرغم عىل أقف، كنت حيثما حتى محسوًسا كان فيه

حد. أقىص إىل خافتة همهمة صوِت سوى املغلقة األبواب
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مسموًعا ماري صوُت وصار أُزيحت، قد الجلوس غرفة ستارُة كانت اللحظة، تلك يف
جيل. بوضوٍح

أنِت تجدي أن بد ال غًدا، اللحظة. هذه بعد واحد سقٌف يجمَعنا أن أبًدا يمكن «ال
الذي املكان نحو وتقدمت والهثًة، الوجه متوردَة الردهة، إىل واندفعت آخر.» بيتًا أنا أو
قد كربيائها كل أن بدا تغيري؛ عليها طرأ حتى وجهي، أبَرصت إن ما لكن فيه. أقف كنت
واندفعت جانبي، من مرسعًة وولَّت املتمعنة، نظرتي تصدُّ وكأنها بيَديها، فأشاَحت تبدَّد،

تنتحب. وهي السلم دَرج عىل ألعىل صاعدًة
أُزيحت عندما الغريب للمشهد املؤملة النهاية هذه وطأة تحت أرزُح أزال ال كنُت
شاحبًة كانت فيها. كنُت التي الغرفَة إلينور ودخلت أخرى، مرًة الجلوس غرفة ستارة
باستثناء للتو، خاضته قد كانت الذي الرصاع عىل أماراٍت أيَّ تُظِهر ولم هادئة، لكنها
يف مستغِلقة بنظرٍة نظرتي وقابلت بجانبي، وجلست العيننَي، حول طفيفة إجهاٍد عالمات
أنني أخىش الحال؛ يف َ األسوأ أعرف دعني بوضعي؛ «أخربني بُرهة: بعد وقالت شجاعتها،

موقفي.» أدرك بالفعل أُكن لم
بأن بدأُت لطلبها. االمتثال إىل وسارعت شفتَيها، من اإلقرار هذا لسماعي ابتهجُت
االرتياب، أسباب يف وتوسعت حيادي؛ لشخٍص بَدت كما تها بُرمَّ القضية أمامها وضعت
ذهنها يف كانت ربما والتي ضدَّها، تؤَخذ األمور بعض جعلت التي الحيثيات وبيَّنُت
كالمي أنهيُت وأخريًا قرارها، أهميَة ترى أجعَلها أن حاولت األهمية؛ وقليلة التفسري سهلَة

ها؟ رسِّ عىل تأتمنني أن أيُمكنها بالِتماس.
مقتنًعا؟» كنت أنك ظننت «ولكني مرتجفًة: علَقت

أيًضا.» كذلك، كلُّه العالم يكون أن أريد لكني بالفعل؛ كذلك «وأنا
أبًدا تنىس ال االتهام أصابع إن بوسعي! ليس ما تطلب أنت اآلن «آه؛ بحزن: أجابت

األبد.» إىل موصوٌم اسمي إن مرًة. إليه أشارت الذي االتجاَه
«… منِك بكلمٍة أن تعلمني عندما لهذا، «وسرتضخني

ا.» جدٍّ طفيًفا فارًقا ستُحِدث اآلن مني كلمة أيَّ أن «أظن قائلًة: تمتَمت
يُعاود كان املقابل، املنزل ستائر خلف مختبئًا فابز، السيد فمشهد ، بناظَريَّ أشحُت

األلم. عىل يبعث نحٍو عىل ذهني يف الظهوَر
املحتمل غري فمن أوضحته، الذي بالقدِر سيئًا يبدو األمر كان «إذا حديثها: واصَلْت

القضية.» يخصُّ فيما مني تفسري بأيِّ كثريًا سيهتمُّ جرايس السيد أن
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الهدُف كان إذا فقط املفتاح، منه أحرضِت الذي املكان بمعرفة جرايس السيد «سيَُرس
الصحيح.» املسار إىل التحقيقات َسري توجيه عىل مساعدتَه هو ذلك من
جديد. من اإلحباُط ليُصيبها معنوياتي فهبطت منها، ردٌّ يبدر لم

شأن من كان وإن حتى إقناعه؛ سبيل يف جهًدا تبذيل أن يستحقُّ األمر «إن تابعُت:
«… عليه التسرتُّ يف ترغبني شخًصا يفضَح أن هذا

ذلك بها آتاني التي الكيفية عن شخٍص ألي أبًدا أبوَح «لن قالت: باندفاع. نهَضت
ثابت. إرصار يف أمامها يَديها وأطبقت الجلوس، عاودت ثم املفتاح.»

كانت منطقية غرِي غريٍة فأنياُب وذهابًا، جيئًة الغرفة أذَرع وأخذت بدوري نهضت
قلبي. يف بعمٍق تنغرس

يُحبونني َمن كل إيلَّ توسل إن فحتى محالة، ال سيأتي األسوأ كان إن ريموند، «سيد
أبًدا.» ذلك أفعل فلن أُفِصح، أن راكعني

بالقدِر ولكن رسيرتي، عليها تنطوي كانت التي الفكرة عن أُفصح أالَّ عىل عازًما
يف راغبٌة أنِت «إذن قلت: الصمت، هذا وراء الدافَع أمكن إن أكتشف أن عىل مصمٌم نفِسه

العدالة.» مبدأ تُبِطيل أن
حركة. منها صدَرت وال َشفٍة ببنِت تنبس لم

آخر شخٍص عىل العزم الثابت التسرتُّ هذا إن ليفنوورث، «آنسة اللحظة: تلك يف قلُت
والعدل للحقِّ واملحبني أصدقاءِك لكنَّ أخالقِك؛ كرم من شكٍّ بال هو ُسمعتك حساب عىل

التضحية.» هذه بمثل يقبَلوا أن يمكن ال
«سيدي!» وقالت: . بتكربُّ انتفضت

نستغنَي أن إىل فسنُضطرُّ تُساعدينا، لم «إن بإرصار: ولكن هدوءٍ، يف الحديَث واصلُت
االقتناع، عىل إجباري يف نجحِت أن بعد باألعىل؛ للتوِّ رأيته الذي املشهد فبعد عونِك. عن
مروءًة أقلُّ بأني سأشعر وعواقبها، الجريمة من بهَلِعك أيًضا وإنما برباءتك، فقط ليس
هذا اسمك عن وألرفع قضيتك، عن الدفاع عىل ألُرصَّ يفَّ، ظنِك بُحسن حتى أُضحِّ لم إن

املشني.» الظلم
جديد. من املطبق الصمُت ذلك خيَّم
فعله؟» تعتزم الذي «ما أخريًا: سألْت

االشتباه ِمن األبد وإىل تماًما أُريحِك أن «أعتزم أمامها. وقفُت سريًا، الغرفة أقطع وأنا
العالم.» أمام وأكشفه الحقيقيِّ املجرم عىل أعثَر بأن فيِك،
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الجاني. ُهوية من متيقنًا أصبحُت قد اللحظة تلك يف كنت إذ ترتاجع، أراها أن توقعت
وصاحت: أشدَّ إحكاٍم يف ِذراعيها بَعْقد اكتفت ذلك، من بدًال لكن

ريموند.» سيد يا ذلك، عىل ستقدر أنك «أشكُّ
سأقدر كنت إن تشكِّني أم املجرم، عىل يدي أضع أن من سأتمكَّن أنني يف «تشكِّني

العدالة؟» إىل تقديمه عىل
املجرم َمن يعرف أن اإلطالق عىل شخص أيِّ بوسع أن يف «أشكُّ جهيد: بجهٍد قالت

القضية.» هذه يف
يعرف.» واحد شخٌص «ثمة اختبارها: يف رغبٌة وبداخيل قلت

واحد؟» «شخص
تلك يف وقَعت التي الرشيرة األفعال بلُغز ِدرايٍة عىل هانا الفتاة ليفنوورث، آنسة «يا
قاتل عىل يدلَّنا أن بإمكانه الذي الوحيد الشخص عىل سنعثر هانا، عىل بالعثور الليلة.

عمِك.»
عليها. بَدت وقد الصدمة رأيت ولكني افرتاض»؛ مجرُد «هذا قالت:

عنها. يبحث بأكمله والبلد الفتاة، يجد ملن سخية مكافأة عمِك ابنة عرضت «لقد
بيننا.» سنراها أسبوع خالل

ووقفتها. وجهها تعبري عىل تغيريٌ طرأ
تُساعدني.» أن الفتاة بُوسع «ليس قالت:

شخص أي أو يشء أيُّ يوجد «هل قلت: الوراء. إىل تراجعُت مسلِكها، من متحريًا
ذلك؟» بوسعه

ببطء. بناظَريها أشاحت
أمٌّ وال ليُقنعك، أٌخ لِك ليس ليفنوورث، «آنسة جديد: من جادة بنربٍة حديثي واصلت
تُوليني أن واملقربني، األعزَّاء األصدقاء غياب ظل يف أُناشدك، أن إذن يل اسمحي لُرتشدك؛

واحد.» بأمر تُخربيني ألن كافية ثقًة
هو؟» «ما سألت:

املكتبة؟» منضدة من فيها اتُّهمِت التي الورقة أخذِت «هل
عن ينمُّ كان أنه بدا عزٍم يف أمامها يٍة بجدِّ تنظر جلست ولكن الفور، عىل تُجب لم

وقالت: نحوي، استدارت أخريًا، إجابتها. يف وكذلك السؤال يف إمعانها
فعلت.» لقد ريموند، سيد يا أجل، . برسٍّ إليك سأُفيض سؤالك، عىل ا «ردٍّ

113



ليفنوورث قضية

وأرَدْفت. شفتي، عىل بان الذي اليأس أنني كَظمُت
ستُخربينني «لكنِك استنكاٍر يف بيدها لوََّحت الورقة» هذه يف كان ا عمَّ أسأَلِك «لن

موجودة؟» تزال ال الورقة تلك هل هذا. من بأكثَر
بثبات. وجهي إىل نظرت

موجودة.» «ليَست
«آنسة اللحظة: تلك يف قلُت أميل. خيبة إظهار عن أمتنَع أن بصعوبٍة استطعُت
إدراكي سوى يشء ال الوقت؛ هذا يف عليِك أضغط أن مني قسوًة تبدو قد ليفنوورث،
شعورك يف أتسبب بأن أجازَف أن عىل يحثُّني قد بَصدِده أنِت الذي للخطر الشديِد
بيشءٍ أخربتِني لقد وُمهينة. ِصبيانيًة أخرى ظروف يف تبدو قد أسئلٍة بطرح باالستياء
وأنت الليلَة تلك سمعِته بما أيًضا تُخربيني أن لِك هل معرفته؛ يف بشدٍة أرغب كنت واحد
أرشِت التي املكتبة، باب وإغالق ألعىل هارويل السيد صعود بني املدَِّة يف غرفتِك، يف جالسة

التحقيق؟» يف إليها
الحال. يف ذلك وتبيَّنت أسئلتي، يف تماديُت قد كنُت

عىل ُحِملُت تماًما، لجميلك ناكرًة أبدَو أال يف رغبتي من بتأثرٍي ريموند، «سيد أجابت:
تطلب ال ذلك. من بأكثَر أبوَح أن يمكن ال لكن ة؛ امُللحَّ مناشداتك أحد عىل ا ردٍّ برسٍّ البوح

أفعل.» أن مني
بد ال رغباتها أن الحزن من بيشءٍ فأجبُت عليها، الباديُة العتاب نظرُة أفجَعتْني
أكتشف لكي ُوسعي يف ما ُقصارى أبذل أن أعتزُم ذلك «ومع وقلت: احرتاًما. تَلقى أن
ولكن بإنجازه؛ ُملَزم بأنني أشعر مقدَّس واجٌب فذلك الجريمة. لهذه الحقيقي الجانَي
من فعلُه ينبغي ما سأفعل أخرى. بمناشدات عليِك أُثِقَل ولن أخرى، أسئلة أيَّ أسأَلِك لن
بأن ستُقرِّين النجاح، حالَفني إذا أنه سوى أمٍل بأي التعلِق دون ومن مساعدتك، دون

شخصية.» مصلحة أيِّ من مجرًدا كان وعميل نزيهًة كانت دوافعي
الكالم عن توقَفت لكنها اآلن»، بذلك أُقرَّ ألن مستعدة «أنا قائلًة: حديثَها بدأت
عىل األموَر ترتك أن يُمكنك أال ريموند، «سيد وأردفت: متألِّمة. استعطاٍف بنظرة ورمَقتني

«… ل أَُفضِّ أريدها؛ وال املساعدة، أطلب ال يمكنك؟ أال حالها؟
التي اليد الربيء. مروءة يستغل أن للمذنب يحقُّ «ال وقلت: إليها. أُْصِغ لم لكني
نبيلة امرأٍة رشِف ضياع عن أيًضا مسئولة تكون لن القاضية الرضبة هذه َهت وجَّ

وسعادتها.»
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ليفنوورث.» آنسة يا ُوسعي، يف ما «سأفعل أضفت: ثم
وطئت مغامر الة رحَّ مثل بأني شعوٌر وبداخيل الليلة، تلك الشارع يف أسري كنت بينما
بال هوٍَّة فوق الكثري جانبيه عىل يُرى ال نحو عىل يمتدُّ خشبيٍّا لوًحا يأٍس لحظة يف قدمه
خيط طَرِف غري من يُمكنني، كيف أمامي؛ التي العتمة من املعضلة هذه انبعثت قرار،
حساب عىل آخر شخص عىل التسرتُّ يف متورطًة كانت ليفنوورث إلينور بأن االقتناِع سوى
ليفنوورث، للسيد الحقيقي القاتل إىل وأتوصل جرايس، السيد ظنون أُصارع أن سمعتها،
اإلبداء بعض من تخُل لم والتي عليها، سقطت التي الشك ظالل من بريئة امرأًة وأُحرِّر

للمنطق؟
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عرش الرابع الفصل

منزله جرايسيف السيد زيارة

إيلَّ. أصِغ بل ال،

بالصاع» «الصاع مرسحية

بنفسها َي تُضحِّ ألن مستعدًة ليفنوورث إلينور كانت الذي املذنب أن يف شكٌّ لديَّ يَُعد لم
بالواجب القويُّ اإلحساس أو فالحب، مىض؛ فيما الحبَّ له تُِكنُّ كانت شخٌص هو أجله من
إىل يتباَدر لم الحاسم. الترصف ذلك مثل ليُربر ذاته حد يف يكفي الحب، من النابع
بغيض فقط، واحد اسٍم سوى الشخص، هذا يكون أن يمكن َمن نفيس سألُت كلما ذهني،
املفاجئة بانفعاالته العادي، السكرتري اسم هو املسبقة، أحكامي كلِّ عىل ِبناءً كان كما

بالنفس. املدروس واعتداده ة املحريِّ وبأساليبه املتقلبة، فاته وترصُّ
لم املسألة، تلك عىل الغريُب إلينور مسلك سلَّطه الذي الضوء دون من ذلك، ومع
فيه؛ لالشتباه األحوال من حال بأي معرًَّضا شخًصا باعتباره الرجَل هذا سأختار أكن
احتمال عدم تدحَض حتى الكافية بالدرجة واضحًة التحقيق يف مسلكه غرابُة تكن فلم
الواضح من كان جريمة الرتكاب كافيًا دافًعا املتوىفَّ مع عالقاته بمثِل شخٌص يجَد أن
يف عامًال بوصفه دخل قد الحبُّ كان إذا لكن صالحه. يف تكوَن لن عواقبَها أن ا جدٍّ
شاي لتاجر البسيط السكرتري هارويل، جيمس كان ُعه؟ توقُّ يمكن ال الذي فما املسألة،
مثل جميلٍة امرأٍة نحو عاطفتُه عليه هيمنَت الذي هارويل، جيمس أما شخًصا؛ متقاعد،
طائلِة تحت الواقعني األطراف قائمة عىل وبوضعه آخر؛ شخًصا فكان ليفنوورث، إلينور
يف الواجب النحو عىل النظُر يُربِّره كان ما ِسوى أفعُل أكن لم أنني شعرُت االشتباه،

املطروحة. االحتماالت
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جيمس أن تعتقد أن شاسع! فارٌق ثَمة فعيل، ودليٍل سطحي اشتباٍه بني لكن،
أمَرين كانا الجرم، بهذا اتهامه عىل كافيًا دليًال تجد وأن ُجرم، ارتكاب عىل قادٌر هارويل
تماًما العزم عقدُت قد كنت التي املهمة، هذه من أنفر تلقائيٍّا نفيس وجدُت بينهما. شتان
وأخذ عيلَّ، نفسه يفرض بريئًا، كان إن التعس، ملوقفه ما تصور أخذ فيها؛ الرشوع عىل
هذا أستلطف كنُت لو تماًما. جائًرا يكن لم إن الئق غريَ يل يبدو فيه ثقتي انعدام يجعل

أمره. يف أشكَّ ألن هكذا متأهبًا سأغدو كنت ما أكثر، الرجَل
آلفة فريسة تصبح إن ما املخاطر. كانت أيٍّا ليفنوورث إلينور إنقاذ من بد ال لكن
— وقوعه حال يف — ربما عليها القبض فإلقاءُ األمور؛ عاقبة يعرف أن بإمكانه َمن الشك،
اتهاُم أما ينقشع. حتى الوقت مرور مجرد من أكثَر ويستلزم شبابها صفَو يُعكر قد

باكًرا. جرايس السيد أزور أن عزمت هذا. من بشاعًة أقلَّ يكون فقد ُمعِدم سكرتري
صدر عىل ويدها تقف وهي ناحية من إللينور املتناقضان املشهدان األثناء، تلك يف
يغلبَني أن دون أتذكره أن أستطع لم الذي األمر كربياءها، يعكس مرفوٌع ووجهها ، املتوىفَّ
لقائها، من فقط ساعة نصف بعد غاضبًة ترتكها وهي أخرى، ناحية من وماري، االنفعال،
أشبَه األمر كان طويل. بوقٍت الليل منتصف بعد مستيقًظا وأبَقيَاني ذهني يُفارقا لم
ينسجمان وال يندمجان ال تناقضهما، مع اللذين، والظالم النور بني يجمع مزدوج بمشهٍد
روحي وأفعمتا الصورتان، الزَمتني فعلت، مهما األمر. ذلك من الهروب عن عجزت مًعا.
عىل إلينور مع يدي أضع أن عيلَّ كان إذا ما أعرف أعد لم حتى متناوبنَي، وتشكٍُّك بأمٍل
وأهرب ماري، مثل وجهي أُدير أم ونقائها، صدقها يف املطلقة بثقتي وأقسم ، املتوىفَّ صدر

معه. والتصالح فهمه عن عجزُت مما
جرايس، السيد عن بحثي التايل اليوم صباح يف بدأُت صعوبًة، أواجه أن متوقًعا
عزيمتي يُثبط أن أو أمٍل خيبُة تُحبطني بأن لنفيس أسمح أالَّ عىل قوي إرصاٌر وبداخيل
يل رضوريٍّا كان ذلك، أفعل وحتى ليفنوورث؛ إلينور أُنقذ أن مهمتي كانت مبكر. إخفاٌق
أن أتوقعه كنت ما أسوأ كان جأيش. ِرباطة عىل أيًضا وإنما هدوئي، عىل فقط أُحافظ أال
منَحني ذلك، رغم ل. أتدخَّ أن يف الفرصة، أنال أو الحق، عىل أحصل أن قبل األموُر تتأزَّم
االتجاه؛ ذلك يف االرتياح بعض اليوم ذلك يف ليفنوورث السيد جنازة إقامة عن اإلعالُن
بعَد ما إىل سينتظر بأنه اعتقادي لتُربر ظننت، كما كافية، جرايس بالسيد معرفتي كانت

قصوى. إجراءاٍت اتخاذ يف يرشع أن قبل الجنازة تلك مراسِم انتهاء
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منزُل عليه يكون أن يجب الذي الشكل عن واضحة أفكار أيُّ لديَّ كان إن أعرُف ال
الذي الطوب من املبنيِّ الطوابق الثالثة ذي األنيق املنزل أمام وقفُت حاملا لكن ق؛ محقِّ
النافذة مصاريع شكل يف يشءٌ ثمة كان بأنه اإلقراِر سوى بوسعي يكن لم إليه، أُرِشدت
شخصية عىل بشدة يدل فيها، عيَب ال نظيفة ستائُر فوقها تنسدُل التي املفتوحة، نصف

فيه. املقيم
خصالت له شاحبة، هيئة ذو شابٌّ الباب جرس عىل ما نوًعا العصبيَة دقاتي أجاب
بالداخل، جرايس السيد كان إذا ما بشأِن سؤايل عىل ا ردٍّ أذنيه. عىل تنسدل حمراء شعر
تعني أنها عىل أخذتها لكني النفي، تعني كانت ربما بنخرة أشبَه شيئًا أعطاني

اإليجاب.
مقابلته.» وأود ريموند، «اسمي

أعىل عند باٍب إىل أشار ثم ومالبيس، هيئتي تفاصيل جميَع صت تفحَّ بنظرٍة رمَقني
أشار قد كان الذي الباب وطَرقُت ألعىل، أرسعُت أخرى، لتوجيهاٍت انتظاٍر دون السلم.
ربما مكتٍب عىل منكبٍّا جرايس للسيد العريض الظهر مواجهتي يف كان ودخلت. إليه،

مايفالور. سفينة حملته قد تكون
تشغل كانت ضخمة ِمدفأة باب وفتح نهض، ثم يل.» رشف هذا «عجبًا! صاح:
كذلك؟» أليس الربودة، قارس «يوم وقال: بعنٍف. أغلقه ثم رصيًرا ُمصِدًرا الغرفة منتصف
معه. بالتواصل يسمح ِمزاج يف كان إذا ألرى ن بتمعُّ إليه أنظر وكنت «بىل»، أجبتُه:
بشأن فقلقي الطقس. حالة من ق ألتحقَّ محدود وقٍت سوى لديَّ يكن لم «ولكن، أردفت:

«… هذه القتل جريمة
أيَّ يُضمر أن دون من لكن املدفأة، ِمْسعار عىل عينَيه مثبتًا مؤكد»، «هذا قاطعني:
أنَّ أرى لك. مفتوح كتاٌب لعله لكن تماًما. محري «شأن ذلك. من متأكد أنا عدائية، نية

به.» تخربني أن تريد شيئًا لديك
مرٍة آخِر منذ جرايس، سيد عه. تتوقَّ ما قبيل من كان إن أشكُّ أني مع «بالفعل،
إن مطلقة. قناعًة صارت حتى تَْقوى بعينها نقطٍة عن اعتقاداتي أخذَت فيها، رأيتك

بريئة.» امرأة هو شكوِكك محور
األمل. خيبة يل مقدًرا لكان هذا، عىل استغراب أيَّ يُظهر أن منه ع أتوقَّ كنت أنني لو
ريموند.» سيد يا لها، امتالكك أجل من أحرتمك وأنا ا. جدٍّ مفرحة قناعٌة «تلك قائًال: علَّق
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الرشف؛ كل يل «وأنا ما: بطريقٍة استفزازه عىل ا ُمرصٍّ أردفت غاضبًا. فعٍل ردَّ كظمُت
يف العمل تُرِجئَ أن املشرتكة واإلنسانية العدالة باسم منك ألطلَب اليوم هنا إىل أتيت لذا

اقتفاؤه.» يمكن أصدق أثٌر يوجد ال بأنه مقتنعني نكون أن إىل االتجاه ذلك
من ا! «حقٍّ صاح: قبل. ذي من أكثَر الفضول عىل دالٍّ مظهر أيُّ ثمة يكن لم لكن

كهذا.» طلٌب مثلك رجل من يصدر أن الغريب
تُوَصم، إن ما امرأة، ُسمعة إن جرايس، «سيد قائًال: وأردفت قوله، من أنزعج لم
ينبغي ال التي النبيلة الصفات من الكثري تمتلُك ليفنوورث إلينور إن األبد. إىل كذلك تظل
لن أنك أعدك انتباهك، منحتَني إذا القدر. بهذا مصرييٍة قضيٍة يف باستهانٍة معها التعامل

هذا.» عىل تندم
قائًال: علَّق مقعده. مسند إىل املدفأة ِمْسعار من ترشدا بأن لعينَيْه وسمح ابتسم،

عندك.» ما هاِت أسمُعَك؛ «حسنًا؛
املنضدة. عىل ووضعتها محفظتي، من مفكرتي أخرجت

الورق عىل مخطَّطاتك تَضع ال ا؛ جدٍّ آمن غري آمن، غري هذا مفكرة؟ هذه! «ما صاح:
أبًدا.»

حديثي. تابعُت مقاطعته، إىل التفاٍت دون
وضٍع يف رأيتها السيدة. هذه لدراسة منك أكثر فرٌص يل أُتيحت لقد جرايس، «سيد
فقط ليس للشك، مجاًال يدُع ال بما واثق، وأنا فيه، يكون أن مذنٍب شخٍص ألي يمكن ال
لديها كان ربما منها. بريءٌ قلبها أن من أيًضا وإنما الجريمة، هذه تقرتف لم أنها من
بحوزتها شوهد الذي فاملفتاح إنكاره. عىل أتجرَّأ ال ما وهو أرسارها؛ عن املعلومات بعض
ترغب أن يمكنك ال املعلومات؟ بعض تمتلُك كانت لو ماذا ولكن فعلت. إن قويل سيدحُض
أنها الواضح من معلوماٍت تُخفي ألنها الجمال بهذا بامرأٍة يلحق العار ترى أن يف أبًدا
يف ننجُح قد بالصرب املتِسمة الرباعة من بقليٍل بينما عليها، تتكتَّم أن واجبها ِمن أن تعترب

دونها.» من مقاصدنا
إىل نصَل أن لنا فكيف صحيح؛ هذا أن افرتضنا إذا «ولكن، قائًال: املحقق قاطعني

اآلن؟» حتى لنا أُتيح الذي الوحيد الخيِط اتباع دون من إليها نسعى التي املعلومات
ليفنوورث.» إلينور لك قدَمتْه خيط أي باتباع أبًدا إليها تصَل «لن

شيئًا. يقل لم لكنه ، معربِّ نحٍو عىل حاجباه ارتفع
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وكرم ثباتها مدى يعرف شخص يِد عىل ليفنوورث إلينور اآلنسة استُِغلَّت «لقد
الحد، هذا إىل فيها ليتحكم الكايفَ النفوذ يمتلك َمن نكتشف دعنا ُحبها. وربما أخالقها،

عنه.» نبحث الذي الرجل وسنجد
ذلك. من أكثر ال همهمٌة املطبقتنَي جرايس السيد شفتَي بني من صَدرت

انتظرت. يتحدث؛ أن يجب أنه عىل وإلرصاري
ما.» شخٌص إذن، ذهنك، «يف االستخفاف: من بيشء أخريًا، علَّق

الوقت.» من املزيُد أريده ما كل أسماء. أي أذكر «لن أجبُت:
شخصية.» مهمًة األمر هذا تجعل أن تعتزم أنت «إذن،

ذلك.» أعتزم «أجل،
إذا أسأَلك أن يل تسمح «هل سأل: وأخريًا منخفض. بصوٍت طويًال، صفريًا أطلق
مساعدته عن ع سترتفَّ مناسب، مساعٌد لك ر توفَّ إذا أم تماًما؛ بمفردك تعمل أن ع تتوقَّ كنت

بنصيحته؟» وتستخف
زمييل.» تكون أن من أكثَر يشء يف أرغب «ال

ا!» جدٍّ نفسك من واثٌق أنك بد «ال وقال: بسخرية. وجهه عىل التي االبتسامة اتسعت
ليفنوورث.» اآلنسة من ا جدٍّ واثق «أنا

فعله.» تعتزم ملا نسمع «دعنا وقال: ته. رسَّ اإلجابة أن بدا
خطٍط. أيَّ وضعت قد أكن لم أنني الحقيقة كانت الفور. عىل أُِجب لم

من هاٍو. عىل ما حدٍّ إىل صعبًة مهمًة عاتقك عىل أخذَت أنك يل «يبدو حديثه: تابع
يل.» األمر تدع أن األفضل من ريموند؛ سيد يا يل، األمر تدَع أن األفضل

«… أن من أكثر سيُسعدني يشء ال أن من متأكد «أنا أجبتُه:
آلخر. حنٍي من منك تواصٍل بأي بًا ُمرحَّ سيكون ولكن لذلك، داعي «ال قائًال: قاطعني
اآلن، بوسعك، كان إذا املثال، سبيل عىل مثل، االقرتاحات: لتقبُّل مستعدٌّ أنا أنانيٍّا. لست
للغاية سيُسعدني القضية، بهذه يتعلق فيما وسمعته رأيته ما بكل بأريحيٍة تُخربني أن

أستمع.» أن
أُخربه؛ أن ا حقٍّ عيلَّ ماذا نفيس وسألت ا، جدٍّ مستجيبًا وجدتُه ألنني باالرتياح شعرت
أن املناسب من يكن لم ذلك، ومع حيوية. يراها أن شأنه من كثرية أموٌر توجد تكن لم

اللحظة. تلك يف أتردَّد
تعرفه ما إىل أضيفها أن يمكنني قليلًة حقائَق إال أملك ال جرايس، «سيد قلت:
ليفنوورث إلينور ارتكاب عدم إن الحقائق. من أكثَر بالقناعات متأثر أنا بالتأكيد، بالفعل.
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نفِسه بالقدر متأكد أنا اآلخر، الجانب وعىل منه. متأكد أنا أمٌر هو مطلًقا الجريمة لهذه
مفروًغا أمًرا باعتباره ذلك ويستتبع لها؛ معروف شخٌص هو الحقيقي الجانَي أن من
حتى مقدس، واجٌب القاتل عىل التسرتُّ أن ما لسبٍب تعترب أنها الحقائق إىل استناًدا منه
تكون أن يمكن ال املعلومات، بهذه باالستعانة واآلن، الشخصية. سالمتها حساب عىل ولو
هذا ُهوية إىل األقل، عىل لعقولنا ُمرٍض، نحٍو عىل ل نتوصَّ أن عيلَّ أو عليك صعبة مهمًة

«… العائلة عن األخرى القليلة املعلومات من املزيد الشخص.
العائلة؟» لهذه الخفيِّ التاريخ عن يشء أي تعرف ال أنت «إذن

يشء.» «ال
مخطوبة؟» الفتاتنَي هاتنَي من أيٌّ كانت إذا ما حتى تعرف «وال
أعرف.» «ال أفكاري: عن املبارش التعبري هذا من َفِزًعا أجبُت،

األوضاع عن فكرة أي لديك هل ريموند، «سيد قائًال: صاح وأخريًا لربهة. صامتًا ظل
بُوسعي أنه إليك يُخيَّل ربما املثال، سبيل عىل محقق؟ أيُّ فيها يعمل التي املواتية غري
يبدو قد التي الغرابة مع مخطئ. لكنك املجتمع؛ فئات من فئة أي عباءة تحت ي التخفِّ
عىل الطبقات إحدى عباءة تحت ي التخفِّ يف ممكنٍة وسيلٍة بأي أبًدا قطُّ لم األمر، عليها
الخياطني شخصية انتحاُل مجديًا يكن لم نبيل. سيد شخصية انتحاُل يمكنني ال اإلطالق.

أمري.» يُكتََشف ما دائًما والحالقني؛
الرغم عىل االبتسام، من نفيس أمنَع أن استطعُت بالكاد إنني حتى للغاية ا مغتمٍّ بدا

الخفيَّني. وقلقي اهتمامي من
كل ولكن والشوارب؛ الرقص يف يفهم كان فرنسيٍّا، خادًما استخدمت إنني «حتى
الكلمة، بمعنى نبيًال سيًدا أعني — يفَّ حدَّق منه دنوت نبيٍل سيٍد أول جدوى. بال كان ذلك
تلك نسيت قد كنت التحديق؛ أُبادله ولم — تعرفهم الذين األمريكيني املتأنِّقني أحد وليس

املصطنع.» ماري كاتنيي بيري بوجه دردشتي أثناء الرضورة
الحديث، مجرى يف املفاجئ التغيري هذا من قليًال مرتبًكا كنُت ولكني مستمتًعا، كنت

بتساؤل. جرايس السيد إىل فنظرت
أن حتى يُمكنني أنه أتظن هكذا. املرء ُخِلق ربما مشكلة؟ لديك ليس أنه اآلن «أظن

ها؟» خجًال، وجهي يحمرَّ أن دون من للرقص سيدًة أطلب
«… «حسنًا، قلت:
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املنزل، سيدة أمام وأنحنَي منزًال، أدخل أن يمكنني يمكنني. ال «بالضبط؛ أجاب:
مسألٌة ثمة كانت أو توقيف، مذكرُة يدي يف دامت ما لها، يحلو كما أنيقة تبدو وأدَعها
والرفق، باللني متسمة بزيارٍة األمر يتعلق عندما ولكن ذهني؛ يف تجول العمل تخص
وغمس تماًما.» فاشل فأنا القبيل، هذا من وأمور نَْخٍب، عىل ا ردٍّ شامبانيا كأس ورفع
يدي. يف أحملها كنت التي العصا رأس إىل شديدة كآبة يف ونظر شعره، يف االثنتني يَديه
ليعمل نبيل سيٌد يُعِوُزنا عندما جميًعا. علينا تقريبًا ينطبق نفَسه األمر «لكنَّ وأردف:

عملنا.» نطاق خارج من شخٍص إىل نلجأ أن علينا يتعني لصالحنا،
عىل أنه مبَهم نحٍو عىل مدرًكا الصمت، التزمُت لكني يقصده؛ كان ما أفهم بدأت

إيلَّ. احتياجه املطاف نهاية يف سيتبنيَّ األرجح
يُدعى نبيًال سيًدا تعرف هل ريموند، «سيد تقريبًا: مفاجئ نحٍو عىل قال، عندئٍذ

هوفمان؟» فندق يف حاليٍّا يقيم كالفرينج
االسم.» بهذا أحًدا أعرف «ال

عليه؟» تتعرف أن تُمانع هل ا؛ جدٍّ مهذب رجٌل «إنه
أجيب أن يمكنني «ال أجبت: وأخريًا املدخنة. يف وحدقت جرايس، السيد نهج اتبعت

قليًال.» أوضح بصورٍة األمور أفهم حتى
فندق يف يُقيم ومحنَّك، نبيل سيد كالفرينج، هنري السيد لتفهمه. الكثريُ ثمة «ليس
يف ويتجوَّل عربته، يقود كالغرباء؛ يترصف وال املدينة، عن غريب رجل إنه هوفمان.
مطلًقا أحد يَره لم لكن السيدات، إىل ينظر أبًدا؛ أحًدا يزور ال لكنه ويُدخن، الشوارع،
ا معتدٍّ رجًال كونه ولكن عليه؛ التعرف املحبب من شخص بإيجاز، إلحداهن. ينحني وهو
يمكنني ال وُجرأتهم، األمريكيِّني تحرُّر تجاه القديم العالم تحامل من قدٌر ولديه بنفسه،
النمسا.» إمرباطور مع فعلُه يمكنني الذي بالقدر إال معه التعارف بقصد إليه أتقرَّب أن

«… يف «وترغب
ويتمتع طيبة، أرسة من صاعد شاب ملحاٍم ا جدٍّ مناسبًا رفيًقا يكون أن شأنه «من
يستحق شخًصا ستجده بمصادقته، بادرت إذا أنك ، لديَّ شك ال تأكيد. بكل باالحرتام

العناء.»
«… «ولكن

و…» أرسارك، عىل تأتمنُه ودية؛ عالقات إىل استدراجه يف حتى ترغب «قد
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صداقة إلقامة أُخطط أن عىل أوافق أن أبًدا يمكن ال جرايس؛ «سيد برسعة: قاطعته
للرشطة.» ه رسَّ أفضح أن أجل من رجل أي مع

كالفرينج.» السيد عىل تتعرف أن ملخططاتك الجوهري «من ة: جافَّ بنربٍة ردَّ
إذن؟» القضية بهذه ما صلٌة له هل إلهي! «يا فجأة: أمٌر يل خطر وقد أجبت،

من سيكون إنه حيث أعلم «ال ل. بتأمُّ معطفه ُكمِّ عىل يُملِّس جرايس السيد أخذ
إليه؟» أحٌد يُقدِّمك أن تُمانع هل ه. رسَّ تُفيش أن الرضوري

«ال.»
لطيًفا؟» وجدته إن حتى معه، تتحدث «وأن

«ال.»
إلينور إلنقاذ جهودك يف كقرينة يُفيد قد شيئًا الحديث، سياق يف صادفَت، إذا «وحتى

ليفنوورث؟»
دوٍر آِخَر كان الجاسوس فدور أقل؛ بثقٍة كانت املرَة هذه بها تفوَّهت التي «ال» كلمة

القادمة. املثرية األحداث يف أؤديَه أن يف أرغب
أنصحك إذن، «حسنًا، موافقتي: بها أعطيُت التي املتشككة النربَة متجاهًال أردف،

هوفمان.» بفندق الفور عىل تنزل بأن
السيد هذا رأيت قد فإني مخطئًا، أكن لم إن كافيًا. سيكون ذلك أن يف «أشك قلت:

إليه.» وتحدثُت النبيل
«أين؟»

أوًال.» يل «ِصفه
وسيم، أسمر ووجه ا، جدٍّ مستقيمة وقامة حَسن، قواٍم ذو طويٌل، رجٌل إنه «حسنًا،
شخصية ذو أنه لك أؤكد الخطاب. يف ودماثة ثاقبة، وعني الشيب، يتخلَّله بُني وشعر

مهيبة.»
متى أخربتُه قليلة وبكلمات رأيته»؛ أنني أظن يجعلني ما األسباب من «لديَّ أجبته:

قابلته. وأين
بأمره.» نهتم ما بقدر بأمرك يهتمُّ أنه الواضح من «همم! النهاية: يف قال

أنك املؤسف من فهمت. أنني أظن ذلك؟ «كيف التفكري: من لحظٍة بعد أضاف
أي دون من له مقابلتك عىل يعتمد يشء فكل سلبيٍّا؛ انطباًعا أعطيته ربما إليه؛ تحدثت

ظن.» سوء
وذهابًا. َجيئة الغرفة يذرع وأخذ نهض ثم
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ظروٍف يف يراك أن فرصة امنَْحه األمر. يف ما كل هذا ، بتأنٍّ نتحرك أن علينا «حسنًا،
وأنت تُقابله رجل أفضل مع تحدث هوفمان. فندق يف القراءة غرفة إىل اذهب أفضل. أخرى
كالفرينج فالسيد فيها. مباَلغ بدرجة عشوائيٍّا تكن وال الحديث، يف تُفرط ال لكن هناك؛
مع الالزم من أكثَر َودود شخٍص اهتمام من بالفخر يشعر ولن اإلرضاء، صعب رجٌل

هو.» سيتَّخذها عليه؛ املبادرات كل واترك طبيعتك، عىل نفَسك أظِهر الجميع.
لم سيفنث ثريتي شارع ناصية عند قابلته الذي الرجل وأن مخطئان، أننا لو «ماذا

كالفرينج؟» السيد يكن
بساطة.» بكل بشدة، «سأُفاجأ

صامتًا. فبقيت أُبديَه، أن يُمكنني آخَر اعرتاض أيَّ أعرف لم
التفكري.» من كثري يف يخوض أن هذا رأيس عىل «وسيتعنيَّ بمرح: تابع

إىل يؤدِّ لم مجهول شخص عن الحديث هذا كل أن إلظهار متلهٌف وأنا حينها، قلت
عنه.» نتحدَّث لم واحد شخٌص ثَمة جرايس، «سيد ذهني: عن مخططاتي إبعاد

ا؟ «حقٍّ يل: مواجًها العريض ظهره أصبَح حتى يستدير وهو بنعومة، متعجبًا قال
الشخص؟» ذاك يكون وَمن

أي اسم أذكر حق بأيِّ الحديث. مواصلة من أتمكن لم «… السيد غري َمن «عجبًا،
مربًَّرا؟ اسمه ذكر يكون حتى ضده كاٍف دليٌل لديَّ يكون أن دون من الصدد، هذا يف رجٍل
أسماء.» أي أذكر ولن األوىل، برغبتي ك سأتمسَّ أنني أظن لكني عذًرا؛ «أستميحك فُقلت:

«هارويل؟» ببساطة: فجأًة قال
تلقائية. موافقة بمنزلة وجهي عىل بدا الذي الرسيع التورُّد كان

نجنيه يشءٍ أيُّ ثَمة كان إن أعني، عنه؛ الحديث من يمنعنا سببًا أرى «ال قائًال: تابع
ذلك.» من

صادقة؟» كانَت التحقيق يف شهادتَه أن «أتظنُّ
بُطالنها.» يثبت «لم

األطوار.» غريب رجٌل «إنه
كذلك.» «وأنا

املنضدة من قبَّعتي أخذُت سيئ؛ وضٍع يف أني أدركُت وإذ قليًال، مشوٌَّش بأني شعرت
أيُّ توجد كانت إن وسألته استدرُت فجأة، ببايل هانا خطَرت إذ ولكن لالنرصاف، وتهيَّأُْت

عنها. أخبار
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هذا أن يف أشك بدأت إنني حتى طويلة مدًة مرتدًدا وظل نفسه، يُشاور كان أنه بدا
بعنٍف: وصاح فجأًة أمامه يَديه أنزل عندما األمر، نهاية يف ، برسٍّ إيلَّ سيُفيض الرجل

هذه وابتلَعت ت انشقَّ قد األرض كانت لو األمر! هذا يف مشرتٌك نفسه «الشيطان
هكذا.» تماًما تختفَي أن املمكن من كان ملا الفتاة،

أن لهانا يمكن «ال إلينور: قالت أن سبق فقد أضلعي. بني يسقط قلبي وكأن شعرت
رجعة؟ وبال بالفعل، هربت قد الفتاة هذه أن املمكن من هل أجيل.» من شيئًا تفعل

ذلك ومع الناس، عامة بخالف هذا العمالء، من يُحىص ال عدٌد إمرتي تحت «يعمل
جثَّتَها نجُد قد أننا من فقط أخىش َوْضعها. أو إقامتها مكان عن إشاعٌة حتى يصلني لم

جيبها.» يف اعرتاٍف عىل نعثر أن دون ما، يوٍم صباح يف النهر يف طافيًة
الفتاة.» تلك شهادة رهن يشءٍ «كل قلت:

هذا؟» عن ليفنوورث اآلنسة تقول «ماذا وقال: قصرية. نخرًة أصدر
تساعدها.» أن يمكن ال الفتاة «إن

بد «ال قال: وصيحة. بإيماءٍة ذلك أخفى لكنه هذا، من قليًال متفاجئًا بدا أنه ظننت
«كيو».» أبعث أن عيلَّ تعني وإن حتى ذلك، وسيحدث ذلك، كل رغم عليها يُعثَر أن

«كيو؟»
اختصاًرا «كيو»، نَْدعوه لذا واالستجواب؛ التحري عىل هائلٍة بقدرٍة يتمتَّع لديَّ «عميل
يُعلن «عندما قال: لالنرصاف، أخرى مرًة أستدير كنت بينما ثم، «.( (تَحرٍّ query لكلمة

إيلَّ.» تعاَل الوصية، فحوى عن
الوصية. أمر نسيت لقد الوصية!
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ُعقباه. وساءت َعِمَلْت ما ساء
مطران] خليل [ترجمة «هملت» مرسحية

بعدها. أو الجنازة مراسم قبل السيَدتنَي أَر لم لكني ليفنوورث، السيد جنازة حرضت
أن دون من منَحني، حديٌث؛ هارويل السيد وبني بيني دار معدودة، لدقائق ذلك، ومع
تبادل فور تقريبًا سألني، قد كان ألنه وذلك خصبة. لتكهنات مادًة جديد، يشءٍ أي يُثري
السابقة؛ الليلة صدرت التي تليجرام» إيفينينج «ذي صحيفة طالعت قد كنت إن التحية،
كيف أسأله أن عىل حثَّني مما واستعطاف، أًىس نظرة إيلَّ نظر باإليجاب، َرَددت وعندما
إىل يصل أن طيبة ونشأة حَسنة سمعة ذاِت شابة بسيدٍة املريع التعريض هذا ملثل أمكن

صَدمني. الذي رده فجاءني الصحف.
الحقيقي.» املجرم بأنه الضمري، بتأنيب مدفوًعا الجاني، يعرتف «ربما

بشأن شكوك أو معلومات أي لديه يكن لم شخٍص من يصدر غريب تعليٍق من له يا
الذي السكرتري، أن لوال ذلك، من أكثَر الحديث يف سأخوض وكنت وشخصيته؛ الجاني
كان املزيد. قول عىل حثُّه املمكن من يكن ولم عندئٍذ، انسحب الكالم، قليل رجًال كان
أي عىل أو كالفرينج، السيد عىل التعرف إىل أسعى أن هو الشاغل شغيل أن الواضح من

الفتاتنَي. لهاتنَي الخفي التاريخ عىل ضوءٍ أي يُلقَي أن يمكن آخر شخص
يف يكن لم لكنه البيت، إىل وصل قد فييل السيد بأن إخطاًرا تلقيُت املساء ذلك يف
وكذلك ليفنوورث. السيد مقتل مثل للغاية مؤلم أمر يف معي يتشاور بأن تسمح حالٍة
الوقت يف مني تطلب لكنها عنوانها، فيها تُعطيني إلينور، من قصرية رسالٌة وصَلتْني
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تشعر كانت ألنها وذلك به؛ أبلغها أن يتعنيَّ مهمٌّ أمٌر ثمة كان إذا إال أزورها أالَّ نفسه
نفيس. عىل وقًعا القصرية الرسالُة هذه ترَكت زوار. أي استقبال من يمنعها شديد بإعياء

للشفقة! مثريًا األمر كان … غريب، بيت ويف ووحيدة، مريضة، كانت
يف وجلست هوفمان، فندق إىل دخلت جرايس، السيد رغبة عىل نزوًال التايل، اليوم يف
تبنيَّ نبيل سيٌد دخل عندما معدودٍة دقائَق سوى هناك أمضيت قد أكن لم القراءة. غرفة
سيفنث. ثريتي شارع ناصية عند إليه تحدثت قد كنت الذي نفسه الرجل أنه الفور عىل يل
وبعدما ولكنه، رآني؛ عندما قليًال االرتباك عليه بدا ألنه وذلك أيًضا؛ تذكرني أنه بد وال
رغم محتوياتها، يف شارًدا ظاهريٍّا أصبح ما ورسعان جريدة التقط نفسه، ِزمام استعاد
يف وتتفرَّسان نحوي، تتطلَّعان الوسيمتنَي السوداَوين بعينَيْه أشعر أن بإمكاني كان أنه
حدٍّ عىل وأربكتني أذهلتني االهتمام من بدرجٍة وحركاتي ومالبيس، ووجهي، مالمحي،
متلهًفا كنت كما الفاحصة، نظرته أُبادله أن جانبي من الرعونة من بأن شعرت سواء.
غريٍب شخٍص بشأِن فضوَلُه ألهَب الذي اإلحساِس ُكنْه وأعرف بعينه، عيني تلتقَي أن إىل
مقابلة، طاولة إىل يجلس كان يل قديم صديٍق إىل الغرفة عربت ثم، نهضت، لذا تماًما؛ عليه
كان الوسيم. الغريب ذاك َمن يعرف كان إن ألسأله الفرصة وانتهزت عابًرا، حواًرا فبدأت

الجميع. يعرف وكان املجتمع، رجال من فربيش ديك
كل يف تراه ذلك رغم عنه، ذلك من أكثَر أعرف ال لندن. من وهو كالفرينج، «اسمه
خطابات ينتظر كان ربما بعد؛ املجتمع من ترحيبًا يلَق لم الخاصة. املنازل عدا مكان

تعريف.»
نبيل؟» سيد هو «هل

شك.» «بال
إليه؟» تتحدث أن تودُّ «شخص

فقط.» واحد طرٍف من املحادثة لكن إليه، أتحدث نعم؛ «أوه،
مصاحبًا ديك وجه عىل بدا الذي التجهم من االبتسام من نفيس أمنع أن أستطع لم

ا.» حقٍّ نبيل سيد أنه يُثبت الذي نفُسه األمر «وهو وأردف: التعليق. لهذا
مشيت معدودة دقائق خالل ويف تركتُه، املرة، هذه رصيحة ضحكًة ضحكت بعدما

مهٍل. عىل الغرفة من خارًجا
هذه من بشدة أتعجب نفيس وجدُت برودواي، يف الزحام وسط جديد من أنخرط وأنا
لندن، من املجهول النبيل السيد لهذا يكون أن إمكانية مسألة يل بدت البسيطة. التجربة
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منرصًفا كنت التي بالقضية شكٍل بأي صلٌة الخاصة، املنازل عدا مكان كل إىل يذهب الذي
بميٍل شعرت األوىل وللمرة معقولة؛ غري أيًضا بل فحسب، مستبَعدًة ليست إليها، بالكلية

اهتمامي. أُعريه بأن توصيته يف جرايس السيد حكمة يف التشكُّك إىل
دخل السابق. من أكثَر نجاح دون لكن ثانية، مرًة التجِربة كرَّرت التايل اليوم يف
أن أُدرك بدأت املكان. من انرصف حتى رآني، إن ما لكن، الغرفة، إىل كالفرينج السيد
املساء. يف ليفنوورث ماري زرت أميل، خيبة عن ر وألُكفِّ سهًال. أمًرا يكن لم عليه التعرف

أخت. بألفِة أشبه بأُلفة استقبَلتني
ذاَت أعتقد، حسبما كانت، — جانبها إىل السنِّ يف كبرية سيدة إىل قدَّمتني أن بعد
لتخربني هنا أنت «آه، صاحت: — مدًة برفقتها لتظلَّ َقِدَمت قد وكانت بالعائلة، ما صلٍة

كذلك؟» أليس هانا؛ عىل ُعِثر قد أنه
بعد.» ليس «ال، وقلت: ظنها. خيبُت أنني عن معتذًرا نفيًا، رأيس هززُت

يف أخبار عنها تُسَمع أن يأمل بأنه وأخربني اليوم، هنا كان جرايس السيد «لكن
ساعة.» وعرشين أربٍع غضون
هنا!» كان جرايس «السيد

بعيًدا.» تقدًما أحَرزوا أنهم يبدو ال ولكن بالتطورات، ليُبلغني جاء «أجل؛
بسهولة.» تُحبَطي أال يجب ذلك. عِت توقَّ قد تكوني أن يمكن ال «ولكن

الحالة هذه يف تمرُّ ساعة وكل يوم، كل ذلك؛ من نفيس أمنَع أن أستطيع ال «لكني
األمر كان «لو صدرها. عىل املرتجفة يَدها ووضعت هنا»؛ جبل ثقل تُشبه التيقن، عدم من
وبحثت إال مكانًا سأترك كنت ما األمر. هذا عىل يعمل بأرسه العالَم سأجعل كنت بيدي،

«… كنت فيه؛
ستفعلني؟» كنِت «ماذا

أن قبل ثم، ربما.» يشء، ال أعرف؛ ال «أوه، فجأًة: كله أسلوبها تغريَّ وقد صاحت،
اليوم؟» إلينور رأيت «هل قالت: هذا، عىل الرد من أتمكن

بالنفي. أجبُت
بيشءٍ تتفوَّه أن قبل الغرفة صديقتها غادرت حتى انتظرت ولكنها راضيًة، تبُد لم

يُرام. ما عىل إلينور كانت إذا أعرف كنُت إن سأَلت جادة، بنظرٍة ثم، آخر.
كذلك.» ليست إنها أقول أن «يؤسفني أجبت:
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حديثها، واصَلت ثم عني.» بعيدًة ليفنوورث إلينور تكون أن يل، عظيم ابتالءٌ «إنه
أرغب أني تظن أن أريدك «ال وقالت: وجهي، عىل الباديَة االرتياب نظرَة ربما، ُمالِحظًة،
عىل أنا األمور. إليه آلت الذي البائس الوضع هذا يف التسبب يف مسئوليتي من ل التنصُّ يف
أسهل يكن لم احتماله ولكن االنفصال. اقرتح َمن أوَل أنا كنت بأنني أعرتف ألن استعداد

ذلك.» عىل ِبناءً بتاتًا
عليها.» صعوبته قدر بنفس ليست عليِك األمر «صعوبة قلت:

أهذا غنية؛ أنا بينما نسبيٍّا، فقرية تُركت ألنها ملاذا؟ نفِسه؟ بالقدر صعبًا «ليس
بأن إلينور أُقنع أن بإمكاني وكان «آه، ردِّي: تنتظر أن دون تابعت، ثم ستقوله؟» ما
ولكني ورثتُه؛ ما نصَف خاطٍر ِطيب عن أمنَحها ألن استعداٍد عىل أنا ثروتي! تُشاركني

مني.» واحًدا دوالًرا حتى ولو بَقبول إقناعها أبًدا يمكن ال أنه أخىش
تقبل.» أالَّ لها األفضل من سيكون الظروف، هذه «تحت

هذه ثقيًال. حمًال عني هذا فسيُزيح قبلت إن ذلك ومع فيه؛ فكرت ما بالضبط «هذا
سيد يا كالكابوس، صدري عىل تجثم مني، تََوقع ودون فجأًة بها حظيُت التي الثروة
أن إال يَسْعني لم الثروة، هذه كلِّ مالكَة تجعلني التي الوصيُة اليوم تُِليَت عندما ريموند.
وشتَّان آه، األهوال. من ومنسوج بالدماء ملطَّخ قاتٌم، ثقيٌل كفٌن عيلَّ هبط قد بأنه أشعر
بأنفاٍس وتابَعت، اليوم!» هذا بها ب أترقَّ أن اعتدت قد كنت التي املشاعر وبني ذلك بني
كنت اآلن، فظاعٍة من األمر عليه يبدو ما مع ألنني ريموند؛ سيد يا «وذلك متقطعة: الهثٍة
يشكل املال كان أيًضا. حقيقية بلهفة بل نفٍس، بعزة الساعة لهذه أتطلَّع أن عىل تربَّيْت قد
بالالئمة أُلقي أن هذا اللعني الجزاء وقت يف أرغب وال الصغري. عاملي يف ا جدٍّ كبريًا جزءًا
نا ضمَّ الذي اليوم من سنة، عرشَة اثنتي من ولكن عمي؛ عىل وباألخص أحد؛ أي عىل
الشعر ذات الطفلة «هذه وصاح: الطفوليَّني، وجَهينا إىل ناظًرا مرة، ألول ذراَعيْه بني فيه
أُعاَمل وكنُت الرشعية»، وريثتي تصبح سوف نفيس؛ يف الرسور يبعث َمن أكثر هي األشقر
الغريب من بات حتى ها، عمِّ عني وقرَة الصغرية، األمريَة أُْدعى كنت وأُدلَّل؛ وأُمتَدح، بلطٍف
إىل النوازع من بأيٍّ ُمجحٍف تفضيٍل محطَّ كان الذي الصدر هذا يف أحتفَظ أن فحسب
التي هي وحدها النزوة أن البداية من أدرك كنت أنني رغم نعم، املعطاءة؛ األنوثة صفات
الفائق، للجمال أبًدا يمكن يكن لم تمييًزا عمي؛ ابنة وبني بيني التمييَز هذا أثاَرْت قد كانت
َفْت توقَّ األشياء.» هذه كل يف تفوقني إلينور إن إذ تستجلبَه؛ أن اإلنجازات أو الجدارة، أو
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السيطرة يف جهًدا وبذَلت َحْلقها، يف تصاَعَد الذي املفاجئ النشيَج وكبَحت الحديث، عن
تَْسِرتقان عيناي كانت بينما ثم، نفِسه. الوقت يف لإلعجاب ومثريًا مؤثًرا كان نفسها، عىل
ثَمة ترى فكما عيوب، لديَّ كانت «إذا وجذَّاٍب: خفيٍض بصوٍت تمتَمْت، وجهها، إىل النظر
الشابَّة الوريثة يف إليها يُنَظر يكن لم واألنانية والغرور، فالغطرسة، لوجودها؛ بسيط عذر
املال آه، «آه، مرارٍة: يف صاَحت ثم محمود.» وقاٍر عىل كثريًة دالئَل باعتبارها إال امَلِرحة
بإرثِِه جاءني قد «واآلن قاَلت: منخفٍض، بصوٍت ثم، جميًعا!» هالكنا يف السبَب كان وحده
أزعجك أن يل يحقُّ ال ضعف! هذا لكن … مقابل يف كله عنه أتناَزُل قد … وقد الرشير،
كالٍم مجرَد شكواَي جميع اعترب أو ريموند، سيد يا ُقلتُه، ما كل انَس أرجوك بهمومي.
واملخيفة.» ة املحريِّ األمور من الكثري وطأُة وأرهَقتْها باألحزان، ُمثَقلٍة بائسٍة فتاٍة من صدَر
املشاعر من الكثري أظهَر طيبًا، كالًما قلِت لقد أنىس. أن يف أرغب ال «لكنني أجبتُها:
بمشاعر عليها أقبلِت إذا إليِك ُوِهبت بَركٍة عىل دليًال تكون أن إال ملمتلكاتِك يمكن ال النبيلة.

تلك.» مثل
عىل دليًال تكون أن لها يمكن ال «مستحيل! قائلًة: اندفَعت رسيعة، بإيماءٍة لكن،
الفاحشة «الثروة رسيًعا: وأضاَفْت شفتها، عىل ت عضَّ كلماتُها، أذهَلتْها وكأنما ثم، بركة.»

أبًدا.» بركًة ليست
قد مسألٍة يف إليك َث أتحدَّ أن أودُّ «واآلن، أسلوبها: يف ٌّ كيلِّ ٌ تغريُّ طرأ وقد قالت، ثم
أُريَد إن أذكرها، أن بد ال ذلك، مع ولكن، مناسب، غري توقيٍت يف أنها باعتبار تصدمك
وفاِته وقَت منشغًال تعرف، كما عمي، كان يُنَجز. أن عليه حريصٌة أنا الذي للغرض
العمل هذا يرى أن إىل ًفا متلهِّ كان وانحيازاتهم. الصينيني عادات عن كتاٍب بتأليِف
من أنه أجد هذا، ق أُحقِّ وحتى ولكن، رغباِته؛ ذَ أُنفِّ أْن أتمنَّى الحال وبطبيعة منشوًرا،
السيد خدمات إىل الحاجة من بالرغم — اآلن فحسب بنفيس باألمر أهتمَّ أالَّ الرضوري
أن بل — ممكٍن وقٍت أرسِع يف السيد ذلك خدمات عن أتخىلَّ أن يف أرغب فإني هارويل،
يل، قيل كما أنك، سمعت لقد واآلن املهمة. هذه إنجاز عىل ليُرشف ُكفءٍ شخٍص عىل أعثر
الصعب، من أنه ورغم األمر؛ هذا إنجاز يُمكنه الذي الجميع بني من الوحيد الشخص أنت
أسبوٍع منذ كان شخٍص من كهذا كبريًا معروًفا أطلب أن يل، الالئق غري من يكن لم إن
املخطوط هذا تََصفح عىل وافقت إذا غامرة بسعادٍة سأشعُر فإني عني، تماًما غريبًا فقط

إنجازه.» يلزم يزال ال ما عىل وإطالعي بتأنٍّ
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سوى بُوسعي يكن ولم يتها، جدِّ عىل دليًال الكلماُت هذه به نُطقت الذي الحياء كان
الوقت بعَض عيلَّ تُلحُّ كانت إذ الدفينة؛ رغباتي مع لطلبها الغريب التواُفق من ب أتعجَّ أن
أيٍّ إىل األشكال من شكٍل بأي أُيسءَ أن دون من بحريٍة املنزل هذا دخول كيفية مسألُة
رشحني من هو كان جرايس السيد أن حينها أدري أكن لم نفيس. إىل أو فيه امُلقيمني من
انتابني، قد يكون ربما الذي الرضا عن النظر بغض لكن، الشأن. هذا يف مني لتستفيَد
مهنتي، نطاق عن كليٍّا بعيدٍة مهمٍة ألداء كفاءتي بعدم أعرتف أن واجبي ِمن بأن شعرت
يل. لتُصغَي تكن لم لكنها مني. األمور بهذه أفضَل درايٍة عىل شخٍص توظيف أقرتح وأن
جميَع يُعطيَك أن وبإمكانه كثرية، ومذكراٌت مالحظاٌت هارويل السيد «لدى صاَحت:

صعوبة.» أي تُواجه لن ا، حقٍّ صعوبٍة؛ أيَّ تجد لن الالزمة. املعلومات
وَدءُوبًا.» ذكيٍّا شابٍّا يبدو يلزم؟ ما بكلِّ يقوم أن هارويل السيد يستطيع أَال «لكن،
يثْق لم عمي أن أعرف لكني يستطيع؛ أنه يظن «إنه وقالت: نفيًا. رأسها هزَّت لكنها

واحدة.» جملٍة تحرير يف مطلًقا فيه
عمله.» يف غريٍب شخٍص إقحاُم هارويل، السيد أقصد ه، يرسَّ لن ربما «ولكن

فالسيد فارًقا. يُشكِّل ال «ذلك وصاَحت: اندهاش. يف اتساعهما عىل عينَيْها فتَحت
لقد يعرتض. لن لكنه الشأن. هذا يف يقوله ما لديه وليس مني، راتبه ى يتلقَّ هارويل

الرتتيب.» هذا عن رضاه وأبدى بالفعل، استرشته
املخطوط أفحَص أن حاٍل أي عىل بإمكاني األمر. يف أفكِّر أن إذن أعُدِك «حسنًا، قلت:

حالته.» عن رأيي وأعطيَِك
وماذا منك، لطٍف من له يا أشكرك. «أوه، الرضا: عن ٍة معربِّ إيماءٍة بأجمِل قالت،
ناحية واتَّجَهت هارويل؟» السيد تُقاِبل أن تودُّ هل لكن صنيعك؟ ألردَّ أفعله أن بُوسعي
املكتبة؛ يف «إنه قصرية: تذكُّر برجفِة تهمس، وهي قاَلت ثم فجأة، َفت توقَّ لكنها الباب؛

تُمانع؟» هل
بالنفي. أجبتُها املكان، ذاك ذكِر عند ظهر الذي ر املنفِّ س التوجُّ وطأِة من وللتخفيف
أفضل نحٍو عىل القديم مكانه يف يعمَل أن بإمكانه إن ويقول هناك، كلُّها «األوراق
األسفل.» إىل النزول منه أطلب أن فبإمكاني ترغب، كنت إن ولكن آخر؛ مكان أي من

َرج. الدَّ أسفل إىل املقدمة يف وِرست هذا، إىل ألستمَع أكن لم لكني
ما شيئًا لكنَّ الغرفة؛ هذه أُغلق أن يف أحيانًا فكرت «لقد ُعجالة: يف معلِّقًة قالت
قوٌة ثمة املنزل؛ هذا أترك أن بوسعي يعد لم مثلما ذلك أفعل أن بوسعي يعد لم يمنُعني.
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يف أحيانًا، الرعب. من دائًما أُعاني ذلك ومع أهواله. جميع مواجهة عىل تُْجربني تفوقني
ورفعت تعاَل»، بالفعل؛ الالزم من أكثَر تحدثت لقد عليك. أُثِقل لن لكني … الليل عتمة

السلم. درجات وصعدت فجأًة رأسها
الوحيد الكريسِّ يف جالًسا، هارويل السيد كان املشئومة، الغرفة تلك دخلنا عندما
النحيل جسده أبرصُت وإذ األخرى؛ الكرايسِّ جميع دون من شاغًرا أراه أن توقعُت التي
سيِده جسَد ببعيدة ليست فرتة منذ فيه صادَفتا قد عيناه كانت الذي املوضع يف منحنيًا
مواجهة يف الذي، الرجل هذا خيال ضعف من ب أتعجَّ أن سوى بوسعي يكن لم القتيل،
الستخدامه تحديًدا املوضَع هذا يُخصص أن فحسب بوسعه يكن لم الذكريات، هذه مثِل
لحظة بعد لكن الجليَّة. الدقة وبتلك الهدوء هذا بكل هناك مهامه يُواصل أن بل الشخيص،
املستحَسن الوحيَد هو الكريسَّ ذلك جعل الغرفة يف اإلضاءة توزيع أن اكتشفت أخرى
شخيصٍّ شعوٍر عن الهادئ التخيلِّ بهذا إعجاٍب إىل عجبي تبدَّل الحال ويف الغرض؛ لهذا

الظرف. ملقتضيات انصياًعا
تعبريٌ وجَهه يغىش وكان ينهض، لم لكنه ندخل، كنَّا بينما تلقائيٍّا ألعىل برصه رفع

الذهن. انشغال عىل يدل االنهماك عن
الذي ما أو َمن يعرف كان إن أشك طبعه. فهذا ٍة؛ تامَّ غفلٍة يف «إنه ماري: همَست
انتباَهه تسرتعي وكأنَّها رؤيته، مجال أمام ومرَّت الغرفة، داخل إىل تقدََّمت ثم قاطعه.»
ووافق َل تفضَّ لقد هارويل. سيد يا ليُقابلك، ألعىل ريموند بالسيد أتيت «لقد وقاَلت: إليها،

اآلن.» أمامك املاثل املخطوط إنهاء يخصُّ فيما رغباتي عىل
ذلك، مع ُمْظِهًرا، جانبًا؛ وضعه ثم قلمه، ف ونَشَّ مهٍل، عىل هارويل السيد نهض
عىل له مقبوًال الحقيقة يف يكن لم ل التدخُّ هذا أن عىل بَْرهن األمر تنفيذ عن إحجاًما
يف ونظمتها املخطوطات، كومة التقطُت وإنما يتكلَّم، أن أنتظر لم هذا، ُمالِحًظا اإلطالق.

قائًال: املنضدة، عىل واحدٍة كتلٍة
أعرف ثَمَّ وِمن عليه نظرًة فسأُلقي يل، سمحت إذا شديد؛ بوضوٍح مكتوبًا يبدو «هذا

العام.» طابَِعه عن شيئًا
تُغادر ماري كانت بينما ثم، اإلذعان، عن تنمُّ ذلك نحِو أو بكلمٍة وغمغَم انحنى،

بقلِمه. وأمسك بارتباك، ليجلَس عاد الغرفة،
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إلينور، أمر وعاد به؛ يَتَّصل ما وكل املخطوط أمُر أفكاري من تالىش الحال يف
إىل ببرصي شاخًصا متجدِّدة. بقوٍة يَشغلني العائلة، بهذه املحيط والغموض وموقفها،

علَّقُت: السكرتري، وجه
سيد يا للحظٍة، وحدك أراك أن يل سمحت التي الفرصة بهذه للغاية سعيٌد «إنني

«… أقول أن أجل من فقط ولو هارويل،
القتل؟» جريمة بخصوص يشءٍ «أي

«أجل.» قلت:
نفيس، عىل ثقيٌل موضوٌع فهذا تعفيَني. أن بدَّ ال «إذن بحزم: ولكن باحرتاٍم أجاب

فيه.» النقاش عن فضًال فيه، التفكري أُطيق وال
هذا من معلومٍة أي عىل الحصول باستحالة مقتنًعا ذلك، من واألكثر بالحرج، شاعًرا
أتمكََّن أن إىل جاهًدا وسعيت أخرى، مرًة املخطوط وأخذت املحاولة؛ عن عَدلُت الرجل،
معه قصريًا حواًرا فتحُت آمايل، يتجاوز ما محقًقا محتوياته. طبيعة َفْهم من بسيٍط بقدٍر
فيه رغبَت ما أُنجز أن بإمكاني أنه استنتاج إىل متوصًال وأخريًا، باملخطوط، يتعلَّق فيما

االستقبال. غرفة إىل أخرى مرًة ونزلت تركته ليفنوورث، اآلنسة
عَقبًة ثمة بأن شعوٌر عيلَّ يُسيطر كان أكثر، أو ساعٍة بعد املنزل، غادرت عندما
ذلك يكون فلن عاتقي، عىل أخذته قد كنت فيما فشلت وإذا طريقي. من أُزيَلت قد واحدًة

املنزل. هذا قاطني دراسة فرصة غياب بسبب
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أنفسنا، من يأتي ما كثريًا دواءنا إن
أحيانًا. السماء إىل عَزوناه وإن

حافظ] عباس [ترجمة بالخواتيم» «العربة مرسحية

لوصية ًصا ملخَّ تريبيون» «ذا صحيفة من التايل اليوم صباح يف الصادُر العدد احتوى
القسم فيه ُورَِّث الذي الوقت يف ألنه وذلك يل؛ مفاجئة بنودها كانت ليفنوورث. السيد
ملحق من تبنيَّ ماري، أخيه، ابنة إىل العام، الفهم حَسب الضخمة، الرتكة هذه من األكرب
ُجِعلت إذ تماًما، منسيَّة تكن لم إلينور أن سنوات، خمس منذ بوصيته مرفًقا كان إضايف،
رغيد. بعيش تنعَم حتى لدعمها األقل عىل كافيًة كانت كبرية، تكن لم إن لرتكٍة، وريثًة
السيد منزل إىل اتجهت املوضوع، هذا عن زمالئي من مختلفة تعليقاٍت إىل االستماع بعد

الوصية. نرش بعد ممكن وقٍت أرسع يف أزوره بأن لطلبه امتثاًال جرايس،
كان إن أُحدد أن الصعب من كان لكن الخري»، «صباح قائًال: دخويل أثناء علَّق
ثم قبالته. جالًسا كان الذي املكتب من ن املتغضِّ العلوي الجزء يخاطب أم يُخاطبني
موضوع كريسٍّ ناحية غريبة حركٍة يف الوراء إىل برأسه مشريًا تجلس؟» «ألن أضاف:

خلفه.
هذه عن ستقول ما أعرَف ألن الفضوُل «يحدوني وقلت: جانبه. إىل الكريس سحبُت

بصددها.» نحن التي األمور عىل املحتمل أثرها وعن الوصية،
املسألة؟» هذه بشأن الشخصية فكرتك «ما

ظنُّوا الذين أولئك العام. الرأي يف ضئيًال فارًقا إال تصنع لن الوصية أن إجماًال «أظن
ليتشكَُّكوا مىض وقٍت أي من أكربَ سببًا اآلن لديهم أن سيشعرون مذنبٌة إلينور أن قبُل من
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من أن يعتربوا لن فيها الشك يف اللحظة هذه حتى ُدوا تردَّ الذين أولئك بينما براءتها؛ يف
كبرية جريمة الرتكاب كافيًا دافًعا يُشكِّل أن لها ُورِّث الذي نسبيٍّا الصغري املقدار شأن

كهذه.»
أولئك بني السائد العامُّ الرأي أنه يبدو الذي الرأي ما يتحدَّثون؛ الرجال سمعَت «لقد

معهم؟» تتحدَّث الذين
الغرابة، بهذه وصيٍة يف الظاهر التحيُّز يف موجوًدا سيكون الفاجعة وراء الدافع «أن

معرفتها.» يدَّعي أحد ال الكيفية ولكن
أمامه. الصغرية األدراج بأحد ا مهتمٍّ جرايس السيد أصبح فجأًة

يشء؟» يف تُفكِّر يجعلك لم هذا «وكل قال:
خالل التفكرِي سوى شيئًا أفعل لم بالتأكيد تقصده. الذي ما أعرف ال «أفكِّر. أجبته:

«… فأنا األخرية. األيام الثالثة
السيد رأيت هل إذن مقبول. غري يشء أي قول أقصد لم بالطبع. «بالطبع، صاح:

كالفرينج؟»
ذلك.» من أكثَر ال فحسب؛ «رأيته

ليفنوورث؟» السيد كتاب إنهاء يف هارويل السيد ستُعاون «وهل
بذلك؟» علمت «كيف

باالبتسام. اكتفى
الصغري.» املعروَف ذلك لها أُسِدَي أن ليفنوورث اآلنسة مني طلبَت «أجل؛ قلت:

نربة إىل فورية عودٍة يف ثم، عظيمة!» مخلوقة من لها «يا مفاجئ: حماٍس يف صاح
أن منك أريد أمران ثمة واآلن ريموند. سيد يا فرص، لديك «سيكون قال: العَملية، صوته

«… كالفرينج والسيد السيدتنَي هاتنَي بني الصلة ما أوًال، تكتشفهما؛
إذن؟» صلة، «أثَمة

العم.» ابنتَِي بني بوضوٍح املوجود بالجفوة الشعور سبب ما وثانيًا، شك. «بال
امرأٍة منزل يف جاسوس عيلَّ. ُعرضت التي املهمة يف مليٍّا وفكَّرُت الخلف إىل تراجعت
رجًال بصفتي الطبيعية غرائزي وبني املهمة هذه بني أُوفق أن يل يتسنَّى كيف جميلة!

األخالق؟ كريَم
األرسار؟ هذه لك ليكتشَف مني تمرًُّسا أكثَر شخًصا تجد أن يمكنك «أال أخريًا: سألته

هذا.» لك أؤكد اإلطالق، عىل ملشاعري مستساًغا ليس الجاسوس دور
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جرايس. السيد حاجبا ارتخى
أجل من ليفنوورث السيد مخطوط لتنسيق جهوده يف هارويل السيد «سأُعاون قلت:
اختارت إن وسأُصغي، معي؛ صداقٍة لعقد الفرصَة كالفرينج السيد وسأمنح طباعته.
أيَّ هذا ضمن أرفض لكنني حال. بأي أرسارها عىل مؤتمنًا تجعلني أن ليفنوورث اآلنسة
اختصايص؛ خارج ألنها الئقة؛ غري ِحيَل أو حقرية خدع أو مباَغتات، أو األبواب، عىل ٍت تنصُّ
خبايا يف تُفتِّش أن ومهمتك علنية، بطريقٍة اكتشاُفه ُوسعي يف ما أكتشَف أن هي فمهمتي

وزواياها.» املفجعة القضية هذه
الجاسوس؛ دور أنا وأؤدي األخبار، متصيِّد دور تؤدي أن عليك أخرى، «بعبارة

نبيل.» بسيٍد يليق ما أعرف فأنا بالضبط،
هانا؟» أخبار ما «واآلن، قلت:

يشء.» «ال وقال: الهواء. يف عاليًا يَديْه ِكلتا هزَّ
بعد نزويل عند صادفُت، عندما املساء، ذلك كثريًا، فوجئت إنني أقول أن يمكنني ال
درجات أسفل عند واقفًة ليفنوورث اآلنسَة هارويل، السيد مع الشاقِّ العمل من ساعٍة
أن رغم املساء، هذا أخرى ملقابلٍة هيَّأني املاضية، الليلة سلوكها، يف يشءٌ ثَمة كان السلَّم.
ريموند، «سيد واضح: حرٍج عىل يدل بمظهٍر قالت، مفاجئة. كانت املقابلة بَْدء يف طريقتها
بما ستُجيبني أنك وأعرف الخلق، طيب رجٌل بأنك قناعة لديَّ سؤاًال. إليك ه أوجِّ أن أريد
أٌخ.» يفعل «مثلما لوهلٍة: وجهي إىل عينَيْها ترفع وهي وأضافت، ضمريك.» عليك يُمليه
سواك، أستشريه َمن لديَّ ليس أن تذكَّر ولكن غريبًا؛ سيبدو األمر أن «أعرف وأردفت:
ا، جدٍّ خاطئًا أمًرا يقرتف قد شخًصا أن تظن هل ريموند، سيد ما. أحًدا أسأل أن بد وال

ذلك؟» بعد تماًما صالًحا إنسانًا يغدو ثم
خطئه.» عىل ا حقٍّ نادًما كان إن «بالتأكيد، أجبتها:

تُعكر ألن محقًقا؛ أذًى كان إنه لنُقْل خطأ؛ مجرَد كونه تعدَّى أنه لنفرتض «لكن
األبد؟» إىل الشخص هذا حياة صفو البغيضة الساعة تلك ذكرى

أصاب قد الشخص هذا كان إن اآلخرين. عىل وأثره األذى طبيعة عىل يتوقَّف «ذلك
حساسٍة طبيعة ذي شخٍص عىل الصعب من فسيصبح إصالُحه، يستعيص برضٍر إنسانًا
تكون أالَّ يجب سعيدًة حياًة املرء يحيا أالَّ حقيقَة أن مع ذلك؛ بعد سعيدة حياًة يحيا أن

طيبًة.» حياًة يعيش أن من يمنعه سببًا
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ارتكبته؟ الذي اإلثم عن تكشف أن الرضوري من هل طيبة، حياًة تعيش حتى «لكن
بُجرمه العالم أمام يعرتف أن دون من صالًحا ويعمَل حياته املرء يواصَل أن يمكن أَال

السابق؟»
األمر.» إصالح من ما بطريقٍة يُمكِّنه به اعرتافه كان إذا إال «بىل،

يف مستغرقًة لوهلٍة أمامي ووقَفت الخلف، إىل تراَجَعت أزعَجتها. إجابتي أن بدا
بالبورسلني املظلل املصباح وهج يف تمثاٍل بهاءَ يُضاهي ببهاءٍ يشعُّ وجمالها التفكري،
عىل تنطوي كانت بإيماءٍة الجلوس غرفة إىل َمتْني وتقدَّ قامتها، ْت شدَّ أنها ورغم بجانبها.
تُحاول أنها بَدْت بل جديد؛ من املوضوع هذا يف الحديث تُعاود لم ذاتها، حدِّ يف جاذبيٍة
نجاحها عدُم كان بيننا. دار أن سبق ما تُنسيَني أن ذلك، أعقب الذي الحديث يف جاهدًة،

عمها. بابنة يفرت ال الذي الشديد اهتمامي إىل راجًعا ذلك يف
البوابة عىل مستنًدا الخدم، رئيس توماس، رأيت املدخل، بسطة من نزلت بينما
عىل استحوذ قد كان أمٍر بخصوص استجوابه يف رغبٌة الحال يف عيلَّ سيطَرت الخارجية.
الذي روبنز السيد َمن هو األمر ذلك وكان التحقيق؛ وقت منذ بآخر أو بشكٍل اهتمامي
نحٍو عىل متحفًظا كان توماس لكن القتل؟ جريمة وقوع ليلَة إلينور لزيارة جاء قد كان
إنه قوله من بأكثَر هيئته وصف من يتمكن لم لكنه الشخص، ذلك مجيء تذكَّر واضح.

الِبنية. صغريَ رجًال يكن لم
األمر. يف أُلحَّ ولم
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جانبك إىل إن الفهم. عىل ممتنٌع وألنه ساطع، ألنه بدافعني؛ النجم إىل تنظر إنك
املرأة. أعظم؛ ولغًزا ألطف، شعاًعا

البعلبكي] منري [ترجمة «البؤساء» رواية

اإلطالق. عىل تقدم أيَّ أُحرز لم أو قليًال تقدًما إال فيها أحرزت أني يبُد لم أياٌم وتوالت
ثَمَّ ومن املكان؛ عىل املعتاد تردُّده عن تخىل حضوري، أزعَجه ربما الذي كالفرينج، فالسيد
أمضيتها التي الليايل تُثمر لم بينما طبيعية، طريقة بأي للتعارف فرصٍة أي من حرمني

الدائَمني. والقلق ب الرتقُّ بجانب القليل عن إال ليفنوورث اآلنسة منزل يف
التغيريات تلك إجراء أثناء لكن، افرتضت. مما أقلَّ مراجعٍة إىل يحتاج املخطوط كان
وجدتُه هارويل. السيد شخصية لدراسة كبريٌة فرصٌة يل توفَرت الرضورة، حسب الطفيفة
لعمله مخلًصا كان لكنه ومتجهًما، ومتحفًظا، ا، جافٍّ كان أقل. وال أكثَر ال ممتاًزا سكرتريًا
هذا، وكان به؛ أُعجب أن بل االحرتام، له أُكنَّ أن وتعلَّمت أدائه، يف عليه باالعتماد وجديًرا
لم االحرتام. درجة عن النظر بغضِّ متباَدًال، يكن لم اإلعجاب أن وجدُت أني مع أيًضا،
كانت؛ طريقٍة بأي ُمصابها أو العائلة ذكر حتى، أو، ليفنوورث إلينور عن مطلًقا يتحدث
إذا وأنه الرجل، طبيعة من أعمُق سبٌب له كان الصمت هذا كلَّ بأن أشعر بدأت حتى
حنٍي من إليه النظر اختالس من نفيس أمنع أن عن عجزت ما. لهدٍف فسيكون تحدث،
عىل دائًما كان لكنه مراَقب؛ غريُ أنه داخله يف يعتقد عندما يترصف كيف أرى حتى آلخر،

استثارته. يصعب مجتهد، ساكن، عامل نفِسه، الحال
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أمًرا للموقف، أنظر كنت فهكذا حجري، حائٍط عىل املستمر الدقُّ هذا صار أخريًا
أظفر أن يل فكيف منه؛ الدنوُّ يمكن ال والسكرتري نافر، كالفرينج فالسيد يُطاق. يكاد ال
كانت إذ يشء. يف ماري مع أُجريها كنُت التي القصرية املحادثات تساعد ولم يشء؟ بأي
وال واحدة، دفعًة ذلك كل بني تجمع جذابة، ممتنَّة، نَزقة، متوتِّرة، متكلفة، متعجرفة،
كان ذاِته. الوقت يف فيه رغبتي رغم معها، الحديث أهاب أن تعلمت مرتني، الصفة تُكرر
بمفردها، أنها تظن كانت حينما رأيتها، املعاناة. أشدَّ لها جَلبَت ما بأزمٍة تمرُّ أنها يبدو
رأيتها بشًعا. مشهًدا لنحجب أو آتيًا ا رشٍّ بها لندرأ نستخدمها حركة يف ألعىل يديها ترفع
كلُّه وجسدها ترتخيان، املرتجفتان ويداها ذليٌل، صاغٌر الشامخ ورأسها واقفة أيًضا
قدرتها حتى سلبها قد جانبًا طرحه عن أو رفعه عن عجزت حمٍل ثقل وكأن هامًدا، يهوي
تبدو األقل عىل كانت ما عادًة واحدة. مرٍة سوى يحدث لم هذا لكن املقاومة. إظهار عىل
الحدود أبعد إىل رقيقٍة باستمالٍة تلمعان عيناها كانت عندما حتى محنتها. عزِّ يف شامخًة
قابلتني التي الليلة يف حتى شعورية. قوًة يعكس بتعبرٍي وتحتفظ منتصبة، تقف كانت
جديٍد من وتهرب لتستديَر بشغف، ترتجفان وشفتنَي محمومتنَي بوجنتنَي الردهة، يف فيها
أن كاَدت متَّقدة بكرامٍة ف تترصَّ كانت به، تبوح أن عليها كان بما تنطَق أن دون من

مهيبة. تكون
أن أمل عىل بالصرب تحلَّيُْت ثَمَّ ومن شيئًا؛ يعني كان هذا كل أن من واثًقا كنت
وستكشف دوًما؛ مطبقتنَي تظالَّ لن املرتجفتان الشفتان فتلك ما. يوًما لديها بما تبوح
وسعادتها. إلينور برشف املتعلق الرسِّ عن آخر، شخص يكن لم إن القلقة، اإلنسانة هذه
ح تُرصِّ سمعتها قد كنت الذي القايس، يكن لم إن العادي، غرِي االتهام ذلك تذكُّر يكن لم
وجدُت إنني حتى — أمًال صار حتى تنامى قد كان إذ — األمَل هذا ليحطم كافيًا به
من وأُطيل املكتبة، يف هارويل السيد مع أقضيه الذي الوقت من أُقلِّل مني وعٍي بال نفيس
نفسه الهادئُ السكرتري هذا وجد حتى االستقبال، غرفة يف ماري مع املنفردة زياراتي

عمل. دون من ساعاٍت يُرتَك ما كثريًا أنه من ر التذمُّ عىل ُمجربًا
نفيس أرى أن دون من ثانية إثنني يوِم أُمسيَّة وحلَّت األيام، مرَّت أقول، كما لكن،
مما أكثر أحلَّها أن عاتقي عىل أخذت قد كنُت التي املعضلة بشأن إضايف تقدٍم أي أُحرز
ُطِرح قد القتل جريمة موضوع يكن لم أسبوَعني. منذ فيها بدأت عندما الحال عليه كان
الصحف تُرتَك بأن يُسَمح لم أنه الحظُت أنني رغم هانا، عن أخباٍر أي ُسِمعت وال حتى؛
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من نفَسها الدرجَة والخدُم املنزل سيدة أظهَرت إذ املنزل؛ مدخل عتبة عىل للحظٍة مهَملًة
من مجموعًة ترى بأن أشبَه األمر كان نظري. يف غريبًا كان هذا كل بمحتوياتها. االهتمام
يضطرب وأخذ مؤخًرا، ثار ُمتَّقٍد بركاٍن حواف عىل وينامون ويرشبون، يأكلون، البرش
الزجاج: نُحطم مثلما الصمت هذا نُحطم أن إىل أشتاق كنت جديد. ثَوراٍن تََولد معلنًا
عشية لكن حريرية. بستائر املدثَّرة واألروقة املذهبة الغرف تلك عرب إلينور باسم بالرصاخ
ماري منزل إىل زياراتي من شيئًا ع أتوقَّ أالَّ عىل عازًما كنُت أهدأ. حاٍل يف كنُت اإلثنني هذا
فيه مررُت يوٍم أوِل منذ نفيس يف أعهْدُه لم هدوءٍ يف اليوِم ذلك عشيَة ودخلته ليفنوورث؛

التعسة. أبواِبه مداخل تحت
وذَهابًا َجيئًة الغرفة تذرُع االستقبال، غرفة من اقرتابي لدى ماري، رأيت عندما لكن
نحوها، وِرست مفاجئًا، قراًرا اتخذُت ما، شخًصا أو ما شيئًا قلٍق يف ينتظر َمن مظهِر يف

ليفنوورث؟» آنسة يا بمفردِك، أنِت «هل قائًال:
لم عادتها، غري عىل ولكن، وانحنَت، وجنتاها وتورََّدت الرسيعة، حركتها عن َفت توقَّ

الدخول. مني تطلب
جانبي؟» من مفرًطا تطفًال هذا سيصبح فهل بالدخول، تجرأُت «إذا سألُت:

من لكن تعتذر، أن وشك عىل أنها وبَدت الساعة، نحو مضطربًة رسيعًة نظرًة ألَقت
الرغم عىل ناحيته. إيلَّ أشارت املدفأة، أمام كرسيٍّا سحبَت وبعدما أذعنَت، مقدمات دون
يف صادفتها قد كنت أنني مبهٍم نحٍو عىل شعرت هادئًة، تبدَو لكي جهًدا بذلت أنها من
املوضوع إىل َق أتطرَّ أن فقط عيلَّ كان وأنه اضطرابًا، املزاجية حاالتها أكثر من واحدٍة
لم أنه كذلك شعرت الثلج. كذوبان أمامي تتالىش عجرفتها أرى حتى ذهني شغل الذي

الفور. عىل املوضوع يف خضُت ولذلك ذلك. فيها أفعل قليلٍة دقائَق ِسوى أمامي يكن
الرشف. هذا نفيس منِح غري الليلَة عليِك يل تطفُّ من هدٌف لديَّ ليفنوورث، «آنسة قلت:

بالتماس.» جئت لقد
تشعُّ وجهها مالمح وكل سأَلتْني، خاطئة. بدايًة بدأت قد كنت أنني رأيت الفور عىل

مني؟» «التماس برودًة:
جئت الحقيقة، ملعرفة مسًعى كل يف أخفقت بعدما «أجل، : حمايسٍّ باندفاٍع تابعُت،
يَخيب أن ح املرجَّ من يبدو التي املساعدة تلك أجل من النبيل، بجوهرها أُوِمن َمن إىل إليِك،
ستضعنا قطًعا، ِك عمِّ ابنة تُنقذ لم إن التي، الكلمة أجل من آخر: اتجاٍه أي من لها طلبُنا

إنقاذها.» إىل سيُؤدِّي ما إىل املسار عىل األقل عىل

143



ليفنوورث قضية

تقصده.» ما أفهم «ال قليًال: تنكص وهي ت، احتجَّ
تقف الذي بالوضع أخربِك أن إىل بحاجٍة لست ليفنوورث، «آنسة حديثي: واصلت
وتفهمينها التحقيق، يف إليها هت ُوجِّ التي األسئلة ومغزى نمط تتذكَّرين أنت ك. عمِّ ابنة فيه
رسيًعا تُعَف لم إن أنها هو تعرفينه ال لعلِك الذي األمر لكن مني. توضيٍح أي دون كلَّها
الشبهة هذه عىل ترتتب قد التي فالعواقب ال، أم بحقٍّ باسمها، أُلصقْت التي الشبهة من

و…» عليها، تنهال أن بد ال
«… تكون سوف أنها تقصد ال أنت الرحيم! إلهي «يا صاحت:

بىل.» عليها؟ القبض يُلقى ألن «ُمعرَّضة
والذعر، بالخزي، تيش األبيض وجهها مالمح كل كانت كالصفعة. عليها ردِّي نزل

املفتاح!» ذلك بسبب هذا «وكل تمتمت: والحرسة.
مفتاح؟» عن يشءٍ أيَّ علمِت كيف «مفتاح؟

بشأنه؟» تُخربني ألم متأكدة؛ لست «عجبًا؛ أمًلا: يتورَّد ووجهها صاحت،
«نعم.» أجبتُها:

إذن؟» الصحف، «ِمن
مطلًقا.» تذكره لم «الصحف

أن «ظننت والندم: الخجل من مفاجئة فورة يف فأقرَّت فأكثر. أكثَر اضطرابها تفاقَم
سيد إلهي، يا … لكن ا؛ رسٍّ كان أنه أعرف كنت حتى. أنا وال ال، بشأنه. عَرفوا الجميع

أخربتني.» من هي نفسها إلينور كانت ريموند،
«إلينور؟»

الجلوس.» غرفة يف مًعا كنَّا هنا؛ كانت ليلة آخر يف «أجل،
أخربتِك؟» «ماذا

حوزتها.» يف شوهد املكتبة ِمفتاح «أن
تنظر عمها ابنة كانت الذي للشك إدراكها مع إلينور، ارتيابي. أُخفي أن أستطع لم
أن أستطع لم الشك؟ ذلك من ستزيد أنها يُفرتض بحقيقٍة تلك عمها ابنَة تخرب به، إليها

هذا. أُصدق
ا؟» رسٍّ أُبقيه أن عيلَّ كان بيشءٍ أبُح لم باألمر؟ تعرف كنت «لكنك قائلًة: ماري تابعت
إنها الخطورة. غاية يف ِك عمِّ ابنة موقف يجعل ما ليفنوورث، آنسة يا وهذا، «ال، قلت:
دليل بالخزي؛ األبد إىل اسمها تربط أن بد ال تفسري، دون من تُِرَكت ما إذا التي، الحقيقة
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يُجنِّبها يشء ال يطمسه. أن إنكاٍر ألي وال تُخمده، أن مغالطٍة ألي يمكن ال بسيط، ظريف
شخص ومحاوالت اآلن، حتى النقية سمعِتها سوى العدالة ضباط قبضة اللحظِة هذه حتى
بها يهوي بشأنه، الصمت والتزامها املفتاح، ذلك الظاهرية. الدالئل رغم برباءتها، يؤمن
النتشالها كافيًة املقربني أصدقائها جهود قصارى تكون لن قريب عما حفرٍة إىل ببطء

منها.»
«… بهذا تُخربني «وأنت

بعض وبتوضيح بنفسها، رأفٌة تأخذَها لن التي املسكينة، الفتاة بهذه ترأفني «لعلِك
املخيف الهاجس من تخليصها يف تُساعدين لِك، ألغاًزا تكون أن يمكن ال التي املالبسات،

عليها.» بالقضاء يُهدِّد الذي
بأني ح تُلمِّ سيدي يا أنَت «وهل عارم: بغضٍب تتَّقد بنظرٍة نحوي مستديرًة صاَحت،
عنها أُفِصْح لم معلوماٍت أيَّ لديَّ وأن القضية؟ هذه عن أنت تعرف مما أكثر أعرف
دائم؟ رعٍب إىل حياتنا وحوَّلت َقْفر، إىل بيتنا حوَّلت التي املفجعِة الكارثِة هذه بخصوص

«… منزيل يف لتتهَمني وجئَت أيًضا، أنا، عيلَّ االرتياب نكبة حلَّت هل
إال منِك أريد ال بيشء. أتهمِك ال أنا روعِك. من هدِّئي ماري، «آنسة قائًال: ناشدتُها
أنِك املمكن غري من يُدينها. الذي الصمت هذا إىل املحتمل ِك عمِّ ابنة بدافع يني تُبرصِّ أن
بد وال لسنوات، رفيقتَها األحوال كل يف وكنِت أختها، منزلة يف عمها، ابنة أنت تجهلينه.
ه توجِّ قد ُعِرَفت، إن حقائَق، وتُخفي شفتَيْها، تُْطِبق ماذا أو َمن أجل ِمن تعرفني أنِك
وهو اللحظة، هذه حتى به شهدِت بما تؤمنني كنِت إن هذا الحقيقي، املجرم إىل االشتباَه

بريئة.» امرأٌة عمِك ابنة أن
أن تُصدِّقني هل ليفنوورث، «آنسة وواجهتها. فنهضُت هذا، عىل إجابٍة بأي تنطْق لم

ال؟» أم الجريمة، هذه من بريئٌة عمِك ابنة
براءتها!» مثِل يف كلَّه العالَم ليت إلهي؛ يا أوه! إلينور؟ «بريئة؟

يتعلَّق فيما التحدُّث عن تمتنُع كانت إذا أنها بامِلثل تؤمنني أنِك بد ال «إذن، قلت:
الشفقة بدافع إال ذلك تفعل ال فهي تفسريُها، يجب أموًرا العاديِّني للمراقبني تبدو بأموٍر

مثلها.» بريئًا ليس شخٍص تجاه
التفسري؟» هذا مثل يف التفكري عىل حَملَك الذي ما ذلك. أقول ال أنا ال؛ ال، «ماذا؟

أيَّ يقبل ال هذا كترصفها ترصٌف إلينور، بشخصية إنساٍن مع نفُسه. «الترصف
نفسها.» حساب عىل آخر شخٍص عىل تتسرتَّ أنها أو مجنونة، أنها إما آخر. تأويل
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استقر َمن «وعىل بطءٍ. يف تسكنان قبل، من ترتجفاِن كانتا اللتاِن ماري، شفتا أخذت
أجله؟» من بنفسها إلينور تُضحي الذي الشخص أنه ِفكُرك

معرفتِك عىل ِبناءً فيها. مساعدتِك ألتمُس التي النقطة هي تلك «حسنًا، قلت:
«… ماضيَها

قالت: صامتة. بإيماءة أوقفتني كرسيها، يف بعجرفٍة مرتاجعًة ليفنوورث، ماري لكن
مشاعر عن شيئًا أعرف أكاد ال أو القليل أقلَّ إال أعرف ال أنا خطأً. ترتكب ولكنك «عذًرا؛

غريي.» آخر شخٌص اللغَز يحل أن بد ال الشخصية. إلينور
خطتي. غريُت

من كذلك أخربَتِك هل حوزتها، يف ُشوِهد املفقود املفتاح أن لِك إلينور اعرتَفت «عندما
تُخفيه؟» كانت سبٍب وألي عليه، حصلت أين

«ال.»
توضيح؟» أي دون باألمر، بإخبارِك «اكتفت

«أجل.»
قليلٍة ساعاٍت قبل كانت، ملن لها داعي ال معلومًة تُقدم أن الغريب من يكن «ألم

قتل؟» جريمِة بارتكاب رصاحًة اتهَمتْها قد فحسب،
تقصد؟» «ماذا فجأًة: االنخفاض يف صوتُها أخذ وقد فسأَلت،

فحسب، مذنبة أنها تُصدقي ألن استعداٌد لديِك يكن لم آنًفا، كنِت أنِك تُنكري «لن
الجريمة.» هذه بارتكاب لها اتهاًما بالفعل هِت وجَّ بل

كالمك!» ح «وضِّ صاحت:
عىل كنِت حني العلوي، بالطابق الغرفة تلك يف قلِته ما تتذكرين أَال ماري، «آنسة
جرايس والسيد أنا أدخل أن قبل مبارشًة التحقيق، يوم صبيحَة عمِك ابنة مع انفراٍد

إليكما؟»
مفاجئ. بذعٍر امتألتا لكنهما عينَيها، تُخِفض لم

«أسمعت؟» همست:
و…» مبارشًة، الباب خلف كنُت عني. «رغًما

سمعت؟» «ماذا
سمعته. بما فأخربتها
جرايس؟» «والسيد

146



كبرية مفاجآت بداية

بجانبي.» «كان
دخولكما؟» عند يشء يُقل لم «لكن، فقالت: وجهي. ستفرتسان عينَيها وكأنَّ بدا

«ال.»
قيل؟» ما أبًدا تنسيا لم ذلك، مع «وأنتما،
ليفنوورث؟» آنسة يا ذلك، يمكننا «كيف

ثم لليأس. استسلمت قد أنها بدا جامحة وللحظٍة يَديها، بني األمام إىل رأُسها سقط
بقنوط: وصاحت انتصبت،

خصوصيتي، تقتحم قلبك، يف املكتوب الُحكم بذلك الليلة. هنا إىل أتيت السبب «ولهذا
«… بأسئلة وتُعذِّبُني

متَّزنة مراعاٍة من لديِك بما مثلِك، لشخٍص ينبغي هل ولكن «عذًرا؛ قائًال: قاطعتُها
عندما رجولتي من أنتقص هل أسئلتي؟ عن اإلجابة يف يرتدَّد أن عرشتَها، ألفِت َمن لرشف
وقٍت يف إليه، توصلِك وراء والسبب الخطورة بهذه اتهاٍم إىل توصلِك كيفية عن أسألِك
القوة بتلك إرصاًرا إال تزدادي فلم أمامِك، حديثًا ماثلًة القضية مالبسات جميُع كانت
قد كنِت مما أكثَر لها التهامِك أخرى أسبابًا ثمة أنَّ وجدِت عندما ِك عمِّ ابنة براءة عىل

افرتضِت؟»
القايس!» لقدري يا القايس. لقَدري يا إلهي! «يا تمتََمت: تسمعني. لم أنها بدا

وبني بينِك عارض جفاءٍ وجود مع ليفنوورث؛ «آنسة أمامها: وأقف أنهض وأنا قلت،
أعرْف دعيني إذن؛ تحدَّثي، لها. عدوًة تَبْدي أن يف رغبٌة لديِك تكون أن يمكن ال عمِك، ابنة

«… منِك بتلميٍح أجله. من هكذا بنفسها تُضحي َمن اسَم األقل عىل
تكن لم «إن حازم: بتعليٍق وقاطعتني وجهها، تعتيل غريبٍة بنظرٍة وقفت، لكنها
الساعة عىل نظرًة ألَقْت ثم ريموند.» سيد يا تسألني، ال أخربك؛ أن يمكنني فال تعرف،

الثانية. للمرة
آخر. منًحى سلكُت

اقرتف شخٍص عىل بالرضورة يجب كان إن مرة ذات سألِتني ليفنوورث، «آنسة
هل فعله. ما يُصلح أن باعرتافه يمكن يكن لم ما بالنفي، وأجبتُِك به؛ يعرتف أن ً خطأ

تتذكرين؟»
كلمة. بأي تنبس أن دون من ولكن شفتاها، تحرََّكت
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الوحيد السبيل هو االعرتاف أن أظن «بدأت بمشاعرها: مسرتشًدا جادة، بنربة واصلُت
إلينور إنقاذ يمكن بها تنطقي أن يمكنِك التي بالكلمات إنه املحنة؛ هذه من للخروج
ملناشداتي باالستجابة صالحٌة امرأٌة أنِك إذن تُثبتي ألن ينتظرها. الذي املشئوم القدر من

املخلصة؟»
أًىس. بنظرة عيناها وامتألت ارتجفت، ألنها الصحيح؛ الوتر أَصبُت قد أنني بدا

بيدي!» كان لو «آٍه، وتَمتََمت:
الصمت؛ عىل تُرصُّ إلينور تفعيل. حتى مطلًقا بسعادٍة تَنَعمي لن بيدِك؟ ليس «وملاذا
للشكِّ َمدعاًة أكثَر موقَفها تجعلني بهذا إنِك َحذَْوها. تَحذي ألن سببًا ليس ذلك ولكن

فحسب.»
يمكنني فال كبريٍة؛ بقوٍة يُكبلني فالقدر أفعل. أن بوسعي ليس ولكن ذلك؛ «أعرف

منه.» اإلفالت
كقيودك.» وهمية قيوٍد من يُفلت أن شخٍص أي بإمكان صحيح. غري «هذا

تفهم.» ال أنت ال؛ «ال، اعرتَضت:
طرق إىل يجنح من وأن الصحيح، الطريق هو املستقيم الطريق أن هو أفهمه «ما

«. سيِضلُّ ملتوية
ارتفَعت وجهها؛ عرب لوهلة الوصف، تفوق شجية ملحة خاطفة، نوٍر ومضُة مرَّت
سرتضخ، أنها بدا شفتاها؛ وانفتحت عنيف؛ بنشيٍج تهمَّ أن وشك عىل وكأنها حنجرتها

األمامي! الباب من حادٌّ جرس صوُت دق … عندما
«… أخربه مقابلته؛ يمكنني ال بأنني أخربه إلهي، «يا بعنٍف: تستدير وهي رصخت،
ألي باًال تُلقي ال الباب؛ من دعِك ليفنوورث، «آنسة يَديها: كلتا من أُمسكها وأنا قلت،
ألجل إذن، أجيبيني بأكملها؛ القضية هذه برسِّ يتعلَّق سؤاًال سألتِك األمر. هذا سوى يشءٍ

«… إىل تدفعِك أن يمكن التي املشئومة الظروف كانت ماذا أخربيني، نفسِك؛
و…» سينفتح، «الباب! وصاحت: . يديَّ من يديها أفلتت لكنها

عند سأناديك «ارجع؛ قلت: القبو. ساللم من صاعًدا توماس قابلت املمر، إىل مندفًعا
إليك.» الحاجة

اختفى. وبانحناءٍة
ال اللحظة؟ تلك يف اآلن، أجيب. أن مني ع «تتوقَّ الدخول: عاودت عندما صاحت،

يمكنني.»
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«… «ولكن
«مستحيل!» األمامي: الباب إىل ببرصها شاخصًة

ليفنوورث.» «آنسة
أوصالها. ارتعَدت

اآلن.» تتكلَّمي لم إن أبًدا، يأتَي لن الوقت إن أقول أن «يؤسفني
«مستحيل.» كرََّرْت:

أخرى. مرًة الجرس دق
«أتسمع؟!» قالت:

وتحركت اآلن»، الباب تفتح أن «يمكنك قلت: توماس. وناديُت الردهة إىل مضيُت
جانبها. إىل عائًدا

توماس، إىل نظرتها وانتقلت «اتركني!» العلوي. للطابق أشارت آِمرة، بحركٍة لكن،
كان. حيثما توقف الذي

العلوي. الطابق إىل الخطى وأرسعت أغادر»، أن قبل ثانيًة «سأراِك قلت:
ليفنوورث اآلنسة «هل يستفرس: مرتجًفا فخيًما، صوتًا سمعت الباب. توماس فتح

بالداخل؟»
ومستنًدا سيدي»، يا «أجل، والرزانة: الوقار البالغِة بلهجته الخدم رئيس صوت أتى
ناحيَة ويتحرك األمامية الردهة يدخل كالفرينج السيد أرى أن أذهلني الدرابزين، إىل

االستقبال. غرفة
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السلَّم عىلدرجات

الفعلة. هذه فَعل الذي أنا أنني تزعم أن لك ليس

مطران] خليل [ترجمة «مكبث» مرسحية

حتى لربهٍة توقفُت املتوقع، غري املوقف هذا من بالذهول ومفعًما ومرتعًدا، مضطربًا،
املكتبة، اتجاه من قادٌم رتيب، خافت، صوٌت أذني اخرتق عندما صوابي، شتات أستجمع
يصعب قد . املتوىفَّ سيده مخطوط من عاٍل بصوٍت يقرأ هارويل السيد ووجدت فاقرتبت
املتوىفَّ غرفة يف هناك، الوقت. هذا يف نفيس عىل البسيط االكتشاف هذا َوْقع أصَف أن عيلَّ
من اتخذت التي صومعته يف ناسك مثل حوله، من العالم جَلبة عن بعيًدا منزويًا تلك،
إعادة ثم املتوىفَّ كتبه ما لقراءة نفسه الرجُل هذا وهب لها، مكانًا العظميِّ هيكله أضالع
أرهفت والعار. الشك بألم معذَّبون أناس واألسفل، األعىل يف بينما خفي، باهتماٍم قراءته،

الكلمات: هذه وسمعُت السمع،
فحسب، مؤسساتنا من الغيوَر رعبهم املحليُّون حكامهم يفقد لن الطريقة، «بهذه

تجاهها.» فعليٍّا فضوًال سيكتسبون بل
ودخلت. الباب فتحت

وهو بها استقبلني التي التحيَة هي تلك كانت سيدي»، يا الوقت، بك تأخر «آه!
األمام. إىل كرسيٍّا ويدفع مكانه من ينهض

مقعده: إىل يتجه وهو أضاف، ألنه األرجح؛ عىل مسموع غريَ ردي كان
بخري.» لست أنك «أخىش
نفيس. شتات استجمعت
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لكن عليها. نظرًة ألقي بدأت تجاهي، األوراق سحبت وبعدما متوعًكا.» «لست قلت:
محاولة أي عن العدول إىل مضطرٍّا نفيس ووجدت ، عينيَّ أمام ترتاقص كانت الكلمات

الليلة. تلك يف للعمل
واقع يف هارويل. سيد يا املساء، هذا مساعدتك عىل قادر غري أنني «أخىش وقلت:
هذا جعل الذي الرجل بينما العمل لهذا الواجب االنتباَه أُوِيلَ أن الصعب من أنه أجد األمر،

العقاب.» من يُفلت خسيسة قتل جريمة بارتكابه رضوريٍّا العمَل
تجاهها، مفاجئ باشمئزاز مدفوًعا كان كأنما جانبًا، األوراق بدوره السكرتري دفع

رد. بأي ينطق لم لكنه
كان األمر أن املفجعة، املصيبِة هذه خربَ حامًال مرة أول إيلَّ قِدمت عندما «أخربتني،
كثريين أرواَح يُضني اللغز فهذا هارويل؛ سيد يا خيوطه، تَُحل أن بد ال لغز لكنه لغًزا؛

ونحرتمهم.» نحبهم ممن
إلينور؟» «اآلنسة وتمتم: بنظرٍة. السكرتري رمقني

آخرين.» وكثريين وأنت، وأنا، ماري، «واآلنسة فأردفت:
بالقضية كبريًا اهتماًما أظهرَت «لقد الحرب: يف منظٍم بشكٍل قلمه يغمس وهو قال،

البداية.» منذ
ذهول. يف فيه حدقت

منذ معها تقيم التي العائلة سالمة فقط يمسُّ ال ما اهتماَمك يُثري أَال «وأنت، قلت:
ورشفها؟» وسعادتها بل طويلة، مدٍة

أنني أعتقد املوضوع. هذا مناقشة يف رغبٌة لديَّ «ليس وقال: بالغ. بربوٍد إيلَّ نظر
نهض. ثم فيه.» الحديث َفتْح من تُعفيني أن قبُل من رجوتك

وتابعت: الشأن.» هذا يف االعتبار يف رغباتك آخذَ أن بوسعي ليس «ولكن بإرصار: قلت
فمن اآلن، حتى عنها يُكَشف لم القضية، بهذه صلٌة لها حقائق، أي تعرف كنت «إن
بد ال موقٌف هو حاليٍّا إلينور اآلنسة تشغله الذي املوقف عنها. تُفصح أن شكٍّ بال واجبك

«… كنَت ولو حي؛ ضمري كل داخل العدالة حسَّ يوقظ أن
الوضع هذا من تَْخليصها يف يُجدي قد يشءٍ أي أعرف كنت «لو قائًال: قاطعني

طويلة.» مدٍة منذ عنه َألفصحُت ريموند، سيد يا البائس،
أيًضا. أنا ونهضت املستمرة، الحرية هذه من سئمت وقد شفتي، عَضضُت

العمل، من شديٍد بنفوٍر وتشعر تقوله، آخر يشء لديك يكن لم «إذا قائًال: تابع
الخارج.» يف موعٌد لديَّ إذ االنرصاف؛ يف أستأذن أن فسيسعدني
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نفيس.» بأمر أهتم أن يمكنني أؤخرك. تَدْعني «ال بمرارٍة: قلت
مفهومٍة غريَ كانت أبديتُها التي املشاعر وكأن رسيعة، نظرة مسدًدا ناحيتي التفَت
ألعىل، يصعد سمعته الغرفة. غادَر مشفقًة تكون تكاد هادئة، بانحناءٍة ثم، تقريبًا؛ له
تلك يف العزلة لكن بعزلتي. ألستمتَع وجلسُت غرفته، باب أُْغِلق عندما ٍة برجَّ وشعرت
ليس أنه شعرت أخرى، مرة هارويل السيد نزول وقت بحلول تُطاق. ال كانت الغرفة
أن أود فإنني يمانع يكن لم إن له قلت الردهة، إىل وخارًجا ذلك، من أكثَر البقاءُ بوسعي

قصرية. تمشيٍة يف أرافقه
وعندما لم. السُّ درجات عىل نازًال أمامي وأرسع متوترة، موافقٍة عن معربًا انحنى
أُحدِّث وكنت السلم، درجات أسفل إىل املسافة نصف قطع قد كان املكتبة، باب أغلق كنت
كنت التي النقطة من رأيتها كما ِمشيته، وغرابِة هيئته تيبُّس عىل معلًقا حينها نفيس
وقد هناك ويقف بجانبه، السلم بدرابزين ممسًكا فجأة، ف يتوقَّ رأيته عندما عندها، أقف
د أتجمَّ جعلني وَفِزع، مشدوٌه تعبريٌ استدارة، نصف استدار قد كان الذي وجَهه، اعتىل
األسفل إىل أرسع أن إىل دفعني ثم األنفاس، مبهوَر ذاهًال فيها كنُت للحظٍة مكاني يف

وأصيح: ذراعه، من وأُمِسكه بجانبه،
األمر؟» ما «ماذا؟

االنفعال: فرط من يرتجف بصوٍت وهمس، األعىل. إىل ودفعني يده، انتزع لكنه
ألعىل، وصلنا بعدما السلم. درجات ألعىل حرفيٍّا سحبَني بذراعي، وممسًكا ارجع.» «ارجع!
ببرصه حملق قدَميه، ألخمص رأسه من يرتجف وهو الدرابزين، عىل ومائًال قبضتَه، أرخى

أسفل. إىل
اسمه؟» ما الرجل؟ ذاك من ذاك؟ «َمن صاح:

االستقبال غرفة من يخرج كالفرينج هنري ورأيت بجانبه، ِملُت بدوري، مشدوًها
الردهة. عرب ويمر

تعرفه؟» هل كالفرينج؛ السيد «هذا جأش: ِرباطة من أوتيت ما بكل همسُت،
«كالفرينج، مرتعشتنَي: بشَفتنَي تمتم املقابل. الحائط إىل ليستند هارويل السيد تراجع
نحوي ُمحملًقا أمامه، بالدرابزين قبضته أحكم فجأة، األمام إىل ا مرتدٍّ ثم كالفرينج»؛
والجنون، الثورة لهيب يف الحالم الهدوء ذلك كلُّ األبد إىل منهما تبدد قد كان اللتني بعينَيه،
ذلك؟ أتريد ليفنوورث، السيد قاتل تعرف أن «أتريد أذني: يف الغرغرة مثِل بصوٍت قائًال
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رجٍل مثل ومتمايًال جانبي، من ارتدَّ وبوثبٍة، كالفرينج!» الرجل، هو ذاك هناك: انظر إذن
باألعىل. الردهة يف ناظريَّ عن اختفى مخمور،

طرقت مرسًعا، السلم درجات صعدت بعدما أتبعه. أن األول العفوي ترصيف كان
ا ُمرصٍّ كان جدوى؛ دون لكن الردهة، يف ناديته ثم لطرقاتي. يستجب لم لكن غرفته، باب
له وكتبت املكتبة، إىل فرجعت مني، يهرب أالَّ يجب أنه عىل عزمُت نفسه. يُظهر أال عىل
يف منزيل يف سأكون إنني قائًال املريع، التهامه توضيًحا فيها منه طلبت قصرية، رسالة
هذا، من انتهيت بعدما حينها. أراه أن أتوقع وإنني السادسة، الساعة عند التايل املساء

بماري. ثانيًة ألجتمع نزلت
غرفتها إىل أَوت قد كانت باإلحباطات. مليئًا يكون أن له مقدًرا كان املساء هذا لكن
نفيس، ناجيُت الكثري. منها أتوقع كنت التي املقابلة فرصة وأضعت املكتبة، يف كنُت بينما
يُحيطها ما بكل األنقليس. كثعبان ُمراِوغٌة املرأة «هذه استياء: يف الردهة عرب أميش وأنا
طبيعة ذات المرأة الواجب والتقدير باالحرتام ناحيتَها أشعر أن مني تتوقع غموض، من

ومنفتحة.» رصيحة
ممسًكا السلم درجات عىل ينزل توماس رأيت عندما املنزل، أغادر أن وشك عىل كنت

يده. يف بخطاٍب
أن تستطيع وال للغاية، منهكة إنها وتقول سيدي، يا بتحياتها، تبعث ماري «اآلنسة

املساء.» هذا السفيل الطابق يف تبقى
الضمري وخز من بقليل شاعًرا إياها، سلَّمني التي الرسالة أقرأ حتى جانبًا تنحيُت

واضطراب: تعجل عن ينمُّ بخط ُكِتبَت التي التاليَة الكلماِت بصعوبة أقرأ كنت بينما

تها ِعالَّ عىل األمور تؤَخذ أن يجب أعطيك. أن وسعي يف مما أكثَر مني تطلب أنت
أمامي ليس لكن طلبك؛ أرفض أن للغاية يُحزنني جانبي. من توضيٍح دون

اليأس. من أنفسنا ويَِق جميًعا الرب لنا فليغفر آخر. خياٌر

إم

وأدناه:

أعباءنا ل نتحمَّ أن األفضل فمن حرج، دون من اآلن نلتقَي أن يمكن ال إننا إذ
وداًعا! سيزورك. هارويل السيد البعض. بعضنا عن وبَمعِزل صمٍت يف
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ورأيت ، فالتفتُّ خلفي، رسيعة أقداٍم وقع سمعت ساكند، ثريتي شارع أعرب كنت بينما
أودُّ صغرية خاصة معلومًة أحمل لكني سيدي، يا «معذرًة، قال: جانبي. إىل توماس السيد
اآلنسة زيارة يف جاء الذي السيد هيئة عن لياٍل ِبضع منذ سألتني عندما بها. إليك أُفيض أن
يتحدثون كانوا قني املحقِّ أن األمر واقع يل. ينبغي كما أُِجبك لم الجريمة، وقوع عشيَة إلينور
للعائلة، صديٌق أنك سيدي، يا أعرف، لكن بالحرج؛ وشعرُت نفِسه، األمر ذلك عن إيلَّ
عىل أطلق كما روبنز، السيد — اسمه كان أيٍّا نفَسه، الرجَل ذاك بأن اآلن أخربك أن وأريد
املرَة هذه يل قاله الذي واالسم سيدي، يا الليلة، أخرى مرًة املنزل يف كان — حينها نفسه
قلُت وكما سيدي، يا «أجل، أنتفض: رآني وقد وتابَع، كالفرينج.» كان ماري لآلنسة ألبلغه
تردَّد السابقة، املرة جاء عندما غريب. شخٍص مع يتناسب ال بأسلوٍب ف يترصَّ كان ملويل،
وكتب بطاقًة أخرَج اسمه، عن سألته وعندما إلينور، اآلنسة مقابلة يطلب أن قبل طويًال
«… ذلك عىل عالوة زائر؛ عىل قليًال غريبٍة بنظرٍة سيدي، يا به، أخربتُك الذي االسَم عليها

«ماذا؟»
العتمة: يف مني ا جدٍّ قريبًا يدنو وهو ومضطرٍب، خافت، بصوٍت الخدم، رئيس تابَع
ذا يكون وربما سيدي، يا مويل، عدا مطلًقا مخلوٍق أيَّ به أخرب لم أمٌر ثَمة ريموند، «سيد

هذه.» القتل جريمة مرتِكب معرفة إىل يسَعْون مَلن نفٍع
شك؟» أم مؤكدة حقيقة «أهو منه: استفرسُت

الوقت؛ هذا يف به إزعاجك عن العفو منك ألتمُس ما وهو سيدي؛ يا مؤكدة، «حقيقة
فمشاعرها عنه؛ جرايس السيد أو أنت ثتُك حدَّ إذا إال باٌل يل َ يهنأ بأن تسمح لن مويل لكن
بحتميَّة القول عىل يجرءون الناس أن رغم بريئة، أنها جميًعا نعلم التي هانا، بشأن ثائرٌة

فيها.» أرادوها التي اللحظة يف عليها العثور عدم ملجرد مذنبًة كونها
املؤكدة؟» الحقيقة هذه هي ما «لكن قائًال: ألححت

ترى، كما ييل. ما هي املؤكدة الحقيقة «حسنًا، في: تلهُّ ملدى مدرٍك غريَ كالمه، واصل
ما فكثريًا سيدي؛ يا قني، املحقِّ من مخاويف لديَّ لكن جرايس، السيد أُخرب أن بإمكاني

بالفعل.» تعرف مما بكثرٍي أكثر تعرف أنك منهم ظنٍّا طريقك؛ يعرتضون
املؤكدة.» الحقيقة هذه بأمر أخربني «لكن أخرى: مرًة قاَطْعتُه

جريمة فيها وقَعت التي الليلة الليلة، تلك يف أني، هي الحقيقة سيدي؛ يا أجل، «آه
لكن املنزل، يدخل اسمه، كان أيٍّا أو روبنز، أو كالفرينج، السيد رأيت تعرفها، التي القتل

فعل.» قد كان إن حتى أعرف وال منه؛ يخرج رآه آَخر أحد أي وال أنا ال
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تقصد؟» «ماذا
السيد وأخربت إلينور اآلنسة عند من نزلت عندما اآلتي. هو أعنيه ما سيدي، «حسنًا،
ما (هذا مقابلته عىل تقدر ولن متعبة سيدتي بأن الوقت، ذلك يف نفسه ى سمَّ كما روبنز،
رجٍل كأي املنزل ويغادر روبنز السيد ينحنَي أن من بدًال إياه)، ألبلغه سيدي، يا يل، قالته
شاحبًا حينها بدا إذ بإعياء؛ يشعر كان ربما وجلس. االستقبال غرفة إىل دخل محرتم،
سبٍب أيَّ حينها أعرف لم وألني ماء. كوَب له أُحرض أن مني طلب حال، أي عىل للغاية؛
وتركته له، ألُحرضه الحال يف املطبخ إىل نزلت شخٍص، أي فات ترصُّ يف الشك إىل يدفُعني
إغالق صوت سمعت إحضاره، من أتمكَن أن قبل لكن بمفرِده. االستقبال غرفة يف هناك
«ال فأجبتها: هذا؟» «ما سيدي: يا حينئٍذ، تساعدني كانت التي مويل، فقالت األمامي. الباب
انرصف، قد كان «إن فقالت: وانرصف.» االنتظاَر سئم قد السيد ذلك كان إذا إال أعرف،
أنه من تماًما واثًقا األعىل؛ إىل وصعدت املاء، إبريق وضعت ثَمَّ ومن املاء.» إىل يحتاج فلن
أو الغرفة تلك يف يكن لم إنه سيدي، يا يدري، من لكن حينها. إيلَّ ُخيِّل هكذا أو ذهب،
أبواب فيه أغلق كنت الذي الوقت طوال الليلة، تلك مظلمًة كانت التي الجلوس، غرفة يف

املنزل؟»
أُعِرب أن عىل حريًصا كنت ما يفوق ذهويل كان إذ هذا؛ قيل ما عىل بيشءٍ أردَّ لم

عنه.
يأتي شخٍص أي بخصوص كهذا يشءٍ عن ألتحدَّث أكن لم سيدي، يا ترى، «كما
الليلة تلك يف املنزل يف كان ما شخًصا أنَّ نعلم جميًعا لكننا الشابتنَي؛ السيدتنَي ملقابلة

«… هانا هو الشخص ذلك يكن لم وإذ سيدي، قتل
يكون أن أمل عىل تُقابله»، أن رفَضت إلينور اآلنسة إن «تقول إياه: مقاطًعا قلت،

إلينور. مع حواره من أخرى تفاصيل الستخالص كافيًا البسيط التلميُح هذا
لكن الرتدد؛ من قليًال أظَهَرت مرة، ألول البطاقة إىل نََظَرت عندما سيدي. يا «أجل،
األمر هذا يف سأفكر كنت ما به. أخربتك ما أقول أن وأمَرتْني بشدة، وجهها تورد لوهلٍة
لسانه. عىل جديد باسم املساء، هذا ومتبجًحا متأنًقا املنزل إىل آتيًا أَره لم لو أخرى مرة
إليك، أتحدث أن الرضوري من أنه رأت مويل لكن اآلن؛ به الظن أُيسء أن أود ال صدًقا،

سيدي.» يا األمر، يف ما كل وهذا بايل، وأُريح سيدي، يا
املالبسات من جديدًة قائمًة مفكرتي يف كتبت الليلة، تلك يف البيت إىل وصلت عندما

«ن». من بدًال «م» الفرعي العنوان تحت كانت املرة هذه لكن للشك، املثرية
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واملعني. املانع بني يشءٌ
ووردزوورث

استُقِبلُت مستنَزف، وعقٍل متوترة بأعصاب مكتبي، أدخل كنت بينما التايل، اليوم يف
التايل: باإلعالن

كبري.» صرب بنفاد مدة، منذ ينتظرك سيدي، يا الخاصة غرفتك يف محرتم، «سيٌِّد
أو جدٍد موكلني مع استشارة أي بإجراء تسمح تكن لم مزاجية حالة ويف منهًكا،
السيد … رأيُت الباب، فتحت وعندما غرفتي، لدخول متلهفة غري بخطوات توجهت قدامى،

كالفرينج.
صمت، يف له فانحنيت اللحظة، تلك يف الكالم عن أعجَزتني لدرجٍة للغاية مبهوتًا كنت
مكتوبًا رأيت التي بطاقته، وقدَّم جمٍّ، أدٍب ذي نبيل سيٍد ووقار بهيئة مني اقرتَب وعندئٍذ
هذا بعد كالفرينج. ريتيش هنري بالكامل، اسُمه ومنمقة، متصلة غرِي بحروٍف عليها،
املدينة؛ عن غريٌب إنه متذرًعا، قائًال، مفاجئة، زيارة يف قدومه عن اعتذر بنفسه، التعريف
بطريقة سمع قد كان وإنه ة؛ ُملحَّ رضورة ذاَت كانت أجلها من َقِدم التي املسألة وإن
املقابلة هذه طلب يف تجرَّأ ولهذا نبيًال؛ وسيًدا محاميًا بصفتي عنِّي ًفا مرشِّ ذكًرا عابرٍة
مسألٍة بخصوص محاٍم ومشورة رأي يتطلب مؤسف وضٍع يف كان صديٍق عن بالنيابة
بصفٍة له محرجة طبيعة ذاَت كانت أيًضا ولكنها غريبة، وقائع عىل فحسُب تنطوي ال
املسألة عىل الوقائع لهذه القانوني وباألثر األمريكية، بالقوانني جهله إىل نظًرا خاصة؛

نفسها.
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قصته. برسد له أسمح كنُت إن سألني فضويل، وأثار اهتمامي، بهذا نال بعدما
نفور من الرجل تجاه به أشعر كنُت ما حدة من ئًا ومهدِّ ذهويل، من ما حدٍّ إىل متعافيًا
ما منها قرأ مفكرًة جيبه من أخرج وعندئٍذ موافقتي؛ أبديت الرعب، يقارب وما شديد،

ييل: ما مضمونُه كان
أمريكيًة، فتاًة عرصي، منتجع يف قابل، البلد هذا يف سفره أثناء إنجليزي «رجٌل
وثروته الجيدة، مكانته مدرًكا منها. الزواج يف رغب قليلة، أياٍم وبعد بحبها، وأُغرَم
إىل نظًرا لكن عرضه. عىل الفتاة ووافقت منها، الزواج عرض نواياه، ورشَف الوفرية،
رغم مشاعره، إخفاء عىل مجربًا نفسه وجد الزيجة، عىل العائلة من قاطٍع اعرتاض ظهور
من إخطاراٍت تلقى امللتبس، الوضع هذا يف األمور كانت بينما ينقطع. لم بها ارتباطه أن
عىل استحوذَت ن عمَّ طويلًة مدًة غيابه احتمال من ولقلقه الفور، عىل عودته تطلب إنجلرتا
أولها، برشوٍط؛ فوافقت ا. رسٍّ يتزوَّجا أن مقرتًحا باملالبسات، يخربها إليها، كتب عواطفه،
أن عليه يتعنيَّ أنه والثاني، الزواج؛ مراسم من االنتهاء عند الحال يف يرتكها أن عليه أن
يشءٍ أي لكن يتمنَّاه، كان ما تحديًدا ذلك يكن لم بالزواج. الرسمي باإلشعار إليها يعهد
استعدَّ األزمة. هذه ظل يف مقبوًال كان له زوجًة تُصبح أن إىل يؤدي أن شأنه من كان
عرشين نحو يبعد مكاٍن يف بشخصها، الفتاة قابل املقرتحة. الخطط لتنفيذ الفور عىل
مراسم وأُجِريَت ميثودي، قسٍّ أمام معها ووقف فيه، تُقيم كانت الذي املنتجع عن ميًال
مع جاءت وصديقة الغرض، لهذا استُدعي القس، لدى أجري شاهدان؛ يوجد كان الزواج.
والعرشين. الحادَي عامها ت أتمَّ قد العروس تكن ولم ترصيح، ثمة يكن لم لكن العروس؛
يف سليمة بنيٍة صديقي تزوَّجها التي الفتاة، آثَرت إذا قانونيٍّا؟ الزواج ذلك كان هل واآلن،
ُمْربٍَم بعقٍد االلتزام عىل يحملها أن بإمكانه فهل الرشعية، زوجته أنها تُنكر أن اليوم، ذلك
قانونيٍّا زوًجا صديقي يُعد هل ريموند، سيد يا باختصاٍر، الرسمية؟ غري الطريقة بهذه

ال؟» أم الفتاة لهذه
كبريًا تناقًضا متناقضٍة ملشاعر ُمستسلًما نفيس وجدُت لقصته، أستمع كنت بينما
حتى «صديقه» لحالة منجذبًا ِرصت قصري. وقٍت منذ الراوَي بها استقبلت التي تلك مع
أن وبعد ذلك؛ قبل كالفرينج هنري عن سمعت أو رأيت قد كنُت أني وقتها، تماًما، نسيت
التالية: بالكلمات أتذكر، ما بقدِر أجبته، نيويورك، والية يف جرت الزواج مراسم أن علمُت
ال مَدني، عقٌد الزواج األمريكي، للقانون خاضعٌة أنها أعتقد التي الوالية، هذه «يف
وجود حتى يتعنيَّ ال الحاالت بعض ويف شهادة؛ وال مراسم، وال ا، قسٍّ وال ترصيًحا، يتطلَّب
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طرق نفس هي زوجٍة عىل الحصول طرق كانت قديًما، صحيًحا. الزواج يكون كي شهود
فيكفي الراهن. الوقت يف جوهريٍّا ًا تغريُّ تتغريَّ ولم املمتلكات، من آخر نوٍع أي حيازة
اآلن «أنِت أو متزوجان»، نحن اللحظة، هذه «من لآلخر: أحُدهما واملرأة الرجل يقول أن
يلزم. ما كل هو الطرَفني رضا الحالة. تقتيض ما حسب زوجي»، اآلن «أنَت أو زوجتي»،
أبسط رشاء أو املال، من مبلٍغ إقراِض أجل من تتعاقد مثلما زواٍج عقد يمكنك الواقع، يف

األشياء.»
«… أن رأيك «إذن

توجد ال أنه طبًعا، بافرتاض، املعنيَّة؛ للسيدة قانوني زوٌج صديقك إفادتك، عىل «بناءً
السيدة بعمر يختص فيما االرتباط. هذا تمنع الطرَفني من أيٍّ لدى قانونية موانع أي
يف طَرًفا تكون أن يمكن عمرها من عرشة الرابعة يف فتاة أي إن ببساطة سأقول الشابة،

زواج.» عقد
سعيد «أنا وقال: شديد. ارتياح نظرُة وجهه عىل وبدت كالفرينج، السيد انحنى

زواجه.» بإرساء ا تامٍّ ارتباًطا ترتبط صديقي فسعادة هذا؛ لسماع للغاية
فيما رأيي أعطيتك «لقد قلت: لذلك فضويل. من زاد مما الشديد، االرتياح عليه بدا
فيه.» ُطِعن ما إذا تماًما، مختلًفا شيئًا يكون قد إثباته لكن الزواج؛ هذا مرشوعية يخص

تمتم: ثم متسائلة، بنظرٍة ورَمقني انتفض،
«صحيح.»

اسمها مستخدمًة السيدة تزوَجت هل األسئلة. بعض إليك أوجه أن يل «اسمح
الحقيقي؟»

فعَلت.» «نعم،
املحرتم؟» «والسيد
سيدي.» يا «أجل،

زواج؟» شهادَة السيدة تسلََّمت «هل
تسلََّمتْها.» «أجل،

والشاهدين؟» القس من صحيحٍة بتوقيعاٍت عليها ٌع «موقَّ
إيجابًا. برأسه أومأ
بها؟» احتََفَظت «هل

فعلت.» أنها أفرتض لكن بذلك؛ أجزم أن بوسعي «ليس
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«… كانا «والشاهدان
«… للقس تابًعا «أجريًا
عليهما؟» العثور «أيمكن
عليهما.» العثور يمكن «ال

اختفيا؟» أم «ماتا
اختفى.» والرجل ، متوىفٍّ «القسيس

«! متوىفٍّ «القسيس
أشهر.» ثالثة «منذ

الزواج؟» ُعقد «ومتى
املايض.» يوليو «يف

هي؟» أين صديقتها، السيدة األخرى، «والشاهدة
عليه.» ل يُعوَّ ال موقفها لكن عليها؛ العثور «يمكن

الزواج؟» هذا عىل إثباتاٍت أيَّ املحرتم الرجل هذا يملك «أال
البلدة يف كان أنه يُثبت أن حتى يمكنه «ال وقال: نفيًا. رأسه كالفرينج السيد هز

اليوم.» ذاك يف الزواج فيها ُعِقد التي
البلدة؟» كاتب لدى الزواج شهادة َلت ُسجِّ هل ذلك، «ومع قلت:

سيدي.» يا «ال،
ذلك؟» حدث «كيف

هذا عىل يُعثَر ولم بطلٍب، تقدم صديقي أن أعرفه ما كل أجزم. أن بوسعي «ليس
املستند.»

إذا موقفه، حياَل صديقك قلق من أتعجب «ال وقلت: ببطءٍ. الخلف إىل ظهري أَملُت
اإلطالق. عىل مراسم أي عقد إنكار إىل تميل السيدة أن ويبدو صحيًحا، إليه تُلِمح ما كان
أشكُّ أنني رغم لصالحه، املحكمة تحكم فقد القضاء، إىل اللجوء يف َرِغب إذا ذلك، ومع
الَقَسم، تحت وهي شهادتَه أنَكَرْت وإذا عليه، االعتماُد يُمكنه ما كل هو فَقَسُمه ذلك. يف

املرأة.» مع عادًة، املحلَّفني، هيئة تعاطُف يكون فعندئٍذ
عىل بنربٍة، مني، طلب وأخريًا الجدية، من بيشءٍ إيلَّ ونظر كالفرينج، السيد نهض
كتابًة أُعطيَه بأن أتكرَم أن السابقة؛ دماثتها من تخُل لم ما، حدٍّ إىل ها تغريُّ من الرغم
تُساعد أن الورقة تلك شأن فمن الزواج؛ بمرشوعية مبارشًة املتصل رأيي من الجانَب هذا
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أن يُدرك كان أنه ذلك يف والعلة عرضها؛ أُحِسن قد مسألته بأن صديقه إقناع يف كثريًا
إىل بدقٍة ل توصَّ قد أوًال يكون أن دون قانونيٍّ رأٍي إىل اسَمه محرتٌم محاٍم يُضيف لن

املقدَّمة. الحقائق عىل القانوني لألثر متأنيٍة مراجعٍة طريق عن استنتاجاته
أخذه، القانوني. الرأَي وسلَّمته تردُّد، دون من له امتثلت ا، جدٍّ منطقيٍّا طلبه بدا وإذ
وعىل نحوي، التفت هذا، من انتهى أن بعد مفكرته. يف برتوٍّ نسخه ، بتأنٍّ قرأه أن وبعد

الحني. ذلك حتى مكبوتًا كان لكنه ، قويٌّ تأثٌر وجهه
لديَّ ليس سيدي، يا «واآلن، املهيبة: هيئته بكامل منتصبًا أمامي ينهض وهو قال،
الذي اليوم ويف أخرى، مرًة حوزتك يف سيعود الرأي هذا أن وهو، آَخر؛ واحد طلٍب سوى
متأكد أنا «هل نفسك: واسأل ل تمهَّ الكنيسة، مذبح إىل جميلة بامرأٍة تذهب أن فيه تُفكر
إن معرفة من متأكد أنا هل حرة؟ يد هي املتقدِة الحرارة بهذه أضمها التي اليَد أن من
أنها أعَلنُت التي يَدي، بني الذي الرأي هذا يف السيدة، تلك مثل بالفعل، تتزوج لم كانت

بلدي؟»» لقوانني وفًقا زوجة
كالفرينج!» «سيد

لطفك، عىل «أشكرك وقال: الباب. مقبض عىل يده وضع مهذبة، بانحناءٍة لكنه،
أن قبل الورقة تلك إىل الرجوع إىل تحتاج أالَّ آُمل طيبًا. يوًما لك وأتمنى ريموند، سيد يا

املكتب. من خرج أخرى، وبانحناءٍة مجدًدا.» أراك
أنا! أنا! الحركة. عن عاجًزا وقفت ولوهلة اآلن؛ حتى يتُها تلقَّ قاتلة صدمٍة أكثَر كانت
متزوجة، إلينور االحتمال. ذلك يف أفكر لن لكني … إذا إال املسألة هذه يف يُقحمني ملاذا
الفرضية هذه أَُقلِّب نفيس وجدُت ذلك ومع ذلك! إال آخر احتمال أي ال؛ ال، الرجل؟ هذا وِمن
واندفعت بقبعتي، أمسكت تكهناتي، عذاب من أهرَب لكي حتى، توقٍف دون ذهني يف
الغامض. لترصفه تفسريًا منه وأنتزَع أخرى مرًة أجده أن أمِل عىل الشارع إىل مرسًعا
املنشغلني، الرجال من ألٌف كان مكان. أي يف أَره لم املشاة، رصيف إىل وصلت عندما لكن
نفيس فوجدت بيننا، بأنفسهم وا زجُّ قد شاكلة، كل عىل كانت التي وهمومهم بمصالحهم

شكوكي. تتبدد أن دون من مكتبي إىل العودة إىل مضطرٍّا
الخامسة الساعة ويف مر، لكنه اليوم؛ هذا من أطوَل بيوٍم مطلًقا أمرَّ لم أنني أظن
مفاجأتي كانت كم هوفمان. فندق يف كالفرينج السيد عن االستفسار استحساِن إىل وصلُت
الباخرة متن عىل يصعد أن قبل فعله يشء آخَر كانت مكتبي إىل زيارته أن علمت عندما
تعد لم وأنه البحار، أعايل يف اللحظة تلك يف كان وأنه ليفربول؛ إىل اليوم ذلك يف املغادرة
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بعد لكن البداية؛ يف الحقيقة هذه تصديق عن عجزت أخرى. مرًة ملقابلته فرصة أيُّ ثَمة
أصبحُت الباخرة، إىل ثم مكتبي إىل به جاء قد كان الذي األجرة عربة سائق مع حواٍر
املتهم، مع لوجٍه وجًها التقيُت قد كنت الخزي. هو خالجني شعور أول كان مقتنًعا.
االنشغاَل وهٍن يف واصلت ثم لفرتٍة، أخرى مرة يراني أن يتوقع ال بأنه منه تلميًحا وتلقيُت
التالية، خطوتي حايل. كان كما ساذٍَج ِغرٍّ مثل بالهرب، له وسمحُت الشخصية بأموري
السادسة، كانت اآلن الساعة لكن الرجل. هذا برحيل جرايس السيد إبالغ رضورة هي
بالتوقُّف مكتفيًا لذا أفوته؛ أن بوسعي يكن لم هارويل. بالسيد للقائي صة املخصَّ الساعة
صوب هُت توجَّ املساء؛ ذلك بزيارته فيها وعدتُه جرايس، السيد إىل قصريٍة برسالٍة ألبعث

قبيل. هناك هارويل السيد ووجدت البيت.
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األحداث، وقوع قبل العظيمة األحداث خياالت تُْقِبل ما كثريًا
اليوم. ماثلًة الغد دالئل فتجد

كولريدج

كظمُت لكنني الرجل؟! هذا بها يبوح ال قد التي األرسار ما شديد. ذعٌر تملكني الفور عىل
تفسرياته. إىل أستمع ألن نفيس هيأُت مودة، من أوتيُت ما بكل به ومرحبًا اإلحساس؛ هذا
عىل األمر؛ بدا هكذا أو يُعطيها، تفسريات أيُّ لديه يكن لم هارويل ترومان لكن
كلمات، املاضية؛ الليلَة بها ظ تلفَّ التي القاسية كلماته عن ليعتذر جاء قد كان النقيض،
من الحقيقة يف بها ظ تلفَّ بأنه يوضح بأن ملَزٌم بأنه شعر عيلَّ، وقعها عن النظر برصف

أهمية. أدنى ذات يجعلها كاٍف أساٍس دون
رجل أنك أو الجسيم، االتهام هذا ملثل أسبابًا لديك أن ظننت أنك بد ال «لكنك

مجنون.»
بالرضورة. «ليس وأجاب: شديد. وجوٍم تعبريُ عينيه يف وظهر بشدٍة، جبينه قطَّب
، لديَّ كان مما أفضَل أساس ذاَت ليست بإدانات نطقوا رجاًال عَرفت املفاجأة، ضغط تحت

مجانني.» عليهم يُطلق ألن يتعرضوا أن دون
فمجرد لك. معروًفا كان هيئته أو كالفرينج السيد وجه أن إذن، بد، ال «مفاجأة؟

هارويل.» سيد يا الذهول، يُصيبك ألن ستكفي تكن لم الردهة يف غريب رجٍل رؤية
بيشء. يُِجب لم لكنه أمامه، يقف كان الذي الكريس ظهَر باضطراٍب ملس

«هذا وأردفت: «اجلس.» صوتي: يف آِمرة بنربٍة املرة هذه ولكن أخرى، مرة ألححت
يشء أي عَرفت إذا إنك مرٍة ذات قلت يستحق. كما معه أتعامل أن وأعتزم خطري، شأن
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ا مستعدٍّ فستكون حولها، تحوم التي الشبهة من ليفنوورث إلينور تربئة عىل يساعد قد
عنها.» تُفصح ألن

يخلصها أن ع يُتََوقَّ يشء أي أعرف كنت لو إنني قلت «معذرًة. باردة: بنربٍة يل ح صحَّ
سأتكلم.» كنت التعيس، وضعها من

نيابًة منك، وأطلب شيئًا؛ تُخفي أنك أعرف، وأنا تعرف، أنت املراوغة. عن «ُكفَّ قلت:
عليه.» تُطلعني أن العدالة، ولخدمة عنها،

قد أكون قد معينة الستنتاجات ربما أسباب لديَّ مخطئ. «أنت العنيد: ه ردُّ فكان
بسمعة يُِرض ال قد باشتباه قسوٍة يف أنطق أن يل يسمح لن ضمريي لكن إليها؛ توصلُت
حقيقي.» أساس أي دون من التهاٍم بغيضكمدٍَّع وضع يف يضُعني بل فحسب، نزيٍه رجل
أنك يُنسيني أن يمكن يشء ال الوضع. ذلك يف بالفعل «أنت مماثل: بربود فأجبته،
توضح أن األفضل من ليفنوورث. السيد قاتل بأنه كالفرينج هنري اتهمَت وجودي يف

هارويل.» سيد يا موقفك،
«أنت أخف: بنربة وقال الكريس. عىل وجلس تحرك لكنه قصرية، نظرًة إيلَّ نظر
الذي بالقليل ألبوح عيلَّ وتضغط موقفي، تستغلَّ أن اخرتت إذا سيئ. موقٍف يف تضعني

أتكلم.» وأن االضطراري، موقفي عىل أتحرس أن سوى يسُعني فال أعرفه،
الحي؟» ضمريِك سوى يثنيك فال «إذن
يَدي.» بني التي الحقائق وضآلة «نعم،
أسمعها.» بعدما الحقائق عىل «سأحكم

فمن أعماقه؛ يف مألوفة غري حماسًة أالحظ أن وأدهشني ، عينيَّ إىل ناظًرا عينَيه رفع
محاٍم، أنت ريموند، «سيد قائًال: حديثه بدأ تورُّعه. من أقوى كانت قناعاته أن الواضح
أن تراه، أن قبل الخطر تستشعر أن يعني ماذا تعرف هل لكن شك؛ بال عميل ورجٌل
عليك يؤثِّر ما ماهية تجهل ذلك ومع وحولك، فوقك من الهواء يف تحوم خفيٍة بُقًوى تشعر
مر صديًقا أن أو جانبك، إىل يقف كان عدوٍّا أن عن الصدفُة تكشف حتى القوة، هذه بكل

نائم؟» وأنت بأنفاسك اختلط أو تقرأ، وأنت بكتابك طاف املوت شبح أن أو بنافذتك،
بعينه. فعٍل رد إىل تتطلَّع التي نظرته بحدة مفتونًا نفيًا، رأيس هززُت

املاضية.» أسابيع الثالثة طوال عانيته ما تفهم أو تفهمني، أن بوسعك ليس «إذن
إال اآلن تماًما املحموم فضويل يُشِبع بأن يُبرش ال أنه بدا فاتر بتحفٍظ الوراء إىل رجع ثم

بالقليل.
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هذه بمثل قبُل من أشعر لم أني حقيقة لكن عذًرا، «أستميحك القول: إىل سارعت
الخفية الروحانية بالُقوى يتأثَّرون الذين اآلخرين مشاعر فهم عن يعوقني ال األحاسيس

مني.» أكثر
عشية إنني لك قلت إذا إذن مني تسخر «لن وقال: مهٍل. عىل األمام إىل نفسه حرك
مقتوًال، رأيته ذلك؛ بعد حدث ما كلَّ فيه شاهدت حلًما رأيت ليفنوورث السيد مقتل
يخفت أخذ بينما توصف، ال لدرجة قاطٍع بأسلوٍب أمامه، قبضتَيه وأطبق ،«… ورأيت

قاتله!» وجه «رأيت مرتعبًا: همًسا أصبح حتى صوته
يخرتقني. شبًحا وكأنَّ رجفة وَرست ذهول، يف إليه ونظرت انتفضت،

«… ذلك «وكان قائًال: فبادرته
الليلة ليفنوورث اآلنسة منزل ردهة يف أمامي رأيته الذي للرجل إدانتي يف «السبب
تعلوه كانت الذي جبينه، ومسح منديًال، أخرج ثم، السبب.» هو ذلك كان نعم املاضية؟

العرق. من كبرية قطراٌت
املاضية الليلة الردهة يف رأيته الذي والوجه حلمك يف رأيته الذي الوجه أن إذن ُح «أتُلمِّ

نفَسه؟» الوجَه هما كانا
شديد. انفعاٍل يف برأسه أومأ

حلمك.» عيلَّ «ُقص قلت: إليه. أكثر به واقرتبت مقعدي سحبت
يغمرني الرسير إىل ذهبُت قد كنت ليفنوورث. السيد ملقتل السابقة الليلة «كانت
لم حياتي أن رغم ألنه، وذلك عامة؛ بصفٍة والعالم نفيس من استثنائيٍة بسعادٍة شعوٌر
بعض اليوم ذلك يف يل قيل «فقد قصريًة تنهيدًة وتنهد اإلطالق» عىل سعيدة حياًة تكن
تلك إياها وهبتني التي السعادة يف أتقلَّب فكنُت نفيس، يف الرسور بعثت التي الكلمات
بمثابة لحظة قبل يل بدا قد كان الذي الظالَم ع وَروَّ رجفٌة، قلبي أصابَت وفجأًة الكلمات،
ترومان، «ترومان، اسمي: وسمعت للطبيعة، خارقٍة صيحٍة صوُت واألمان للسكينة مالٍذ
إىل امرأًة رأيت وسادتي عىل من ومنتفًضا أُميِّزه، لم بصوٍت مرات ثالَث يتكرَّر ترومان»
كل أعطيَك أن بإمكاني لكن عني، غريبًا وجهها «كان جادة: بنربٍة حديثه واصل جانبي.»
بعد لحظة ازداد رعب يف عينيَّ يف حدقت جسدي، أعىل تنحني كانت بينما، إذ تفاصيله،
ذاك ذكرى صدى وتردد ساكنتنَي، كانتا شفتَيها أنَّ رغم املساعدة، يلتمس أنه وبدا لحظة

«. أذنَيَّ يف فقط الصوت
وجهها.» «صف قاطعته:
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أي إىل تفتقر لكنها للغاية، جذابة تقاسيمه حسناء. لسيدة دائريٍّا، وجًها «كان
املعقود الشعر، أما الواثقة. الطفولية نظرته بسبب فاتنًا كان لكنه جميًال، يكن لم لون؛
كانتا ا، جدٍّ متباعدتنَي كانتا اللتان والعينان، بنيٍّا؛ فكان العريضة، املنخفضة الجبهة عىل
غمازة ثمة كان ا. جدٍّ ومعربًا رقيًقا كان جاذبية، مالمحها أكثر كان الذي والفم، رماديَّتنَي؛

يُنىس.» ال وجًها كان الخدَّين. يف غمازاٌت توجد تكن لم لكن الذقن، يف
حديثك.» «تاِبع قلت:

معتدًال. انتََفضُت املتوسلتنَي، العيننَي هاتنَي نظرة واجَهتْني «عندما قائًال: فأردف
لحركة األحالم، يف أحيانًا نفعل كما مدرًكا، وأصبحت يشء، وكل الوجُه اختفى الحال ويف
عظيم رجل جسُد املكتبة إىل منسالٍّ دخَل التالية اللحظة ويف باألسفل، الردهة يف معينة
اآلخر الجانب ومن الذعر، من جانب من نابعة برجفٍة، هذا عند شعرُت أني أتذكَّر الحجم.
من بديهيٍّا. كان لو كما سيفعله، كان ما أعرف كنُت أنني بدا أنه رغم الفضول، من
يُشاهد ثالثًا طرًفا أُعد ولم تبدَّلت، قد شخصيتي أن بدا اللحظة تلك يف إنه القوُل الغريب
ومستشعًرا مكتبته منضدة إىل جالًسا نفسه، ليفنوورث السيد رصُت وإنما الوقائع، هذه
ورغم ليدرأه. الحركة أو الكالم عىل القدرة يمتلك أن دون من يغشاه املشئوم مصريه أن
ويدخل املمر، يجتاز املتسلل بجسده أشعر أن بإمكاني كان الرجل، ناحية كان ظهري أن
الدُّرج، فتح ويحاول فيها، املسدس كان التي الخزانة إىل يمر ثم آخره، يف التي الغرفة
ثم القتل، عىل املتمرسة يِده يف ويحمله املسدس، ويأخذ املفتاح، ويُدير مغلًقا، فيجده
كانتا قدَميه أن لو كما يخطوها خطوة بكل أشعر أن بإمكاني كان أخرى. مرًة يتقدَّم
كنت وكأنني أمامي املنضدة يف أُحملق أخذت أنني وأتذكر قلبي، عىل تطآن الحقيقة يف
التي الحروف أنَّ أرى أن اآلن بوسعي عليها. يسيل أنا دمي أرى أن لحظة كل يف أتوقع
أشكاًال تتخذ أنها عينيَّ إىل يُخيَّل وكان أمامي، الورقة عىل ترتاقص كانت كتبتها قد كنت
مشاعُر األخرية لحظاتي يف واحتشَدت طويل؛ زمن منذ اندثرت وأشياءَ ألشخاٍص شبحية
الوجه الوجه، ذلك كلِّها بها امتزج توصف، ال وعذابات جارفة، وأشواق ُمميت، وخزٍي ندٍم
تلك خلفي تتسلل بينما ا، وحادٍّ وحلًوا، شاحبًا، السابق، حلمي يف رأيته قد كنت الذي
القاتل عني بتوهج أشعر أن بإمكاني كان حتى فشيئًا، شيئًا مقرتبًة صوت، بال القدم
يُهيئ وهو أسنانه رصير صوت وأسمع املوت، وبني بيني تفصل التي الضيقة العتبة عرب
وأردف: مريع، رعب مسحُة الشاحب السكرتري وجه عىل وظهَرت آه!» للخاتمة. شفتَيه
قلبي يف الجحيم عذابات كل كانت لحظة، يف كهذه؟ تجِربة تُوصف أن يمكن كلمات «بأي
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عن فجأًة انفصلُت وكأنما ثم مسافة، خالل من بعيد من أُراقب كنت أني بدا ثم وعقيل،
وبينما ومرفوعتني؛ شاحبتني وشفتنَي فزعة بعنٍي فعلته إىل ينظر جاثم جسٌد أخذ هذا، كل
والتفرد والتميز الوسامة غاية يف وجه وإنما قبل، من عَرفتُه وجًها ْ أتبنيَّ لم هذا، أرى كنت
هي والدي هيئة أن بالخطأ أتصور أن عيلَّ السهل من كان إنه حتى وطابَعه، شكله يف

حلمي.» يف يل تكشف الذي الرجل وجسد مظهر
الوجه؟» «وهذا صوتي: أنه أتبنَي أن عن عجزُت بصوت قلُت،

الردهة عرب ويميض املاضيَة الليلَة ليفنوورث ماري يرتك رأيناه الذي ذاك وجَه «كان
األمامي.» الباب إىل
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حتامل

األحالم، عن أحكي أنا إذ صحيٌح هذا
عاطل، ذهن كل بناِت من وهنَّ

باطل. فوهٌم أبوهن أما

عناني] محمد د. [ترجمة وجوليت» «روميو مرسحية

يفرض الفطريُّ شكي أخذ إذ ثم، بالخرافات؛ باإليمان متَّسم رعٍب فريسَة َوَقعُت لوهلٍة
وعلَّقت: ناظَريَّ رفعُت نفسه،

صحيح؟» الفعلية، الواقعَة سبََقت التي الليلة يف حدث هذا كل إن «تقول
تحذير.» بمثابة «كان وأوضح: رأسه. أحنى

صحيح؟» املحمل، هذا عىل أخذته أنك يبُد لم «لكن
أنه عىل تنطوي بطريقة األمر يف قليًال فكرت مفزعة. أحالٍم رؤية من أعاني أنا «ال؛

ليفنوورث.» السيد جثمان إىل التايل اليوم يف نظرُت حتى خرافة
التحقيق.» أثناء بغرابة ترصفت أنك من أتعجب «ال

يف عانيته ما يعرف أحد ال سيدي؛ يا «صحيح، وحزينة: متأنية، بابتسامة أجاب،
ارتكابها، وطريقة الجريمة هذه عن الحقيقة، يف عَرفته مما بأكثَر أُديلَ لئالَّ محاوالتي

حلمي.» عن النظر برصف
الحقيقة؟» يف حدثَت كما الجريمة ارتكاب بطريقة تنبَّأ حلمك أن إذن، «أتعتقد،

ذلك.» أعتقد «نعم،
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املنزل، من القاتل هرب كيف ليخربنا ذلك من أبعَد يمِض لم أنه املؤسف فمن «إذن
بإحكام.» منافذه أُقفلت منزًال دخل كيف ربما أو

أُطِلعُت قد كنُت لو وأيًضا، نافًعا. سيغدو ذلك «كان وقال: غضبًا. وجهه احمرَّ
بمنزلته االنحطاط إىل والنبيل الغريب السيَد هذا يدفع قد الذي والسبب هانا، مكان عىل

الجريمة.» هذه مثل لريتكب
إنه تقول «وملاذا فسألته: مني. بدر الذي الفكاهة حسِّ عن تخليُت حانًقا، رأيته ملا
غريب َمن تقول حتى املنزل ذلك لزيارة يأتون َمن بجميع اطالع عىل أنت هل غريب؟

العائلة؟» عن بغريب ليس ومن
هذه بني من يكن لم كالفرينج وهنري أصدقائهم، بوجوه جيد اطالٍع عىل «أنا

«… ولكن الوجوه؛
املنزل؛ عن يغيب كان عندما ليفنوورث السيد برفقة كنت أن لك سبق «هل قاطعته:

أسفاره؟» يف أو املثال، سبيل عىل الريف، يف
االرتباك. ببعض مشوبًا جاء النفي لكن «ال.»

كذلك؟» أليس املنزل، عن الغياب عىل معتاًدا كان أنه أظن ذلك «ومع
«بالتأكيد.»

والسيدتان؟» هو املايض، يوليو شهر يف كان أين تخربني أن لك «هل
رأى ملا وصاح، تعرف.» كما املشهور، املنتجع «ر…»، إىل ذهبوا سيدي، يا «أجل،

هناك؟» قابلهم قد يكون أن يمكن أنه أتظن «آه، وجهي: عىل طرأ قد ًا تغريُّ
وقلت: مواجهته، يف ووقفت بدوري، نهضت ثم، لوهلة، إليه نظرت

أوضحَت مما أكثر الرجل هذا عن معلومات لديك هارويل؛ سيد يا شيئًا، تُخفي «أنت
هي؟» ما يل.

أخربتُك مما أكثَر الرجل هذا عن أعرف «ال أجاب: لكنه بصريتي، نفاذ من مذهوًال بدا
«… األمر هذا متابعة عىل ا ُمرصٍّ كنت «إذا متَّقدة ُحمرة وجهه يف وَرسْت ولكن» بالفعل؛ به

فاحصة. نظرٌة وجهه وعىل ف، توقَّ ثم
عن إليه أصل أن وسعي يف ما كل أعرف أن عىل عازٌم «أنا الحاسمة: إجابتي فكانَت

كالفرينج.» هنري
كتب القتل جريمة من قليلة أياٍم قبل الَقْدر. هذا أخربك أن يمكنني «إذن، فقال:
تأثريًا أحدث ما لسبٍب أنه قناعة ولديَّ خطابًا، ليفنوورث السيد إىل كالفرينج هنري
التايل. سؤايل هدوءٍ يف منتظًرا السكرتري وقف ذراعيه، عاقًدا ثم، املنزل.» أفراد عىل واضًحا
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عَرفت؟» «كيف فسألت:
ليفنوورث، السيد إىل هة املوجَّ العمل خطابات قراءة عىل معتاًدا كنت بالخطأ. «فتحتُه
العالمة عليه يكن لم مراسلته، عىل يعتْد لم شخٍص من ُمرسًال كان الخطاب هذا وألن

خاصة.» طبيعًة تحمل التي الخطاباِت غالبًا تميِّز التي
كالفرينج؟» اسم رأيت «وهل

كالفرينج.» ريتيش هنري «نعم،
اللحظة. تلك يف أرتجف كنُت الخطاب؟» قرأَت «وهل

. بردٍّ السكرتري يتفوَّه لم
قرأَت هل مفتَعل. حرٍج وقَت الوقت هذا ليس هارويل، «سيد كالمي: عليه فأعدُت

الخطاب؟» ذلك
مضطرب.» وبضمري عجالة، يف لكن «أجل؛

العام؟» سياقه تتذكر أن ذلك، مع بإمكانك، «هل
السيد أخَوي ابنتَي إحدى من اها تلقَّ التي املعاملة من شكوى بخصوص «كان

ذلك.» من أكثر أتذكر ال ليفنوورث.
منهما؟» واحدة «أي

أسماء.» أي إىل إشارٌة ثمة تكن «لم
«… استنتجت «لكنك

برمته.» األمر أنىس أن عىل نفيس أجربت أفعله. لم ما تحديًدا ذلك سيدي؛ يا «ال،
صحيح؟» العائلة، عىل وقٌع له كان الخطاب هذا إن تقول ذلك «ومع

من كانوا مثلما حاله عىل منهم أيٌّ يَبُد لم عليهم. وقعه أالحظ أن اآلن «بإمكاني
قبل.»

أي ليفنوورث السيد تسلُّم بخصوص استجوابك عند هارويل، «سيد بحدٍة: واصلُت
هذا من يشء أي رأيت أنك أنكرَت الفاجعة، بهذه صلة ذا حاٍل بأي يبدو ربما خطاٍب،

ذلك؟» كان كيف القبيل؛
أنه تعتقد هل املروءة؛ بدافع السيدتني بأمر وتهتم نبيل؛ سيد أنت ريموند، «سيد
ممكنٌة، كهذه نتيجًة أن قلبك أعماق يف رأيت لو (حتى نفسك تحِمل أن بإمكانك كان
تسلَُّم التوقيت، ذلك مثل يف تذكر، أن عىل فعلته) أنني أجزم أن ا مستعدٍّ لسُت ما وهو
تفصيلًة بوصفه شقيَقيه، ابنتي إحدى من بدرت التي املعاملة من شكوى فيه خطاٍب

الوَفيَات؟» ملحقق التابعة املحلَّفني هيئة حسبان يف تؤَخذ بأن جديرة مريبة
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ذلك. باستحالة أُقرَّ أن سوى بوسعي يكن لم نفيًا. رأيس هَززُت
أيَّ أعرف لم مهم؟ الخطاب أن أظن أن عىل ليحملني لديَّ كان الذي السبب «ما

كالفرينج.» ريتيش هنري عن يشء
تُجيب.» أن قبل ترددَت أنك أتَذَكَّر كذلك. تراه كنت أنك بدا ذلك «ومع

أخرى.» مرة السؤال إيلَّ ه ُوجِّ لو اآلن، أتردد أن ينبغي كما ليس لكن صحيح؛ «هذا
ثالثًا. أو مرتني وذهابًا جيئًة الغرفَة أثنائه يف ذَرعُت صمٌت، الكلماِت هذه أعقب

يف كلماته أثارته الذي املتطري الذعر من للتخلُّص عبثية محاولٍة يف ضاحًكا علقت،
الخيال.» نسج من كلُّه «هذا نفيس:

وأدرك، النهار، وَضح يف عميلٌّ رجٌل نفيس أنا هذا. «أعرف وقال: موافًقا. برأسه أحنى
ولهذا ومكافح. فقري، سكرتري رآه حلٍم عىل مبنيٍّ اتهاٍم ضعِف مدى مثلك، تامٍّ بوضوٍح
يده ووقَعت ريموند» سيد يا لكن، تماًما؛ عنه الحديَث أتحاىش أن يف أرغب كنت السبب
صعقة بإحساس تقريبًا يل أوَحْت لدرجٍة شديٍد بانفعاٍل ذراعي عىل النحيلة الطويلة
كالمي، تذكَّر بجريمته، لالعرتاف وقٍت أي يف ليفنوورث السيد بقاتل أُمِسك «إذا كهربائية

حلمي.» يف رأيته الذي الرجل أنه سيَثبُت
شعوٌر واجتاحني نفَسه؛ اعتقادي هو اعتقاده كان فِلَوْهلٍة طويًال. نَفًسا أخذُت
وبعدها الجريمة هذه من إلينور تُربَّأ أن احتمالية يف فكرُت إذ موجع وبألٍم بالراحة مختِلٌط

واأللم. املعاناة من أعمق وهوٍة جديد خزٍي يف بها يُزجُّ الفور عىل
بل اآلن؛ الشوارع يف طليًقا يجول «إنه نفسه: إىل يتحدث وكأنه السكرتري، أكمل
العدل، هو العدل لكن بشاعة؛ بكل ُحرمته انتهَك الذي املنزل دخول عىل أيًضا يجرؤ
له كان تلقيته الذي مثَل للغاية غريبًا َحْدًسا أن لك سيُثبت يشءٌ سيتضح آجًال، أم وعاجًال
مجرَد يفوق شيئًا كان ترومان» ترومان، «ترومان، ينادي كان الذي الصوت وأن مغزاه؛
إىل االنتباَه يَلفت نفسه، العدل صوت ذلك كان مستثار؛ عقٍل من نابعٍة فارغٍة كلماٍت

املجرم.»
يف بَدءوا قد بالفعل كانوا العدالة ضباط أن يدري كان هل ب. تعجُّ يف إليه نظرُت
برغبٍة شعرت ولكنني مظهره، من استنتاًجا يفعل لم أنه نت خمَّ نفسه؟ كالفرينج تعقب

النتيجة. وأرى جهًدا أبذل أن يف
أملُك. يخيب أن مصريك سيكون أنت األرجح عىل ولكن غريب؛ باقتناٍع «تتحدث قلت:

محرتم.» رجٌل كالفرينج السيد نعرف، ما فبقدر
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أنطَق أن حتى أنوي وال أتهمه؛ أن أنوي «ال وقال: املنضدة. فوق من قبعته رفع
ح ألُوضِّ إال الرصاحة بهذه معك أتحدث لم ريموند. سيد يا أحمَق، لسُت أخرى. مرًة اسمه
ا، رسٍّ به أخربتك ما ستعترب أنك يف أثق وبينما املاضية؛ الليلة أفشيتُه مؤسف رسٍّ أكثَر
يده مدَّ ثم الظروف.» هذه ظل يف متوقًعا كان الذي إجماًال، ترصيف، تُقدِّر أن أيًضا أتمنى

ليُصافحني. نحوي
قصته، صحة مدى أختربَ أن يف مفاجئٍة برغبٍة ثم، «بالطبع.» أصافحه: وأنا أجبتُه
أي إليها: املشار املدة يف الحلم هذا رؤية عن إفادته إلثبات وسيلة أي لديه كان إن سألُت

بعدها. وليس القتل جريمة وقوع قبل
ليس لكن ليفنوورث؛ السيد ملقتل السابقة الليلة يف رأيته أنني أعرف سيدي؛ «ال،

الحقيقة.» هذه أُثبت أن بإمكاني
التايل؟» اليوم صباح يف شخص أي مع عنه تتحدَّث «ألم

ذلك.» بفعل تسمح حالٍة يف أكن لم سيدي؛ يا «ال،
«… عملك إلنجاز مؤهٍل غريَ أصبحَت حتى بشدة، عليك أثَّر أنه بد ال ذلك «ومع

للعمل.» ٍل مؤهَّ غري يجعلني يشءَ «ال الحاد: رده فكان
«أصدقك. املاضية: القليلة األيام يف العمل عىل املواظبة عىل حرصه متذكًرا أجبتُه،
مريحة. غري ليلًة أمضيت أنك تعكس التي الدالئل بعُض منك بدر أنه األقل عىل بد ال لكن

التايل؟» اليوم صباح يف مظهرك عن إليك تحدث شخٍص أي تتذكر أال
يُالحظ.» أن املحتمل من كان سواه أحد ال ذلك؛ فعل قد ليفنوورث السيد يكون «ربما

أقول: وأنا صوتي نربُة والنت صوته، نربة يف الحزن من مسحٌة ثمة كان
تمنعني هناك. إىل سأعود متى أعرف وال هارويل؛ سيد يا الليلة، املنزل أحرضإىل «لن
أن إىل وأتطلَّع لفرتٍة، ليفنوورث ماري اآلنسة وجود يف الحضور من شخصية اعتباراٌت
إىل تُحرضه أن بإمكانك كان إذا إال مساعدتي، دون به اضطلعنا الذي العمل يف تستمرَّ

«… هنا
ذلك.» أفعل أن «بإمكاني

املساء.» يف غًدا إذن، «سأنتظرك،
فقال: باغتَتْه. مفاجئة فكرًة أن بدا باالنرصاف، يهمُّ كان وبينما سيدي»؛ يا «حسنًا،
طبيعيٍّا فضوًال بداخيل وألنَّ مجدًدا، املوضوع هذا إىل العودة يف نرغب ال إننا حيث «سيدي،
محرتم؛ رجل أنه تعتقد هل عنه؟ تعرفه بما تُخربني أن تُمانع هل الرجل، هذا بخصوص

ريموند؟» سيد يا تعرفه، هل
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إقامته.» ومكان اسمه، «أعرف
يُقيم؟» «وأين

إنجليزي.» فهو لندن؛ «يف
ا!» «حقٍّ غريبة: بنربٍة تمتم،

ذلك؟» تقول «ملاذا
واضح: بتشديٍد وأجاب، يفَّ، عينَيه ثبَّت وأخريًا ألعىل، ثم ألسفل، ونظر شفته، عضَّ

َدِهشت.» ألنني سيدي، يا ب، التعجُّ قبيل من ذلك «قلت
«َدِهشت؟»

اإلنجليز. من أكثر أحٍد من ينفر يكن لم ليفنوورث والسيد . إنجليزيٌّ إنه تقول «أجل؛
منهم أحٍد عىل التعرف عىل يُقِدم أن املمكن من يكن لم املميزة. خصاله إحدى هذه كانت

ذلك.» له أمكن إن
التفكري. يف متمعنًا أبدَو ألن دوري جاء

املتحاملة آرائه يف يُبالغ رجًال كان ليفنوورث السيد أن «تعرف قائًال: السكرتري أردف
كان إذا الهوس. حد إىل يصل اإلنجليزي الِعرق تجاه كرًها يحمل كان األشخاص. عىل
كان سيقرؤه. كان أنه يف أشك إنجليزي، رجٍل من كان إليه أرشُت الذي الخطاب أن يعلم
إنجليزي.» رجل من تتزوج أن عن أمامه هامدًة جثًة ابنته يرى أن عليه أهون إنه يقول

عيلَّ. قاله ما أثر أُخفي حتى جانبًا بااللتفات أرسعت
فييل.» السيد اسأل أبالغ. أنني «تظن قال:
ذلك.» ألظنَّ سبٌب لديَّ ليس «ال، أجبتُه:

لقد لإلنجليز. لكراهيته نعرفه ال سبٌب لديه كان شكٍّ «بال حديثه: السكرتري أكمل
سلوكياتهم لدراسة كثرية فرٌص أمامه توفرت وبالطبع، ليفربول، يف شبابه من أمىضفرتًة

سينرصف. وكأنه أخرى، حركٌة السكرتري من صدر ثم وطباعهم.»
عىل كنَت تعذرني. أن بد ال هارويل، «سيد فقلت: ألَستبقيَه. اآلن دوري جاء لكن
أخَويه، ابنتَي إحدى أن حالة يف أنه، تظن هل طويلة. مدًة ليفنوورث بالسيد َوُدودٍة صلٍة
كافيًا تحامله كان هل الجنسية، هذه يحمل نبيٍل سيٍد من الزواج يف ترغب كانت فرًضا،

قاطًعا؟» منًعا الزيجة هذه يمنُع يجعله ألن
ذلك.» أظن «أجل،

الحديث. إلطالة مربًرا أَر ولم معرفته، يف رغبت ما عَرفُت قد كنت تراجعت.
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بينها والربط احلقائق جتميع

براعتكم. منها نتبني خطبًة لنا فقدِّموا اآلن وهلمَّ
«هملت» مرسحية

تنقص، أو تزيد الدقة من بدرجٍة الصباح، يف حديثه أثناء كالفرينج السيد أن بفرضية بدءًا
نفيس سألُت ليفنوورث، إلينور من وموقفه الشخصية تجِربته عن مفصلة رواية يل قدَّم
الفرضية، هذه صحة أُثبت حتى منها أتأكد أن الرضوري من التي املهمة الحقائق عن

ييل: ما أنها يل فتبنيَّ

مدًة أقام بل املحددة، املدة أثناء البلد هذا يف فحسب يكن لم كالفرينج السيد أن (١)
نيويورك. بوالية منتجٍع يف وجيزة

تُقيم ليفنوورث إلينور اآلنسة كانت الذي نفُسه هو يكون أن يجب املنتجع هذا أن (٢)
نفِسها. املدِة خالل فيه

بآخر. أو بشكٍل بينهما تواصٌل ثَمة كان أنه وجودهما أثناء شوهد أنه (٣)
إلتمام يكفي بما طويلة مدًة نفِسه، الوقت يف املدينة، عن غائبًا كان ِكَليهما أن (٤)

ذلك. نحو أو ميًال عرشين مسافة تبعد نقطة عند الزواج مراسم
ميًال عرشين مسافة عىل املدة تلك يف عاش الحني، ذلك بعد تُويفِّ ميثوديٍّا، ا قسٍّ أن (٥)

الفندق. ذلك من

هذه من أتأكد أن يل يتسنَّى كيف هو: نفيس عىل طرحته الذي التايل السؤال كان
قد الذي القليَل إال اللحظة هذه حتى كالفرينج السيد حياة عن أعرف فلم الحقائق؟
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األحداث خيط أتتبع وبدأُت الحايل، الوقت يف جانبًا األمر هذا تركت ولهذا، يُساعدني؛
منتجع وهو «ر…» منتجع يف كانت يل حت ُوضِّ التي املدة يف أن فوجدت إللينور، املاضية
فرضيتي وكانت حقيقيٍّا، هارويل حه وضَّ ما كان إذا واآلن، الوالية. هذه يف عرصي
تلك بالتبعية، أصبَحْت، الحقيقة، هذه أُثبت وحتى أيًضا. هناك كان أنه بد فال صحيحة،

غٍد. يوم «ر…» منتجع إىل التوجه عىل فعزمت األوىل. مهمتي هي
مثَل أُجرَي أن املفيد من أنَّ رأيت األهمية، من القدر بهذا مهمة يف الرشوع قبل لكن
فيها. ألعمل يل املتبقية القليلة الساعاُت يل تسمح ما بقدِر حقائق وأجمَع التحريات هذه

جرايس. السيد منزل إىل أوًال فذهبت
أرشُت التي األثاث من الخالية الجلوس غرفة يف صلبة، أريكٍة عىل مستلقيًا وجدته
بضمادات، معصوبتنَي يداه كانت الروماتيزم. من ٍة حادَّ نوبٍة من ويُعاني قبل، من إليها
يُخاُض كان كأنه مظهره من بدا رثٍّ أحمر وشاٍح من لفاٍت بعدة مغطَّاتنَي قدماه وكانت
فرسَّ قليلٍة وبكلماٍت واعتذاًرا، ترحيبًا تحمل كانَْت قصريٍة بإيماءٍة حيَّاني حروب. به

إىل الدخول يف أرسع أخرى، تمهيداٍت أي دون ومن ذلك، وبعد املعتاد؛ غري َوْضعه
تفاجأت كنُت إن قليًال، ساخٍر بأسلوٍب سائًال، ِذهنَينا يَشغل ما أكثر كان الذي املوضوع
اليوم. ذلك عرص يف هوفمان فندق إىل رجعت عندما طار قد عصفوري أن بمعرفة كثريًا
مني به طلبَت الذي األسلوب منطلق من بالهروب. له سمحت أنك «أذهلني فأجبته:

وقعت.» التي الفاجعة يف مهمًة شخصيًة تعدُّه ظننتُك عليه، أتعرف أن
بهذه بالفرار له سمحُت ألنني آه، كذلك؟ أعدُّه ال أنني تظن أن عىل يحملك الذي «وما
إىل االنحدار يف العربة تبدأ حتى مطلًقا باملكابح أعبث ال أنا إثباتًا. ليس هذا السهولة؟
حينها، األموَر، كالفرينج السيد ح يوضِّ ألم اآلن؛ األمر هذا نتجاوز دعنا لكن التل. أسفل

يرحل؟» أن قبل
يصعب تُقيدني، الظروف وألن عنه. اإلجابُة للغاية الصعب من أنه أرى سؤاٌل «ذلك
سأقوله. به، أبوح أن يمكنني ما لكن عيلَّ، حقك هي التي بالرصاحة أتحدث أن اآلن عيلَّ
هذا صباح معي جَرْت مقابلٍة يف أموًرا أوضح قد رأيي يف كالفرينج السيد أن إذن، لعلمك،
تحرياٍت أُجرَي أن الرضوري من وسيكون ا، جدٍّ مسترتٍة بطريقٍة هذا فعل لكنه اليوم.
من جعبتي يف ما عىل أُطلعك حتى إليه أستنُد فيما الكافية بالثقة أشعر أن قبل قليلًة

«… محتمًال خيٍط طرَف منحني لقد معلومات.
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أم خبيث، وبدافٍع بقصٍد هذا فعل هل هذا؟ يدرك أهو «مهًال؛ جرايس: السيد قال
تماًما؟» حسنٍة وبنيٍَّة منه وعٍي دون
ظني.» حسب حسنة، «بنيٍَّة

تستطيع ال أنك للغاية املؤسف «من أخريًا: قال ثم لربهٍة. صامتًا جرايس السيد ظل
كما التحريات، إجراء يف عليك أتَِّكل أن أخىش ما أشد تحديًدا. أكثَر بطريقٍة ح تُوضِّ أن
وراء االنجرار عن فضًال وقتًا، وستضيع العمل، هذا عىل تعتْد لم أنت بنفسك. تُسميها،

نفع.» منها يُرجى ال تفاصيل عىل قوَّتَك بذلك مستنفًدا سديدة، غري طرٍق
لك.» رشيًكا ألُصبح بي قبلت عندما ذلك يف تفكِّر أن عليك «كان
بمفردك؟» هذه البحث مهمة يف تعمل أن عىل ا تامٍّ إرصاًرا «أتُرص

محرتٌم رجٌل أعرفه، ما كل رغم كالفرينج، السيد ييل. ما هي املسألة جرايس، «سيد
كل أثره. أتتبَّع جعلتَني غرٍض ألي أدري ال حتى أنا شائبة. تشوبها ال بسمعٍة يتمتَّع
يف ع التوسُّ تستحق أنها يبدو معينٍة حقائق إىل توصلُت الطريق هذا بتتبُّع أنه أعرفه ما

عنها.» التحري
أرسع ويف يشء، إنجاز من بد ال رسيًعا. تمر األيام لكن أدرى. أنت حسنًا؛ «حسنًا،

الحديث.» من وا ضجُّ الناس وقت.
يف إياها تمنَحني أن بوسعك ملساعدٍة طلبًا إليك جئت السبب ولهذا ذلك، «أعرف
أن يُهمني التي الرجل هذا بخصوص الحقائق بعض لديك املهمة. سري من املرحلة هذه
عىل أطلعتَني هالَّ برصاحة، واآلن عشوائيٍّا. كان الرجل هذا تجاه توجهك فإن وإال أعرفها،
دون من كالفرينج، السيد عن تعرفه ما بكل أخربتني هالَّ القول، خالصة الحقائق: تلك

الحال؟» يف أرساٍر من لديَّ ما عىل أُطلعك أن تطلب أن
محرتف.» محقق من جَلٍل معروف طلب بمثابة «هذا

الطلب؛ هذا بمثل أتقدَم أن قبل طويًال سأتردَّد كنت أخرى ظروٍف وتحت ذلك؛ «أعي
كهذا امتياٍز دون من األمر يف أمَيض أن يل كيف أعرف ال األمور، عليه الذي بالوضع لكن

«… األحوال جميع ويف جانبك. من
الشابَّتنَِي؟» السيدتنَِي إلحدى عشيًقا كالفرينج السيد أليس لحظة! «انتظر

أستطع لم الرجل، ذلك بشأن اهتمامي يُثري الذي الرس عىل أتكتم أن عىل حريص مع
السؤال. هذا أَْحَدثها التي املفاجأة أثر من وجهي عىل الحمراٍر تفشيًا أمنع أن
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معروًفا، صديًقا أو األقارب من واحًدا يكن لم ألنه ظننته. ما «هذا حديثه: أكمل
العائلة.» يف تلك مثل مكانًة يَشَغل حتًما أنه منه املفروغ من أنه اعتربت

يدعوك سببًا أرى «ال عنه: معلوماٍت من يعرف ما مقداَر أحدِّد أن عىل حريًصا قلُت،
البلد هذا يف يُِقم ولم املدينة؛ يف غريٌب كالفرينج فالسيد االستنتاج. هذا ملثِل ل تتوصَّ أن إىل

إليه.» تشري ما قبيل من عالقٍة أي لتكوين وقٌت بالتأكيد لديه يكن ولم طويلة؛ مدًة
منذ هنا كان نيويورك. إىل كالفرينج السيد فيها يأتي التي األوىل املرة ليست «هذه

معلوماتي.» حد عىل عاٍم
ذلك؟» «أتعرف

«أجل.»
بطريقٍة س أتلمَّ أنني املحتمل من هل عنه؟ أخرى معلوماٍت من تعرفه ما قدُر «ما
سيد يا اللتمايس، تستجيَب أن أرجوك بالفعل؟ جعبتك يف التي الحقائق عن بحثًا عشوائيٍة
نفيس يف أحمل ال ذلك. عىل تندم لن أعرفه. أن أريد ما عىل الحال يف وتُطلعني جرايس،
فعار فشلت، وإن لك؛ سيكون كله فالنرص نجحُت، إذا القضية. هذه يف شخيصٍّ دافٍع أي

وحدي.» يل سيكون الهزيمة
املكافأة؟» عن وماذا منصف. «هذا تمتم:

بها.» يرتبَّص الذي الجريمة عار من الربيئة السيدة هذه أُحرر أن ستكون «مكافأتي
فقال: تماًما. هادئًا بدا ولوهلٍة وهيئته؛ صوته نربُة َلت فتبدَّ أرضاه. د التعهُّ هذا أن بدا

تعرفه؟» أن تريد الذي وما حسنًا، «حسنًا،
أن عىل حملك الذي السبب ما أصًال. فيه االشتباه إىل لت توصَّ كيف أعرف أن أوًال «أود
القضية؟» بهذه األشكال من شكٍل بأي عالقٌة له ومنزلته بمكانته محرتًما رجًال أن تظنَّ

َطْرحه.» إىل تُضطرَّ أالَّ يجب كان سؤال «ذلك أجاب:
ذلك؟» «وكيف

«. يَديَّ بني تُصبح أن قبل يَديك بني كانَْت عنه اإلجابة فرصة ألن «ببساطة
تقصد؟» «ماذا

اصطحابك أثناء حضورك يف ليفنوورث ماري اآلنسة أرسَلتْه الذي الخطاَب تتذكَّر «أَال
سيفنث؟» ثريتي شارع يف صديقتها منزل إىل منزلها من لها

التحقيق؟» يوم «عرص
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«أجل.»
«… ولكن «بالطبع،

تضَعه أن قبل خارجه املكتوب العنوان عىل نظرًة تُلقَي أن مطلًقا ببالك يخطر «لم
الربيد.» صندوق يف

ذلك.» أفعل أن يل يحقُّ يكن ولم الفرصُة يل تسنح «لم
حضورك؟» يف يُكتب «ألم

«بىل.»
انتباَهك؟» يستحق أنه عىل مطلًقا لألمر تنظر «ولم

اآلنسة أمنَع أن يل كيف أعرف لم األمر، إىل بها نظرت التي الطريقة كانَت «أيٍّا
ذلك.» تفعل أن اختاَرت إِن صندوٍق يف خطاٍب َوْضع من ليفنوورث

َمساويه.» له أمٌر هذا حسنًا، نبيل. سيٌد ألنك «ذلك باندهاش: تمتم
أن متذكًِّرا فهمت»، آه، الخطاب؟ هذا عن يشءٍ أي تعرَف أن لك كيف «لكن، قلت:
الربيد صندوق عند «الرجل إلينا. أحرضها َمن هو كان حينها نستقلُّها كنَّا التي العربة

عليه.» تطلق كما باألمر، وأبلغك لحسابك، يعمل كان
ليس «ذلك قال: ثم غامضٍة. بطريقٍة املعصوبة قدميه ألصابع جرايس السيد غمز
مثل يف أُلقي قد يل، أهميتُه منطقيٍّا تتبنيَّ ربما خطابًا، أن سمعُت أنني يكفي القصيد. بيَت
املخرب رأي مع توافًقا ولذلك، بعينه. شارٍع ناصية عند الربيد صندوق داخَل الساعة هذه
يف املشتبه الخطاب عنوان ن ألدوِّ الصندوق هذا له التابع املركز إىل برقيًة بعثت يل، التابع
العمومي، الربيد مكتب إىل طريِقه يف أيديهم بني من يخرَج أن وشك عىل كان الذي أمره
طابع وعليها رصاص بقلم مكتوبة غامضة رسالًة أن وجدُت شخصيٍّا، الربقيَة ومتابًعا

«… العنوان عىل أطَِّلع أن يل وُسِمح للتو، وصلت قد كانت بريدي،
كان؟» «وماذا

نيويورك.» هوفمان، فندق كالفرينج، آر «هنري
مرة؟» ألول انتباهك الرجل هذا لفت الطريقة «وبهذه وقلت: عميًقا. نفًسا أخذُت

«أجل.»
بعد؟» ماذا أكمل، لكن «غريب.

تحرياٍت. وأجريت هوفمان فندق إىل فذهبُت الخيط، طرف تتبعُت ذلك بعد «عجبًا،
هناك، إىل أتى قد كان وأنه الفندق. يف معتاًدا نزيًال كان كالفرينج السيد أن علمت
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آر هنري ر املوقَّ السيد اسمه ومسجًال أشهر، ثالثة قرابة منذ ليفربول، باخرة من مبارشة
الحني. ذلك منذ فيها نزيًال وظل األوىل الدرجة من غرفٍة يف يُقيم كان لندن، كالفرينج،
مختلف مع يُرى كان بخصوصه، مؤكدة معلوماٍت معرفة عدم من الرغم عىل وأنه،
واحرتام. بتقديٍر جميًعا ِقبَِلهم من يُعاَمل وكان بلدنا، ومن بلده من املرموقة، الشخصيات
مورس. رجٌل أنه عىل تدل كثرية أدلًة أظهر قد ِمعطاءٍ، غريُ أنه من الرغم عىل أنه وأخريًا،
فرصة يل تسنح أن آمًال مجيئه، وانتظرت املكتب، دخلت القدر، هذا علمت أن وبعد
ماري من املرَسلة الشكل الغريبَة الرسالة تلك املوظف يُسلمه عندما ترصفه مالحظة

ليفنوورث.»
ذلك؟» يف قت ُوفِّ «وهل

عني. الرؤيَة وحجب تحديًدا، الحرجة اللحظة تلك يف أبلُه غريب رجٌل بيننا حال «ال؛
عليه بدا الذي االضطراب عن والخدم، املوظف من املساء ذلك يكفي ما سمعت لكنني
كلَّفت ذلك عىل بناءً باقتفائه. جديًرا أثًرا أقتفي بأنني يُقنعني ألن الرسالة؛ تسلُّم عند
يتحرك قد مشددٍة رقابٍة أقىص تحت كالفرينج السيد كان يوَمني وملدة بمراقبته، رجايل
األساس، من ُوجد إن القتل، بجريمة اهتمامه إن إذ نفًعا؛ يُجِد لم هذا لكن تحتها. رجٌل
يف املنزل ناحية ِده وتردُّ للصحف، ومطالعِته الشوارع، يف سريِه ورغم خفيٍّا؛ اهتماًما كان
محاولٍة أي يُجر لم بل منه، االقرتاب عن الواقع يف يمتنَع بأن يكتِف لم أفنيو، فيفث شارع
زني حفَّ وإرصارك أمامي، أنت ظهرت ذلك، أثناء يف العائلة. أفراد من أيٍّ مع للتواصل
والقال القيل ومن كالفرينج، السيد بموقف اقتناعي منطلق من جديد. من املحاولة عىل
محرتم سيٍد باستثناء أحد ال وأْن بخصوصه، معلومات أجمع كنت عندما إيلَّ توارد الذي

و…» إليك، أمره أوكلُت العائلة، بهذه صلته معرفة يف ينجح أن يمكن صديق أو
املراس.» صعب زميًال «وجدتَني

فمه، يف ُوِضَعت قد الذعة برقوق ثمرَة وكأن عريضة ابتسامة جرايس السيد ابتسم
ت. مؤقَّ صمٌت ذلك وتال يُِجب؛ لم لكنه

قىض الذي باملكان علٍم عىل أحد أي كان إن تسأل أن يف فكرت «هل أخريًا: سألته
القتل؟» واقعة ليلة كالفرينج السيد فيه

كان أنه عىل إجماٌع ثَمة كان لكن مفيدة. نتيجٍة أي عىل ل أتحصَّ لم لكن «أجل،
ليُشعل الخادم دخل عندما الصباح يف فراشه يف كان أنه وكذلك الليلة؛ تلك أثناء بالخارج

ذلك.» من أكثر عىل اطالٍع عىل كان أحًدا أن يبُد لم لكن املدفأة؛ نار له
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بآخر أو بشكٍل الرجَل هذا يربط قد يشء أي لك يتضح لم األمر، حقيقة يف «وهكذا،
قد كانت القتيل أخي ابنة أن حقيقة وكذلك بها، واملحريِّ الواضح اهتمامه عدا بالجريمة

كذلك؟» أليس خطابًا، إليه كتبت
يشء.» كل «هذا

املساء ذلك يف الجريدة بها أحرض التي الطريقة علمك إىل نما هل آخر؛ «سؤاٌل
ذلك؟» وتوقيت

الطعام غرفة خارج إىل يُرسع شخص، من أكثَر من شوهد، أنه سوى أعلم لم «ال،
عشاءه.» يََمس أن دون غرفته إىل ه توجَّ الفور وعىل يده، يف بوست» «ذا صحيفة حامًال

«… يبدو ال ذلك «همم!
يفتح أن قبل الَعشاء سيطلب كان بالجريمة، آثم علٍم عىل كالفرينج السيد كان «إن

سيتناوله.» كان طلبه، بعدما أو، الجريدة،
الجاني؟» هو كالفرينج السيد أن علمته، ما منطلق من تعتقد، ال أنت ثَمَّ «ومن

وصاح: ِمعطفي جيب من البارزة األوراق ورمق بصعوبة، جرايس السيد تزحزح
كذلك.» أنه تُقنعني ألن مستعد «أنا

نظرته، الحظُت أنني يبدَو أن دون ومن التحضري. قيد باملهمة ذكرتني الجملة تلك
أسئلتي. إىل رجعت

هل املايض؟ الصيَف املدينة هذه يف كان كالفرينج السيد أن علمك إىل نما «كيف
هوفمان؟» فندق يف أيًضا، ذلك، علمت

لندن من إشعاًرا يت تلقَّ باختصار، تماًما. أخرى بطريقة ذلك من تأكدت «ال؛
األمر.» هذا بخصوص

لندن؟» «من
املعلومات، ببعض أحيانًا ويساعدني مجايل، نفس يف يعمل هناك صديق لديَّ «أجل؛

طلبها.» عند
الجريمة.» وقوع منذ ا ردٍّ وتتسلَّم لندن، إىل لتكتب وقت لديك يكن لم كيف؟ «لكن
شخص، باسم برقيًة إليه أرسل أن يكفي رسالًة. أكتب أن الرضوري من «ليس
معقولة.» زمنية مدٍة الشخصيف ذلك عن يجمعه أن يمكن يشءٍ كل معرفة أريد أني ليفهم

كالفرينج؟» السيد اسم إليه «وأرسلت
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مشفًرا.» «أجل،
منه؟» ا ردٍّ «وتلقيَت

اليوم.» «صباح
مكتبه. نحو نظرُت

«… خطابًا فستجد األمامي، جيبي وتحسست تكرمت إذا هنا؛ «ليس فقال:
املهام من النوع فهذا حمايس. عىل «اعذرني فقلت: جملته. يكمل أن قبل يدي يف كان

تعرف.» كما عيلَّ، جديٌد
وقال: أمامه. الحائط عىل معلَّقًة كانت وباهتة ا جدٍّ قديمة صورة إىل بتساهٍل ابتسم
الورقة. يف لديك املكتوَب عاٍل بصوٍت اقرأ لكن إظهاره. وإنما رذيلة؛ ليس «الحماس
بورتالند من كالفرينج، ريتيش هنري السيد عن براون صديقي به يُخربنا ما نسمْع دعنا

لندن.» بليس،
ييل: ما وقرأت الضوء ناحية الورقة أخذُت

،… يف ُولِد عاًما. ٤٣ العمر من يبلغ نبيل، سيد كالفرينج، ريتيش هنري
الجيش. يف قصرية مدًة عمل كالفرينج، تشارلز والده إنجلرتا. هريتفوردشري،
الحياة. قيد عىل تزال وال اسكتلندا؛ دامفريشري، من ريتيش، هيلني والدته
ذو أقدام، ٦ طوله أعزب، هنري لندن. بليس، بورتالند يف هنري، مع وتسكن
عينَيه لون عادية. ومالمح داكنة، بَرشٌة له ستونًا. ١٢ حوايل وزنه مربعة، ِبنْية
رسيعة. وبُخًطى معتدًال يسري وسيًما؛ رجًال يُعتَرب مستقيم. وأنفه داكن؛ بنيٌّ
السيدات. مع سيما ال محبوبًا، وباألحرى صالًحا؛ شخًصا يُعتَرب املجتمع يف
دليٍل خري ومظهره السنة، يف جنيٍه ٥٠٠٠ دخله أن ورد مبذر؛ غري ِمعطاء،
وبعض هريتفوردشري، يف صغرية َضيعٍة من تتألَّف ممتلكاته اإلفادة. هذه عىل
ما مندوب بعث القدر، هذا كتابة بعد قيمتها. معلوم غري التي السائلة، األموال
إيتون من ثم إيتون. إىل عمه منزل من انتقل ١٨٤٦ عام يف تاريخه. عن ييل
َ تُويفِّ ١٨٥٥ عام يف جيد. الدرايس تحصيله .١٨٥٦ عام وتخرج أكسفورد، إىل
فوق من سقوطه إثر ١٨٥٧ عام يف الوالد تُويفِّ والده. إىل ممتلكاتُه وآلت عمه،
إىل والدتَه هنري أخذ ا جدٍّ قصرية مدٍة غضون يف مشابه. حادٍث يف أو حصانه

الحارض. الوقت حتى فيه عاشا حيث إليه، املشار اإلقامة مقرِّ إىل لندن،
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وأيًضا ميونخ؛ من … مع كان الوقت بعض ١٨٦٠؛ عام يف كثريًا سافر
أمريكا إىل ذهب القاهرة. إىل ومىضرشًقا نيويورك؛ من فاندرفورت عائلة برفقة
ال والدته. مرض بسبب عاد شهور ثالثة ُميض بعد لكن ،١٨٧٥ عام بمفرده

أمريكا. يف وجوده أثناء تحرُّكاته عن يشءٌ يُعرف
قليَل صار ومؤخًرا صبيٍّا. كان منذ دوًما محبوبًا كان أنه الخدم من علمُت
حرٍص، يف الربيدية املراسالت يرتقب كان إقامته نهاية ُقرب ما. حدٍّ إىل الكالم
كتب الصحف. عدا أييشء يتلقى كان ما نادًرا الخارج. من القادمة األخص عىل
ه موجَّ ممزق ظرٌف الورق، نُفايات سلَّة من لوحظ، ميونخ. إىل موجهة رسائل
يف واثنتان بوسطن؛ إىل أغلبها أمريكية مراسالت عنوان. بدون بيلدن، إيمي إىل
إىل جلب مرصفيِّني. إىل أغلبها أن يُفرتض لكن معروفة، غري األسماء نيويورك.
الِقسم هذا أغلق سيدة. الستقبال املنزل، من قسًما ز وجهَّ ضخمة، حقائب املنزل
مسافًرا فهمي، حَسب كان، شهرين. منذ أمريكا إىل غادر قصرية. بمدٍة بعدها
منه أخباًرا أصدقاؤه ى يتلقَّ ال بليس. بورتالند إىل برقيَّتنَي أرسل الجنوب. إىل
من أحدها نيويورك. من مرَسَلة كانت مؤخًرا، املستلمة الخطابات ندر. فيما إال

نيويورك. … «ف…»، يف األخرية الباخرة
ممتلكاته. عن املسئول هو … من … البلد، يف .… يتوالها هنا أعماله

براون

. يََديَّ بني من الوثيقة سقَطت
«ر…» منتجع من بالقرب صغرية بلدة هي نيويورك، «ف…»،

يشءٍ أي من أكثَر معرفته أردت بما أخربني رابحة. ورقة «صديقك قائًال: أفصحُت
املراسلة قراءة أثناء أذهلتني التي الحقائق بأكثِر مذكرات دوَّنت مفكرتي، ومخرًجا آخر.»
خالل كالفرينج هنري لغز إىل سأتوصل به، أخربَني ما «بمساعدة وأردفُت: أمامي. املاثلة

ذلك.» أفعل لم إن شاهًدا ولتكن أسبوع؛
اللعبة؟» هذه يف باملشاركة يل يُسمح أن أتوقع «ومتى جرايس: السيد سأل

الصحيح.» املسار عىل أنني من مقبولة بدرجة أتأكد أن «بمجرد
ذلك؟» من تتأكد حتى ستستغرق «وكم

«… ثم معينة، نقطة تُحَسم إن ما كثريًا؛ «ليس
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السيد نظر ثم، الشأن؟» ذلك يف أجلك من أفعل أن بوسعي ما يدري من «مهًال؛ قال:
له وأُحرض العلوي الدرج أفتح أن مني وطلب الزاوية، يف كان الذي املكتب ناحية جرايس

جزئيٍّا. محرتقة ورق قصاصات من هناك سأجده ما
ووضعتها ممزٍق، ورٍق من قصاصات أربع أو ثالث وأحرضُت مرسًعا، لطلبه أذعنُت

بجانبه. املنضدة عىل
الفحم تحت البحث عمليات عنها أثمَرت أخرى «نتيجة فجأًة: جرايس السيد أوضح
ما كل هو املفتاح أن «أظننت وأردف: التحقيق.» من األول اليوم يف فابز أجراها التي
هذه أخرَج الثانية للمرة الفحم قلَّب أن بعد وحده. املفتاح يكن لم حسنًا، عليه؟ عثر

أيًضا.» لالهتمام، مثريًة تبدو وهي القصاصات،
كان لونه. تغريَّ الذي املمزَّق الورق قصاصات عىل شديٍد ٍف بتلهُّ انحنيُت الفور عىل
عادية، كتابٍة ورقة من صفحٍة بقايا مجرد أنها وهلٍة ألول وبدا قصاصات، أربع عددها
كثب، عن تفحصتها عندما لكن، النار؛ يف بها ليُلقى وبُِرَمت رشائح، إىل بالطول ُمزقت
واحدة دٍم نقطة وجوَد ذلك من األهمُّ كان ولكن واحد، جانٍب عىل كتابٍة آثاُر عليها ظهر
تلك أترك أن لوهلة للغاية عيلَّ وسيطر يل، مرعبًا كان األخري االكتشاف هذا أكثر. أو

سألته: جرايس، السيد ناحيَة وملتفتًا القصاصات،
منها؟» تستنتجه الذي «ما

لك.» سأوجهه كنت الذي السؤال هو تحديًدا «ذلك
قديم.» خطاٍب بقايا مثل «تبدو وقلت: أخرى. مرًة أمسكتها في، تأفُّ كاظًما

كذلك.» «تبدو متجهًما: جرايس السيد وافق
كان أنه بد ال أنه فيه، املكتوب الجانب عىل الواضحة الدِم نقطة من يتبنيَّ «خطاب،

«… القتل جريمة وقوع وقَت ليفنوورث السيد منضدة عىل موضوًعا
«بالضبط.»

االلتواء إىل ميلها وكذلك الورق، هذا من قطعة كلِّ عرض اتساق عدم من «ويتَّضح
قبل مرات، عدة ُطويَت ثم متساوية، رشائَح إىل أوًال ُمزِّقت أنها بد ال أنه تركها، عند ألعىل

بعد.» فيما عليها ُعثر حيث املدفأة موقد يف تُلقى أن
أكمل.» جيد؛ ذلك «كل جرايس: السيد قال

السيد خطَّ ليس إنه مثقف. رجل خط هو كبري، حدٍّ إىل تبيُّنه يمكن الذي «الخط،
أتعرَف ألن يكفي بما ليس ولكن األخرية اآلونة يف كثريًا خطِّه عىل اطلعت فقد ليفنوورث؛
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هنا؟ صمٍغ أيُّ «ألديك قائًال: فجأًة صحت انتظر!» … يكون ربما لكن واحدة؛ بنظرٍة عليه
يف سيكون مستوية، تظل بحيث ورق، قطعة عىل الرشائح هذه لصق من تمكنت إن أظن،

كثريًا.» أكرب بسهولٍة فيها برأيي أُخربك أن مقدوري
املكتب.» عىل صمغ «يوجد جرايس: السيد أشار

دليٍل عن بحثًا أخرى مرًة القصاصات إىل ن بتمعُّ أنظر بدأت أحرضته، بعدما
األطول فالرشيحة توقعت؛ مما أوضَح القصاصات تلك فكانت ترتيبها. إىل يُرشدني
األوىل الوهلة من تدلُّ كانت ،«… هور «السيد أعالها واملكتوب بحالتها، احتفاًظا واألكثر
املقطوعُة الطوُل حيث من التالية الحافة بينما الخطاب، من األيرس الهامش عىل أنها عىل
نفسه. الخطاب من األيمن الهامش أنها عىل قْطًعا تدل رموًزا تعرض كانت باملاكينة
التي نفَسها املسافَة ُمراعيًا ورق قطعة عىل لصقتهما الرشيحتنَي، هاتنَي انتقيُت بعدما
يف ِتجاريٍّا. املتداولة العادية املفكرة بحجم منها مزقت التي الورقة كانت إذا تشغلها قد
املساحة لشغِل نفِسه بالعرض أُخرينَي رشيحتنَي إىل حاجة ثَمة أوًال، أن واضًحا بدا الحال
صفحٍة يف أُكملت وإنما الصفحة، آخر عند تنتِه لم الكتابة أن وثانيًا، بينهما؛ الفارغة

أخرى.
األعىل، من باملاكينة مقطوعًة كانت حافتها؛ إىل نظرت الثالثة، الرشيحة أخذُت بعدما
ثم حدة، عىل لصقتها الثانية. الورقة هامش رشيحة كانت أنها كلماتها ترتيب من واتضح
الجانب، من ليس ولكن األعىل من باملاكينة أيًضا مقطوعٌة أنها فوجدت الرابعة، صُت تفحَّ
متوافقة. تبُد لم الكلمات لكن بالفعل، أُلصقت التي القطعة مع مواءمتَها جاهًدا وحاولُت
الورقة فظهرت وثبتُّها؛ الثالثة، الرشيحة هي كانت إن تشغله قد الذي املوضع إىل فحرَّكتها

األخرية. الرشيحة لصق من االنتهاء بعد مكتملة،
أحمل وأنا ثم، ينبغي.» كما العمل هو هذا «أحسنت! قائًال: جرايس السيد صاح
تظنُّ بما أخربني ثم بنفسك، ادرسها إياها. تُريني ال «ولكن قال: عينَيه، أمام ألعىل الورقة

بشأنها.»
ليفنوورث السيد إىل ٌه موجَّ الخطاب هذا أن هو اآلن حتى املؤكَّد األمر «حسنًا، قلت:
الحرف إىل وأرشت كذلك؟» أليس «س»، حرف هذا نَر؛ دعنا … ومؤرَّخ ما، فندٍق من

فندق. كلمة ييل الذي السطر عىل تبيُّنُه يُمكن الذي الوحيد
تسألني.» ال لكن ذلك؛ «أظن

185



ليفنوورث قضية

186



بينها والربط الحقائق تجميع

فرباير. أو يناير كلمتَي نهايَة ليس الحرف وهذا ،١٨٧٥ هو العام «س». أنه بد «ال
«… وموقع ،١٨٧٦ مارس، من األول يف إذن، مؤرخ، فهو

السقف. ناحية استباقيٍَّة نشوٍة يف عينَيه يُقلب جرايس السيد أخذ
كالفرينج.» هنري «من تردُّد: دون أعلنُت

عَرفَت كيف «همم! وقال: املعصوبة. أصابعه أطراف إىل جرايس السيد عينا عادت
ذلك؟»

السيد إياها أعطاني التي البطاقة جيبي من وأخرجت وسأُريك»؛ لحظًة، «انتظر
يف للكتابة األخري السطر أسفل ووضعتها األخرية، مقابلتنا يف نفسه ليُقدم كالفرينج
تيش ه… البطاقة؛ عىل كالفرينج ريتيش هنري كافية. كانت واحدة نظرة الثانية. الصفحة

الخطاب. يف املوجود اليد خط بنفس …
متفاجئ. غري أنه الحظت لكني كالفرينج.» «هو قال:

الخطاب، بداية من بدأت ثم، منه.» العامَّ واملغزى فحواه لنتبنيَّ «واآلن، واصلت:
املتقطِّعة، الكلمات عند ف توقُّ بلحظات إياها متخلًال عاٍل، بصوٍت كانت كما الكلمات وقرأت
أي والثق… الحب أيًضا وتب… … أٍخ ابنة … املحرتم هور… «السيد كاآلتي: شيئًا فكانت
…ها…و…رد وردٍة لكل والرق… والجاذبية الجما… … حديثها … فوجهها آخر؛ رجل
… أودع من تط… أن … ادرة … ه رقة، … جمال من عليه هي ما … استثناءً ليست …

… الوالء تد… … قلب
…مطي… وخادمك خاد… هو من القايس … وجه … تصدقني … إن

«… ه…تيش
وارتجفت ليفنوورث»، السيد شقيَقي ابنتَي من واحدٍة من شكوى وكأنها «تبدو قلت:

كلماتي. وقع من
األمر؟» ما «ماذا؟ جرايس: السيد صاح

من شكوى إنه تحديًدا. الخطاب هذا عن كالًما سمعت أنني الحقيقة «عجبًا، قلت:
مع تواصيل عن أخربته ثم كالفرينج.» وكتبه ليفنوورث، السيد شقيَقِي ابنتَي من واحدٍة

األمر. هذا بشأن هارويل السيد
بأخبار القَسم تحت أدىل قد أنه أظن صحيح؟ يتحدَّث، كان هارويل فالسيد إذن «آه!

كاذبة.»
املاضينَي. األسبوَعني مدار عىل تقريبًا يوميٍّا نتقابل هارويل والسيد أنا «كنُت أجبت:

به.» ليُخربني يشءٍ أي لديه يكن لم إن الغريب من سيبدو وكان
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كالفرينج؟» من ليفنوورث السيد إىل موجًها خطابًا قرأ إنه «ويقول
تحديًدا.» الخطاب فحوى حاليٍّا ذهنه عن غاب لكن «أجل؛

البقية.» تذكر يف تساعده قد هنا الكلمات «هذه
أيَّ نأتمَن أن ينبغي أنه أعتقد ال الدليل. هذا بوجود علمي عن له أُفصح أال «أُفضل

رس.» عىل عمًدا، نقصيهم أن يمكن ممن شخص،
تفعل.» ال أنك «أرى جافة: بنربة جرايس السيد رد

بالخطاب أمسكت الكلمات، هذه حمَلتها التي السخرية إىل انتبهت أنني يبدَو أن دون
نُْقِدم أن يمكننا أنه ظننت التي الخطاب يف الكلمات أنصاف إىل أشري وبدأت أخرى، مرة

خاد… …ادرة، تط… … الرق الجم… تب… هور… مثل إكمالها، عىل
الكتمال بَدترضوريًة أخرى كلماٍت إدخال ذلك بعد اقرتحت هذا، من انتهيُت أن بعد
«لديك» «املحرتم»؛ كلمة قبل «السيد» «هوراشيو»؛ كلمة بعد «ليفنوورث» مثل السياق،
«عىل» لها»؛ وردة «كل عبارة يف «ها» الضمري قبل «شوكة» كلمة أٍخ»؛ «ابنة كلمتي قبل
«الجميل» «تصدقني»؛ بعد «اسأل» «إن»؛ بعد «لم» «تد»؛ بعد «ين» «تطأ»؛ الفعل بعد

«القايس». قبل
محتوى فأصبح وهناك، هنا عبارتني، أو عبارًة أدخلُت املكتملة الكلمات أعمدة بني

كاآلتي: اكتماله عند الخطاب

.١٨٧٦ مارس، من األول «… «فندق
املحرتم: السيد ليفنوورث؛ هوراشيو السيد

رجٍل أي … والثقة بالحب جديرة أيًضا وتبدو فيها، وتثق تحبها أٍخ ابنُة لديك
وردٍة لكل … لكن والرقة. والجاذبية، الجمال، يف آيٌة وحديثها فوجُهها آخر؛
… جمال، من عليه هي ما فمع … استثناءً ليست الوردة و(هذه) شوكتها،
له تدين … قلب ثقته أودَع من عىل تطأ أن عىل فقط ليس قادرة هي ورقة،

… بالوالء
خادمها هو من القاَيس الجميل وجهها فاسأل تُصدقني، ال كنَت إن

املطيع. وخادمك
كالفرينج ريتيش هنري
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ما كل وذلك واضح، العامُّ فمغزاه بالغرض. يفي هذا أن «أظن جرايس: السيد قال
الوقت.» هذا يف إليه نحتاج

للفتاة إطراءً يكون أن غريَ يشء أي تحتمل بأكمله الخطاب لهجة «إن قائًال: علَّقت
يأًسا، نفسه يف بعث ضيم لديه، كان أنه تخيل أو لديه، كان أنه بد فال إليها. أشار التي
يصفها أن بإمكانه يزال ال امرأٍة بشأن الوضوح بهذا لهجٍة الستخدام يستفزَّه حتى

وجميلة.» وجذابة، رقيقة، مثل بأوصاٍف
غامضة.» جرائَم ارتكاب وراء الكامَن الرسَّ يكون قد «الضيم

أرفض أن بد «ال ألعىل ينظر ووجدتُه ولكن» الرس؛ هذا أعرف أنني «أظن قلت:
كل وذلك مؤكَّدة؛ ما وبدرجٍة ثابتة، تزال ال فرضيتي الحايل. الوقت يف بشكوكي إخباَرك

قوله.» يمكنني ما
أردتها؟» التي الوصل حلقة يمنحك ال الخطاب هذا «إذن

اآلن.» عنها أبحث التي الوصل حلقة ليس لكنه مفيد؛ دليٌل إنه «ال؛
نفسها لتكلَِّف ليفنوورث إلينور كانت فما وإال مهم، خيٍط طرُف أنه بد ال ذلك «ومع

«… وثانيًا عمها، منضدة من بها أخذَته التي بالطريقة تأخذه بأن أوًال العناء؛ هذا
اعتُِقد التي أو أخذَتْها، التي الورقة هي هذه أن تظن أن عىل يحملك الذي ما «مهًال!

املشئوم؟» الصباح ذلك يف ليفنوورث السيد منضدة من أخذتها، أنها
ولوجود املدفأة، موقد يف ألَقتْه أنها نعرف الذي املفتاح، مع عليها ُعِثر ألنها «عجيب!

عليها.» دماء قطرات
رفيض. عن تعبريًا رأيس هززُت

رأسك؟» تهز «لَم جرايس: السيد سأل
أخذتها التي الورقة هي هذه بأن لالعتقاد تسوقه الذي بالسبب مقتنٍع غري «ألنني

ليفنوورث.» السيد منضدة من
«وملاذا؟»

املدفأة؛ عىل مالت عندما يدها، يف ورقٍة أيَّ رأى إنه يُقل لم فابز ألن أوًال، «حسنًا،
املدفأة؛ يف ألقته الذي الفحم َسْطل يف كانت هذه الورق قطع أنَّ استنتاج إىل يدفُعنا مما
أن عناءَ نفسها كلََّفت ورقًة فيه تضع حتى غريب مكان بأنه تُقرَّ أن بد ال بالتأكيد وهو
كورق تُستخدم كانت وكأنها ملتوية كانت القصاصات هذه ألن وثانيًا، عليها؛ تستحوذ
افرتاضك.» يُفرسها أن الصعب من حقيقة وهي القبيل؛ هذا من يشء أو الشعر، لتجعيد
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فيها اقرتب نقطة أقرَب كانت التي عنقي، رابطة ناحية نظرًة املحقق عنُي اختلَست
سيد يا ا، جدٍّ بك معجب أنا ا. جدٍّ ذكي ذكي؛ «أنت قال: وجه. أي من اإلطالق عىل نظره

ريموند.»
لربهة ريبٍة يف إليه ونظرت ع، املتوقَّ غريُ اإلطراء هذا بتاتًا يُسعدني ولم قليًال، فوجئُت

سألته: ثم
األمر؟» يف رأيك «ما

وضعت عندما القبيل ذلك من يشءٍ كل عن تنازلت . لديَّ رأي ال تعرف كما «حسنًا،
يَديك.» بني القضية
«… ذلك «ومع

السيد منضدة عىل كان القصاصات هذه منه ت تبقَّ الذي الخطاب فكون ذلك «ومع
الجثمان، نُقل عندما وأنه تصديُقه. ممكٌن أمر هو القتل جريمة وقوع وقَت ليفنوورث
وأنها، تصديُقه. ممكٌن أمٌر أيًضا هو املنضدة، من الورقَة ليفنوورث إلينور السيدة أخذَت
الورقة هذه إىل ًها موجَّ أصبح االهتمام وأن ملحوًظا، أصبح ترصفها أن وجدت عندما
جزئيٍّا ونجَحْت عليها، ُفِرَضت التي الرقابة من تُفلت حتى الحيلة هذه إىل لجأت واملفتاح،
فيما القصاصات هذه نفس منها استُعيَدت التي املدفأة يف باملفتاح وأْلَقت مسعاها، يف

لُحكمك.» االستنتاج سأترك معروف. أمٌر أيًضا هذا بعد،
عقيل يقتنَع أن بد ال اآلن. جانبًا االستنتاجات سندُع إذن؛ «عظيم، أنهض: وأنا قلت،
املسألة بخصوصهذه حيثيٍة ذا حكمي يُصبح حتى ، لديَّ معينة فرضيٍة بطالن أو بصحة

بالقضية.» متعلقة أخرى مسألٍة أي أو
إىل احتياجي حالة يف بي مرءوسه عنوان عىل ألحصل فقط انتظرت بعدما ثم،
فييل. السيد منزل إىل فوًرا هت وتوجَّ جرايس، السيد منزل غادرت تحرِّياتي، يف مساعدٍة
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إنجليزي. رجٍل دِم رائحَة أَشمُّ فام، فو، يف،

قديمة أغنية

مقدس. السماء، يف مقامه يشء يل بالنسبة أنت

بالصاع» «الصاع مرسحية

ليفنوورث؟» السيد زواج تفاصيل عن إذن، مطلًقا، تسمع «ألم
السيد كراهية سبَب يل يُوضح أن منه طلبت قد كنت رشيكي. هو تحدث َمن كان

اإلنجليزي. العرق تجاه املعروفة ليفنوورث
«نعم.»

تجهُل أنك غريبًا ليس لكن ذلك. تفسري عن لتسألني إيلَّ أتيت َلَما تعرف، كنت «لو
التقى أين يُخربوك أن يمكنهم العالم يف أشخاص ستة يوجد أنه يف أشك املوضوع. هذا
يُعطيَك بأن بالك فما بعد، فيما زوجته أصبحت التي الفاتنة باملرأة ليفنوورث هوراشيو

الزيجة.» هذه إىل قادت التي الظروف عن تفاصيل أي أحٌد
الظروف، تلك كانت ماذا ذلك. بُوسعه شخٍص حرضة يف ألني إذن، ا، جدٍّ محظوٌظ «أنا

فييل؟» سيد يا
للغاية؛ َطموًحا شبابه، يف ليفنوورث، هوراشيو كان تعرف. كي قليًال «سأُساعُدك
بروفيدنس. مدينة من ثَريًة امرأًة يتزوَج أن إىل يطمح كان املرات إحدى يف أنه لدرجة
وسحرها لُحسنها كان بشابة التقى وهناك إنجلرتا، إىل يذهب أن الظروف شاءَت لكن،
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كان ذلك أن مع بروفيدنس، فتاة يف تفكري أي عن أعرض إنه حتى نفسه عىل كبري وقٌع
لم وإذ كثريًا؛ استهَوته التي الشابة من للزواج احتماٍل أي أمامه يظهر أن من مدٍة قبل
الجريان ح رصَّ طفٍل بمسئولية ُمثَقلة كانت بل فحسب، متواضعة ظروف يف تعيش تكن
مثل عالقة يف كثريًا محتمل هو كما لكن، تقوله. ما لديها يكن ولم نَسبه، يعرفون ال بأنهم
عرض يَديه، بني مستقبَله حامًال الحياة. ِحكمة عىل واإلعجاب الحب تغلَّب ما رسعان هذه،
التفسريات عن الحديث إىل بادَرت بأن باحرتاِمه جديرٌة أنها أثبتَت وفوًرا الزواج، عليها

نبيًال. رجًال لكونه عنها االستفسار عن ف تعفَّ التي
كان والدها وأن أمريكا، يف ُولدت أنها تبنيَّ للشفقة. مثريًة رَوتها التي القصة كانت
كانت الذي الوقت يف لكن ًها، مرفَّ بيتها كان حياته، يف شيكاجو. من الصيت ذائَع تاجًرا
قابلت جنازته مراسم يف الدنيا. عن والدها رحل األنوثة مكتملة شابًة لتُصبح فيه تنضج
هناك؛ إىل جاء كيف مطلًقا تعرف لم حياتها. تدمري سبَب يكون أن ًرا مقدَّ كان الذي الرجَل
ال — أسابيع ثالثة غضون ويف ورآها، هناك، كان أنه يكفي لوالدها. صديًقا يكن فلم
كانت ماذا أدرَكت ساعًة وعرشين أربٍع بعد تزوَّجا. قد كانا — طفلة كانت فقد ترتعد،
خيالية. قصًة أحكي ال أنا إيفرت، الصفعات. من وابًال تعني كانت لها؛ الكلمة تلك تعني
يف ووجدها ثمًال، املنزل إىل زوجها جاء الفتاة، تلك زواج من ساعًة وعرشين أربٍع بعد
أنها تبنيَّ والدها، ثروة تسوية عند البداية. سوى حدث ما يكن لم أرًضا. فطرحها طريقه،
عليها يعتدَي حتى ثمًال يصبح ألن ينتظر لم حيث إنجلرتا، إىل فأخذها املتوقع، من أقلُّ
من عرشة السادسة تبلغ أن قبل نهاًرا. أو ليًال وحشيته من تُرَحم لم معاملتها. ويُيسء
فاجر، قاٍس همجيٍّ يد عىل هذا يكن ولم العذاب؛ صنوف جميَع ذاَقت قد كانت عمرها،
إنه حتى للغاية جيٌد الثياب يف وذوقه للرتف، محبٍّ وسيم، أنيٍق، نبيٍل سيٍد يد عىل بل
ال ثوبًا مرتديًة بصحبته تميض يراها أن عىل النار يف بمالبسها يُلقي أن عليه أهوَن كان
الصغريُ هذا أبرص أن بعد هربت. ثم طفلها، أنجبَت حتى الَوْضع هذا َلت تحمَّ جذَّابًا. يراه
من هاربة وفرَّت ذراَعيها، بني رضيَعها ت ضمَّ ثم فراشها، من نهضت بيوَمني، النور
تمكنت حتى لها سنًدا كانت جيبها يف وضعتها قد كانت التي القليلة املجوهرات املنزل.
تركته الذي اليوم من أخباره، تسمع ولم تَره، فلم زوجها، أما صغري. متجٍر تأسيس من
من علمت حني مرة، ألول ليفنوورث هوراشيو تُقابل أن قبل أسبوَعني نحو وحتى فيه
حبٍّا ليفنوورث هوراشيو أحبت أنها مع ولكن حرة؛ أصبحت ثَمَّ ومن مات. أنه الصحف
السنة بتلك وملوثة ملطَّخة األبد إىل ستظل بأنها شعرت منه. الزواج يف ترغب لم ا، جمٍّ
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منه تتزوج أن عىل تُوافق ولم إقناعها. يف ينجح ولم وإهانة. ذلٍّ يف قضتها التي البغيضة
طلِبه من ذلك نحو أو شهر بعد طفلها، وفاة بعد إال التعيسة حياتها من تبقى ما وتهبَه
السهم لكن والحنان، الرعاية وكل الرتف بمظاهر وأحاطها نيويورك، إىل بها جاء يَدها.
فارقت األخرية، أنفاسه صغريها فيه لفظ الذي اليوم من سنتني فبعد عميًقا؛ نفذ قد كان
الرجَل يَُعد ولم ليفنوورث؛ هوراشيو حياة يف صدمة أكرب تلك كانت الحياة. أيًضا هي
أبًدا يتعاَف لم قصرية، مدٍة بعد كنفه يف وإلينور ماري دخول ورغم أبًدا. ثانية مرًة نفَسه
ثروة يصنع أن طموحه وَغريَّ معبوَده، املال أصبح قلبه. أصاب الذي القديم االنكسار من
أنه يُثبت ظل واحًدا دليًال لكنَّ الحياة. يف نظره وجهات جميع بعده من ويرتكها عظيمة
عىل إنجليزي» «رجل كلمة تُنطق أن يحتمُل يكن لم أنه وهو أبًدا، شباِبه زوجة ينَس لم

مسامعه.»
السيد زوجة تبدو كانت كيف تتذكَّر «هل سألته: ألنرصف. ونهضُت فييل، ف توقَّ

يل؟» تصَفها أن أيمكنك ليفنوورث؟
ولم للغاية؛ شقراءَ سيدًة «كانت الفور: عىل أجاب لكنه طلبي، من قليًال مندهًشا بدا
بُنيٍّا، شعرها كان آرس. سحٌر وتعبريِه وجهها لقسماِت كان ولكن الجمال، مفرطَة تكن

«… رماديتنَي وعيناها
كثريًا؟» «ومتباعدتنَي

صورتها؟» رأيت هل عَرفت؟ «كيف وقال: اندهاًشا. أكثَر بدا لكنه إيجابًا، برأسه أومأ
السؤال. ذلك عن أُجب لم

السيد ابن ِفريد إىل جيبي يف أحمله كنت بخطاٍب نفيس ذكَّرُت األسفل، إىل طريقي ويف
عىل له أتركه أن من الليلة تلك يف إليه إليصاله ضمانًا أكثَر طريقًة أعرف لم وألني، فييل،
الجهة يف املنزل هذا يف موقعها كان التي الغرفة، تلك باب إىل اتجهُت املكتبة، منضدة
إىل ونظرت فتحتُه الباب، طرقُت ملَّا جوابًا أتلقَّ لم وإذ االستقبال، ُغَرف من الخلفية

الداخل.
وعىل املدفأة، موقد يف مشتعلة مبهجة ناٌر ثَمة كانت لكن مضاءة، غريَ الغرفة كانت
ما لكن، فييل. السيدة ظننتها وهلٍة وألول املدفأة، عىل بجسدها تميل سيدًة ملحُت وهجها
كانت التي املرأة ألن خطئي؛ يل تبنيَّ حتى االسم، بذلك وخاطبتها األمام إىل تقدمُت إن
أبعاد له جسٌد َف تكشَّ صوتي، إثر عىل نهضت إذ ولكن، فحسب، الرد عن تمتنع لم أمامي

رشيكي. لزوجة الرقيق الصغريَ الجسَد يكون أن إمكانية أي بدََّدت رائعة
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يف شيئًا لكنَّ الغرفة، سأغادر وكنت عذًرا»؛ أستميحِك أخطأت. أنني يل «يتبنيَّ قلت:
سألت: ليفنوورث، ماري أنها معتقًدا ثم، منَعني، أمامي السيدة لتلك العام املسلك

ليفنوورث؟» اآلنسة هي أمامي تقف َمن «هل
يف تشكَّكت ولوهلٍة يسقط، بلطٍف املرفوع والرأس يرتاخى، الرائع الجسد أن بدا
وسمعُت ناعم، صوٌت وتحدَّث مهٍل، عىل والرأس الجسم اعتدل ثم ظني. يف ا محقٍّ كوني
ماري، ليست … لها مواجًها وأصبحت مرسًعا، فتقدمُت «أجل»، يهمس ناعًما صوتًا
التي املرأة إلينور، بل … املرتجفتنَي القرمزيتنَي، وشفتَيها املتوترة، املحدقة، بنظرتها
مقتنًعا كنُت التي املرأة لحظة، أول منذ نفيس عىل استحوذت قد منها نظرة أوهن كانت

زوجها! هالك إىل أسعى اللحظة، تلك حتى بأنني،
الوراء، إىل ببطءٍ متعثًرا أُخفيَها. أو أتحمَلها أن أقَو فلم للغاية؛ عظيمًة املفاجأة كانت
الهروب يف بالرغبة إال أشعر لم ثم عمها؛ ابنُة أنها أعتقد كنُت أنني عن بيشء تمتمت
صدر وعندئٍذ فالتفت، الحاليَّة، املزاجية حالتي يف مقابلتها عىل أجرؤ لم َمن حرضة من

وسمعت: أخرى مرًة والَحنون البهي، صوتها
التي هي اآلن فالصدفة ريموند، سيد يا شيئًا، تقول أن دون من تُغادرني «لن
كثريًا أذهلك «هل قالت: متمهلة، بخطواٍت أتقدَّم كنت بينما ثم، كذلك؟» أليس جمعتنا،

هنا؟» وجودي
تُبارحي لم وأنِك مريضة؛ أنِك سمعت … ع أتوقَّ لم … أعرف «ال املتقطع: ردي كان

أصدقائك.» رؤية يف رغبٌة لديِك يكن لم وأنه مكانِك؛
السيدة مع الليلة ألقَيض وجئُت اآلن، أفضَل أصبحت لكني مريضة؛ «كنُت قالت:

ذلك.» من أكثر األربعة غرفتي جدران يف التحديَق أطيق أُعد لم ألني فييل؛
الرضوري من أنه تظنُّ وكأنها باألحرى ولكن الحزن، إلبداء محاولٍة أيِّ دون هذا قيل

فيه. كانت الذي املكان يف وجودها يُربِّر عذًرا لنفسها تجد أن
املنزل فذلك الوقت. طوال هنا تَظيلِّ أن يجب ذلك. فعلِت ألنِك سعيٌد «أنا قلت:
أنِك نشعر أن جميًعا يُحزننا بِك. الئًقا مكانًا ليس إلينور، آنسة يا واملنعزل، املوحش

الوقت.» هذا يف منعزلٌة
يل. مكاٍن أفضُل هو فيه أنا الذي املكان بالحزن. أحٍد أيُّ يشعر أن أود «ال ردَّت:
سوف عيني. يف الرباءِة ِسوى الربيئتان عيناها ترى ال هناك طفلٌة ثَمة تماًما. وحدي ولست
ثم الوضع.» َل أتحمَّ أن فبإمكاني بشأني؛ يقلقون أصدقائي تدَع ال القنوط. من تحفظني
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يجري ما أجهل أني وهو ا؛ حقٍّ أعصابي يُثري فقط واحٌد يشءٌ «ثمة أخفض: بنربٍة قالت،
ماري عن بيشءٍ تُخربني ألن يقتلني. ب الرتقُّ لكن الحزن، أتحمل أن بوسعي البيت. يف
معرفٍة عىل ليست ولكنها طيبة، سيدة فهي فييل؛ السيدة أسأل أن يمكنني ال والبيت؟
وتلومني متعنِّتة، تظنُّني وهي بيننا. الجفوة عن شيئًا تعرف وال بي، أو بماري حقيقيٍة
ارتجف «… تعرف أنت بيدي. ليس األمر أن تعرف لكنك محنتها. يف عمي ابنة تركُت ألني

تُكمل. ولم صوتها،
فسأُطلُعِك يشء أيُّ علمي إىل يَنُْم إن لكن بالكثري؛ أخربِك أن يمكنني «ال بالرد: أرسعُت

معرفته؟» يف ترغبني بعينه أمٌر ثمة هل بالتأكيد. عليه
ومتماسكة.» و… بخري، كانت إن ماري؛ حال «أجل،

أقول أن بوسعي ليس إنه أقول أن يؤسفني لكن جيدة؛ بصحة عمِك «ابنة أجبتها:
كثريًا.» بشأنِك قلقٌة فهي متماسكة. إنها

إذن؟» كثريًا، «أتراها
هناك أكون وبالرضورة للطباعة، عمِك كتاب إعداد يف هارويل السيد أساعد «إنني

الوقت.» معظم
طفيفة. ذعٍر بنربة الكلمات أَتَت عمي!» «كتاب

و…» للعالم، يخرج أن األفضل من أنه ُرئَِي ليفنوورث. آنسة يا «أجل،
باملهمة؟» كلََّفتك التي هي «وماري

«أجل.»
أن لها «كيف قالت: األمر. هذا سبَّبه الذي الذعر من التملُّص عىل تقَو لم وكأنها بدا

هذا؟!» تفعل أن لها كيف إلهي، يا هذا؟ تفعل
أن عىل تعلمني، كما ا، جدٍّ حريًصا كان عمها. رغبات تُلبِّي بذلك أنها تعترب «هي

يوليو.» شهر بحلول الكتاب ينَرش
أن من خشيَْت وكأنها ثم، هذا.» أحتمل ال ذكره! عىل تأِت «ال قائلًة: قاطَعتني
ال ذلك، «ومع وقالت: صوتها فأخفَضت املفاجئة، بمقاطعتها مشاعري جرحت قد تكون
جديًرا عمًال سيصبح فمعك منك. أكثر املهمة هذه تولِّيه يُسعدني آخر شخٍص أي أعرف
رجٌل يلمسه أن أُطيق أن بوسعي يكن لم إلهي، يا … غريب رجل لكْن والتقدير؛ باالحرتام

غريب.»
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«أردُت وتمتمت: نفسها، ِزماَم استعاَدت لكنها القديم؛ ذعرها إىل رسيًعا تَهوي كانت
أن «أودُّ وتابعت: مواجهتي. يف تُصبح حتى تحرَكت ثم أعرف»، آه، يشء؛ عن أسألك أن
و… أنفُسهم هم الخدم قبل؛ من كان كما حاله عىل املنزل يف يشء كل كان إن أستفرس

األخرى؟» واألمور
آخر.» تغيري بأي علٌم لديَّ ليس هناك؛ داريل «السيدة

املنزل؟» مغادرة عن ماري تتحدث «أال
ذلك.» أظن «ال

ل تحمُّ عىل ليُعينَها داريل السيدة بخالف آخر شخٌص زائرون؟ أيأتيها «لكن
وحدتها؟»

ثباتي. عىل أحافظ حتى نفيس وجاهدُت ذلك، سيستتبع ماذا أعرف كنت
قليلون.» «أجل، أجبت:

مختلفة! كانت وكم منخفضة، صوتها نربة كانت كم هم؟» َمن تذكر أن «أتُمانع
و…» و… مارتن، اآلنسة جيلربت، السيدة فييل، السيدة ال. «بالطبع

«أكمل.» هامس: بصوٍت قاَلت
كالفرينج.» اسمه «سيٌد

هل واضح. حرٍج يف االسَم «نطقَت جانبي: من العصيب التوتر من لحظٍة بعد قاَلت،
السبب؟» أعرف أن بإمكاني

التي القديمة النظرُة وتعتليه ا، جدٍّ شاحبًا كان وجهها. إىل عينيَّ رفعُت مذهوًال،
برصي. غضضُت الحال ويف مكظوًما. هدوءًا تعكس كانَت والتي جيًدا تذكَّرتها

خاصًة.» أنا صدَمتني التي به املحيطة املالبسات بعَض ثمة ألن «ملاذا؟ قلت:
ذلك؟» «كيف سأَلت:

«… كان قصرية مدة ومنذ كالفرينج؛ باسم كان اليوم اسَمني. ينتحُل أنه «يبدو
«أكمل.»
«روبنز.»

عىل ينطوي كان حفيٍف، صوَت ُمصِدًرا باملدفأة املحيطة باألرضية فستانها احتكَّ
إنسانًا كانت لو كما تعبرٍي أي إىل يفتقر كان تحدثَت عندما صوتها لكن وحشة؛ صوت

آليٍّا.
ماري؟» لزيارة اسمه، من متأكد غري أنك يبدو الذي الشخص، هذا جاء مرًة «كم
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واحدة.» «مرًة
ذلك؟» كان «متى
املاضية.» «الليلَة

طويلة؟» مدًة بقي «هل
تقديري.» حسب دقيقة، عرشين «نحو
أخرى؟» مرة سيأتي أنه تظن «وهل

«ال.»
«ملاذا؟»

البالد.» غادر «لقد
أنني، يف أشك ولكني وجهي، تتفحصان عينَيها أن وشعرُت صمت، لحظُة ذلك أعقَب
يف ألعىل برصي سأرفع كنت برصاصات، محشوٍّا مسدًسا تحمل أنها عَرفت كنت لو حتى

اللحظة. تلك
فيها، رأيتك التي األخرية املرة ريموند، «سيد متغرية: صوت بنربة أخريًا، علََّقت
أن يف أرغب أكن لم العالم. أمام السابقة مكانتي أستعيَد حتى جهًدا ستبذل أنك أخربتَني
بأن إذن، قليًال، تُسعدني أن يمكنك أَال اآلن. ذلك تفعل أن يف أرغب وال حينَها؛ ذلك تفعل

منها؟» ميئوٍس مهمٍة عن ستتخىلَّ أو تخلَّيَت قد أنك يل تُؤكد
أصبح أن يحزنني ما بقدر عنها. أتخىلَّ أن يمكنني ال مستحيل. «هذا بتوكيد: أجبُت
دمُت ما إنصافِك أمِل عن أتخىلَّ أن أبًدا يمكن ال أنني تعريف أن األفضل من لِك، ألٍم مصدَر

حيٍّا.»
يف أراه أن الوصف يفوق بشكٍل مؤثًرا كان يائس استعطاٍف من كنوٍع يَدها مدَّت

موقفي. عىل ا ُمرصٍّ كنُت لكني رسيًعا. التضاؤل يف اآلخذ النار وهج
تخاذٍل بأي إذا، ضمريي أواجه أو العالم أواجه أن أبًدا بمقدوري يكون «لن قلت:
تستحقه.» ال مخٍز موقٍف من امرأًة وأنقذ الخطأ، أُقوِّم بأن الرفيع الرشف ضيعُت مني،
وقلت: إليها أقرَب خطوًة خطوُت قيل، ما عىل تردَّ أن املحتمل غري من أن رأيت ملَّا ثم،
رسالٌة توجد أال ليفنوورث؟ آنسة يا بِك، الرأفة من القليل نفيس من أُريَك أن يمكنني «أال

يتحقق؟» تَريْه أن يُسعدِك قد ٌف ترصُّ أو إيصالها، يف ترغبني
تُلبيَه.» أن رفضَت وأنت واحد، طلٍب سوى لديَّ ليس «ال، قالت: تفكر. حتى توقفت

اإلطالق.» عىل شخصية غري «لدوافع قائًال: اندفعت
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«ومع أردَفت: الرد، أستطيع أن قبل ثم، ذلك»، تظن «أنت وقالت: ببطءٍ. رأسها هزت
تذكرته.» صغريًا معروًفا إيلَّ تُسدَي أن أودُّ ذلك،

املعروف؟» ذلك «ما
حاٍل بأي رضوريٍّا وجودي كان أو … أو هانا، عىل ُعثر إن يشء؛ أي ظهر إذا «أنه

«. يَحلُّ عندما األسوأ عىل محالة ال ستُطلعني أنك عني. ذلك تُخفَي فلن األحوال، من
ذلك.» «سأفعل

هنا.» تجدك أن تتمنى ولن ستعود، فييل السيدة سعيدة. ليلة لك أتمنى «واآلن،
«أجل.» قلت:

صدَمتني حتى األسود ثوبها عىل اللهب وميض أراقب وقفت بل أنرصف، لم ذلك ومع
متجًها فاستدرُت غًدا، أُنجزها أن عيلَّ كان التي واملهمة كالفرينج فكرُة قلبي يف بربوٍد
وميض عجبًا، ورائي. نظرًة وألقيت الباب، عتبة عند مجدًدا توقفت لكنني الباب. ناحية
الجسد ذلك للعجب، يا واملحتشدة! املتجمعة الظالل إلهي، يا التضاؤل! يف اآلخذ اللهب
لو كما أراه أخرى؛ مرًة ذلك كلَّ أرى املختفي! ووجهه املقبوضة بيده طها، يتوسَّ املتخاذل
عىل مشيتي يف أُرسع بالغاز، املضاءة الشوارع وهج ويف الظالم، يهبط ثم حلٍم؛ يف كان

املوحش. بيتي إىل وحزينًا، وحيًدا الطريق،
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أعظَم األمل يصبح حيث ذلك يكون ما وأكثر متوقًعا، كان الذي يخيب ما وكثريًا
قويٍّا. منه واليأس واهيًا فيه األمل كان ما يتحقق ما وغالبًا قوًة، يكون ما

حافظ] عباس [ترجمة بالخواتيم» «العربة مرسحية

أجد حتى واحدة، حقيقٍة من التثبُِّت سوى أنتظر ال أنني جرايس السيد أخربت عندما
أن فرضية َدْحض أو إثبات إىل أُْلِمح كنت ظ، تحفُّ بال يَديْه بني القضية أضَع ألن ُمسوًِّغا

املايض. الصيَف ليفنوورث إلينور مع نفِسه املنتجع يف نزيًال كان كالفرينج هنري
لفندق الزائرين سجل يََديَّ وبني التايل اليوم صباح يف نفيس وجدُت عندما لذلك،
لكن صربي. نفاد أَكبَح أن إرادتي من جهٍد بأقىص استطعُت «ر…» منتجع يف يونيون
نصف من أقلَّ بعد مكتوبًا اسمه، وجدُت تقريبًا الفور فعىل طويًال. يَُدم لم التشويق
تأكَدت عندما مشاعري كانت ما وأيٍّا أَخويه، وابنتَي ليفنوورث السيد اسم من صفحة
املعضلة حل إىل يؤدي قد خيٍط طَرُف بحوزتي كان أنه حقيقُة يل تبيَّنَت ظنوني، بذلك

عيلَّ. ُفرضت قد كانت التي املفزعة
جرايس، السيد به وَعدني الذي الرجل إىل برسالٍة وبعثُت الربقيات، مكتب إىل أرسعت
السيد منزل فقصدت الثالثة، الساعة قبل معي يكون أن يستطيع لن بأنه يُفيد ا ردٍّ وتلقيُت
دام حواٍر وأثناء باملنزل، وجدتُه «ر…» يف يقطن كان الذي لدينا، املوكلني أحد مونيل،
قلبي كان بينما يقوله، بما ومهتمٌّ البال مرتاُح بأنني التظاُهر عذاب من عانيُت ساعتنَي،
حينئٍذ. يَديَّ بني كان الذي العمل بإثارة مضطرًما عقيل وكان األوىل أمله بخيبِة مثقًال
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القطار. دخل أن بمجرد املحطة إىل وصلت
تختلف بأكملها هيئته نَِشًطا، شابٍّا وكان «ر…» محطة يف واحد راكٍب سوى ينزل لم
أن الحال يف ذهني يف استقرَّ أنه لدرجة «كيو» العميل عن يل أُعطي الذي الوصف عن
اقرتَب عندما محبًطا، أستدير وكنت عنه، أبحث كنُت الذي الرجَل هو يكون أن يمكن ال
أحمل أن أستطع لم حينئٍذ وحتى «؟» هو واحد رمٌز عليها مكتوبًا بطاقًة وسلَّمني مني،
إمرة تحت يعملون كانوا الذين العمالء، أكثُر هو أمامي كان الذي أن تصديق عىل نفيس
يف يتألألُ مبهًجا وملعانًا حماًسا، ورأيت عينَيْه، ملحُت حتى وتفوًقا، َدهاءً جرايس، السيد

وقلت: رًضا، بإيماءِة انحناءته عىل ورددُت كلُّها، شكوكي فتبدََّدت أعماقهما
ذلك.» يعجبني بموعدك. ا جدٍّ ملتزٌم «أنت

فالدقة إرضاؤك. سيدي، يا «يُسعدني، وقال: أخرى. ورسيعة قصرية، بإيماءٍة أجابني
أوامرك، ما لكن يُمارسها. أن االرتقاء إىل يتطلَّع رجٍل عىل يسهل فضيلٌة هي املواعيد يف
لنُضيِّعه.» لدينا وقَت وال دقائق؛ عرش غضون يف جنوبًا املتجه القطار سيتحرَّك سيدي؟ يا

به؟» شأننا وما جنوبًا؟ املتجه «القطار
ٍة معربِّ بطريقٍة غامًزا براون» السيد سيدي. يا تستقلَّه، أن يف ترغب قد أنك «ظننت
يرجع األمر لكن قادًما. يراني عندما للبيت سفره حقيبة دائًما «يُرسل لالسم نطقه عند

بيشء.» متشبثًا لست إليك؛
الظروف.» هذه ظل يف يشءٍ أنسَب أفعل أن «أرغب

جادًة كانت ثالثة ماكرًة إيماءًة أومأ ثم يمكن.» ما بأرسع البيت، إىل ُعد «إذن
فيه. مباَلغ بشكٍل وحاسمة

وأنك أوًال؛ إيلَّ معلوماٍت من لديك بما ستأتي أنك تفهم أن فعليك تركتك، «إذا قلت:
حتى ا رسٍّ األمر تُبقي وأن الحايل؛ الوقت يف آخر شخٍص أي لحساب وليس لحسابي، تعمل

الكالم.» حرية أمنَحك
آند سميث لحساب أعمل ال ورشكاه براون لحساب أعمل عندما سيدي. «معلوم،

ذلك.» يف تثَق أن بإمكانك جونز.
تعليماتي.» إليك إذن، «عظيم

وألقى االنتظار قاعة إىل أرسع ثم االهتمام، من بقدٍر له سلمتُها التي الورقة إىل نظر
بنزيف أُصبت لحادٍث: تعرضت حالة يف «حتى منخفض: بصوٍت قائًال املدفأة، يف بها

القبيل.» هذا من يشء أي أو داخيل،
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«… «لكن
يستخدم أن إىل شخص أي يحتاج ال سيدي. يا ذاكرة، لديَّ أنىس. لن تقلق؛ ال «أوه،

معي.» وورقة قلًما
ونمط تلك بهيئته شخٍص من املرء عها يتوقَّ قد ورسيعة، خاطفة ضحكٌة منه انطلَقت
وسار انحنى، ثم أكثر»، أو يوٍم خالل مني أخباًرا ستسمع األرجح «عىل وأضاف: حديثه،
الغرب. من مرسًعا قادًما املحطة إىل القطار دخول وقت نفس يف الشارع يف وخفٍة بنشاٍط

ييل: ما «كيو» العميل إىل تعليماتي كانت

املايض. العام «ر…» إىل اآلنستان وصَلت َمن، صحبِة ويف يوم، أيِّ يف يعرف أن (١)
تاريخ وكذلك غالبًا. يُالحظان كانتا َمن وبرفقة هناك، وجودهما أثناء تحركاتهما وماهية

ذلك. إىل وما عاداتهما، عن معلومات من جمعه يمكن وما مغادرتهما،
املحتمل والصديق اآلخر النزيل كالفرينج، هنري بالسيد يتعلق فيما نفُسه واألمر (٢)

املذكورتنَي. للسيدتنَي
امليثودية، الطائفة من قس، التالية: املواصفاُت عليه تنطبق الذي الشخص اسم (٣)
يعيش كان ١٨٧٥ عام من يوليو ويف ذلك، من مقاربة مدٍة يف أو املايض ديسمرب يف تُويفِّ

«ر…» عن ميًال عرشين من أكثَر تبعد ال بلدٍة يف
خدمة يف يعمل الوقت ذلك يف كان لشخٍص الحايلُّ اإلقامة ومكان اسم كذلك (٤)

أعاله. املذكور الشخص

حالة يف األمور تلك عن واٍف تَحرٍّ إلجراء الالزمة الزمنية املدة أمضيُت أنني زعمت إن
تبُد لم لألسف. أملكه ال ِمزاجيٍّ اتزاٍن عىل تقديًرا نفيس أمنح بذلك فإنني مقبولة، ِمزاجية
التايل: الخطاَب وتَسلُّمي «ر…» من عودتي تخلَّال اللذان اليومان كان مثلما طويلًة األيام

سيدي،
مكونًة املجموعة كانت .١٨٧٥ يوليو ٣ يف «ر…» إىل املذكورون األشخاص وصل
ثالثَة هما عمُّ بقي هانا. تُدعى وفتاة وعمهما، السيدتني، أشخاص؛ أربعة من
شوهدت أسبوعني، غاب ماساتشوستس. يف قصرية جولة يف غادر ثم أيام،
إىل ليس ولكن بيننا، إليه املشار السيد مع بآخَر أو بشكٍل السيدتان خاللهما
الرجل ذلك وغادر تعليق، أيَّ يسرتعي أو والقال القيل يُثري قد الذي الحدِّ
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عن أما يوليو. ١٩ يوَم ذلك ووافق عمهما. عودة من يومني بعد فجأًة، «ر…»
نزهات، يف دائًما تُشاَهدان كانتا ما. نوًعا اجتماعيتنَي فكانتا السيدتني، عادات
فكانت إي أما أكثر. محبوبة إم كانت الرقص. قاعة ويف ذلك، إىل وما وجوالت،
حتى ويُذَْكر امِلزاج. متقلبَة كانت إقامتها، من األخرية األيام وقرب جادَّة، تُعترب
بآخر. أو بشكٍل تتجنَّبها كانت عمها ابنة وأن دائًما، غريبًا كان سلوكها أن اآلن
سيدٍة أجمَل كانت أنها الفندق يف موجودًة تزال ال فتاٌة ترى ذلك، ومع
والخادمة والسيدتان، العم، غادر الرأي. لهذا واضح سبب ال األرض. وجه عىل

.١٨٧٥ أغسطس ٧ يف نيويورك، إىل هني متوجِّ «ر…»
صحبة يف ،١٨٧٥ يوليو ٦ يوم «ر…» يف الفندق إىل يس إتش وصل (٢)
بعد يوليو، ١٩ يف وغادر أعاله. املذكورين صديَقي وحَرمه، فاندرفورت السيد
باعتباره األذهان يف بقي قليلة. معلومات عنه ُعِرَفت الوصول. يوم من أسبوعني

يشء. كل وهذا إل فتاتي برفقة كان الذي الوسيم الرجَل
عن ميًال عرش سبعة أو عرش ستة نحو تبعد صغرية، بلدة «ف…» (٣)
ذلك بعد تُويفِّ رجًال امليثودي ها قسُّ كان املايض العام من يوليو ويف «ر…»

العام. هذا من يناير ٧ الوفاة تاريخ ستيبنز. صامويل اسمه الحني،
تيموثي هو الوقت ذلك يف لحسابيسيس يعمل كان الذي الرجل اسم (٤)
استدعى إذا رؤيته ويمكن يومني. منذ … ف إىل عاد لكنه متغيِّبًا، كان كوك.

األمر.

وبرًضا؛ مباِغتة بمفاجأٍة لشعوري النقطة، هذه عند عاٍل بصوٍت ِصحُت ها!» «آه،
التايل: الرد وكتبت جلست ثم عملنا!» يف إليه نستند يشء لدينا «اآلن

تزوجا إل وإي يس إتش أن سيُثبُت دليل أي وكذلك بالتأكيد. مطلوب يس تي
املاضينَي. أغسطس أو يوليو شهر من يوٍم أي يف إس السيد منزل يف

التالية: الربقية وصلت التايل اليوم صباح يف

بعد الثانية الساعة يف معك سيكون الزواج. مراسم يذكر الطريق. يف يس تي
الظهر.
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ألقدم هنا «أنا أخربتُه: جرايس. السيد أمام وقفت نفِسه، اليوم من الثالثة الساعة يف
تقريري.»

املعصوبة أصابعه أطراف إىل مرة ألول ونظر وجهه، عىل عابرة ابتسامة بريُق بدا
جاهز.» «أنا وقال: أفادها. أنه بد ال اللطف من بيشءٍ

لقاء أول يف إليه لنا توصَّ الذي االستنتاج تذكر هل جرايس، «سيد قائًال: حديثي بدأُت
املنزل؟» هذا يف لنا

إليه.» أنت توصلَت الذي االستنتاج «أتذكر
إذن. إليه، أنا توصلُت الذي االستنتاج حسنًا، «حسنًا، الحدَّة: من بيشء ذلك، أقررُت
له تُِكن ليفنوورث إلينور كانت الذي الرجل نكتشف أن استطعنا إذا أنه ييل: ما كان

عمها.» قتل الذي الرجل فسنكتشف واحرتام، حبٍّ مشاعَر
هذا؟» فعلَت أنك تتصور «وهل

«أجل.»
أكمل.» جيد؛ ذلك «حسنًا! وقال: وجهي. إىل أقرب نظرًة عيناه اختلَست

االشتباه، من ليفنوورث إلينور ساحة تربئة بمهمة اضطلعت «عندما قائًال: تابعُت
أيُّ لدي يكن لم لكن حبيبها؛ الشخص هذا أن يتبني قد أنه مفاده َحْدٌس بداخيل كان

زوجها.» أنه سيتبني أنه فكرة
السقف. إىل ينظر وهو كالربق جرايس السيد عينا التمَعت

«ماذا!» م: بتجهُّ هتف
السيد فِصلُة زوجها. نفُسه هو ليفنوورث إلينور حبيب «إن مسامعه: عىل كررُت

ذلك.» عن تقلُّ ال بها كالفرينج
اكتشفت «كيف استياء: أو أمل خيبَة إما تُظهر كانت فظَّة بلهجٍة جرايس، السيد سأل

ذلك؟»
ما ولكن معني، بأمر ا ُملمٍّ رصُت كيف ليس السؤال ذلك. ذكر يف وقتًا أستغرق «لن
حياة عن جمعته الذي التايل األحداث موجز عىل نظرة ألقيَت إذا بخصوصه. صحتَه أؤكد
وأخذت ورقة عينيه أمام رفعُت ثم كذلك.» أنه معي ستتفق أنك أظن الشخصني، هذين

ييل: كما محتوياتها أقرأ
نفِسه، العام من يوليو ١٩ وحتى ،١٨٧٥ يوليو ٦ يوم من اعتباًرا األسبوعني «خالل
الفندق يف نزيَلني نيويورك، من ليفنوورث، وإلينور لندن، من كالفرينج، آر هنري كان

نيويورك. «ر…» يف يونيون لفندق الزائرين سجلِّ يف مثبَتة حقيقة تلك نفسه.
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ثمة كان أنه املعروف من بل نفِسه، الفندق يف نزيَلني كانا أنهما عىل األمر يقترص لم
«ر…» يف اآلن حتى العاملون الخدم أثبتَها حقيقة تلك بآخر. أو بشكٍل بينهما تواصٌل

الوقت. ذلك يف الفندق يف وكانوا
لو للنظر الفتًا يُعد ال قد حدٌث وهذا فجأة، «ر…» كالفرينج السيد غادر يوليو. ١٩
أزواًجا، بصفتهم لإلنجليز الشديدة كراهيته الجميُع يعرف الذي ليفنوورث، السيد يكن لم

رحلة. من عاد قد
امليثودي القس ستيبنز، السيد استقبال صالة يف كالفرينج السيد شوهد يوليو. ٣٠
الجمال. رائعة بفتاٍة تزوج حيث «ر…» عن ميًال عرش ستَة تبعد بلدة وهي «ف…» يف
من واستُدِعَي ستيبنز، السيد لحساب يعمل كان رجل كوك، تيموثي أثبتَها حقيقة تلك

زواج. عقد أنها يُفرتَض ورقة عىل ويُوقع الزواج مراسم عىل ليشهد الحديقة
أثبَتَتها حقيقة تلك ليفربول. إىل متجهة باخرًة كالفرينج السيد استقلَّ يوليو. ٣١

اليوم. ذلك يف الصادرة الصحف
عىل مسيطرًة وكانت نيويورك، يف عمها منزل يف ليفنوورث إلينور كانت سبتمرب.
الذين الخدُم أثبتها حقيقة االنشغال. عليها وبدا شاحبًا كان وجهها لكن كالعادة، نفسها
الواليات من الربيدية الرسائل يرتقب لندن، يف كالفرينج السيد كان خدمتها. يف كانوا
وهي سيدة. لقدوم وجه، أكمل عىل غرفة هيأ خطاب. أي ى يتلقَّ ال لكنه ف، بتلهُّ املتحدة

لندن. من الرسية املراَسالُت أثبتَتها حقيقة
مطلًقا. زواجها خرب يُذَْع لم عمها. منزل يف تزال ال كانت إلينور اآلنسة نوفمرب.
للسيدة ُهيئت التي والغرفة االضطراب؛ عالمات عليه تبدو لندن؛ يف كان كالفرينج والسيد

أعاله. املصدُر أثبتَها حقيقة وهي مغلقة.
بفندق غرفة يف أقام أمريكا، إىل كالفرينج السيد عاد بعدما .١٨٧٦ يناير ١٧

نيويورك. هوفمان،
يشتكي كالفرينج، هنري باسم ًعا موقَّ خطابًا ليفنوورث السيد تلقى مارس. ٢ أو ١
بظالله ألقى حدث وهو شقيَقيه. ابنتي إحدى من سيئة معاملٍة ضحيَة كونه من فيه

الوقت. هذا يف العائلة عىل بوضوٍح
ليفنوورث السيد منزل باب عند سأل زائًفا اسًما منتحًال كالفرينج السيد مارس. ٤

توماس.» صحتَها أثبت حقيقة وهي ليفنوورث. إلينور اآلنسة عن
وقوع ليلَة كانت تلك مارس؟ من «الرابع قائًال: النقطة تلك عند جرايس السيد صاح

الجريمة.»

204



شك يتبعه تقرير

سوى يكن لم املساء ذلك زيارة يف أتى إنه قيل الذي روبنز روي يل السيد «أجل؛
كالفرينج.» السيد

تُخفيه ا رسٍّ ثمَة بأن معي، حوار يف ليفنوورث، ماري اآلنسة أقرت مارس. ١٩»
وعند املنزل. كالفرينج السيد دخل ملَّا طبيعته، عن تكشف أن وشك عىل وكانت العائلة،

أخرى.» مرة املوضوع فتح يف رغبتها بعدم َحت رصَّ انرصافه
تستخلُص الحقائق تلك «ومن قال: ثم ببطء. جانبًا الورقة جرايس السيد ى نحَّ

كالفرينج؟» السيد زوجة هي ليفنوورث إلينور اآلنسة أن استنتاج
«أجل.»

«… زوجته «وكونها
يدينه.» أن املرجح من أنه عرفت يشء أي تخفي أن الطبيعي من «سيكون

ُجرًما!» ارتكب قد نفَسه كالفرينج أن دوًما «تفرتض
«بالطبع.»

األخري!» االفرتاِض هذا إثباَت «وتعتزم
نُثبته.» أن «لنا» ى تبقَّ ما هو األخري االفرتاض «وهذا

لديك ليس «إذن وقال: ما. نوًعا الذاهلة جرايس السيد مالمح عىل غريب بريٌق التمع
كالفرينج؟» السيد ضد جديٌد دليٌل

به معرتٍَف غري زوًجا بكونه يتعلَّق فيما موقفه عن للتو، املذكورة الحقيقة أن «أعتقد
به.» يؤَخذ شيئًا كان فيه املشتبَه الطَرف من

ليفنوورث؟» السيد قتل من هو أنه عىل قطعي دليٌل يوجد أال «أقصد
«لكن وقلت: قطعيٍّا. يعتربه أن يمكن ما لديَّ يكن لم بأنه أعرتف بأن ملزًما كنُت
فحسُب، املحتمل من يكن لم أنه أُثبت أن كذلك ويمكنني دافع؛ وجود أُثبت أن بوسعي

الجريمة.» وقوع وقت املنزل يف كان أنه ح، املرجَّ من وإنما
يمكنك!» «آه، ذهوله: من ما نوًعا أفاق بعدما جرايس، السيد صاح

يف عَقبة ليفنوورث السيد وقف الشخصية. املصلحة وهو معتاًدا دافًعا كان «الدافع
طريقه.» من إزاحته يجب كان ثَمَّ ومن زوًجا؛ به إلينور اعرتاف طريق

ضعيف!» «دافٌع
ضعيفة.» القتل جرائم ارتكاب وراء الدوافع تكون «أحيانًا
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أن الروية من ا جدٍّ كبري قدٌر أثبت كذلك. يكن لم الجريمة هذه وراء الدافع «إن
للغاية فتاكة حتميٌة َمنشؤها ا، جدٍّ دة متعمَّ نيٌة إال تستفزَّها لم الناَر أطلقت التي الذراع

الجشع.» أو الحب من نابعة
«الجشع؟»

غني رجٍل هالك إىل أدَّت التي األسباب يف التفكري يف املرء يُفِرط أن أبًدا ينبغي «ال
البرشي.» الجنس لدى شيوًعا األكثر الشهوَة تلك االعتبار يف يأخذ أن دون

«… «ولكن
جريمة وقوع وقت املنزل يف كالفرينج السيد وجود عن لديك ما إىل اآلن «لنستِمع

القتل.»
كالفرينج السيد زيارة يخص فيما الخدم رئيس توماس به أخربني ما عليه قصصُت
الذي الوقت يف للمنزل مغادرته عىل دليٍل وجود وعدم الليلة، تلك يف إلينور اآلنسة ملقابلة

ذلك. يفعل أن فيه املفرتض من كان
قد مبارش، كدليٍل قيمة بال كونه مع تذكره. يجدر أمر «ذلك جرايس: قال ذلك عقب
ريموند، «سيد قائًال: أردف جديًة، أكثَر بنربٍة ثم، د.» ُمعضِّ كدليل عظيمة قيمٍة ذو أنه يَثبت

إضعافها؟» من بدًال ليفنوورث إلينور ضد القضية تدعم هذا بكل أنك مدرٌك أنت هل
املفاجئ. وفزعي اندهايش ظل يف بكلمة، أتفوَّه أن أستطع لم

هذَين إىل اإلساءة عىل وقادرة املبادئ؛ من ومجرَّدٌة وخبيثة، َكتومة، أنها أظهرَت «لقد
وزوجها.» عمها شديًدا، ارتباًطا بهما مرتبطة كانت اللذَين

هذا بني صادم تبايٍن وجوَد مدرًكا ومؤثرة»، قوية بلغٍة األمر عن تعرب «أنت قلت:
عنها. سلًفا تصورته ما وكل إلينور لشخصية الوصف

بينما ثم، القصة.» هذه من أنت استنتاجاتك من أكثر ذلك فعَل يل يُسوغ يشء «ال
القضية كانت «إن لنفسه: يقول وكأنه منخفض، بصوٍت تمتَم صمت، يف جالًسا كنت
املرأة بأنها امُلثْبَت االفرتاض هذا مع تضاعَفت َقتامتَها فإنَّ مىض، فيما ضدها قاتمًة

كالفرينج.» السيد من ا رسٍّ املتزوجة
وال تُصدق، ال أنت ذلك، «ومع مقاومة: دون أميل عن التخيلِّ عن عاجًزا اعرتضُت،
البشعة، الجريمة هذه بارتكاب مذنبٌة النبيلة الطلعة ذات إلينور أن تصدق، أن يمكنك

كذلك؟» أليس
إلينور أن أعتقد ذلك. حيال أظنه ما حاًال تعرف أن أيًضا يمكنك «نعم؛ : بتأنٍّ قال

بريئة.» امرأٌة ليفنوورث
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فقلت: السابق، كالمه من املغزى يف والشكِّ بإقراره الفرح بني متأرجًحا ِصحت
لنفعله؟» لنا ى يتبقَّ ماذا إذن، ذلك؟ «أتعتقد

غري افرتاضك أن نُثبت أن سوى يشء ال «عجبًا، هدوء: يف جرايس السيد أجاب
صائب.»
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والعرشون الخامس الفصل

تيموثيكوك

هذه. وإىل الصورة هذه إىل انظر
جربا] إبراهيم جربا [ترجمة «هملت» مرسحية

قال: مفاجئ، اندفاٍع يف ثم، ا.» جدٍّ صعبًا سيكون هذا أن «أشك فقال: بذهول. فيه حدقت
كوك؟» املدعوُّ الرجل ذلك «أين

«كيو».» العميل مع األسفل يف «إنه
يصعدا.» أن منهما اطلب بالرجلني؛ نلتِق دعنا حكيمة؛ خطوًة كانت «تلك

وناديتُهما. الباب إىل توجهُت
سؤالهما.» يف سرتغب بالطبع، أنك، «توقعت، أعود: وأنا قلت،

األشعث. وكوك «كيو» األنيق العميل الغرفة دخل أخرى لحظٍة غضون يف
هذا «آه، : املعربِّ وغري الغريب بأسلوبه األخري إىل انتباَهه ًها موجِّ جرايس، السيد قال
عليك يبدو حسنًا، كذلك؟ أليس املتوىف، ستيبنز السيد خدمة يف يعمل كان الذي الرجل هو

الحقيقة.» تقول أن بإمكانك أن
مطلًقا بالكذاب أوصف لم حال، أي عىل سيدي؛ يا عادًة، ذلك فعل عىل «أعتمد

أتذكر.» حسبما
قال: املقدمات، من املزيد دون من ثم ال.» بالطبع ال، «بالطبع اللطيف: املحقق أجاب

املايض؟» الصيف سيدك منزل يف ج تتزوَّ رأيتها التي للسيدة األول االسم كان «ماذا
سيدي.» يا سمعته، أنني أظن ال أعرف! كنت لو الربُّ «فليَْلعنِّي
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شكلها؟» تتذكر «لكنك
تعرفها» كنَت لو سيدي، يا الفتاة، شأن من التقليَل أقصد ال أمي. كانت لو «كما
جميلة كانت أنها هو أقصده «ما خاطفة. بنظرة يرمقني وهو الكلمات، تلك مضيًفا أرسَع

سنة.» مائة عشت لو حتى الجميل وجهها طلة أنىس أن أبًدا يمكنني وال ا، جدٍّ
تصفها؟» أن يمكنك «هل

لهما مثيل ال عينان لها وكان َمهيبة، هيئة ولها طويلة كانت السادة؛ أيها أدري، «ال
عاديٍّا رجًال حتى تجعل بطريقة تبتسم وكانت بياضها، يف لها مثيل ال ويٌد بريقهما، يف

أبًدا.» رآها قد يكن لم لو يتمنى مثيل
حشد؟» وسط عليها تتعرف أن يمكنك «هل
مكان.» أي يف عليها أتعرف أن «يمكنني

الزِّيجة.» هذه عن قوله بوسعك ما بكل أخربنا واآلن «عظيم؛
ما منذ ستيبنز السيد خدمة يف أعمل كنت كاآلتي. األمر كان السادة، أيها «حسنًا،
مرسًعا يميش رجًال رأيت الحديقة، يف أعزق كنت بينما األيام أحد صباح ويف العام، يُناهز
أنيًقا كان مظهره ألن تحديًدا؛ هو الحظته دخل. ثم بوابتنا إىل املؤدي الطريق اتجاه يف
أي يُشبه بذلك، يتعلق فيما يكن، لم ا، وحقٍّ «ف…» بلدة يف شخٍص أي عكس عىل ا، جدٍّ
أقلَّ بعد تأِت، لم لو ذلك يف كثريًا سأفكر كنُت ما لكن قبل؛ من رأيته قد كنت شخص
تريدان أنهما رأيت أيًضا. بوابتنا، عند توقفت سيدتان، تستقلها عربة دقائق، خمس من

املنزل.» ودخلتا فنزلتا أجلهما، من الحصان وأوقفت ذهبت لهذا العربة؛ من الخروج
وجهيهما؟» رأيت «هل

وشاحان.» يُغطيهما كان اللحظة. تلك يف ليس سيدي؛ «ال،
أكمل.» «حسنًا،

اسمي، يُنادي شخًصا سمعت عندما طويلة، مدًة العمل يف انهمكُت قد أكن «لم
وقال: إليه، ذهبُت إيل. يشري املدخل يف واقًفا ستيبنز السيد ورأيت ألعىل، برصي فرفعت
ذلك أفعل أن مني ُطِلب قد يكن لم االستقبال.» غرفة وادخل يديك اغسل تيم؛ يا «أريدك،
السيدة بطلعة ومأخوذًا مني، طلبه ما فعلُت لكنني الدهشة؛ فغمرتني مطلًقا، قبل من
أكن ولم مزعجة، جَلبة يف وتسببت باملقعد تعثرُت األنيق، الرجل مع تقف رأيتها التي
وزوجة»؛ «زوج يقول: ستيبنز السيد سمعت حتى يحدث، كان ماذا أو كنت أين أعرف

زواج.» مراسَم كان أراه كنُت ما أن ما نوًعا مثرية بطريقة يل فاتضح
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جرايس السيد فانتهز أنهكه، قد التذكر وكأن جبينه، يمسح حتى تيموثي توقف
ليُعلق: الفرصة

الوقت؟» هذا يف األخرى كانت أين إذن سيدتان؛ يوجد كان إنه «قلت
الجميلة بالسيدة مأخوذًا كنت إذ بها، كثريًا أُباِل لم لكنني سيدي؛ يا هناك، «كانت

مثيًال.» لها أَر لم أحد. أي إليها ينظر عندما بها تبتسم كانت التي وبالطريقة
بداخيل. ترسي رسيعة برجفٍة شعرت

عينيها؟» أو شعرها لون تتذكر أن يمكنك «هل
أعرفه.» ما كل وذلك داكنًا، يكن لم أنه شعور لدي كان سيدي؛ «ال،

صحيح؟» وجهها، تتذكر «لكنك
سيدي!» «أجل،

يف بعينه درٍج يف سأجدهما صورتنَي أُحرض أن مني طالبًا جرايس السيد يل همس
الرجل. علم دون الغرفة يف مختلفني مكانني يف وأضعهما مكتبه،

ذلك؟ كيف ولكن، اسمها. تتذكر ال إنك سابًقا «قلت حديثه: جرايس السيد واصل
الزواج؟» وثيقة عىل لتُوقع تُستدَع ألم

ولم بالتائه، أشبَه كنت ذلك؛ قول من شديٍد بخجٍل أشعر ولكنني سيدي؛ «أجل،
منه، تتزوج كانت الذي الشخَص هو كان كالفرينج السيد أن فقط وأتذكر الكثري، أسمع
هكذا، غبيٍّا أكن لم ليتني القبيل. هذا من شيئًا أو إلنر، آخَر شخًصا دعا شخًصا وأن

نفع.» أيَّ لك سيُجدي كان األمر أن لو سيدي، يا
الوثيقة.» عىل التوقيع عن «أخربنا جرايس: السيد قال

ستيبنز السيد مني طلب به. أُخربك أن يمكنني مما الكثري يوجد ال سيدي، «حسنًا،
املوضع؛ ذلك يف اسمي فكتبُت تجاهي، دفعها ورقة يف بعينه موضع يف اسمي أكتب أن

األمر.» يف ما كل وذلك
اسمك؟» كتبت عندما الورقة يف آخر اسٌم يوجد يكن «ألم

قد كانت التي األخرى، الفتاة تجاه ستيبنز السيد التفَت ْعت َوقَّ أن بعد سيدي. «ال،
«أجل»، فقالت: أيًضا؛ هي ع، توقِّ أن تمانع تكن لم إن وسألها اللحظة، تلك يف تقدَمت

َعت.» ووقَّ برسعة وأتت
حينها؟» وجهها تَر «ولم
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ستيبنز السيد رأيت وفقط وشاحها، أزاحت عندما يل مقابًال ظهرها كان سيدي؛ «ال،
ربما أنها أظنُّ جعلني ما وهو وجهه، عىل اإلعجاب من بنوٍع تنحني، وهي فيها يُحملق

بنفيس.» أَرها لم لكنني أيًضا؛ إليها التطلُّع تستحقُّ كانت
ذلك؟» بعد حدث ماذا «حسنًا،

آخر.» يشء أي أَر ولم متعثرٍة، بخطواٍت الغرفة من خرَجْت سيدي. يا أعرف «ال
السيدتان؟» غادرت عندما كنت «أين

عميل.» إىل عدُت قد كنت سيدي. يا الحديقة، «يف
معهما؟» الرجل كان هل إذن. «رأيتهما،

فعل وكذلك أتيتا، مثلما غادرتا كله. األمر يف الغريب الجزء كان ذلك سيدي؛ «ال،
ا عمَّ بيشءٍ أتفوََّه أالَّ وأخربني كنُت، حيث إىل ستيبنز السيد خرج قليلٍة دقائق وخالل هو؛

ا.» رسٍّ كان األمر ألن رأيته؛ قد
تكن ألم األمر؟ عن يشءٍ بأي علم الذي املنزل يف الوحيد الشخَص أنت كنَت «هل

املكان؟» يف سيدة أي توجد
الحياكة.» درس إىل ذهبت قد كانت ستيبنز فاآلنسة سيدي. «ال،

وعند جرايس، السيد شكوك عن واضٍح غري انطباٌع لديَّ كان الوقت هذا بحلول
التي واألخرى، املدفأة، فوق الرف عىل إلينور، صورة واحدة، وضعُت الصورتنَي ترتيب
كان املكتب. عىل واضٍح مكاٍن يف ملاري، عاديٍة غري بدرجة جيدة فوتوغرافية صورة كانت
وسألته وعدت الفرصة، فاغتنمت الغرفة، من الجزء لذلك ظهَره موليًا يزال ال كوك السيد

املوضوع. هذا عن به يُخربنا أن يمكنه ما كل ذلك كان إن
سيدي.» «أجل،

أن يُمكنك يشء يوجد أَال «إذن، «كيو»: العميل إىل ينظر وهو جرايس، السيد قال
حولك؟» تنظر أن أيمكنك قصته؟ عىل كوك السيد به تكافئ

املدفأة؛ رف جانب إىل الحائط يف املثبتة الخزانة ناحية واتجه «كيو»، العميل أومأ
ف توقَّ ثم الغرفة، وعرب فجأًة، انتفض حينها، طبيعي، فعٍل كردِّ بعينَيْه، كوك السيد وتبعه
صوتًا أصدر ثم هناك، وضعتها قد كنت التي إلينور صورة إىل ونظر املدفأة، رفِّ أمام
يقفز بقلبي شعرت مبتعًدا. وسار أخرى، مرًة إليها نظر ثم سعادة، أو رًضا عن ينمُّ خافتًا
عندما ظهري، أدرت أجزم، أنا بوسعي ليس أمل، أو خوف من بدافٍع مدفوًعا ثم، حلقي، إىل
هي؛ ها «عجبًا! الكلمات: هذه تبعته مفاجئ، بذهول شعوره عن يُنفس فجأًة سمعته
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صورَة يديه يف حامًال تجاهنا يُرسع رأيته استدرُت وعندما سادة»، يا صورتها، هي هذه
ماري.

بدوامٍة شاعًرا كنت وكذلك بشدة، مضطربًا كنت كثريًا. فوجئت قد كنت إن أعرف ال
هل لكن للغاية؛ مربكة كانت التي القديمة االستنتاجات يف ومشوًشا األفكار، من معينٍة

ا. جدٍّ جيًدا هيَّأني قد كان جرايس السيد فأسلوب ال. فوجئت؟
السيد من تزوَجت التي السيدة هي «أهذه ا: جدٍّ متشككٍة بنربٍة ق، املحقِّ صاح

مخطئًا.» أظنُّك الطيِّب؟ الرجل أيها كالفرينج،
السيدة، هي هذه مكان؟ أي يف عليها أتعرَف أن بوسعي إن أقل ألم «مخطئ؟ أجاب:
لم نهمة بنظرة كوك السيد عليها انكفأ ثم الرئيس.» زوجَة نفسها هي كانت وإن حتى

االحرتام. من تخُل
نفيس يف ستُثري كانت وخبيثٍة بطيئٍة بطريقٍة يل يغمز وهو جرايس، السيد تابع
إنها قلت كنت أنك لو الذهول. غاية يف «أنا أخرى: مزاجية حالة يف كنت لو جامًحا غضبًا

اندهشت.» كنت «َلما املدفأة رف عىل الصورة إىل مشريًا األخرى» السيدة هي
باسمها، تخربوني أن أتُمانعون … هذه أما مطلًقا؛ قبل من السيدة تلك أَر لم «هذه؟

سادة؟» يا
كالفرينج.» السيدة فاسمها صحيًحا، تقوله ما كان «إن

اسمه.» كان ذلك أجل، «كالفرينج؟
بعد؟» يشءٍ أيَّ تجد ألم موريس، الجمال. رائعة سيدٌة «وهي جرايس: قال

وزجاجة. كئوًسا «كيو» أحرض ذلك عىل ا ردٍّ
بتأنيِب شعر أنه أظن يرشب. بأن له تسمح مزاجيٍة حالٍة يف يكن لم كوك السيد لكن

قال: الصورة، إىل «كيو» ومن «كيو»، إىل الصورة من بناظَريْه منتقًال ألنه، ضمري؛
إنني يل قلَت أبًدا. نفيس أُسامح فلن بكالمي، السيدة هذه إىل أسأُت قد كنت «إن

«… خدْعتَني كنَت إن حقوقها؛ تنال أن عىل سأُساعدها
هناك السيد ذلك َسْل أخدعك. لم «أوه، الحادة: املقتضبة بطريقته «كيو»، قاطعه

ه.» تستحقُّ ما كالفرينج السيدة تنال بأن مهتمني جميًعا نكن لم إذا ا عمَّ
إىل بشدٍة أتوق كنت أُجيب. ألن نفسيٍّا ا مستعدٍّ أكن لم لكنني نحوي؛ أشار قد كان
الذي االنرشاح سبب عن أستفرس أن بوسعي يكون حتى باالنرصاف، للرجل يُسَمح أن

أصابعه. أطراف حتى جرايس، السيد جسَد يغمر اللحظة تلك يف رأيته
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الدافئ الرشاب من كأًسا أخذ إن كوك. السيد يقلق ألن داعي «ال جرايس: السيد علَّق
موريس السيد له وفره الذي السكن إىل الذَّهاَب بإمكانه أن أظن سريه، عىل يُقويَه حتى

الرشاب.» لك يمزج ودعه كأًسا، العميل أعِط خوٍف. دون من
الذي بالندم شعوره ومن الرجل من نتخلَّص أن قبل مضت كاملًة دقائق عَرش لكنَّ
يَسْعني ولم قلبه، يف كامٍن شعوٍر كلَّ استحَرضت قد ماري صورة كانت منه. طائل ال
أخريًا لكنه النبيل. وكذلك الوضيع استمالة عىل القدرة يمتلك جماٍل من ب أتعجَّ أن إال

وانرصف. املاكر، «كيو» استدراج إىل استسلم
املضطربة لبعضاملشاعر سمحُت قد أني بد ال جرايس، السيد مع وحدي بقيُت بعدما
منذٍر صمٍت من قليلٍة دقائق بعد ألنه وجهي؛ عىل تظهر أن بها مفَعًما صدري كان التي
الحظته قد كنت الذي االنرشاح ذلك من كامنٍة ملسٍة مع ولكن شديد، ٍم تجهُّ يف صاح بسوء،

قبل: من عليه
فمه مغلًقا يزعجني»، ال لكنه حسنًا، كذلك؟ أليس كثريًا، االكتشاف هذا «يُزعجك

األمر.» «توقعُت وأضاف: كمصيدٍة.
كنَت وإال استنتاجاتي؛ عن جوهريٍّا اختالًفا تختلف استنتاجاتك أن بد «ال أجبته:

بأكملها.» القضية مالمح يُغري االكتشاف هذا أن سرتى
الحقيقة.» يغري «ال
الحقيقة؟» هي «وما

أعمق إىل صوته وتردَّى رجليه؛ حتى رأسه من التفكري يف جرايس السيد استغرق
تعرف؟» أن ا حقٍّ «أتريد وقال: له. نربة

غريها؟!» إليه نسعى الذي ما الحقيقة؟ أعرف أن أريد «هل
لألفضل ولكن تبدَلت، قد القضية مالمح أن يُنبئني الشخيص انطباعي «إذن، قال:
مَربًَّرا؛ الشأن هذا يف ترصفها كان زوجته، هي إلينور بأن اعتقاٌد يوجد كان عندما كثريًا.
الذي الرجل موت يف إلينور زوج أو إلينور ترغب ملاذا كذلك. تكن لم نفسها الفاجعة لكن
اتضح التي الوريثة، ماري، حالة يف لكن حياته؟ بانتهاء سينتهي سخاءه أن يُعتَقد كان
عليك، يجب اآلن. مرتابطًة صاَرت األمور كل إن ريموند، سيد يا لك، أقول … الزوجة! أنها
الرجل وفاة من األكرب الرابح عن مطلًقا تغفل أال هذه، مثِل قتٍل جريمة يف التفكري عند

الراحل.»
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كيف … نفسها يف بعينها وبراهني ألدلٍَّة وإخفائها إلينور؟ صمت عن ماذا «ولكن
عواقب من زوجها لحماية نفَسها امرأٌة تَنذر أن ر أتصوَّ أن يمكنني ذلك؟ تفرسِّ أن يمكنك

مطلًقا.» ذلك ر أتصوَّ أن يمكنني ال عمها، ابنة زوج تحمَي أن لكن جريمة؛
ما أنت «إذن وقال: هدوء. يف نخر ثم جنب، إىل جنبًا قدَميه جرايس السيد وضع

ليفنوورث؟» السيد قتل َمن هو كالفرينج السيد أن تظن زلَت
أظن؟» زلُت «ما فكررُت: فجأة. انتاباني وتخوف بشكٍّ نحوه أُحدق أن إال يَسعني لم

ليفنوورث؟» السيد قتل َمن هو كالفرينج السيد «أن سؤاله: جرايس السيد أعاد
— ترتاب أن يمكنك وال — تشتبه ال أنت ذلك؟ غري أظن أن بُوسعي ماذا «عجبًا،
بأن مشكلتها من عمها ابنة تخليص يف تساعد أن عاتقها عىل عمًدا أخذَت إلينور أن يف

نعمتهما؟» ويلِّ حياة من تتخلَّص
األمر.» هذا يف يٍد أيُّ لها كان إلينور أن أظن ال ال، «ال؛ جرايس: السيد قال

أمامي. ينفتح أخذ الذي املظلم األفق هذا يف تائًها توقفت، ثم «… إذن «َمن قلت:
حتى وفاتَه الحاليَّة والرضورة السالفة خدعتُها استدَعت َمن غريُ َمن عجبًا، «َمن؟

«… الرجال خادعِة للمال، املحبة الجميلة، اإللهة غريُ َمن تسرتيح؟
االسم! تذكر «ال وقلت: مفاجئ. واشمئزاٍز فزٍع من أصابني ملا قدميَّ عىل واقًفا وثبُت

باالسم.» تنطق ال لكن مخطئ؛ أنت
َمن … واآلن هنا نبدأ أن ويمكننا كثرية، مرات يُنَطق أن سيتعنيَّ ولكن «عذًرا، قال:
ذلك كان كثريًا؟ فوجئت هل كالفرينج؟ السيدة تُفضل، كنَت إن أو، ليفنوورث؛ ماري غري

البداية.» من ظني هو
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والعرشون السادس الفصل

موقفه جرايسيوضح السيد

االتجاه؟ ذلك يف الرياح تهبُّ هل
طحن» بال «جعجعة مرسحية

الترصيح. هذا بفعِل داخيل يف ثاَرت التي املختَلطة املشاعر وصف يف أخوَض أن أنوي ال
مرَّت كذلك كلها، حياته أحداَث مرعبٍة واحدٍة لحظٍة يف يعيش الغريق إن يُقال مثَلما
يوم صباح غرفتها، يف يل نفسها تقديم من بدايًة مسامعي، عىل ماري ألقتها كلمٍة كلُّ
َمشاهد هيئة عىل عقيل يف كالفرينج، السيد زيارة ليلة بيننا األخري الحوار وحتى التحقيق،
اكتسبه قد كلَّه مسلكها أن بدا الذي املغزى من مشدوًها ترَكتْني باستمراٍر، تتغري جامحٍة

اآلن. عليه ُسلِّط الذي املتوهج الضوء نتيجَة
من سيًال أذنَيك إىل للتو اجَرترُت قد أنني «أرى هدوئه: قمة يف وهو رفيقي صاح

أبًدا؟» االحتمال هذا يف بنفسك تفكر ألم الشكوك.
وأنه، صحيحة. شكوكك أن أبًدا أصدق لن أنني فقط أعرف فكَّرت. فيَم تسأْلني «ال
لها يكن لم عمها، وفاة من جنَتْه قد ماري تكون أن يمكن الذي الكبري النفع مقدار مع

فعلية.» مشاركة أقصد، األمر؛ يف أبًدا يٌد
هذا؟» من ا جدٍّ متأكًدا يجعلك الذي «وما

من وليس إدانتها، تُثبت أن أنت عليك العكس؟ من ا جدٍّ متأكًدا يجعلك الذي «وما
براءتها.» أُثبت أن أنا شأني

من َ املبدأ هذا تتذكر هل «حسنًا، الساخر: املتأني، بأسلوبه جرايس السيد قال
لم أو مراعاته، يف دوًما دقيًقا تكن لم فأنت صحيح، نحٍو عىل أتذكره كنت إن القانون؟
هو كالفرينج السيد كان إذا بما تتعلَّق املسألة كانت عندما مراعاته، يف راغبًا دوًما تكن

ال.» أو القاتَل
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امرأة! تتهم أن لكن جريمة. بارتكاب رجًال تتهَم أن بشًعا أمًرا يبدو ال رجل. «لكنه
رصيح اعرتاٍف سوى يشء ال بشع. أمٌر إنه سماعه؛ أُطيق ال ما فهو بالذات! املرأة وهذه
الفعلة. هذه ارتكبت أخرى، امرأة أي أو ليفنوورث، ماري أن أُصدق سيجعلني جانبها من

و…» شديد، بتأنٍّ ومدروسًة الوحشية، بالغَة الجريمة كانت لقد
الجنائية.» السجالت «طاِلع قائًال: جرايس السيد قاطعني

يف الجنائية السجالت كل الجنائية. السجالت تُهمني «ال فقلت: متعنتًا. كنُت لكني
ابنة مع سماحًة أقلَّ أكون ولن الجريمة، هذه ارتكبت إلينور أن أُصدق تجعَلني لن العالم

مجرمة.» ليست لكنها عيوب، بها امرأة ماري إن عمها.
عمها.» ابنة حكم عليه كان مما تساهًال أكثر عليها حكمك أن «يبدو

تعنيه.» ما أفهم «ال تخويًفا: أشدُّ لكنه يقتحمني جديد بضوء مستشعًرا تمتمُت،
استمعنا التي االتهام جملَة األخرية، األحداث هذه تسارع وسط نسيت، هل «عجبًا!

التحقيق؟» يوم صباح السيدتنَي هاتنَي بني بها يُنَطق وهي مصادفًة إليها
«… ولكن «ال،

إلينور؟» مخاِطبًة ماري كانت به نطقت من أن اعتقدَت «هل
اعتقدتَه؟» ما ذلك يكن ألم «بالتأكيد،

تركُت بالتأكيد. «ال قال: جرايس! السيد وجه عىل ارتسمت التي العابرة لالبتسامة يا
املسار.» ذلك واحد شخٌص يتتبع أن يكفي كان أنه ظننت البسيط. السهل املسار هذا لك
إلينور إن تقول أن تقصد «وهل قلت: يقتحمني! كان الذي الضوء الضوء، هو ها
فادح، خطأ إىل مستنًدا األسابيع تلك كل أعمل كنُت وأنني عندئٍذ؟ تتحدث كانت التي هي

تفعل؟» ولم واحدة، بكلمة ذلك يل تُصحح أن بوسعك كان وأنه
سلكتَه الذي االتجاه تتبُع أدَعك أن من هدٌف لديَّ كان الشأن، ذلك يف «حسنًا،
إال يُساورني لم أنه مع تتحدث؛ كانت أيهما من متأكًدا أكن لم األول، املقام يف ملدٍة.
بينما ا، جدٍّ متشابَهني كانا الحظَت، أنك بد ال كما فالصوتان، األمر. حول الشك من قليٌل
الوجَهني، عىل التفسريَ يقبالن كانا دخولنا عند عليهما وجدناهما اللذان املسلكان كان
أتردَّد لم بينما ولذلك، اتهام. دفع يف أو اتهام، توجيه موقف يف كانت ماري أن بافرتاض
ألنه معاكًسا؛ تفسريًا تَقبل وجدتُك أْن ني رسَّ أمامي، للمشهد الحقيقي التفسري تبنيُّ يف
يف صائبًا ترصًفا كان ما وهو الفرضيَّتنَي؛ صحة الختبار الفرصة أُتيحت الطريقة بهذه
نقطَة اتخذتَها فكرة عىل ِبناءً القضية أنت توليَت وبالتبعية، الحد. هذا إىل غامضة قضية
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تتطوُر وهي الحقائق جميع أنت رأيَت أخرى. فكرٍة منطلق من أنا وفعلُت لك، انطالٍق
النتيجة؟ كانت وماذا العكس. خالل من وأنا مذنبة، إلينور أن يف ماري اعتقاد خالل من
من غريبٍة بمصادر مربَّرة غري واستعانة دائم، وتشويٌش وتناقض، شك، ظهر حالتك، يف
لم واعتقاد متزايد، تيقٌن ثمة فكان حالتي، يف أما وقناعاتك؛ الظواهر بني التوفيق أجل

أرجح.» وجعله قوًة إال األحداث تطوُر يَِزده
والنظرات، األحداث، عن املعربة الجامحة املشاهُد تلك أمامي مرَّت جديٍد ومن
نبيل بصمٍت املتسم إلينور وموقف عمها، ابنة برباءة املتكررة ماري تأكيدات والكلمات.

القاتل. إىل إشارٍة بمثابة اعتربتها ربما معينة أمور بشأن
تحدثت َمن هي إلينور كانت الصحيحة؛ هي فرضيَّتك أن بد «ال أقررت: وأخريًا
البداية.» منذ ذلك أَر لم إذ ا، حقٍّ أعمى، كنُت وأنا مذنبة، ماري بأن قناعة فلديها شك. بال
لديها أن بد فال الجريمة، هذه ارتكبت َمن هي عمها ابنة أن تعتقد إلينور كانت «إذا

ذلك.» لتفعل املقنعة األسباب بعَض
املفتاح ذلك صدرها يف تخف لم «إنها أيًضا. ذلك بصحة أُقر أن من َمفرٍّا أجد لم
إىل تسعى أو تُتلفه، ثم — عليه؟ ُعِثر أين أحٌد يعرف ال والذي — دليل بمثابة كان الذي
لصفو ومعكرًة مبادئ بال باعتبارها العامة إىل عمها ابنة م قدَّ الذي والخطاب هو إتالفه،

أسباب.» دون بها، وثق رجٍل
ال.» «ال،

يف مطلًقا ليفنوورث ماري رأى قد يكن لم وشاب غريب، رجل أنت، تأتي ذلك «ومع
تتجرَّأ نفسها، تظهر أن إىل املتدلِّلة طبيعتها فيه سعت الذي الضوء ذلك إال آخر ضوء أي

البداية!» من عمها ابنة به اعتصَمت الذي املسلك مواجهة يف بريئة، إنها تقول أن عىل
إال ليست ليفنوورث إلينور «لكن، استنتاجاته: أقبَل أن عن شديد إعراٍض يف قلت،
أي إىل مطلًقا تُرصح لم إليها. توصَلت التي االستدالالت يف أخطأَْت قد تكون ربما بًرشا.
ثَت تحدَّ الذي بموقفها تتمسُك أساٍس أيِّ عىل نعرف أن يمكننا وال شكُّها؛ يستند يشء
من وربما نعرفه، ما كل مع ماري، مثل القاتَل هو كالفرينج يكون أن املرجح من عنه.

هي.» تعرفه ما كل أجل
القاتل.» هو كالفرينج بأن باعتقادك موهوٌم أنك «يبدو

عىل املبنيُة هارويل السيد إدانُة تكون أن املمكن أمن كذلك؟ أكنُت الوراء. إىل تراجعت
لألمور؟ الجيد تقديري حساب عىل طريقة بأي عيلَّ أثَرت قد الرجل هذا بخصوص خياٍل
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بأفكاري. متشبٌث أني أدَّعي ال أنا ا. محقٍّ تكون «وقد قائًال: جرايس السيد أردَف

االحتمال. ذلك أستبعد أني رغم عليه؛ شيئًا تُثبت أن يف مستقبلية تحقيقاٌت تنجح فربما
كان جريمة ارتكاب عىل يحثها ما الدوافع من تمتلك لسيدٍة الرس يف زوًجا بصفته فسلوكه

النهاية.» إىل البداية من ا جدٍّ متوافًقا
لها.» تركه باستثناء «كله

يرتكها.» لم ألنه اإلطالق؛ عىل استثناءً «ليس
تعني؟» «ماذا

بدًال وأنه، فحسب. بذلك تظاهر البلد، يُغادر أن من بدًال كالفرينج، السيد أن «أعني
اآلن ويمكن إقامته، مكان يُغريِّ بأن اكتفى طلبها، عىل ِبناءً أوروبا إىل ينسحب أن من
يجلس حيث املنزل، ذلك نافذة يف بل فحسب، ملنزلها املقابل املنزل يف ليس عليه، العثور

ملنزلها.» األمامي الباب من يخرج ومن يدخل َمن يُراقب يوم بعد يوًما
يف بيننا جرت التي تُنىس ال التي املقابلة تلك يف رحيله، عند يل نصيحته تذكَّرُت

أساسها. عىل جديًدا افرتاًضا أضع أن عىل مرغًما نفيس ووجدت مكتبي،
الرجل بنفيس ورأيُت أوروبا، إىل أبحر قد كان أنه من هوفمان فندق يف تأكدُت «لكني

الباخرة.» إىل بتوصيله أقر الذي
«بالضبط.»

ذلك؟» بعد املدينة إىل كالفرينج السيد عاد «هل
آخر.» منزل وإىل أخرى، عَربة «يف

عليه؟» غبار ال الرجل هذا إن يل «وتقول
السيد أردى الذي الشخص أنه عىل ضده دليل أدنى يوجد ال إنه فحسُب أقول «ال؛

قتيًال.» ليفنوورث
لكن بيننا. الصمُت ساد قليلة ولدقائق وذَهابًا، َجيئًة الغرفة يف أجول وأخذُت وقفت،
استدرُت، ولهذا، الوقت؛ ذلك يف إنجاُزه يستلزم بما ذكرتني عقاربها، بدقات الساعة،

اآلن. فعله ينوي عما جرايس السيد وسألت
فعله.» يمكنني واحد أمٍر سوى يوجد «ال قال:

هو؟» «وما
اآلنسة عىل القبض إلقاء وأطلب بحوزتي، التي األدلة لهذه وفًقا أَميض «أن

ليفنوورث.»
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من هذا أسمع أن بمقدوري وكان ل، التحمُّ عىل نفيس روَّضُت قد الوقت ذلك يف كنُت
أي أبذل أن دون من تمرُّ املسألة تلك أدَع أن أستطع لم لكنني ب. تعجُّ أي أُظهر أن دون

فعله. يعتزم ملا ألتصدَّى جهد
صارمٍة إجراءاٍت باتخاذ ليسمَح يكفي، بما قاطع لديك، دليل أيَّ أرى ال «لكن، قلُت:
بحقيقة اقرتن وإن حتى كافيًا، دليًال ليس دافٍع وجود أن إىل أرشَت نفُسك أنت كهذه.
ذلك جانب إىل تملك فماذا القتل؛ جريمة وقوع وقَت املنزل يف كان به املشتبه الطرف أن

ليفنوورث؟» اآلنسة عىل بالقبض لتُوَيص لديك
ليفنوورث».» «إلينور أقول أن بد ال كان ليفنوورث»؛ «اآلنسة قلت «معذرة.

من الوحيدة، أنها يف التفكري عىل اجتمعتم والجميع أنت أنك مع ماذا! «إلينور؟
ذنب؟» أي من تماًما الربيئة الجريمة، ارتكابها يف املشتبَه األطراف

نوع.» أي من قاطعة شهادٌة ضدها تَُقدَّم أن يمكن التي الوحيدة هي ذلك «ومع
بذلك. اإلقراِر سوى بوسعي يكن لم

اتخاذ من بد وال العام؛ الرأي أصواُت تعاَلْت لقد ريموند، «سيد شديدة: بجدية علَّق
الرشطة الشتباه ُعرضًة نفسها إلينور جعَلت لقد مؤقتًا. ولو حتى إلرضائه، ما خطوٍة
بها، معجب وأنا نبيلة، إنسانة إنها آسف؛ أنا فها. ترصُّ عواقب ل تتحمَّ أن بد وال فيها،
القبض إلقاء عىل مجربًا سأكون بريئة، أنها أظن أنني ورغم أوىل، العدل إقامة ولكن

«… إذا إال عليها،
هو الوحيد ذنبُها بامرأٍة إصالحه يتعذَّر رضًرا يُلِحق إنه هذا. تقبُّل يمكنني ال «ولكن

«… هي ماري كانت إذا تستحق. ال عمٍّ ابنة تجاه محله غري ويف فيه امُلغاىل تفانيها
تلك بني يشءٌ حدث إذا «إال شيئًا: أُقل لم وكأنني حديثه، جرايس السيد واصل

الغد.» وصباِح اللحظة
الغد؟» «صباح

«أجل.»
هباءً، ذهبت قد جهودي كل أن حقيقَة أُواجه أن وحاولت كالمه؛ أستوعب أن حاولُت

بالفشل. وباءت
آخر؟» يوًما تمنَحني أن يمكنك «أَال يأس: يف سألتُه

ماذا؟» «لتفعل
الحقيقة.» منه وأنتزع كالفرينج، السيد «ألواجه أعرف. أكن لم لألسف،
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سبق سيدي؛ يا «ال، وتابع: بأكملها!» القضية «لتفسد قائًال: جرايس السيد ر تذمَّ
عىل الجريمة هذه تُثبت التي الوحيدة النقطة تعرف ليفنوورث إلينور العذَل. السيُف

الكالم.» عن امتناعها عواقب َل تتحمَّ أو بها تخربنا أن بد وال عمها، ابنة
أخرى. محاولًة بذلُت

املزيَد نأخذ ال فلماذا تحرياتنا، يف كثريًا وقتًا بالفعل استنزفنا لقد غًدا؟ ملاذا «لكن
«… التتبع من املزيد إثارًة؟ يزداد نقتفيه الذي األثر وأن سيما ال الوقت؛ من

اإلضايف!» الهراء من «املزيد أعصابه: عىل السيطرَة فاقًدا جرايس، السيد صاح
ذلك، ومع اآلن؛ حاسم إجراءٍ اتخاذ من بد وال التتبع؛ وقُت وىلَّ قد سيدي؛ «ال، وأردف:

«… أريدها التي املفقودة الَحْلقة عىل أعثر أن استطعت لو بالتأكيد،
تقصد؟» ماذا املفقودة؟ «الَحْلقة

بعيٍد من أو قريٍب من دليٍل شأن فِمن الجريمة؛ الرتكاب املبارش «الدافع فجأًة: صاح
منه، باالنتقام كالفرينج السيد أو منها، بالغضب أخيه ابنة د توعَّ ليفنوورث السيد أن عىل
إلينور عىل القبض دون من الحال؛ يف بوضوح القضية منها أرى زاويٍة يف يضَعني أن
إن تسألينني وعندما الذهبي، بلونها املبهرة جلوسك غرفة إىل سأدخل سيدتي! يا ال، عندئٍذ!
ولكن ستُفاجئِك! ورقًة وأُريِك «أجل»، سأقول اللحظة، تلك حتى القاتل عىل عثرت قد كنُت
تطلق أن تحب كما — جواسيَس وظفنا لقد املفقودة. الحلقات عىل العثوُر السهل من ليس
نتيجة أي إىل نصل لم ولكن وتَكراًرا، ِمراًرا األمر لتحري — لدينا التحريات منظومة عىل
العديدة األطراف هذه أحد من اعرتاٍف طريق عن إال نريد ما عىل نحصل لن اإلطالق. عىل
أرادت قد ماري اآلنسة «كانت وتابع: سأفعله.» بما «سأخربك فجأة: صاح الجريمة.» يف
سخية وتعرضمكافأة القاتل، اكتشاف إىل متلهفة تعرف، كما فهي، باألحداث؛ أُوافيَها أن
ستُفيض أسبابها، جانب إىل شكوك، من لديَّ ما إن رغبتها. سأُلبي حسنًا، ذلك. أجل من
باملثل.» لالهتمام مثرٍي اعرتاٍف إىل أْفَضت إن كثريًا ب أتعجَّ ولن لالهتمام. مثري كشٍف إىل

فزع. يف واقًفا أهبَّ أن إال يَسْعني لم
حال.» أي عىل الكبرية املجازفة تلك تستحق إلينور املحاولة. أنوي األحوال، جميع «يف
أبًدا. بذلك تعرتف فلن مذنبة، ماري كانت «إن وتابع: نفًعا.» هذا يُجدَي «لن قال:

«… تكن لم وإن
الجاني.» بُهوية «فستُخربنا

زوجها.» كالفرينج، هو الجاني كان إن تفعل «لن
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مثل متفانيًة ليست فهي زوجها. كالفرينج، هو الجاني كان وإن حتى ستفعل؛ «بل
إلينور.»

ال، آخر: شخًصا تحمَي لكي مفاتيح تُخفي لن فهي بذلك. اإلقراِر سوى يَسْعني لم
بعد عندما، ذلك ومع يكفي. بما قاتًما أمامنا املستقبل بدا فستتكلم. ملاري، اتهام ه ُوجِّ إذا
كانت إلينور أن فكرة طَغْت املزدحم، الشارع يف وحيًدا نفيس وجدُت ذلك، من قصريٍة مدٍة
تحت بيتي إىل عائًدا رسُت حتى ودفعتني ِكياني ومألت األخرى، األفكار جميع عىل حرًة
بدأُت الظالم حلول مع فقط حياتي. يف مميزًة ذكرى صار اليوم ذلك أن لدرجة املطر،
كانت جرايس السيد فرضية أن لو ماري فيه تقف كانت الذي الحرِج البالَغ املوقف أدرك
عن يُبعدها أن يشءٍ ألي يمكن يكن لم الفكرة، هذه عيلَّ استولت عندما لكن، صحيحة.
ومع املرعبة. الهواجس بأكثر تُطاردني دوًما، أمامي ظلت منها، أجفلت أنني ومع ذهني.
أتقلَّب ظللُت الراحة. أو النوم من قسًطا أنال أن يف أنجح لم مبكًرا، الرسير إىل أويُت أنني
سيحدث ما، يشءٌ يحدث أن «يجب كئيب: تَكراٍر يف لنفيس قائًال وسادتي، عىل الليل َطواَل
فجأة أنهض كنت ثم ع.» املروِّ األمر هذا عىل اإلقدام من جرايس السيد ليمنع ما، يشءٌ
يعرتف أن احتمال مثل املختلفة؛ االحتماالت عقيل ويقلب يحدث؛ أن يمكن ا عمَّ وأسأل
بالكلمة وتنطق موقفها إىل تنتبه قد ماري أن أو تعود، قد هانا أن أو كالفرينج، السيد
يل اتضح التفكري من املزيد بعد لكن شفتَيْها. عىل تختلُج مرة من أكثَر رأيتها قد كنُت التي
إني حتى بشدة مستنزًفا عقيل أصبح ثم االحتماالت، تلك من أيٌّ يحدث أن مستبعٌد هو كم
السيد فوق واقفة ماري أرى بأنني فحلمت الفجر، من األوىل الساعات يف النوم يف استغرقت
قوية طرقٍة صوت عىل السارة الرؤيا هذه من استيقظُت يدها. يف بمسدس ممسكًة جرايس
تحت من ُدِفع ظرٍف هيئة يف الردُّ جاء الطارق. من وسألت مرسًعا، نهضت الباب. عىل
ييل: كما نصها وكان جرايس، السيد من كانت قصرية. رسالٌة أنه فوجدُت التقطته، الباب.

تشيسرت.» هانا عىل ُعثر فوًرا؛ «احرض

هانا؟» عىل «ُعثر
ذلك.» نظن أن إىل يدعونا سبٌب «لدينا

وجدها؟» من أين؟ «متى؟
وسأخربك.» «اجلس،

جرايس. السيد بجوار وجلست والرجاء، الخوف من فورٍة يف كرسيٍّا سحبُت
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شكٍّ دون مالحًظا جافة، بنربٍة الشخُص ذلك يل أكَّد الِخزانة»، يف مختبئًة «ليست
مكان من تام يقنٍي عىل «لسنا صرب. وانعدام توتٍر يف الغرفة يف تجوالن أخذتا عينَيَّ أن
ملنزٍل العلوية النافذة يف شوهد قد هانا وجه بأنه يُعتقد فتاة وجه أن علمنا لكننا وجودها.
كانت بينما زيارتها عىل معتادًة مىض عاٍم منذ كانت التي «ر…» يف تنتفض ال … يف بعينه
وقوع ليلة نيويورك مغادرتها بالفعل تقرَّر قد أنه بما واآلن، ليفنوورث. اآلنستنَي مع
التأكد من نتمكَّن لم أننا من الرغم عىل الحديدية، للسكك … خط مستقلًة القتل، جريمة

عنها.» التحرَي تستحق املسألة أن نرى وجهتها، من
«… «لكن

يَرها لم شديد. تكتٍُّم يف وأُبقيَْت ُمخبَّأٌة؛ فهي هناك، كانَت «إذا جرايس: السيد واصل
البلدة.» يف وجودها عن الجريان بني شكوٍك أيُّ تظهر ولم املخرب، سوى أحٌد

َمن؟» منزل «ر…»؟ يف بعينه منزٍل يف هانا «أُخبِّئت
السيدة «اسم وقال: ًما. تجهُّ األكثِر ابتساماته من بواحدٍة جرايس السيُد عيلَّ تفضل

بيلدن.» إيمي السيدة بيلدن؛ وهو املراسلة يف موضٌح معها تُقيم التي
ظرف عىل مكتوبًا لندن يف كالفرينج السيد خادمة وجدته الذي االسم بيلدن! «إيمي

ممزق؟»
«أجل.»

َلت تدخَّ لقد ما؛ اكتشاٍف شفا عىل نحن «إذن وقلت: سعادتي. أخفَي أن أُحاول لم
املعلومات؟» هذه وَصَلتْك متى لكن إلينور! وستُنقذ اإللهية، العناية
«كيو».» يل أحرضها اليوم؛ صباح باألحرى أو املاضية، «الليلة

«كيو»؟» إىل إذن، رسالة، «أكانت
ظني.» حسب «ر…» يف وهو سه تجسُّ نتيجة «نعم؛

َعها؟» َوقَّ «من
بيلدن» للسيدة املجاور املنزل يف يقطن محرتم «سمكري

«ر…»؟» يف املقيمة بيلدن إيمي املدعوَّة بشأن فيها تعلم التي األوىل املرة هذه «وهل
«أجل.»

متزوجة؟» أم أرملٌة «أهي
اسمها.» عدا يشء أي عنها أعرف ال أعرف؛ «ال

األمر؟» عن تحرياٍت ليُجرَي بالفعل «كيو» أرسلت «لكنك
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املناسبات قدر عىل ليس فهو بمفرده. ها يتوالَّ أن من بقليٍل تعقيًدا أكثر املسألة «ال؛
هه.» يوجِّ مدبِّر عقٍل غياب ملجرد يفشل وربما العظيمة،

«… «باختصار
أعرف ال بنفيس، هناك أكون أن أستطيع ال أنني إىل نظًرا هناك. إىل تذهب أن «أودُّ
أن يكفي ال ترى، كما بنجاح. املوقف مع ليتعامل بالقضية كافيٍة درايٍة عىل آخَر أحًدا
القبض إلقاء مسألة إبقاء تتطلَّب لألمور الراهنة فالحالة عليها. ونتعرَّف الفتاة عىل نعثر
غريبًا منزًال يدخل أن من رجٌل يتمكَّن لكي واآلن، الكتمان. طيَّ األهمية بهذه شاهدٍة عىل
حسب يجربها، أو يُداهنها، أو ويُخيفها، هناك، مختبئٍة فتاٍة عىل ويعثر بعيدة، قريٍة يف
دون هذا وكل نيويورك، يف ٍق محقِّ مكتب إىل مخبئها من بها ويأتي املوقف، يقتضيه ما
ذهنية، وقدراٍت للموقف، سديًدا تقديًرا يتطلَّب فهذا أمكن، إن لها، املالصق الجار علم
يحملها ما األسباب من لديها أنَّ بد فال تُخفيها! التي املرأة مسألة تأتي ثم شديًدا. وذكاءً
املسألة الوجوه، جميع من األمور إىل بالنظر األسباب. تلك معرفُة ويجب ذلك؛ فعِل عىل

فيها؟» تنجح أن بإمكانك أن تظن هل اسة. حسَّ
األقل.» عىل أحاول أن «أود

التي أطرافه إىل بتأنيٍب يحدق وهو بتذمر، قال ثم األريكة. عىل جرايس السيد جلس
للرضورة «لكن وأردف: بسببك!» مني تضيع التي املتعة تُدرك «ليتك قوة: وال لها حول ال

تبدأ؟» أن يمكنك متى أحكام.
«فوًرا.»

أن بمجرد القطار. ذلك استقلَّ .١٢:١٥ الساعة يف املحطة قطار سيغادر «جيد!
إثارِة دون بيلدن إيمي السيدة عىل التعرف وسيلة تحديد أمر سيكون «ر…» إىل تصل
أي لك ليُقدِّم االستعداد أُْهبة عىل سيكون سيتبعك، الذي «كيو»، إليك. راجًعا شكوكها
شكٍّ بال سيكون أنه إىل نظًرا التالية: النقطَة تفهَم أن عليك لكن إليها. تحتاج قد مساعدٍة
ومخططاِته، يفعله فيما ل تتدخَّ أن عن فضًال عليه، تتعرَّف أن بوسعك يكون فلن متنكًرا،
بأسلوبك، تعمل أن عليك مسبًقا. عليها متَفٍق بإشارٍة ذلك، تفعل بأن اإلذن يُعطيَك أن إىل
حتى باستطاعتي ليس واملساعدة. الدعم تباُدَل الظروف تستدعَي أن إىل بأسلوبه، وهو
األنظار، عن بعيًدا يبقى أن الرضوري من أن يجد فربما ال؛ أم سرتاه كنت إن أجزم أن
لنقل حسنًا، بإظهار، وأن مكانَك، سيعرف أنه وهو واحد، يشءٍ يف تثَق أن يمكنك لكن

القبيل؟» هذا من يشء لديك هل … الحرير، من أحمر منديل
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واحًدا.» «سأشرتي
املنديل ذلك كان سواءٌ مساعدته، أو حضوره يف ترغب أنك إىل إشارًة «سيعتربه

غرفتك.» نافذة عىل أو شخصيٍّا عليك ظاهًرا
يل؟» تُقدِّمها أن بإمكانك التي التعليمات كل «أهذه الحديث: عن ف توقَّ ا َلمَّ قلت،

الشخيص تقديرك عىل كبري بقدٍر تعتمد أن يجب أخرى. تعليمات أي أعرف ال «أجل،
خريَ ستكون ِفطنتُك فعله. عليك ما اآلن أخربك أن يُمكنني ال اللحظة. ومقتضيات لألمور،

التوقيت.» نفس يف غًدا أَرك أو منك األخبار أعرف دعني أمكن، إن فقط، لك. مرشٍد
بربقية. إليه أبعث أن يف رغبت أنني حالة يف تشفرٍي نظام سلَّمني ثم
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هانا





والعرشون السابع الفصل

بيلدن إيمي

الدعابة حدود ضمن مزاًحا منه أوفر رجٍل إىل التحدُّث من بساعٍة أسَعْد لم
الالئقة.

مشاطي] أنطوان [ترجمة الضائع» الحب «عذاب مرسحية

وسيلٍة أفضَل منه أعرف أن خططُت قد وكنت مونيل؛ اسمه «ر…» يف موكل لديَّ كان
وصويل بعد تقريبًا به، ألتقَي بأن الحظُّ أسعدني عندما ثَمَّ، من بيلدن. السيدة إىل للوصول
أن اعتربت ألفريد، الشهري حصانه يقودها عربٍة يف طويٍل طريٍق عىل أخذني إذ مبارشًة،

النتائج. مجهولة ملغامرٍة ة مبرشِّ بدايٌة اللقاء هذا
«حسنًا، البلدة: نحو رسيًعا نتجه ونحن سؤاله كان األوىل، التحياِت تبادلنا أن بعد

يومك؟» حال كيف
أن يمكنني ال أنه يف أفكِّر كنت وبينما كبريٍة»؛ بسالسٍة يسري فيه «دورك أجبته:
شئونه يخص فيما حقه يَه أُوفِّ أن بعد إال بشئوني باهتمامه أحظى أن يف مطلًقا آُمَل
وهو بعد؛ فيها يُفَصل لم التي الدعوى بخصوص به إخباره بوسعي ما بكل أخربته هو،
مرتني البلدة قطعنا قد كنا أننا لدرجة لها، حرص ال وإجابات أسئلة منه ب تتشعَّ موضوع
ُهِرْعنا تأخري، أيَّ يحتمل وال ا، مهمٍّ كان وألنه إرساله. يتعني خطابًا لديه أن يتذكر أن قبل
حدٍّ إىل الضئيل التدفق أشاهد بالخارج وتركني دخل، حيث الربيد، مكتب إىل الحال يف
ريفية بلدة بريد مكتب من يتخذون اليوم من الوقت ذلك يف الذين والرائحني للغادين ما
العمر؛ منتصف يف سيدًة ما، لسبٍب خاص، بوجٍه الحظُت هؤالء، وسط التقائهم. مكان
ومع األحوال. من حاٍل بأي مميزًة هيئتها تكن لم ذلك؛ يف السبب أعرف أن يمكنني وال
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ظرٍف يف واآلخر كبري ظرٍف يف أحدهما يدها، يف خطابنَي تحمل وهي َخرَجت، عندما ذلك
نفيس وجدُت ، بعينيَّ عيناها التَقت عندما برسعٍة وشاحها تحت أخَفتهما واللذَين صغري،
غريٍب رجٍل من عابرًة نظرًة إن حتى تكون، أن يمكن وَمن خطابَيْها يف كان ا عمَّ أتساءل
يف جديٍد من مونيل السيد ظهور لكن املريب. ف الترصُّ هذا فعِل إىل إراديٍّا ال تدفعها قد
أمر نسيُت ما رسعان ذلك، تبع الذي بالحوار شغفي ويف انتباهي، رصف اللحظة نفس
يف الحديث إىل للعودة فرصٍة أي له أدَع أالَّ عىل العزم عقدت وألنني وخطابَيْها. السيدة
كنت «تذكرت، للسوط: فرقعٍة أول مع ِصحُت القضية، وهو ينتهي، ال الذي موضوِعه
بيلدن؟» باسم البلدة هذه يف أحٍد أي تعرف هل وهو: عنه. أسألك أن أردُت أمًرا أعرف

غريها.» أعرف ال البلدة؛ يف بيلدن السيد أرملة «هناك
إيمي؟» األول اسمها «هل

بيلدن.» إيمي السيدة «أجل،
معرفتك حدود وما قصتها، وما هي، «َمن سألته: ثم أقصدها.» َمن هي «تلك قلت:

بها؟»
مثلها، مألوفة بطيبٍة فيها تشعر بمسنٍَّة ا مهتمٍّ يجعلك الذي ما أفهم ال «حسنًا، قال:
متوىفٍّ لنجار املحرتمة األرملة أنها أخربك أن من لديَّ مانع ال عنها، تسأل أنك بما لكن
لديك كان إن وأنه هناك، الشارع آخر يف صغري منزل يف تعيش وأنها البلدة؛ هذه من
صغاًرا تضم فقرية أرسة أي أو الليل، يف مبيتًا له تجد أن تريد بائس رشيد عجوز أيُّ
مثلما فأعرفها بها، معرفتي عن أما إليها. تلجأ أن ينبغي من فهي الرعاية، إىل حاجٍة يف
وهذا إليها، أتحدث أراها عندما التل. أعىل هناك كنيستنا أفراد من آخرين عرشاٍت أعرف

األمر.» يف ما كل
عائلة؟» لها هل محرتمة. أرملة إنها «قلت

إنها إذ دخًال؛ لديها أن بد ال أعتقد؛ ما عىل محدود؛ ودخلها وحدها، تعيش «ال؛
هذا من خرييٍة وأعماٍل الحياكة يف وقتها تُميض لكنها التربعات، طبق يف نقوًدا دائًما تضع
ذلك لفعل الفرصة تجد أن ِمعطاء وقلٍب محدودة موارد ذات امرأٍة بوسع مثلما القبيل،

تسأل؟» ملاذا عجبًا، ولكن، هذه. مثل بلدة يف
متورطة — ا رسٍّ األمر هذا أبِق باملناسبة — بيلدن فالسيدة عمل. مهمة «عمل، قلت:
أعرف أن املال، بدافع يكن لم إن الفضول بدافع يتعنيَّ أنه وشعرت ني، تخصُّ قضية يف
شيئًا، أقدِّم ألن استعداٍد عىل أنَّني األمر واقع اآلن. حتى ليشءٍ أصل لم لكني عنها. شيئًا
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أتعرَّف تجعلني أن يُمكنك أال واآلن السيدة. هذه شخصية دراسة فرصة مقابل مونيل، يا
تُتاح عندما معها أتحدَث أن يل واملناسب املمكن من تجعل بطريقٍة منزلها ألدخل عليها

ذلك.» فعل من تمكنت إن لك ممتنٍّا املكتب سيُصبح الفرصة؟ يل
يف نزالء استقبال عىل معتادٌة إنها ذلك. فعل يمكنني أنه أظن أعرف؛ ال «حسنًا،
رسيًرا توفِّر أن عىل أستحثَّها أن يمكنني وربما بالنزالء، الفندق يمتلئ عندما الصيف
حاملا عمل، برقية ينتظر ألنه الربيد مكتب من بالقرب يُقيم أن عىل حريٍص يل لصديٍق
قليًال متخيًال خبيثة، غمزًة مونيل السيد يل غمز ثم الحال.» يف اهتمامه ستتطلَّب تصل

إليها. أشار التي املالحظة قرب مدى
وإنك عام، فندٍق يف النوم من غريبًا نفوًرا لدي إن لها قل ذلك. تقول أن يلزم «ال
يف فيها أوَجد أن أرغب التي القصرية املدة خالل الستقبايل، منها أصلح هو َمن تعرف ال

املدينة.»
منزٍل أي يف الظروف هذه يف تبقى أدعك عندما ضيافتي ُحسن عن سيُقال «وماذا

منزيل؟» غري آخر
أن يمكن ضيافتك حسن أن أظنُّ لكنني شك؛ بال ا، جدٍّ قاٍس كالٌم سيقال أعرف؛ «ال

األمر.» يحتمل
متواضع أبيض بيٍت إىل اتجه ثم فعله.» يمكن ما سنرى ا، ُمرصٍّ كنَت إذا «حسنًا،

هناك. وتوقف يكفي، بما جذاب مظهر ذا كان لكنه وبسيط،
فعله.» ُوسعنا يف ما ونَر لندخل منزلها؛ هو «هذا األرض: إىل يقفز وهو قال،

عىل املطلة الرشفة نافذتَي عدا مغلقًة جميعها كانت التي النوافذ، إىل ألعىل نظرت
وجوده بأمر تحتفظ أن يف وترغب هنا، مختبئ أحٌد لديها كان «إن لنفيس: وقلت الشارع،
التي التوصية جودة كانت مهما ستستضيفني، أنها آُمل أن الحماقة فمن ا، رسٍّ املنزل يف
تحدُّه الذي القصري املمىش إىل وتبعته بدوري نزلت بصديقي، أُسوة لكن بها.» جئت

األمامي. الباب إىل الحشائش
الباب؛ لتفتح بنفسها ستأتي لذا لديها؛ خادمة «ال الباب: يطرق وهو مالحظًة أبدى

استعد.» لذا
ُسمع عندما فجأًة، أُسِدَلت يساري عىل النافذة ستائر أن ِألُالحظ وقت لديَّ كان بالكاد
السيدة أمامي ورأيت وفتحته؛ الباَب مرسعٌة يٌد وجذبت الداخل، يف مرسعة أقدام وقع
استوقفني قد الخطابنَي مع فها ترصُّ كان والتي الربيد، مكتب عند الحظتها قد كنت التي
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بالتأكيد وأصابها مختلفة، كانت مالبسها أن رغم نظرة، أول من عليها تعرفت لغرابته.
ذلك عن مغايًرا أسلوبها فجعل وجهها، عىل التعبري بدَّل الذي االضطراب أو القلق بعُض
أنها أظن أن إىل يدعوني سبب أي أَر لم لكني بسيط. وتردٌد التوتر عليها فبدا الوقت،
وعندما التساؤل، سوى تحوي نحوي وجهتها التي النظرة تكن لم العكس، عىل تذكرتني.
من بي الخاص املحامي هو الحقيقة يف يل؛ «صديق قائًال: األمام إىل مونيل السيد دفعني
يف واضحًة رغبًة الوحيد مدلولها كان الطراز قديمة رسيعٍة مجاملٍة يف انحنَْت نيويورك»،
ما كلَّ أربَكت معينة مشكلة غشاوة وسط لها، املمنوح للرشف املدركة بمظهر الظهور

بها. يتعلق
مجراها إىل شخٍص أفكار يُعيد أن منه مقصوًدا كان ودوٍد ناعم بصوٍت موكيل قال
وأردف: بالدخول؟» لنا تسمحي ألن لكن بيلدن؛ سيدة يا معروًفا، لنسأَلِك «جئنا الصحيح:
أرى أن يل ستسمح التي الفرصة بهذه سعيٌد وأنا املريح، منزلِك عن كثريًا سمعت «لقد
بُجرأٍة اتجه تقدُّمه، بها قابَلت التي املتفاجئة املمانعة لنظرة تامٍّ تجاهٍل ويف بعيني.» ذلك
الزاهية وحوائطها املبهج األحمر ِبساُطها جذاٍب نحٍو عىل ظهر التي الصغرية الغرفة إىل

يسارنا. عىل املوارب الباب خالل من صور عليها املعلقة
الفرنسية، الشاكلة عىل انقالب يِد عىل هكذا للغزو تعرَّض قد منزلها وجَدت بعدما
أيًضا، أنا أدخل أن عيلَّ ت وألحَّ املوقف، هذا يف فعله يمكن ما أفضل بيلدن السيدة فعَلت
لدرجة لطيًفا؛ يبدَو أن محاوالته يف الذروة فبلغ مونيل، السيد أما كبرية. حفاوًة يل وأبَدت
مضطربًا كان قلبي أن مع الطريفة، تعليقاِته عىل أضحك نفيس وجدت ما رسعان أنني
يف تستحقه. قطًعا كانت الذي بالنجاح ذلك، كل بعد محاوالتنا، تُكلل أال مخافَة تماًما؛
لم بسهولٍة الحديث يف فاندمَجت فأكثر، أكثر يلني بيلدن السيدة أسلوب أخذ نفِسه، الوقت
تكن لم أنها رأيت ما رسعان الواقع، يف املتواضعة. ظروفها مثل يف امرأٍة من أتوقُعها أكن
التي روحها مع جنب إىل جنبًا كان، وأسلوبها حديثها، يف لطٌف ثمة كان عادية. امرأًة
العالم يف امرأة آخَر كانت كبريًا. رسوًرا النفس يف يبعث العامة، وهيئتها باألمومة تشعُّ
عندما ُمريبًا ًدا تردُّ تُظِهر لم لو خفي، عمٍل أي يف يٍد أيَّ لها أن يف يشكَّ أن للمرء يمكن

هناك. استضافتي موضوع مونيل السيد فتح
متفحصة، بنظرٍة ورمَقتْني ولكن»، هذا، يسعدني سيدي؛ يا أدري، «ال قالت:
وأخىش برمته، األمر عن ابتعدت فقد مؤخًرا؛ نزالء أيَّ أستقبل لم الحقيقة، «يف وأردَفت:

ذلك.» من تُعفيني أن عليك القول، خالصة الراحة. سبل له أوفر أن أستطيع أالَّ
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شخًصا تُغري أن يُعقل «هل وأضاف: ذلك.» يمكننا ال «ولكن مونيل: السيد رد
كل مع التي، الغرفة أرجاء عىل شديٍد إعجاب نظرَة وألقى هذه»، مثل غرفة يدخل بأن
باإلعجاب جديَرين بالراحة تبعثه الذي العامُّ والشعور الدافئة ألوانها كانت بساطتها،
لليلة املبيت رشف ينال أن بتواضٍع منِك يلتمُس عندما عنه تُعريض «ثم وتابع: الوافر،
وأعرف جيًدا أعرفِك إنني بيلدن؛ سيدة يا ال ال، بداخلها؟ التي املغريات رحاب يف واحدة
فضًال سرتدينه؛ كنِت َلما بابك إىل أتى قد كان نفسه لعازر أن لو لذلك. أهًال لسِت أنِك

هذا.» صديقي مثِل ذكيٍّ طيٍب رجٍل عن
بارٌع «أنت الثناء: لتقبُّل خفيًفا ميًال يُشبه ما عينَيْها يف للحظٍة وبدا حديثها، بدأَْت
املنزل، تنظيف يف للتو بدأت قد كنت ة. ُمَعدَّ غرفة أي لديَّ ليس «ولكن وأردفت: ا»؛ جدٍّ

«… الشارع من املقابلة الجهة يف رايت، السيدة واآلن املكان تعمُّ والفوىض
«إذا وأردف: هنا.» سينزل «صديقي رصيحة: قاطعٍة بطريقٍة مونيل السيد قاطعها
— معينة ألسباٍب مستحسٍن غري أمٌر وهو — منزيل يف أستضيفه أن باستطاعتي يكن لم

«ر…»» يف منزل ربة أفضل عهدة يف بأنه لِعلمي بالرضا سأشعر األقل فعىل
«أجل، فقلت: فيه، مبالًغا اهتماًما أُظهر أن دون من ولكن الحديث، يف تدخلُت

آخر.» مكان أي إىل أذهب أن إىل الضطراري هنا، إىل قِدمت أن منذ باألسف، سأشعر
الباب. تجاه ناظرًة عنَّا املضطربنَي بناظَريْها أشاَحت

يف يشء كل لكن مضيافة؛ غريَ مطلًقا أحٌد دعاني أن يسبق «لم قائلًة: حديثها بدأْت
تأتي؟» أن تريد وقٍت أي يف الفوىض. من حالٍة

وال أكتبها، أن يتعنيَّ التي الخطابات بعض فلديَّ اآلن؛ أبقى أن آُمل «كنت أجبت:
ألكتبها.» هنا بالجلوس يل تأذني أن من أكثر أطلب

أنها بد ال حركٍة يف جيبها يف تندسُّ يدها رأيت حتى خطابات كلمَة نطقُت إن ما
قائلًة: بالرد وأرسعت ، يتغريَّ لم وجهها تعبري ألن تلقائية، كانت

التي هذه البائسة اإلقامة ظروف تحتمل أن بوسعك كان إذا ذلك. بإمكانك «حسنًا،
عليه يطلق أن مونيل السيد يرسُّ ما رفضُت إنني يقال فلن لك، رها أوفِّ أن بإمكاني

معروًفا.»
لطيفة، ابتسامًة فمنَحتنا استقبالها، كان كذلك كاملة، ممانعتُها كانت ومثلما
ت تلقَّ حيث العربة، نحو مونيل السيد مع الخارج إىل أرسَعت لها، شكري ومتجاهلًة
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إقباًال أكثر اآلن كان التي املجاملة عبارات شك، بال أكثر، راقها ما وهو وكذلك، حقيبتي
إياها. يمنحها أن عىل مىض وقٍت أي من

قصرٍي وقٍت غضون يف لك غرفٍة تجهيز عىل «سأعمل جديد: من دخَلْت حاملا قالت
ستجد أنك أظن تكتب، أن تريد كنت وإذا هنا؛ راحتَك ُخذ األثناء، تلك «يف وأردفت: ا.» جدٍّ
كنت الذي املريح الكريسِّ إىل منضدًة وجرَّت األدراج.» هذه يف للكتابة إليه تحتاج ما كلَّ
يف واضحٍة رغبٍة عىل يدل بمظهٍر األسفل، يف الصغرية األدراج إىل أشاَرت ثم عليه، أجلس
عن أتساءل نفيس وجدُت إنني حتى لديها، كان يشءٍ وكل يشءٍ بأي أستفيد تجعَلني أن

خزيًا. يكون أن عن البعد كلَّ بعيًدا يكن لم الذي الحرج من شيئًا مستشعًرا موقفي
أدوات حافظة وإخراج حقيبتي بفتح وأرسعُت أدواتي»، معي لِك؛ «شكًرا قلُت:

دائًما. معي أحملها كنت التي الكتابة،
النافذة، من وخاطفٍة قصريٍة ونظرٍة رسيعٍة، وبانحناءٍة إذن»؛ «سأترُكك قالت:

الغرفة. بمغادرة أرسعْت
عىل درجاٍت ثالَث أو درجتنَي تصعد ثم املمر، تعرب خطواتها أسمع أن بوسعي كان
سريها. تُواصل ثم أخرى، مرًة ف تتوقَّ ثم السلَّم، درجات بقيَة وتصعد ف، تتوقَّ ثم السلم،

وحدي. األول الطابق يف كنت وعندئٍذ

234



والعرشون الثامن الفصل

غريبة جتربة

تتم. أن يمكن سلب عملية أكرب هذه

يونس] جورج [ترجمة طحن» بال «جعجعة مرسحية

فيها. أجلس كنت التي الغرفَة شديد حرٍص يف أتفقَد أن هو فعلته يشء أول كان
جيد. بأثاٍث ومؤثَّثة ومشمسة، مربَّعة، كانت أرشت؛ أن سبق كما مبهجة، غرفة كانت
النوافذ، وعىل الصور، من العديد الجدران وعىل قرمزية، سجادة توجد كانت األرض عىل
ويف الخريفية؛ الشجر وأوراق بالرساخس أنيًقا نقًشا منقوشة اللون، بيضاء مبهجة ستائر
وعليها زاٍه، بلوٍن بمفرش مغطَّاة منضدة الغرفة وسط ويف عتيق، ميلوديون الزوايا إحدى
طابًَعا وأْضَفت جميلة كانت أنها إال الثمن، غالية أو فخمة تكن لم صغرية، متنوعة تحف
من الكثري يف ِمراًرا رأيتها قد كنت التي األشياء، هذه تكن لم لكن ما. بدرجٍة تجميليٍّا
املتمهلَة الخطواِت ألخطَو جذبني أو خاص، بوجٍه انتباهي لفت ما هي األخرى، املنازل
األدلة األشياء؛ هذه كل يف الكامن اليشء كان لقد الغرفة. أرجاء يف اآلن أخطوها كنت التي
كل يف بل عام، بوجٍه الغرفة يف فقط ليس عليها، للعثور سعيت التي أو عليها، عثرت التي
يف معها أتعامل أن عيلَّ كان التي املرأة ومايض وميول شخصية عىل وجدته، تافٍه غرض
الرف، عىل والكتب املدفأة، رفِّ عىل الداجرييَّة الصور تفحصُت السبب ولهذا الحني. ذلك
ثمة كان إن مالحظة هو آخر ولغرٍض الغرض لهذا الحامل؛ عىل املوسيقية واألسطوانات

هانا. مثل املنزل يف شخص أي وجود عىل عليها العثور يمكن دالئل أيُّ
زوايا إحدى تشغل أراها أن ني رسَّ التي الصغرية، املكتبة إىل أوًال اتجهُت لذلك
وكانت واألدب، والتاريخ، الشعر، يف بعناية، مختارٍة كتب بضعة من تتألف كانت الغرفة.
حديث يف مالحظتُه يمكن الذي الخفي الثقافة حسِّ دالئَل تُربر بأن كفيلًة ذاتها حد يف
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كثرية ِفقرات فيه كانت وفتحتها. لبايرون، كتاب من مهرتئة نسخة أخرجت بيلدن. السيدة
الرقيقة باملشاعر الواضح تأثرها عىل ذهني يف معلًقا الكتاب أرجعت أن وبعد ة، مؤرشَّ
الجزء فوق لكنه مغلًقا، كان اآلخر. الحائط يف يل املواجه امليلوديون ناحية اتجهت املرَهفة،
التفاح من وسلة الرتاتيل، كتب من اثنان أو كتاٌب يوجد كان بأناقة املغطَّى منه العلوي

نصفها. أُنجز حياكة أشغال وقطعة اللون، الخمري
أي دون أخرى مرًة مكانها إىل إعادتها إىل اضُطررت لكني القطعة، تلك التقطُت
تُطل نافذة أمام ذلك بعد وتوقفت السري، واصلت ألجله. ِحيَكت الذي الهدف عن فكرٍة
املشهُد يجذب لم له. املجاور املنزل عن وتفصله باملنزل، تُحيط كانت صغرية باحة عىل
بيشء مكتوبًا رأيُت ألنني وذلك انتباهي؛ اسرتعت نفَسها النافذة لكن اهتمامي، بالخارج
استطعت ما بقدر التي، الحروف من ا صفٍّ الزجاجية األلواح أحد عىل مايس رأٍس ذي
صلٍة أو معنًى إيصال يف بتاتًا تُْجِد لم لكنها كلمات، أو كلمًة بها املراد كان ، أتبنيَّ أن
الحياكة أشغال سلَّة إىل ألسفل نظرت مدرسة، يف فتاة فعل من اعتربتها وبعدما واضحة.
بينها ملحت التي الحياكة، أشغال أنواع بشتى مليئًة كانت بجانبي. املنضدة عىل املوضوعة
حالة يف كانا كما بيلدن، السيدة ا يخصَّ أن من بكثرٍي أصغر كانا الجوارب من زوَجني
اسم أي ألتبني وتفحصتهما بحذٍر، فأخرجتُهما اها؛ يخصَّ أن يمكن ال بحيث للغاية سيئة
ألقيتهما بعدما عليهما. بوضوح بارًزا «ه» حرف رأيُت إنني أقول عندما تفزع ال عليهما.
النافذة، عرب ذلك، أفعل وأنا محدًقا، عميًقا، ارتياٍح نَفَس وأخذت مكانهما، إىل إياهما معيًدا

انتباهي. اجتذاب الحروُف هذه عاوَدت

وعندئٍذ باملقلوب، مهٍل عىل أقرؤها أخذت الحروف؟ هذه تعنيَه أن يمكن الذي ما
الذي باالكتشاف منتشيًا دهشتي! عىل أنت واحكم القارئ، أيها بنفسك، حاول ولكن …
السيدة دخَلت عندما منها، انتهيت قد بالكاد كنت خطاباتي. ألكتب جلست إليه، توصلُت
حتى غرفتي أعددُت فقد غرفتك، عن «أما قالت: جاهز. العشاء بأن لتخربني بيلدن
عىل بجانبي بابًا وفتَحت األول.» الطابق يف البقاء ل تُفضِّ أنك مني ظنٍّا تستخدمها،
ضخًما، ومكتبًا رسيًرا، فيها رأيت بالكاد مريحة، ولكن صغرية، غرفًة وأرتني مرصاعيه،

الطراز. عتيق قاتٍم إطاٍر ذات َغبْشاء وِمرآًة
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للغاية؛ بدائيٍة بطريقٍة أعيش «إنني الطعام: غرفة إىل تقودني وهي كالمها، واصَلت
أيًضا.» بها اآلَخرين وأُشِعَر بالراحة أشعَر أن إىل أهدف لكنني

نجحِت إنِك أقول أن «ينبغي إعدادها: أحسنَت التي املائدة إىل إعجاب بنظرة أجبُت،
ذلك.» يف بجدارٍة

يف تصب بطريقٍة عندها َقبوًال أللقى الطريق دت مهَّ قد أنني فشعرُت ابتسَمْت،
صالحي.

الخيالية وأجواؤه املبهج، الُكلفة ورفع الشهي، َمذاقه حييت! ما العشاء ذلك أنىس لن
من بتناوله، عيلَّ تُلح شهي طبق كل مع بالخزي، املستمرُّ والشعور والطاغية، الساحرة
اإلحساَس حييُت ما أنىس لن بالشك! اإلحساس هذا مثُل قلبي ويف املرأة هذه طعام التهام
أن يف بشدٍة وترغب عقلها، يف يجول شيئًا ثمة أن مرة ألول أدركُت عندما به شعرت الذي
املطبخ سطح من قطٌة قفزت عندما جفَلت كيف أو مرتددة! تزال ال كانت لكنها به تبوح
أو سمعت، عندما قلبي خفق كيف أو املنزل؛ خلف بالعشب املزروعة الرقعة عىل املائل
املستغرب من وضيقة، طويلة غرفة يف كنَّا رأيس! فوق ألواٍح طقطقَة سمعت، أني ظننُت
إىل واآلخُر الجلوس، غرفة إىل جانبيها أحد ويُفيض بالعرض، املنزل تقطع أنها بدا أنه

يل. َصت ُخصِّ التي الغرفة هي تلك كانت صغرية، نوم غرفة
الدجاج من أخرى قطعًة رغبتي عكس عىل تضع بيلدن السيدة كانت بينما سألُت،
لديكم «أليس وتابعت: تخافني؟» وال وحَدِك، املنزل هذا يف «أتعيشني طبقي: يف البارد
مثلك؟» وحيدة امرأٌة تخشاهم أن املنطقي من مترشدون يوجد أال البلدة؛ هذه يف لصوٌص
ما ونال إال مأًوى أو لطعام طلبًا أبًدا أحٌد هنا إىل يأِت ولم أحد؛ يؤذيني «لن قالت:

يبغي.»
حديدية، سكة طريق عىل تعيشينها، التي حياتِك يف أنه، إذن، ر، أتصوَّ أن األحرى «من
يف ما كلَّ يأخذوا أن الشاغل شغلهم َوضيعون أشخاٌص مستمرة بصفٍة عليِك يرتدَّد قد

املقابل.» يف شيئًا يُقدموا أن دون عليه الحصوُل وسعهم
الفقراء.» أُطعم أن أملكها: التي الوحيدة الرفاهية إنها خائبني. أردَّهم أن يمكنني «ال
اآلخرين يرتكون وال يعملون، ال الذين املضطربني، العاطلني، األشخاص «لكنَّ

«… ليعملوا
فقراء.» يزالون «ال

بطريقة أصبحت بائسة فتاة عىل تتسرتَّ سيدة هنا ها تجلس إنه قائًال ذهني يف َعلَّقُت
ذلك، أفعل كنت وبينما املائدة. من انسحبت ثم شنيعة، جريمة ِشباك يف عالقًة بأخرى أو
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لتصعد الفرصة ستنتهز مثًال، كهانا املنزل يف شخص أي وجود حال يف أنها، ببايل خطر
إىل خرجت يعوقها، وجودي بأنَّ تشعر ال وحتى كطعام؛ له لتقدمه يشء ومعها ألعىل

سيجاري. ومعي الرشفة
يف وجوده عىل داللة أقلَّ بأن شعرت «كيو». عن بحثًا حويل نظرت أُدخن، كنت بينما
ذلك عىل ل أتحصَّ أن املمكن من يكن لم أنه يبدو لكن الوقت. هذا يف تشجعني قد البلدة
األنظار. عن تماًما متواريًا كان فإنه قريب، مكان أي يف «كيو» كان إذا البسيط. الرضا

إذ فارغ؛ طبق ومعها نزلت أنها أعرف (التي بيلدن السيدة مع ألجلس عدُت حاملا
املائدة)، عىل فيها تضعه كانت التي اللحظة يف أدركتها أرشب، كي املطبخ إىل دخلت عندما
فسأحاول تتكلَّم، لم إذا ثم لديها؛ بما تُديل حتى الوقت من معقولة مدًة أنتظر أن وقرَّرت

رسها. بكشف أباغتها أن جانبي من
معه واجرت عه، أتوقَّ كنُت ملا مغايرٍة طبيعٍة ذا وكان أرسَع هو كان اعرتافها لكن

النتائج. من سلسلة
محاٍم.» أنك «أعتقد املثابرة: متصنِّعًة الحياكة، بقطعة أمسكت وقد حديثها، بدأَت

مهنتي.» هي تلك «أجل؛ قلت:
ذلك، من واثٌق وأنا الحياكة يف عملها يف عارمة فوىض ُمْحِدثًة لربهٍة، صامتًة ظلَّت

قائلًة: علقت مرتددة، بنربٍة ثم، أبَدتْها. التي واالستياء االندهاش نظرة من
يف واقعٌة أنا األمر، حقيقة ففي النصائح. بعض يل تُسِدَي أن إذن، توافق، «لعلك
أود فوري. إجراء اتخاذ تتطلَّب نفِسه الوقت ويف منها، أهرب كيف أعرف ال غريبٍة؛ ورطٍة

بذلك؟» يل تسمح هل عنها، أخربك أن
استطاعتي.» يف نصيحة أي لِك أسدي أن كثريًا سيُسعدني «بالتأكيد؛
مقطبًا. ظل جبينها أن مع املبهم، االرتياح من بنوٍع الصعداء َست تنفَّ

عليها ائتمنَتني أوراٍق مجموعة بحوزتي قليلة. بكلماٍت يقال أن يمكن كله «األمر
تامة معرفة دون منها أتخلَّص وال األوراق هذه أُعيد أال يجب أنني أساس عىل سيدتان،
يف األوراق تلك تظلَّ أن ويجب بالكتابة. أو بشخصهما سواءٌ الطرفني، من رصيحة ورغبٍة

مني.» يسلبها أن شخٍص أي أو يشءٍ ألي ينبغي ال وأنه الحني، ذلك حتى حيازتي
َفهُمه.» يسهل أمر «ذلك الحديث: عن توقَفت إذ قلت؛

أنه، مفاده املسألة، بهذه أكثر املعنية تلك السيدتنَي، من واحدٍة من خربٌ أتاني «لكن،
وسالمتها.» أَْمنها أجل من األوراق تلك من فوًرا التخلُّص يجب معينة، ألسباٍب
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الحالة؟» هذه يف فعلُه عليِك يجب ما تعريف أن «وتريدين
«أجل.» مرتجفًة: أجابت

االفرتاضات. من وابٌل عيلَّ انهال نفيس: أتمالك أن أستطع لم واقًفا. نََهضُت
ُعهدتِك من تخرَج حتى قوٍة من أُوتيِت ما بكل باألوراق كي تتمسَّ أن هي «نصيحتي

الطرفني.» كال من مشرتكة برغبٍة
محاميًا؟» بصفتك رأيك هو هذا «هل

ستُعدُّ آخر. خياٌر أمامِك فليس بهذا، تعهدِت قد دمِت ما رجًال. وبصفتي «أجل،
قد التي الخسارة أو الحزن إن اآلخر. دون الطرفني أحد لطلب انصعِت إذا لألمانة خيانة
يشءٍ أي تفعيل أن تملكني ال أنِت تعهدك. من يُعفيِك ال األوراق بهذه احتفاظِك يستتبعها
املهتمِّ الطرف ذلك مزاعم أن من اإلطالق عىل واثقًة لسِت أنِك عىل عالوًة الشأن؛ هذا يف
ذو أنه جليٍّا يبدو ما الطريقة، بهذه تُتلفي بأن أعظم، ُجرًما ترتكبني ربما حقيقية. باألمر

االتفاق.» حسب سليمة، األوراق هذه عىل إبقائِك من للطرَفني، كبريٍة قيمٍة
رغبة أن يل يبدو وباختصار، الحال؛ تُغري فالظروف الظروف؟ عن ماذا «ولكن
بني جفوًة ثَمة وأن سيما ال االعتبار، بعني تُؤخذ أن يجب باألمر أكثر املعني الطرف
األشكال.» من شكٍل بأي اآلخر الطرف موافقة عىل الحصول دون تحول قد السيدتنَي

العدل إقامة حرية نملك وال آخر؛ بخطأٍ يُعاَلج أن أبًدا يمكن ال فالخطأ «ال؛ قلت:
بيلدن.» سيدة يا باألوراق، االحتفاظ من بد ال ظلم. بارتكاب

الطرف إرضاء يف ترغب كانت أنها واضًحا كان شديدة؛ أمٍل خيبة يف رأَسها أخفَضت
ا.» جدٍّ قاٍس ا. جدٍّ قاٍس «القانون قالت: باألمر. املهتم

«فلتنظري وأردفُت: الواجب.» محض بل وحده، القانون يُمليه ما ليس «هذا قلت:
عىل تعتمد كانت اآلخر الطرف وسعادة رشف أن لنفرتض مختلفة؛ زاويٍة من املسألة إىل

حينها؟» واجبِك سيكون فماذا باألوراق؛ االحتفاظ
«… «ولكن

األمانة قبلِت قد دمِت ما به. التالعب يمكن وال املتعاقدين، رشيعُة «العقد قلت:
لألمانة خيانة وستكون رشوطه. وبكل بحذافريه، به، بالوفاء ملزمٌة فأنِت كلمتِك، وأعطيِت

الطرَفني.» من مشرتكٍة موافقٍة دون من األوراق أتلفِت أو أعدِت إن
ثم حق»، عىل «أظنك وقاَلت: وجهها. مالمح عىل شديٍد بحزٍن شعوٌر ببطءٍ استقرَّ

صمتَْت.
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«كيو»، حتى أو جرايس، السيد مكان كنُت أنني «لو لنفيس: قلت أُراقبها، كنت بينما
املعنيَّني الطرَفني اسَمِي وأعرَف األمر، هذا غوَر أسُربَ حتى املقعد هذا سأبرح كنت ما
األهمية.» غاية يف بأنها أقرَّت التي الثمينة، األوراق تلك فيه أُخِفيَْت الذي واملكان باألمر،
منها تُفلت حتى املوضوع عن تتحدَّث أجعلها أن إال يَسعني لم منهما، أيٍّا أكن لم إذ ولكن
أسأَلها أن نيتي ويف استدرت، ولذلك أمامي؛ املسألة لتوضيح كدليٍل تنفع ربما ما كلمٌة
إذ املجاور؛ للمنزل الخلفي الباب من خارجٍة امرأٍة هيئُة انتباهي فلفت األسئلة، بعض
كنَّا الذين املترشدين لهيئة حرفيٍّا نموذًجا الخرقاء ووقفتها الواهن العام مظهُرها كان
بلوغها عند بعيًدا ورمتها خبز ِكرسة من جزءًا َقَضَمْت العشاء. مائدة عىل عنهم نتحدَّث
ومتسًخا، باليًا كان كونه للشفقة املثري الرث، وثوبها الطريق، عىل بتثاقٍل ومشت الشارع،
الطريق. بوحل متَّسخ باٍل أحمر حذاءٍ عن ليكشف الشديدة، الربيع فصل رياح يف يُرفرف

اهتمامِك.» تثري قد َزبونة «ثمة قلت:
إىل نظرة وألقت مهل، عىل فوقفت رشودها. من أفاقت قد بيلدن السيدة أن بدا

أمامها. البائسة املرأة هذه تفحَصت لينًا ازدادت ما رسعان وبنظرة الخارج،
ما كل الليلة. الكثري لها أُقدم أن بيدي ليس ولكن مسكينة! من لها «يا قائلة: تمتمت

جيد.» عشاء هو لها أقدمه أن بوسعي
وهناك، املطبخ، إىل املنزل حول تدور أن منها وطلبَت األمامي، الباب إىل َهت تََوجَّ ثم،
الرب!» «فليُباركِك يقول: طويلة نغمة يف الخشن املرأة صوت سمعت أخرى، لحظة بعد
ِخزانة أن بدا طيبة أشياء من أمامها ُوِضع ملا نتيجًة إال النربة بهذه ليخرج يكن لم والذي

بها. تزخر كانت بيلدن السيدة مؤن
املضغ يف قضتها طويلة، مدٍة بعد إليه. تحتاج كانت ما كلَّ هو يكن لم العشاء لكن

ملأًوى. طلبًا بالتوسل يعلو أخرى مرًة صوتها سمعت ظني، حسب
من فيه أحتمَي أن يمكنني مكان أي الحطب. مخزن أو سيدتي، يا «الحظرية
لدرجة للشفقة مثريًة كانت واملرض، الَعَوز عن طويلة قصة رسد يف بدأت ثم الرياح.»
رغم — وافقت قد أنها عودتها، عند بيلدن، السيدة أخربتني عندما مطلًقا أُفاَجأ لم أني
الليلة. هذه املطبخ ِمدفأة أمام تضطجع بأن املرأة لهذه تسمح أن عىل — السابق عزمها
أمتلكها.» التي الوحيدة الرفاهية هو الخري وعمل صادقتنَي؛ عيننَي لها «إن قالت:

السيدة صعدت تماًما. حديثنا قطعت قد املوقف هذا فيها تسبَب التي املقاطعة كانت
الذي اإلجراء وِألُقرر سمعته، قد فيما ألتمعَن الوقت بعض وحدي وبقيُت ألعىل، بيلدن
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احتماُل لديها يستوي قد أنه مفاده استنتاٍج إىل للتو لت توصَّ قد كنت مستقبًال. سأتخذه
اإلنصاف مبادئُ فيها تتحكَّم وأن ُعهدتها، يف الذي الورق لتُتلف مشاعرها وراء تنجرف أن
األمامي. الباب من وتخرج خلسًة السلم تنزل سمعتُها حني لها، أوضحتها قد كنت التي
الشارع يف طريقها يف تسري كانت بمالحقتها. وأرسعت قبعتي أخذُت نواياها، يف مرتابًا
الفندق ربما أو الجريان أحد منزل تقصد كانت أنها راودتني فكرة أول وكانت الرئييس،
أقنعني املضطربة خطواتها إيقاُع إليه تحول ما رسعان الذي املستقرَّ التمايل لكنَّ نفسه؛
أجتاز نفيس وجدُت حتى طويل وقٌت يمِض ولم مزَمع؛ بعيد مقصٌد لديها كان بأنه
هذا يف مبنًى آخر كان الذي الصغري، املدرسة مبنى وحتى به، امللحقة واألبنية الفندق

هذا؟ يعنيَه أن يمكن الذي ما بعدها. أخرى قرية إىل وأدخل القرية، من الطرف
بوشاحها لجسمها، الخارجية والهيئة مشيته، يف املرسع املضطرب جسدها ظل ولكن
ذلك يف حلَّت قد كانت التي الظلمة يف فأكثر أكثَر يختفي األنيقة، وقبعتها فيه تتدثر الذي
عىل عشبيٍة منطقٍة عىل سائًرا خطواتها، أقتفي وظللت أبريل؛ شهر ليايل إحدى من الوقت
كان جرس. إىل وصلنا وأخريًا حولها. فتتلفَت أقدامي َوْقع تسمع أن خشية الطريق جانب
الواضح ومن َفت، توقَّ قد كانت األصوات. جميع سكنَت ثم فوقه، تمر أسمعها أن بوسعي
شكٍل يف نفيس استجمعُت لذا أيًضا؛ أنا ف أتوقَّ أن املناسب من يكن لم تُنصت. كانت أنها
معينة، نقطة عند وصلُت إن ما لكن بها، مارٍّا مهل عىل ومشيت اإلمكان، قدر غريٍب
مرة وصلُت حتى التقدم، يف اآلخِذ لجسدها شديد ترقب يف أدراجي أعود وبدأت توقفُت،

هناك. تكن ولم الجرس. عند أخرى
وباقتيادي منزلها، يف إقامتي وراء الدافع اكتشفت قد أنها حينها قناعٌة لديَّ َخت ترسَّ
أن وشك عىل وكنت للهرب، فرصًة هانا تمنَح أن عاتقها عىل أخذت قد كانت خارجه، إىل
يساري عىل غريبًا صوتًا سمعت عندما مني، غفلٍة يف تركتها التي ة املهمَّ إىل بالعودة أرسع
وكان الجرس، أسفل يجري متواضع مائي جدوٍل ضفاف من الصوت هذا جاء استوقفني.

متهالكة. مفصالت له قديم باٍب رصير يُشبه
يف املنحدر الحقل أسفل إىل وسعي يف ما بأقىص طريقي وشققُت السور، من قفزُت
أنني لدرجة بطيئة؛ خطواتي وكانت حالًكا، الظالم كان منه. الصوت أتى الذي االتجاه
سطع أن لوال منها، طائل ال مطاردة يف الوقت بإضاعة أُجازف أنني من أخىش بدأت
اللحظة يف يل، تراءى ما أمامي رأيت وهجه وعىل السماء، يف متوقع غري ضوء شعاُع
أنه قدَّرت مني، بالقرب املياه اندفاع ومن قديمة. حظرية أنه يل، أتيحت التي الخاطفة
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صوَت سمعت عندما قدًما، امليض يف تردَّدُت ولهذا املائي؛ الجدول حافة عىل ما مكاٍن يف
كومٍة فوق طريقه س يتحسَّ كان شخًصا وكأنَّ حركٌة أعقبها مني، بالقرب متثاقلة أنفاٍس
خافت أزرق ضوءٍ وميُض سطع هناك، واقًفا كنت بينما قليل، وبعد سائبة؛ ألواٍح من
ويف واقفة بيلدن السيدة يل، املقابل املتهالك الباب خالل من فرأيت، الحظرية، داخل من
أجرؤ لم بها. تحيط التي األربعة الجدران يف حولها تحدِّق مشتعل، ثقاب عود يدها
يف النظر ق وتُدقِّ تستدير وهي أراقبها وأخذت انتباهها، أَلفت أن خشيَة التنفس، عىل
ثم السماء، إىل مفتوًحا كان نصفه ِمن أكثر أن لدرجة قديًما كان الذي أعالها، السقف
من صغرٍي صندوٍق إىل وأخريًا نفِسه، بالقدر متداعيًة كانت التي تحتها، من األرض إىل
َمْرأى أوصلني قدَميْها. عند األرض عىل ووضَعته وشاحها تحت من أخرَجتْه القصدير
تجرؤ لم ما ستُخفي كانت مهمِتها. بطبيعة يتعلَّق فيما قناعٍة إىل الحال يف الصندوق ذلك
األمام إىل خطوًة أخطَو أن وشك عىل كنت النقطة، لهذه باالرتياح شعرت وإذ إتالفه؛ عىل
آخر، ثقاب عود بإشعال منشغلًة كانت بينما يدها. يف كان الذي الثقاب عود انطفأ عندما
وأعرِّض التوقيت، هذا يف منها أقرتب بأن ذعرها أُثري أالَّ يل األفضل من ربما أنه ظننت
الحصول أحاول أن قبل تنرصف، حتى أنتظر أن عيلَّ وأن للخطر؛ الرئييس مخطَّطي نجاح
وانتظرت الحظرية جانب إىل وصلت حتى خطوة خطوًة تقدمُت وهكذا الصندوق. عىل
تراني، ألن عرضًة سأصبح الباب، عرب أحدِّق أن حاولت إن أنني مدرًكا تُغادرها، حتى
تلو دقيقٌة مرَّت جانب. كل من حولنا تومض كانت التي املتكررة، الربق خطوط بسبب
تخرج لم زالت ما وكانت مفاجئ؛ وبريٍق حالك ظالٍم بني غريبة تقلباٍت شهَدت أخرى،
صربي، نَِفد وقد َمخبئي من أتحرَّك أن عىل فيها أوشكُت التي اللحظة يف وأخريًا، بعد.
بعيدٌة أنها ظننت ملَّا الجرس. ناحية متعثرٍة بخطواٍت الرتاجع يف وبََدأَْت الظهور، عاوَدت
بالطبع، ا جدٍّ مظلمًة كانت الحظرية. ودخلت مخبئي من تسللُت تسَمعني، أن عن تماًما
ألعىل؛ ورفعته واحًدا، فأشعلت مثلها، ثقاب أعواد أحمُل أيًضا أنا كنت ن مدخِّ ألنني لكن
أقتنص أن دون انطفأ أبحث، أين تحديًدا أعرف أكن لم وإذ ا، جدٍّ واهنًا كان ضوءَه لكنَّ
رغم ولكن آخر؛ عوًدا أشعلُت ثَمَّ ومن فيها. أقف كنت التي البقعة عن خاطفٍة ملحٍة سوى
أن قبل أيًضا انطفأ ، قَدَميَّ تحت األرض وتحديًدا، واحد، موضٍع يف تركيزي حرصت أني
الصندوق. فيه أخَفت قد كانت الذي املكان عىل عالمٍة بأي مستدالٍّ التخمني من أتمكَّن
أن قبل قرََّرت، قد كانت ربما أُجابهها. كنت التي الصعوبة أدركُت مرة وألول وحينئٍذ
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يوجد يكن لم لكن كنزها؛ ستُخفي الحظرية تلك من تحديًدا جزءٍ أي يف املنزل، تُغادر
بالفعل. أهدرتها وقد الثقاب. أعواد أُهدر أن إال بوسعي يكن لم عليه: يدلني يشء أي
ركام كومة تحت يكن لم الصندوق أن من أتأكَد أن قبل وانطفأت األعواد عرشات أشعلت
أحد أن أُالحظ أن قبل يدي يف عوٍد بآخر أمسكت قد وكنت األركان، أحد يف متجمعة
ى تبقَّ لقد الصحيح. مكاِنه عن بعيًدا قليًال ُزْحِزَح قد كان األرضية يف املكسورة األلواح
الصندوق وأُخرج تحته، وأفتِّش اللوَح، ذلك أرفع أن يجب وكان واحد! ثقاب عود لدي
عىل جثوُت لهذا موارد؛ من يل ى تبقَّ ما أُهدر أال عيلَّ أن إىل توصلُت هناك. ُوجد إن سليًما،
أُوتيُت ما بكل انتزعته مفكوًكا. فوجدته وفحصته، اللوح، وتحسست الظالم، يف ركبتي
التي الفجوة يف نظرُت حتى الثقاب عود أشعلت إن ما ثم جانبًا؛ وألقيته فكرسته قوة، من
ملَّا لكن صندوًقا، أم حجًرا كان إن أعرف أن أستطع لم يشء، عىل عيناي وقعت صنعتها.
عىل عزمُت لكنني إهمايل، من مستاءً كنت يدي. من الثقاب عود طار نحوه، يدي مددُت
غضون ويف الحفرة، داخل عميًقا يدي فأدخلت املخاطر، كانت مهما رأيته ما عىل أحصل

الصندوق! كان فضويل. أثار الذي اليشء يدي يف أصبح أخرى لحظٍة
أمنيتي وكانت باالنرصاف، هممُت محاوالتي، عنها أثمَرت التي النتيجة بهذه راضيًا
ممكنًا؟ هذا كان هل بيلدن. السيدة قبل املنزل إىل أصل أن هي اللحظة تلك يف الوحيدة
فهل عيلَّ. تتعرف ربما وبذلك الطريق، يف بها أمرَّ أن عيلَّ وكان عدة؛ بدقائق سبقتني فقد

تستحق. أنها قرَّرت املخاطرة؟ تستحق الغاية كانت
ما نوًعا قليلة وملسافة مرسعة. بخطواٍت أسري وأخذت الرئييس، الطريق إىل عدُت
حنِي عىل لكن شخص. أيَّ قابلت أو تخطيت قد أكن ولم نفِسها، بالرسعة السري التزمُت
منتصف يف واقفة ع، متوقَّ غري نحٍو عىل بيلدن السيدة صادفُت الطريق، منعطف عند ِغرة،
متوقًعا كبرية، برسعة بها مارٍّا الخطى أرسعُت ما، حدٍّ إىل مرتبًكا خلفها. تنظر الطريق،
أشك الواقع، يف بكلمة. تتفوه أن دون من أمرُّ ترَكتني لكنها إليقايف. الجهد بعض تبذل أن
تحاول لم أنها من اندهايش وازداد ترصفها، من تعجبت سمعتني. أو رأتني أنها يف اآلن
عن تماًما وغافلة مكانها، يف مكبَّلة جعلها ما رأيت وعندئٍذ الوراء، إىل ونظرت تتبعني، أن

تحرتق! وراءنا الحظرية كانت وجودي.
كليٍّا، انطفأ قد يكن لم ثقاب عوَد أوقعُت قد كنت يداي؛ صنَعته ما أدركُت الفور عىل

لالشتعال. قابلة مادة عىل فسقط
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فأعىل، أعىل اللهب ألسنُة تصاعدت أحدق. ووقفت بدوري، توقفُت أرى، ملا مشدوًها
فرط ومن منها؛ أسفل والجدول فوقها، من السحب أضاءت حتى فأكثر أكثر واحتدَمت
األنفاس كانت ما رسعان وجيزة، مدٍة بعد لكن بيلدن. السيدة نسيت أرى، مما ذهويل
وسمعتها منها، أكثر فاقرتبُت وجودها، ذهني يستحَرض أن يف سببًا مني بالقرب الالهثة
أضافت ثم هذا»؛ أفعل أن أقصد أكن لم «حسنًا، يحلم: وهو يتكلم شخص مثل تصيح
حال؛ أي عىل بأس، ال «لكن الرضا، من يشءٌ صوتها نربة ويف انخفاًضا، أكثر بصوٍت
أي عىل باللوم يُْلَقى أن دون راضيًة ماري وستكون األبد، إىل مفقوًدا اليشء هذا سيصبح

شخص.»
تنتظر فلن إليها، َلت توصَّ التي النتيجة هي هذه كانت إن املزيد؛ ألسمع أتباطأ لم
أظهَر الراكضة واألقدام بعيد من القادمة الصيحات صوت أن سيما ال طويلة، مدًة هناك

الحريق. مكان إىل طريقه يف كان القرية ِصبْية من حشًدا أن
عواقب أيُّ ثمة يكن لم أنه عىل أطمنئَّ أن كان املنزل، وصويل عند فعلته، ما أول
استضافتها؛ قد كانت التي املترشدة رحمة تحت بتهور للمنزل تَركي استتبَعت رشيرة
وجدُت الصندوق. عىل رسيعة نظرة وأُلقي غرفتي، إىل أعود أن فكان التايل األمر أما
يشء بداخله يكن لم أنه وزنه من مقتنًعا بُقفل. مغلٌق القصدير، من أنيق صندوق أنه
غرفة إىل وعدُت الرسير تحت أخفيتُه بيلدن، السيدة عنها تحدثَت التي األوراق من أثقُل

بيلدن. السيدة دخلت عندما كتابًا وأخذت جلست قد بالكاد كنت الجلوس.
تعبرياته لكن الحركة، أثر من متورد وجٍه عن وتكشف قبعتها تخلع وهي صاحت،
ما مكاٍن يف حريٌق وثمة سماءها، يُنري الربق ليلة! من لها يا «حسنًا! كبري: تيشبارتياٍح كانت
وواصلت بالوحدة»، تشعر لم أنك آُمل الِولَدان. له يَشيب الخارج يف واملنظر الشارع، آخر يف
أردفت: استطاعتي. قدَر مضجًرا يبدو جعلتُه الذي وجهي تفحص عىل حريصًة حديثها،
هكذا.» طويًال وقتًا ستستغرُق أنها ع أتوقَّ لم ولكني تأديتها، من بد ال مهمة لديَّ «كانت

املنزل. لتُغلق الغرفة من بالخروج وأَرسَعْت ُمباٍل، ال بردٍّ أجبتُها
غرفتها، إىل أَوت قد كانت نفسها، تفضَح أن من ربما، خوًفا، تعد؛ لم لكنها انتظرُت،
لهذا. ما نوًعا بارتياٍح شعرُت بأنني أُقر بوسعي. ما بأفضِل بنفيس أموري ألتوىلَّ وتركتني
الليلة، تلك يف ذلك من أكثَر مثري حدث أيِّ مواجهة عىل أَْقوى أكن لم أنني األمر حقيقة
العاصفة، انقضاء بمجرد ولذلك، التايل. اليوم حتى آخر إجراء أي بإرجاء سعيًدا وكنُت

النوم. من تمكنُت فاشلة، محاوالت عدة وبعد الرسير، إىل ذهبُت
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املوت. رصخة ورصخت هربُت،
ميلتون

ريموند!» «سيد
املكان. يف أتطلَّع وجَعلني فأيقظني، ُحلمي، يف جاءني ونافذًا؛ هامًسا الصوت كان
إىل املؤدي املفتوح الباب عتبة عىل واقفًة رأيت، ضوئه وعىل ينبلج، بدأ قد الصباح كان
املاضية. الليلة املنزل يف باستقبالها ُسِمَح قد كان التي البائسة املترشدَة تلك الطعام، غرفة
أخرَجت ِغرة، حنِي عىل أنها، لوال باالنرصاف، آمرها أن وشك عىل كنت وارتباكي، لغضبي

«كيو». املخرب أنها يل فتبنيَّ جيبها، من أحمَر منديًال
دون من ثم، هذه.» «اقرأ يدي: يف صغرية ورقًة ويضع عجالة يف يتقدم وهو قال،

وراءه. الباب مغلًقا الغرفة، غادر أخرى، نظرة أو كلمة
ازدادت الذي الضوء وعىل النافذة، من بالورقة ودنوُت شديد، اضطراب يف نهضُت

عجالة: يف املكتوبة التالية السطور قراءة من تمكنت رسيعة، بوتريٍة شدته
حتى انتظر املرفق. املخطَّط يف صليب بعالمة املميزة الغرفة يف رأيتها؛ لقد هنا؛ «إنها

املنزل.» من بيلدن السيدة إلخراج ما حيلًة سأختلُق ألعىل. اصعد ثم الثامنة، الساعة
العلوي: للطابق التايل املخطُط األسفل يف مرسوًما كان

عندما واهًما أكن ولم الطعام، غرفة فوق الخلفية الصغرية الغرفة يف هانا كانت إذن
ومع باالرتياح، شعوٌر غَمرني املاضية. الليلة يف باألعىل، أقدام وقع سمعت أنني ظننُت
األسباب كلُّ لدينا كان بمن لوجٍه وجًها ألتقَي أن احتماُل كثريًا أثارني نفِسه الوقت يف ذلك
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أخرى، مرًة فاستلقيُت ليفنوورث، بمقتل املتعلق املرعب بالرس علٍم عىل بأنها لالعتقاد
يف محاولتي عن تخليُت ما رسعان لكن الراحة. من أخرى بساعٍة أحظى أن وحاولت
اإلعالن يف بدأَت وقد ُسباتها من تُفيق وهي الحياة أصوات إىل بالسماع واكتفيُت يأٍس،

والحي. املنزل يف نفسها عن

+

نزول صوت أسمع أن إال بُوسعي يكن لم وراءه، الباب أغلق قد «كيو» أن إىل نظًرا
القصرية الصيحَة كاٍف بوضوٍح سمعُت لكن السلم. درجات عىل خافتًا بيلدن السيدة
الفتاة أن واكتشافها املطبَخ بلوغها عند بيلدن السيدة أطلقتها التي املفاجأة من النابعة
أن من واثًقا كنت ولوهلٍة ِمرصاعيه، عىل مفتوٌح الخلفيَّ الباب وأن انرصفت قد دة املرشَّ
بيلدن السيدة شخصية درس قد يكن لم لكنه تمهيد. دون من بمغادرته أخطأ قد «كيو»
من تمكنُت لغرفتي، املجاورة الغرفة إىل لإلفطار، تحضريها أثناء دخلت، عندما عبثًا.

نفسها: إىل غمغمتها سماع
أنه وتجد الطريق، جانب وعىل الحقول يف طويًال عاشت لقد مسكينة! من لها «يا

الليل.» طوال املنزل يف تُحبَس أن الطبيعي غري من
يف أُجاريَها وأن مباٍل، غريَ أبدَو وأن الطعام لتناول املبذول الجهد اإلفطار! ِفقرة
أخريًا، انتهى ولكنه أبًدا! ثانية املوقف هذا مثل أُواِجه أالَّ آُمل أخطاء؛ ارتكاب دون الحديث
الدقائق مرَّت ذلك. رغم واملأمولة املهيبة املقابلة هذه وقَت غرفتي يف ب أترقَّ حرٍّا وتُركُت
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أتى األخرية، االهتزازة فيها سكنَت التي اللحظة ويف الثامنة، معلنًة الساعة ت دقَّ ببطء؛
«والدي صوته: بأعىل يرصخ املطبخ، إىل صبيٌّ واندفع الخلفي، الباب عىل عاٍل طرٍق صوُت

تعايل!» بنوبة؛ أُصيب والدي بيلدن! سيدة يا أنِجديني بنوبة! أصيب
بيلدن السيدة وجُه وقابلني املطبخ، ناحية وأرسعُت طبيعي، نحٍو عىل نََهضُت،

املدخل. عند املضطرُب
املنزل تحرس بأن تتكرَّم هل نوبة. أصابته الشارع آخر يف مسكني «حطَّاب قالت:

املستطاع.» قدر طويًال أغيَب لن أجله؟ من فعله يمكنني ما أرى بينما
الصبي، وتبَعت رأسها، عىل وألَقتْه وشاحها، َفت تلقَّ ردِّي، تنتظر أن دون وتقريبًا

الشارع. إىل الشديد، االضطراب من حالٍة يف كان الذي
يل بدا حياتي. يف عشتُه خوٍف أعظُم عيلَّ وسيطر مطبق، صمٌت املنزَل عمَّ الحال يف
طاقتي؛ فوق أموًرا كلُّها كانت الفتاة تلك ومواجهة الدرجات، تلك وصعود املطبخ، ترك أن
االستثنائي الخوف ذلك من متحرًِّرا نفيس وجدُت السلم، درج عىل رجيل وضعُت حاملا لكن
الباب َفتْح إىل الشديد الفضول من نوٌع قادني ذلك، من وبدًال مني، وتملَّك تلبَّسني الذي
للموقف مناسبًا يكن لم ربما، عنٌف، وهو طبيعتي، عىل جديٍد بعنٍف األعىل يف رأيته الذي

اإلطالق. عىل
بها أقامت التي الغرفة أنها الواضح من كان واسعة، نوٍم غرفة يف نفيس وجدُت
قَضت أنها تعكس التي الدالئل بعض ألُالحظ توقفت بالكاد املاضية. الليلة بيلدن السيدة
الذي املخطَّط يف الصليب بعالمة املميزة الغرفة إىل املؤدي الباب إىل اتجهُت ثم قلقًة، ليلًة
املطيلِّ نَْوبَر الصَّ خشب ألواح من مصنوًعا األولية، حالته يف الباب كان «كيو». يل رسمه
وحاولُت املزالج، رفعت ساكنًا. يشء كل كان . وأنصتُّ أمامه، توقفُت عشوائي. بشكٍل
يأِت لم املفتاح. ثقب عىل أذني وضعُت أخرى، مرًة توقفت موصًدا. الباب كان الدخول.
ذهوٍل يف سكونًا. أكثَر يكون أن املمكن من يكن لم نفُسه القرب الداخل؛ من صوٍت أي
يف أنني، تذكرت وفجأًة فعله. بوسعي ما أفضل عن نفيس وسألُت حويل نظرت وحرية،
إىل يُفيض آخر باٍب إىل إشارًة رأيت قد كنت إياه، أعطاني قد «كيو» كان الذي املخطط
أن وحاولت ناحيته، أرسعت املمر. يف املقابلة الجهة يف التي الغرفة من نفِسها الغرفة
سوى أمامي يبَق لم أنه أخريًا اقتنعُت اآلخر. الباب مثل موصًدا كان لكنه بيدي. أفتَحه
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لم الباب. تفتح أن وأمرتُها باسمها، الفتاة وناديُت مرة، ألول فتحدثُت القوة، استعمال
حادة: وبنربٍة عاٍل بصوت فصحُت رد، أي أتلقَّ

بالقوة؛ فتحه إىل سنُضطرُّ الباب، تفتحي لم وإن أمرِك؛ ُكِشف لقد تشيسرت، «هانا
فوًرا.» الباب وافتحي هذا، عىل تحملينا ال

بعد. ردٌّ يأِت لم
طقطقة صوُت فصدر الباب. عىل ثقيل بكامل وألقيت الوراء، إىل خطوًة تراجعُت

مقاوًما. ظلَّ الباب ولكن بسوء، منذر
الداخل، يف حركة أي تحدث لم أنه من أستيقَن ألن يكفي بما طويلة مدًة توقفُت
مفصالته، من فانخلع قوة، من أوتيُت ما بكل دفعتُه املرة وهذه أخرى، مرة دفعته ثم
ألستجمَع لوهلٍة فت توقَّ إني حتى مظلمة باردة، خانقة، غرفٍة داخل األمام إىل وسقطُت
لحظة بعد ذلك. فعلُت أنني حسنًا كان حويل. النظر عىل أجرتئَ أن قبل املشتتَة حوايس
األغطية بني من يفَّ يُحدق أخذ الذي الجميل األيرلندي الوجِه وثباُت شحوُب أصابني أخرى،
لحظُة لوال أنه، لدرجة مميتة، بُقَشْعريرٍة بجانبي، الحائط إىل املكومة لفراش، املتدلية
شعوًرا أمنع أن أستطع لم كذلك، األمر كان وإذ شديد. هلع ألصابني تلك، االستعداد
مني، قريبًا املمدد الساكن الجسد هذا ناحية استدرُت ملَّا يتملََّكني أن من مريع بخوف
متسائًال فوقه، مسحوبًا كان الذي ع املرقَّ الغطاء تحت الراقد الجامد الجسد ذلك وراقبُت
امرأًة عيني أمام رأيت ألنني وذلك الحد. هذا إىل امليت تُشبه النائم هيئة كانت إن نفيس يف
الغرفة يف بإهماٍل الحياة عىل ا جدٍّ كثريٌة أدلٌة ثمة كان ذلك. يف شكٌّ يُساورني ولم نائمًة،
خلَعتها أن بعد حالها عىل تماًما تُركت فاملالبس، آخر. استنتاج ألي مجاًال ترتك لم بحيث
الباب بجانب كريسٍّ عىل انتظارها يف موضوع بالطعام املمتلئ والطبق الغرفة؛ وسَط
الذي الطعام صنف نفس العابرة، النظرة هذه من حتى الحظته، الذي الطعام بني من —
مبالية غرِي وقناعة شاقة بحياٍة يَيش الغرفة يف يشء كل كان — اإلفطار يف تناولناه قد كنا

الغد. بقدوم
شديَد فوقها، املكتمل غرِي للجدار العارية العوارض نحو املتجه الجبني، كان ذلك ومع
نصفه كان الذي وذراعها، التعبري، من خاليًة املفتوحتنَي نصف عينَيْها ونظرُة البياض،
من كان إنه حتى الرسير، غطاء حافة عىل هامًدا فوقه، اآلخر ونصفه الغطاء، تحت كامنًا
ذلك أن بدا لكن للغاية. الوعي عن غائبٍة مخلوقٍة مع التواصل من أجفل أالَّ املستحيل
فعالٍة غريَ ستكون اللحظة تلك يف أُطلقها أن يُمكنني صيحٍة فأي رضوريٍّا؛ كان التواصل
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التي يدها ورَفْعت وانحنيُت نفيس، شجعت لذا الكليلتنَي. األذننَي هاتنَي الخرتاق يكفي بما
أفعل أن أو أنادي، أن أو أتكلم، أن محاوًال العني، تُخطئها ال ندبة وفيها مستقرًة كانت
أعجز بذعٍر ُروِّعُت ليدي يدها من ملسٍة أول مع لكن تستفيق. أجعلها حتى يشء، أي شيئًا،
اضطرابي، غمرة يف فأسقطتُها متيبسة. بل فحسب، كالثلج باردًة تكن لم وصفه. عن
هكذا؟ تبدو الحياة كانت متى إلهي! يا جديد. من وجهها وتفحصت الوراء إىل وتراجعت
أخرى مرة انحنيُت للشك؟ املثري الجمود هذا وبمثل الشاحبة، األلوان بتلك يكتيس نوم أيُّ
أخرية. محاولًة وحاولُت حدٍّ، أقىص إىل ُصِدمُت حركة. وال نَفس، ال شفتَيْها. إىل ألنصت

كالحجر. نبض بال كان قلبها. عىل يدي ووضعت مالبسها، شققُت
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الثالثون الفصل

ورقحمرتق

عيلَّ. فراقك أصعب ما

مشاطي] أنطوان [ترجمة الرابع» «هنري مرسحية

اللحظة يف جاءت التي االكتشاف لهذا املريعة فالصدمة الفور. عىل استغثُت أنني أظن ال
الذي املفاجئ واالنهيار بداخيل؛ يكون ما أقوى واألمل الحياُة فيها كانت التي نفِسها
عىل واألسوأ السيدة؛ لهذه املرتقبة الشهادة عىل املعتِمدة الخطط لجميع فيه تسبَّب
الطرف أن املفرتض من الذي واملأزق املفاجئ املوت هذا بني املخيف التصادف اإلطالق،
بالنسبة ا جدٍّ مريًعا ذلك كل كان الساعة، تلك يف فيه واقًعا كان — كان أيٍّا — الجانَي
الوجه هذا يف وأُحدق أقف أن عىل إال أقَو لم فوريٍّا. إجراءً أتخذ لم جعلتني لدرجٍة يل
وأتعجب نظن، مما ألطَف كان املوت أن لو كما املطمئنَّة رقدته يف املبتسم أمامي، الساكن
بدًال وبالتعقيد السكينة، من بدًال متجدد بخوٍف ابتالنا قد كان الذي اإللهي التدبري من
ال َمن وجوه عىل حتى املوت، بالغة مع ألنه الفهم. من بدًال األمل وبخيبة االستنارة، من
أن للعقل تُتيح أن من بكثري أهمَّ املوت لهذا والعواقب األسباب كانت نحبهم، وال نعرفهم
يف ُفِقَدت الفتاة هانا نفُسه. املشهد يُثريها كان التي الشجيَّة املشاعر يف التفكري يف يُسهب

الشاهدة. هانا يف التفكري غمار
الفِم حول تحوم آنستُها التي ع التوقُّ نظرُة جذبتني فيها، أُحدق وأنا تدريجيٍّا، لكن
نفيس سائًال أكثر، شخيصٍّ باهتماٍم عليها فانكفأُت املفتوَحني، نصف والجفننَي الحزين
جدوى. أيُّ الطبي للتدخل كان وإن تماًما، بالحياة صلتُها انقطَعت قد كانَت إن ا عمَّ
ساعات؛ بضع منذ الحياة فارقت قد بأنها يقيني ازداد أكثر، النظر أمعنُت كلما لكن
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ما به سأشعُر أنني بد ال الذي الندم صاحبه الذي الفكرة، هذه عن الناجم الفزُع وروعني
الفتاة هذه مخبأ وباقتحام املاضية، الليلة الجريء املساَر أَتَِّبع لم أنني من والنابع حييت،
وبعدما الحايلَّ؛ موقفي أُدرك وجعلني ملصريها، مالقاتها أمنع، لم إن أعطل، املسكينة،
شيشها يف وربطُت النافذة، وفتحت املجاورة، الغرفة إىل ذهبت جانبها، من انرصفُت

االحتياط. سبيل عىل معي جلبتُه قد كنت أحمَر منديًال
لم أنه رغم «كيو»، أنه اعتقادي ني رسَّ ، شابٌّ السمكري منزل من ظهر الحال يف
قد الذي الشاب ذلك أنه عىل يدلُّ وجهه، تعابري أو ملبسه يف سواءٌ شبه، أدنى يحمل يكن

فيه. كنت التي املنزل قصد ثم رأيته،
عند انتظاره يف ووقفت الغرفة، من فخرجُت اتجاهي، يف خاطفة نظرة يُلقي الحظته

السلم. مقدمة
رأيتَها؟» هل «حسنًا؟ األسفل: من نظرتي ومالقاة املنزل دخوله عند همس،

رأيتها.» لقد «أجل، بمرارة: أجبُت
اعرتفت؟» «وهل قال: جانبي. إىل ُعجالة يف صعد

وأسلوبي، صوتي نربة بسبب قلًقا يزداد أنه أحسست إذ ثم، معها.» أتحدَّث لم «ال؛
اليوم صباح تقصده كنت الذي «ما عجالة: يف وسألته بيلدن السيدة غرفة إىل جذبته

فيها؟» أجدها قد بعينها غرفة يف وأنها الفتاة؟ هذه رأيَت قد بأنك أخربتني عندما
قلتُه.» «ما

إذن؟» غرفتها إىل «أذَهبَت
املائل السطح حافة إىل تسلَّلُت حتى ضوءًا، رأيت إن ما الغرفة. خارج إال أكن لم «ال؛
ورأيتها النافذة، عرب ناظًرا الخارج، يف بيلدن والسيدة أنَت وجودك أثناء املاضية الليلة يف
الحديث. عن توقَّف ألنه وجهي؛ يف تغريًا الحظ أنه بد ال وذهابًا.» جيئًة الغرفة يف تجول

ذلك؟» يُفيد «فيَم وصاح:
ثم، بنفسك!» وانظر «تعال، فقلت: ذلك. من أكثر نفيس جماح كبُح بإمكاني يعد لم
الساكن الجسد إىل أرشُت للتو، غادرتها قد كنت التي الصغرية الغرفة إىل ُقدته أن بعد
يف سأجدها إنني يل تقل لم لكنك هنا؛ هانا سأجد إنني يل «قلَت وقلت: بالداخل. الراقد

الحالة.» هذه
ماتَت؟» هل إلهي! «يا منتفًضا: صاح

ماتت.» «أجل، قلت:
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يف أنها بد «ال وأردف: مستحيل!» هذا «لكن أجاب: األمر. يستوعب لم وكأنه بدا
«… مخدًرا تناولت أنها أو عميق، ُسباٍت

بيدها أمسكُت ثم انظر!» أبًدا. منه تُفيق فلن نوًما، كان إن أو نوًما، ليس «هذا قلت:
الرسير. عىل ثقلها بكامل تسقط وتركتها أخرى، مرة

الغرابة. شديُد تعبريٌ وجهه وعىل فيها يُحدِّق ظل هدأ، أن بعد أقنعه. املشهد أن بدا
األرض. عىل كانت التي املالبس يف يَُقلِّب وبدأ تحرَّك فجأًة

تبحث؟» عمَّ تفعل؟ «ماذا سألته:
املاضية. الليلة دواء جرعَة ظننتُه ما منها تأخذ رأيتها التي الورق قطعة عن «أبحث
الرسير، حافة أسفل األرض عىل كانت ورق، قصاصة يرفع وهو صاح، هي!» ها إلهي، يا

اآلن. إال إليها انتبَه قد يكن فلم
إياها.» «أرني مضطربًا: قلت

غري أبيض ملسحوق آثاًرا بصعوبة الحظُت الداخيل سطحها وعىل الورقة، أعطاني
محسوس.

كميٌة توجد كانت «إن وأردفت: مهم.» «هذا بحذر: الورقة هذه أطوي وأنا قلت،
قد فهذا سامة، مادًة كان الورقة هذه بداخل ما أن تؤكد املسحوق هذا من متبقيٌة كافيٌة

د.» متعمَّ انتحار حالة أنه وسيتضح الفتاة، بها ماتَْت التي والطريقة األسلوب يُفرسِّ
عىل الحكم عىل قدرٍة أيُّ لديَّ كان «إن وتابع: ذلك.» من واثًقا «لست قائًال: ردَّ
أكثَر ا سمٍّ تتناول كانت أنها تُدرك تكن لم الفتاَة هذه فإن كذلك، أنني وأزعم الوجوه،
ألعىل، الورقة َرَفَعت وعندما متهللة؛ أساريرها كانت بل فقط، سعيدًة تبدو تكن لم مني.
قد بيلدن السيدة كانت إن األغلب. يف ساذٍج انتصاٍر عن تنمُّ ابتسامٌة وجهها عىل ارتسمت

«… دواء بأنها وأخربتها لتتناولها، الجرعة تلك أعطتها
سامًة تدعوها، كما الجرعة، كانت إذا ما وكذلك منه؛ التأكُّد يتعني زال ما أمٌر «ذلك

القلب.» يف بمرٍض ماتت قد تكون فربما ال. أم
أشار ثم الكريس، عىل تُِرك الذي الفطور صحن إىل أوًال وأشار كتفيه، بهزِّ اكتفى

املكسور. الباب إىل ثانيًا
بيلدن والسيدة اليوم، صباَح هنا كانت بيلدن السيدة «أجل، نظرته: عىل ا ردٍّ قلت،
كانت الفتاة بأن اعتقادها سوى شيئًا يُثبت ال ذلك لكن خرجت؛ ملَّا الباب أغلقت من هي

قلبها.» يف مرٍض من تعاني
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زعزعه؟» قد املتداعية وسادته عىل الشاحب األبيض الوجه هذا أن يبُد لم «اعتقاد
أن دون األطباق وضَعت وإنما الفتاة، إىل تنظر لم أمرها من عَجلة يف لكونها «ربما

نحوها؟» عابرة نظرة من أكثر تلقي
مصادفة!» من لها يا ولكن خطب، أي وقوع يف أرتاب أن أريد «ال

جدوى ال «حسنًا، وقلت: الخلف. إىل فرتاجعُت ، لديَّ حساسة نقطًة هذا ردُّه ملس
هيَّا!» فعله. علينا يتعنيَّ الذي الكثري ثَمة بافرتاضات. أنفسنا ونشغل هنا نقف أن من

الباب. نحو مرسًعا واتجهت
اللغز هذا من حْلقًة إال ليست هذه أن «أنسيت وأردف: ستفعل؟» «ماذا سألني:
مدبَّر، حادٍث جراء حتفها لقيت قد الفتاة هذه كانت إن طالسمه؟ لفك أُْرِسلنا الذي الكبري

نكتشفه.» أن واجبنا فمن
أيدينا.» من اآلن األمر خرج لقد الوفيات. ملحقق يُرتَك أن يجب «ذلك

فيها ما وبكل بالغرفة واٍف نحو عىل علًما نُحيط أن األقل عىل يمكننا ولكن «أعرف؛
وأنا القدر، ذلك منَّا سيتوقع جرايس فالسيد عنَّا. غريبة أيٍد إىل باملسألة نلقي أن قبل

ذلك.» من واثق
أال هو أخشاه ما يشء. كل ذهني يف انطبع وقد الغرفة. عىل نظرًة ألقيُت «لقد

أبًدا.» أنساها أن أستطيع
عالمات أي وغياب حولها؟ الرسير أغطية ووضع وضعها؟ الحظت هل «والجثة؟

بارتخاء؟» يَديها وسقوط وجهها؟ وسكون الخوف؟ أو املقاومة عىل
أخرى.» مرًة إليها أنظر تجعلني ال أجل؛ «أجل،

وهو يشء كل إىل رسيًعا يُشري وهو الحائط؟» عىل املعلَّقة املالبس عن ماذا «ثم
أنها يُعتََقد الذي ذاك ليس وشاح، الكاليكو؛ قماش من مصنوع فستان «أترى؟ يتحدث.
الصندوق» هذا ثم بيلدن. السيدة يخص األرجح عىل قديم، أسود وشاح بل به، هَربَت
سيدة اسم عليها … لنَر … املميزة، الداخلية املالبس بعض عىل يحتوي «الذي إياه فاتًحا
تالحظ، كما هانا، أجل من ُصِنَعت ذلك؛ قبل ارتَدتْه يشءٍ أي من أصغر لكن املنزل،
كلها األرض، عىل امللقاة املالبس هذه ثم للشبهات. درءًا املنزل سيدة باسم وموسومة
هنا!» انظر هلم! … هذا «ثم فجأة: صاح ثم نفسها.» بالطريقة موسومة وكلها جديدة،
مملوء اغتساٍل َطسِت عىل عيناَي وقعت وعندئٍذ وانحنيت، يقف كان حيثما اتجهُت

محرتق. بورٍق نصفه حتى
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من هل ماهيته. يف أفكِّر أن أستطع لم لكني الركن، هذا يف يشءٍ عىل تنحني «رأيتها
ما يشء من هنا تخلَصت أنها الواضح من األمر؟ نهاية يف انتحَرْت قد تكون أن املمكن

أحد.» أي يراه أن ترغب لم هنا
ذلك.» آُمل أكاد «ولكني وأردفت: أدري.» «ال قلُت:

السيئ!» للحظِّ يا ماهيته؛ عىل تدل قصاصة وال صغرية، ورق قطعة تتبقَّ «لم
اللغز.» هذا خيوط بيلدن السيدة تحل أن بد «ال قائًال: ِصحت

ليفنوورث السيد مقتل فرسُّ بأكمله؛ اللغز خيوط بيلدن السيدة تحل أن بد «ال : ردَّ
كان لعله يدري؛ «من أضاف: املحرتق، الورق ذلك ناحية النظَر مطيًال ثم، عليه.» متوقٌف

اعرتاًفا؟»
للغاية. محتمًال التخمني بدا

منه ونستفيَد الواقع نتقبَّل أن وعلينا اآلن، رماًدا صار فقد ماهيته، كانَت «أيٍّا قلت:
وجه.» أحسن عىل

عىل أبًدا يُسامَحني لن جرايس السيد لكن صحيح؛ هذا «نعم؛ عميقٍة: بتنهيدٍة قال
ظرًفا كان دواء لجرعة تناُوَلها أن أُدرك أن عيلَّ يجب كان إنه يقول سوف أبًدا. ذلك،

خلفها.» واقٌف وأنا لذلك اكتشايف لحظة نفس يف ُمريبًا
تَرك.» ولم ذلك؛ تعرف تكن لم «لكنَّها

بنفيس إشادتي ورغم لُغز؛ النساء بيلدن. السيدة َرأَته ما وال َرأَت، ماذا نعرف «ال
هذه يف أنه أقرَّ أن بد ال األرض، وجه عىل ذكاءً النساء أكثَر يُضاهي عادًة ذكائي بأن

ومخزية.» ساحقًة هزيمًة ُهزمُت أنني أشعر القضية
مع حديٌث سيكشفه الذي ما يدري َمن بعد؛ تأِت لم النهاية حسنًا، «حسنًا، قلت:
فكل ملقابلتها. ب أتأهَّ أن وعيلَّ قليل، ا عمَّ املنزل إىل ستعود حال، أي وعىل بيلدن؟ السيدة
فمن ال. أم الكارثة بهذه درايٍة عىل كانت إن استطعت، إن أكتشف، أن عىل سيعتمد يشءٍ

عنها.» يشءٍ أي تعرف ال أنها املمكن
األسفل. إىل وتقدَّمته ورائي، الباب أغلقُت الغرفة، من للخروج إياه ومستعجًال

برقيٍة إرسال من بد ال الحال. يف تنفيذه تتوىلَّ أن عليك واحٌد أمٌر ثمة «واآلن، قلت:
ع.» املتوقَّ غري الحدث هذا عىل إلطالِعه جرايس السيد إىل
الباب. نحو «كيو» ه وتوجَّ سيدي»، يا كذلك، «وهو
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تسلََّمت هذا. ألذكر أخرى فرصٌة يل تسنَح لن «ربما وأردفت: لحظة.» «انتظر قلت:
يف واآلخر كبري، ظرٍف يف أحدهما أمس؛ الربيد مكتب مدير من ِخطابنَي بيلدن السيدة

«… به ُخِتما الذي الربيديَّ الَختْم تعرف أن بإمكانك كان إن صغري، ظرٍف
بعيًدا أذهب أن إىل مضطرٍّا أكون لن أني «أظن وقال: جيبه. يف يده «كيو» وضع
صعود عاود قد كان أالحظ، أن وقبل َفَقدتُه!» لقد إلهي، يا أحدهما. أتى أين من ألكتشف

السلم. درجات
البوابة. طقطقة صوت سمعت اللحظة تلك ويف
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والثالثون الحادي الفصل

«كيو»

حكاية. ولهذا
النمرة» «ترويض مرسحية

استُْغِللت!» حقارة، بكل استُْغِللت، لقد مريًضا؛ أحٌد يكن لم خدعة؛ كان ته برمَّ «األمر
يف وَرشَعْت الهثة، وأنفاٍس متوهٍج بوجٍه فيها، كنُت التي الغرفة بيلدن السيدة ودخلت
من لها يا األمر؟ «ما فجأة: وصاحت توقفت، ذلك تفعل كانت بينما لكن قبعتها؛ خلع

يشء؟» حدث هل بها! تحدجني التي تلك نظرٍة
اكتُِشف املدة تلك يف ولكن قليلة، مدًة إال تغيبي لم حدث؛ قد خطري ِجدُّ «يشء أجبتُها:
عىل لكن، أمرها؛ به يُفتََضح ما ب الرتقُّ يُْظِهر أن أمِل عىل قصٍد عن هنا توقفُت «… ما أمٌر
فتابَْعت: عت، توقَّ مما أقلَّ انفعاًال أظهَرت وجهها، إليه استحال الذي الشحوب من الرغم

األهمية.» بالغة عواقُب عليه يرتتَب أن املرجح «من
وأردَفت: أعرف!» كنت أعرف، «كنت فتمتَمت: بحرقٍة. البكاء يف انفجرت أنها فوجئُت
املنزل؛ بدخول ألحٍد سمحُت إذا ا رسٍّ األمُر يبقى أن املستحيل من سيكون إنه دوًما «قلُت
بماهية تُخربني لم «لكنك فزعة: نظرٌة وجهها وعىل فجأًة، قالت ثم القلق.» غاية يف إنها

«… ربما ظننت؛ ما ليس ربما االكتشاف.
امرأًة، إن الصدمة. ف أخفِّ أن أحاول لن بيلدن، «سيدة فقلت: مقاطعتها. يف أتردَّد لم
شاهدًة بيتها يف وتُئوي تستقبل أن بُوسعها والعدالة، القانون من إلحاًحا األكثر النداء إزاء
أن لسماع تمهيد أي إىل حاجٍة يف تظلَّ أن يمكن ال هانا، مثل األهمية من القدر بهذا
مهمة، شهادٍة َحْجب يف املتمثلة غايتها حققت وأنها باهًرا، ناجًحا حققت قد جهودها
تُنقذها أن املمكن من كان التي الربيئة املرأة وأن والعدالة، القانون غضَب أثارت وأنها
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رجال أعني يف يكن لم إن العالم، أعني يف األبد إىل السمعة ملوثَة تقف الفتاة هذه شهادُة
القانون.»

الحديث. هذا طوال وجهي عىل مسلطتنَي ظلَّتا اللتان عيناها وَمَضت بفزٍع
إال أسعى أكن لم ُجرم؛ أي أرتكَب أن أقصد «لم وأردفت: تقصد؟» «ماذا صاحت:
ما أو أفعله ما لك يعني ماذا هذا؟ بكل شأنك ما أنت؟ َمن لكن … أنا … أنا الناس. إلنقاذ
لرتى ليفنوورث ماري طرف من أتيت قد تكون أن يمكن هل محاٍم. إنك قلَت أفعله؟ ال

و…» بأوامرها، أيف كيف
لكن اآلن. األهمية قليُل أمٌر هنا وجودي من والغرض ُهويتي إن بيلدن، «سيدة قلت:
فيما سواءٌ أخَدْعِك، لم أني من الرغم عىل إنني سأقول، أكرب، وقٌع لكلماتي يكون حتى
من يشءٍ أيَّ وأن ليفنوورث، لآلنستنَي صديق أنني فصحيٌح منصبي، أو باسمي يتعلَّق
َرت ترضَّ ليفنوورث إلينور إن أقول عندما ثَمَّ، ومن يل. أهميٍة ذو عليهما يؤثر أن املحتمل

«… الفتاة هذه بموت لإلصالح قابٍل غريَ رضًرا
موت!» تقصد؟ ماذا «موت؟

أشكَّ فلم درجة، أقىص إىل مذعورًة صوتها نربُة وكانت للغاية، تلقائيٍّا انفعالها كان
لألمور. الحقيقي بالَوْضع املرأة هذه جهل يف أخرى للحظٍة ولو

ا جدٍّ طويلة مدًة عليها ين تتسرتَّ كنِت التي الفتاة إن «أجل، مسامعها: عىل أعدُت
بيلدن.» سيدة يا جثتها، سوى يبق لم سيطرتك. تحَت اآلن تعد لم ا جدٍّ جيدٍة وبطريقٍة
تقول: وهي الجامَح انفعاَلها وال أطلقتها، التي الرصخة حييُت ما أذناي تنىس لن
السلم. درجات عىل صعوًدا وتُهَرع الغرفة من خارجًة تندفع وهي أصدق!» ال أصدق! «ال
وتُنكر، يديها تعتُرص اة، املتوفَّ حرضة يف وقَفت، عندما التايل، املشهد ذلك أنىس ولن
عما شيئًا تعرف كانت إنها منه، أصدُق هو ما يوجد ال وذعًرا حزنًا يعكس نشيج وسط
صحيح وإنه املاضية؛ الليلَة مرتفعة بمعنويات الفتاة ترَكت قد كانت إنها وتقول حدث؛
شخٍص أي يكون عندما دوًما هذا تفعل كانت لكنَّها الباب، عليها أوصدت قد كانت أنها
لم ألنها هدوءٍ؛ يف حدث هذا أن بد فال مفاجئة، نوبٍة أيِّ إثر ماتت إن وإنها املنزل؛ يف
بطبيعة كانت كونها أكثر، تُنصت أخذت قد كانت أنها رغم الليل، طوال حركٍة أي تسمع

يوقظني. أن شأنه من إزعاٍج أي الفتاة تُحدث أن من خوًفا قلقة الحال
اليوم؟» صباح هنا كنِت «لكنِك قلت:
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وضعُت لهذا نائمة؛ وظننتها أمري، من عجلٍة يف كنت لذلك. أنتبه لم لكني «أجل،
كاملعتاد.» الباب وأوصدت الفور، عىل وخرجُت منه أخذها عليها يسهل مكان يف الصحون
أمس؟» متوعكًة كانت هل أخرى. ليلة أي يف وليس الليلة هذه ماتت أنها الغريب «من
كانت أنها مطلًقا أظنَّ لم حيوية. وأكثر املعتاد؛ عن تألًقا أكثر كانت بل سيدي؛ «ال،

«… كنت لو ذلك. قبل أو حينها مريضة
كلفِت إذن، «ملاذا، وأردف: مريضة؟» كانت أنها أبًدا تظني «لم صوٌت: قاطعها عندئٍذ

الخلف. يف الغرفة من «كيو» ودخل املاضية؟» الليلة دواء جرعَة إعطائها عناء نفسِك
أنا أفعلت أفعل! «لم قائلة: تحدث، َمن أنا أنني افرتضت أنها الواضح من إذ أنكَرت،
بني كانت التي اليد عىل تربت وهي املسكينة؟» الفتاة أيتها ذلك، أنا أفعلُت هانا، يا ذلك

صادقان. أنهما بدا وأسٍف بحزٍن يديها
أعطيتِها َمن أنِت تكوني لم إن عليها حصلْت أين من إذن؟ عليها َلت تحصَّ «كيف

إياها؟»
ألنها وذلك يُخاطبها؛ كان َمن هو بجانبي ما شخًصا أن أدركت أنها بدا املرَة هذه

ترد. أن قبل متسائلة، نظرًة الرجل إىل ونظرت بالوقوف، أرسَعت
معها يكن لم الفتاة أن هو به أخربك أن بوسعي ما لكن سيدي؛ يا أنت من أدري «ال

علمي.» حسب املاضية الليلة مريضة تكن لم جرعة؛ أي تأخذ ولم دواء،
مسحوًقا.» تبتلُع رأيتها «لكنني

كيف مسحوًقا! تبتلُع وهي رأيتَها … من أنا أو الجنون، أصابه العالم … «رأيتها!
طوال الغرفة هذه يف محبوسة تكن ألم آخر؟ يشء أي أو ذلك تفعل تراها أن استطعت

ساعًة؟» والعرشين األربع
من أتطلَّع أن كثريًا يصعب ال السطح، يف التي كتلك نافذٍة وجود ومع لكن «بىل،

سيدتي.» يا الغرفة، إىل خاللها
أستحق لكني هذا؟ أصحيٌح جاسوس، بيتي يف إلهي، «يا خوًفا: ترتاجع وهي صاحت،
طوال واحدة ملرة ولو نظرًة عليها ألُلقي آِت ولم جدران، أربعة بني حبيسة أبقيتها ذلك؛

ا؟» سمٍّ دواءً؟ تتناوله؟ رأيتَها إنك قلَت الذي ما لكن الشكوى، أقصد ال الليل.
ا.» سمٍّ أقل «لم

األمر!» يف ضالعٌة وأنني نفسها، َمت سمَّ أنها تظن ذلك. تقصد كنَت «لكنك
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نفسها الفتاة رأى إنه يقول األمر. يف ضالعٌة أنِك يظن ال هو «ال، معلًقا: أرسعُت
حصَلْت أين من هو: فحسب اآلن لِك وسؤاله وفاتها، يف السبَب كان أنه يعتقد شيئًا تبتلع

عليه؟»
يشء.» أي لديها كان أنه أعرف ولم يشء؛ أي أعطها لم أعرف؟ أن يمكنني «كيف

أكثَر الدائر الحوار إطالة يف رغبٍة بعدم شعرت ولهذا أُصدِّقها، كنت ما، بطريقٍة
أن علينا ِلزاًما بأنَّ شعرُت الذي اإلجراء تُعطِّل كانت لحظٍة كل وأن سيما ال ذلك، من
من بيلدن السيدة وأخذت مهمته، ليُبارش ينرصف أن «كيو» إىل أرشُت ولهذا، نتخذه.
وجِهها وعىل الرسير بجانب وجلست قاومت، لكنها الغرفة. من إخراَجها وحاولت يديها
هنا»، وسأظل هنا، مكاني ذلك؛ مني تطلب ال أخرى؛ مرة وحدها أتركها «لن مفاده تعبريٌ
إلحاحي رغم يتزحزح، ولم ِكَلينا، يف ٍم بتجهُّ يحدِّق مرة، ألول بعناٍد «كيو»، وقف بينما
من بد ال وأنه االنقضاء، يف آخذًا كان الصباح أن له موضًحا يُرسع، أن أخرى مرًة عليه

جرايس. السيد إىل الربقية إرسال
تحلَّ بأن وعدتَني إذا إال املنزل أترك ولن املرأة؛ تلك تُغادرها حتى الغرفة أغادر «لن

حراستها.» يف مكاني
إليه. وذهبت مذهوًال، تركتُها

واثٌق أنا الوقاحة. شديُد فك ترصُّ أن وأرى شكوكك، يف تُفرط «إنك قائًال: له فهمسُت
يف تتسبَّب لن أنها جانب إىل القبيل؛ هذا من إجراءٍ أي نتخذ أن يُربِّر شيئًا نَر لم أننا من
سرُييح هذا كان إن ذلك أفعل أن أعدك بمراقبتها، يتعلَّق فيما ذلك، ومع هنا؛ رضٍر أي

بالك.»
هنا.» وهي أنرصَف أن يمكنني ال ألسفل. ُخذْها هنا؛ املراقبة تحت تظلَّ أن أريد «ال

الرئيس؟» دوَر قليًال تُبارش «أَال
يف.» ترصُّ يُربِّر شيئًا بحوزتي فألن أفعل، كنت إن أدري. ال «ربما؛

الخطاب؟» اليشء؟ ذلك «ما
«نعم.»

عليه.» أطَّلْع «دعني وقلت: يدي. ومددُت اآلن، بدوري انفعلُت
الغرفة.» يف موجودًة املرأة تلك دامت ما «كال،
بيلدن. السيدة إىل فرجعت يَلني، ال عنيًدا رأيتُه
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عادية؛ وفاًة ليست «هذه وأردفُت: معي.» تأتي أن منِك ألتمس أن من مفرَّ «ال قلت:
مغادرة لِك األفضل من هنا. إىل آَخرين وأشخاٍص الوَفيات محقق استدعاء إىل وسنُضطرُّ

ألسفل.» والنزول الغرفة
حراسة عن يمنَعني لن هنا إىل ومجيئه جاري؛ فهو الوفيات؛ محقق جاء إن أُبايل «ال

يصل.» حتى املسكينة الفتاة هذه
هذه بوجود يعرف الذي الوحيد الشخص بصفتِك َوْضعِك إن بيلدن، «سيدة قلت:
الغرفة يف ينبغي ا ممَّ أكثَر بالبقاء حولِك الشكوك تُثريي أالَّ عليِك يفرض املنزل يف الفتاة

املتوفاة.» جثة فيها ى املسجَّ
يف تجاهها الحَسنة لنواياي إثباٍت أفضل هو اآلن لها تجاهيل أن لو كما يبدو «األمر

السابق!»
مني. حدٍّ أقىص إىل جادٍّ التماٍس عىل بناءً معي تنزيل أن منِك تجاهًال يكون «لن
أقوله ما اسمعي لهذا رضر. إىل سيُؤدِّي الحقيقة، يف بل، نفع؛ أي يُجدَي لن هنا بقاؤِك
ة.» املختصَّ السلطات إىل بنفيس وأذهب الرجل هذا ُعهدِة يف أترَكِك أن إىل فسأضطر وإال
إىل واحدٍة مرتعٍد اشمئزاٍز بنظرة ألنها فيها؛ أثََّرت األخرية الحجة هذه أن واضًحا بدا
منديَلها ألَقْت أخرى، بكلمٍة تنطق أن دون ثم، فك»، ترصُّ تحت «أنا قائلًة: نهَضت، «كيو»
الذي الخطاُب يدي يف كان أُخرينَي دقيقتنَي غضون ويف الغرفة. وغادَرت الفتاة وجه عىل

«كيو». عنه تحدَّث
جيب يف كان سيدي. يا عليه، العثور من تمكَّنُت الذي الوحيد الخطاب هو «هذا قال:
ما مكاٍن يف موضوٌع اآلخر أن بد ال املاضية. الليلَة ترتديه كانت الذي بيلدن السيدة ثوب
لن بالغرض. سيفي هذا أن أظن ذلك، ومع عليه. للعثور وقٌت يل يُتَح لم ولكن حولنا،

اآلخر.» تطلب
األصغر الخطاب كان الخطاب. فتحُت حديثه، يف العميق املغزى عندئٍذ أُالحظ أن دون
مكتب عند السابق اليوم يف وشاحها تحت تُخفيهما رأيتُها قد كنت اللذَين الخطابنَي من

كالتايل: نصه وكان الربيد،

للغاية، العزيزة صديقتي
عيلَّ يستعيص تعرفينها. أنِك بد ال تحبينني من يا وأنِت مريعة. ورطٍة يف أنا
يف اليوم، لديك، مما تخلَّيص واحد. رجاءٍ سوى لديَّ ليس لكن حها، أوضِّ أن
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بد ال باألمر. لها عالقة ال آخر شخص أي موافقة تردُّد. أو سؤاٍل دون الحال،
وأنقذي أطلبه، ما ذي نفِّ رَفضِت. إن سأضيع تُذِعني. أن

يحبِك». «شخًصا

بريد طابَُع فقط تاريخ، أو توقيٍع أيُّ يوجد يكن ولم بيلدن؛ السيدة إىل ًها موجَّ كان
ليفنوورث. ماري خط كان الخط. عَرفُت لكني نيويورك؛ من

املناسب من أن ظن «كيو» أن بدا حادة بنربات القول هذا جاء لعني!» «خطاب
تسلَّمته!» من وضد كتبته، من ضد دليل من له «ويا وأضاف: املوقف. هذا يف استخداَمها
إىل يُشري الخطاَب هذا أن أعرف أنني يتصادف لم لو ا، حقٍّ مريع «دليل قلت:
السيد عهدة يف األوراق بعض إىل يشري فهو فيه. تشكُّ عما كليٍّا يختلف يشء من التخلص

آخر.» يشء وال بيلدن؛
سيدي؟» يا واثق، أنت «هل

برقيتك، تبعَث ألن الوقت حان بعد. فيما األمر هذا عن سنتحدث ولكن الثقة؛ «تماَم
الوفيات.» محقق إىل وتذهب

دوري. ألؤدِّي وأنا دوره، ليؤدَي هو تفرقنا؛ وعندئٍذ سيدي.» يا كذلك، «وهو
وتنطق حالها، تندب وهي األسفل، يف وذَهابًا جيئًة تجول بيلدن السيدة وجدُت
كالرا، ستفعله وما القس؛ سيظنُّه وبما عنها؛ الجرياُن سيقوله بما تتعلق غريبة بعبارات

األمر. هذا يف ل تتدخَّ أن قبل الحياة تُفارق أن تتمنى كانت وكم هي، من كانت أيٍّا
معلًقا: قلُت سأقوله. ملا واإلنصات بالجلوس وأقنعتُها مدة، بعد تهدئتها يف نجحُت
ملا مؤهلٍة غريَ سيجعلِك أنه جانب إىل سواِك، أحًدا يرضَّ لن هكذا ملشاعرِك إظهارِك «إن
السيدة هذه عىل أهوِّن حتى كالمي ا ً ومفرسِّ قريب.» ا عمَّ له تخضعي أن منِك سيُطلب
يمكنُها صديقٍة أيُّ لها كان إن سألتها ثم الحالة، تقتضيه ما أوًال أوضحُت التعيسة،

الطارئ. الظرف هذا مثل يف استدعاؤها
يكن لم أوفياء، وأصدقاءَ أفاضَل جريانًا لها أن رغم وأنه بالنفي؛ أجابَت أنها أذهلني
املواساة، أو للمساعدة سواءٌ كهذا، موقٍف يف الحضوَر منه تطلب أن يمكنها أحٌد ثمة
«مثلما قائلًة: بمفردها، املوقف هذا تُواجه أن عليها سيتعنيَّ بحالها، أْرأْف لم إن وأنها،
الحريق يف الزهيدة مدَّخراتي أغلب َخسارة وحتى بيلدن السيد موت من يشء، كل واجهُت

املايض.» العام البلدة يف نشب الذي
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النظر بغضِّ التي، وهي األصدقاء، إىل افتقاٍر بأي املرأة هذه تشعر بأن بهذا، تأثرُت
مع التعاطف هي واحدة؛ ميزًة األقل عىل تمتلك كانت املتناقضة، وشخصيتها ضعفها عن
تتحدَث أن برشط أجلها، من وسعي يف ما أفعل أن عليها عرضُت تردُّد، دون أقرانها.
تُعِرب لم أنها نفيس يف راحًة بعث وما الوضع. يقتضيها كان التي ة التامَّ بالرصاحة معي
«لقد قاَلت: تعرفه. كانَت ما بكل تُديلَ أن يف القوية رغبتها عن بل فحسُب، استعدادها عن
ترتعد كانت َفرائصها بأن قناعٌة ا حقٍّ ولديَّ حياتي.» طيلة األرسار من يكفي ما لديَّ كان
بسمعِة تُِرض قد أرساًرا تكشَف أن منها وطلب املنزل إىل رشطة ضابط أتى لو وأنه خوًفا،
أن أريد وكأني «أشعر قائلًة: همَست جدال. أو اعرتاض دون ذلك ستفعل كانت ابنها،
ليفنوورث. ماري أجل من فعلتُه ما وأُعلن بأرسه، العالم وأمام العامة، الحديقة يف أقَف
أكتب أن أو عنهما أسأل أن أجرؤ لم الفتاتنَي. هاتنَي بوضِع الرب، بحق أخربني، أوًال، لكن
ال ماري فإن ذلك ومع ماري؛ عن يشء ال لكن إلينور، عن الكثري تقول فالصحف إليهما.
ُعرفت إن لها ستتعرَّض التي األخطار وعن َمصائب، من وحدها هي ترتقبه ا عمَّ إال تكتب

بحايل.» أهتم أن يف فقط وإنما هما، أرضَّ أن يف أرغب ال الحقيقة؟ ما بعينها. حقائُق
بما اإلدالء عن بامتناعها الحاليَّة أزمتها يف تورََّطت إلينور بيلدن، سيدة «يا قلت:
ما أعرف حتى عنها أتحدَّث أن يمكنني ال ولكن … ليفنوورث ماري أما منها. ُطلب
عليِك يصعب إنه حتى للغاية غريب عمها، ابنة وضع وكذلك فوضُعها، عنه. ستكشفني
وما القضية، بهذه صلٌة لِك أصبح كيف هو: منِك نعرَفه أن نريد ما نُناقشه. أن وعيلَّ

هنا؟» إىل وتلتجئُ نيويورك ترتك وجعلها تعرفه هانا كانت الذي
بنظرٍة لها نظرتي قابَلت وتحلهما، يَديْها تشبِّك أخذت التي بيلدن، السيدة ولكن
كانت الذي ما أعرف ال لكني مطلًقا؛ تُصدِّقني «لن صاَحت: والتخوُّف. بالريبة مفعمٍة
ولم مطلًقا، تُخربني لم املشئومة؛ الليلة تلك يف سمَعتْه أو رأَتْه ما تماًما أجهُل تعرفه. هانا
وأنا، قصرية؛ مدًة أُخفيَها أن مني تُريد ليفنوورث اآلنسة إن فقط قاَلت لقد . قطُّ أسألها
بضعف، وافقُت حياتي، يف رأيته شخٍص أي من أكثَر بها وأُعجبت ماري أحببُت ألنني

و…»
عىل النزول ملجرد القتل، بواقعة معرفتِك بعد أنه تقصدين «هل حديثها: قاطعُت
أو أسئلٍة أي إليها هي تُوجِّ أن دون الفتاة هذه إخفاء يف استمَررِت ليفنوورث، اآلنسة رغبِة

توضيحات؟» أي تطلبي
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أنَّ بما أنه، ظننت الحقيقة. هي هذه لكن أبًدا، تصدقني لن سيدي؛ «أجل، أجابت:
يُمكنني ال و… و… ذلك؛ إىل َدَعتْها التي أسبابَها لديها أن بد فال هنا، إىل أرسلتها ماري

قلتُه.» ما فعلت لكنني كبريًا، اختالًفا مختلًفا يبدو يشءٍ كل اآلن؛ ذلك ح أوضِّ أن
دفَعِك قوي سبٌب لديِك كان أنه بد ال ا. جدٍّ غريبًا ترصًفا كان ذلك «لكن قلت:

عمياء.» بطاعٍة ماري طلب إىل لالنصياع
تلك ماري، وأن كله؛ األمر فهمت أني ظننُت سيدي، يا «آٍه، الهثة: بأنفاٍس قالت
صلٌة لها كانت وتُحبني، إيلَّ لتلجأ الرفيعة مكانتها من نزَلت التي البهيَّة الشابَّة اإلنسانة
ما ذ أُنفِّ وأن بالحقيقة، جاهلًة أظلَّ أن يل األفضل من كان وأنه بالجاني، بآَخر أو بشكٍل
بأن اكتفيُت بعقالنية، األمر يف أُفكِّر لم خري. إىل سيئول يشءٍ كل أن يف أثَق وأن مني، ُطِلب
فعندما طبيعتي. ليَست هذه ذلك؛ غري أفعل أن بُوسعي يكن لم الداخيل. إحسايس اتبعت

أرفض.» أن يمكنني ال أُحبه، شخٍص أجل من يشءٍ أيَّ أفعل أن مني يُطَلب
عىل قادرًة تعتربينها نفسِك أنِت أنِك يبدو امرأة وهي ليفنوورث؛ ماري «أتُحبِّني

بشعة؟» جريمٍة ارتكاب
أو بطريقٍة عالقٌة لها يكون ربما ذلك. أظن كنت ملاذا أعرف ال ذلك؛ أقل لم إلهي، «يا
هكذا تكون أن يمكن ال لها. الفعيل املرتكَب هي تكون أن دون ولكن بالجريمة، بأخرى

اللطف.» منتهى يف إنسانة إنها أبًدا؛
ذلك حتى ويجعُل ليفنوورث ماري عن تعرفينه الذي ما بيلدن، «سيدة قلت:

ممكنًا؟» االفرتاَض
وأردفت: أُجيب.» بماذا أعرف «ال وصاحت: أمامي. الواقفة األبيضللمرأة الوجُه تورد

و…» طويلة، قصة «إنها
الجوهري السبب أسمع «دعيني وتابعت: الطويلة.» للقصة داعي «ال قاطعتها:

الوحيد.»
سيُخلصها يكن لم استثنائي ظرف يف كانت ماري إن به؛ سأخربك «حسنًا، قالت:

عمها.» موِت سوى منه
ذلك؟» وكيف «أه،

إىل فتطلَّعت املنزل، مدخل عند أقدام وقِع صوُت قاطَعنا النقطة تلك عند لكن
ودخلت كانت، حيثما بيلدن السيدة تركت وحده. املنزل يدخل «كيو» ورأيت الخارج،

الردهة.

264



«كيو»

املنزل؟» يف أليس الوَفيَات؟ محقق تجد ألم األمر؟ ما «حسنًا، قلت:
عَرشة نحو مسافة عىل عليه ُعِثر رجٍل أمَر ليتوىل عربًة استقل غادر؛ فقد «نعم،
عىل ارتياٍح نظرَة الحظ إذ ثم، ثريان.» نري بجانب مرصٍف يف مطروًحا هنا، من أميال
الرجُل يستغرق «قد ة: معربِّ بغمزٍة قال، املؤقت، التأخري بهذا سعيًدا كنُت ألنني وجهي؛
ساعات، يستغرق قد … أمره من عَجلٍة يف يكن لم وإن … إليه يصل حتى طويًال وقتًا

ظني.» حسب
كذلك؟» أليس وعر، «طريق وأردفت: «فعًال!» بطريقته: مبتهًجا أجبتُه،
السري.» من أرسَع املسافة هذه يقطع أن يمكن ِحصان يوجد وال ا؛ «جدٍّ

و…» لتحكيَها، طويلة قصة لديها بيلدن فالسيدة لنا؛ بكثرٍي أفضُل هذا «حسنًا، قلت:
هذا.» م أتفهَّ أحٌد. يُقاطعها أن يف ترغب «ال

الباب. ناحية هو واتجه برأيس أومأُت
جرايس؟» السيد إىل برقية أرسلت «هل سألته:

سيدي.» يا «نعم،
سيأتي؟» أنه «أتظن

عكاَزيه.» عىل يتَّكئ أن إىل اضُطر ولو حتى سيدي؛ «أجل،
قدومه؟» تنتظر «متى

بحزن أتطلَّع الجبال، بني سأكون الثالثة. الساعة يف مبكًرا ستنتظره الذي ««أنت»
أمامه كان كمن الشارع يف بعيًدا وسار سعادٍة يف قبعته ارتدى ثم املفكك.» فريقي إىل

يستغلُّه. فيَم يعرف وال بطوله اليوم
تمالَكت الحال ويف حكايتها، بيلدن السيدة تقصَّ لكي الفرصة أُتيحت ، ثمَّ وِمن

التالية. النتيجة عن لتُثمر للمهمة، استعداًدا نفسها
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بيلدن السيدة رواية

ر، واملدمِّ امللعون الجشُع أيها
والرشف. للحب األبدي العدو أنت

«أبرا-ميول» تَراب مرسحية

مطلًقا، يتفىش ال الرش
امرأة. عون دون

السابق املصدر

أعيش كنت ليفنوورث. ماري فيها رأيُت مرة أول عىل عاٌم مرَّ قد سيكون القادم يوليو يف
دنيء، هو ما وأكره جميل، هو ما أحبُّ كنت اآلونة. تلك يف حدٍّ أبعِد إىل رتيبة مملَّة حياة
العرس وضعي عيلَّ كتَب لكن مألوف، وغري عاطفي هو ما كلِّ نحَو بالفطرة وأنجذب
وكنت سواها، يشء وال فقط الحياكة من مضنية حلقة يف أيامي أقَيض أن كأرملٍة ووحدتي
ظل يف األيام، أحد صباُح جاء حتى عيلَّ، خيَّم قد الرتيبة الشيخوخة شبح أن أظن بدأت قد
واحدة، وبابتسامة بابي، عتبة ليفنوورث ماري وعربت الرضا، بانعدام العارم شعوري

كله. حياتي مضمون غريت
عمل ملهمة كان مجيئها إن أقول عندما سيما ال نظرك، يف مبالغًة هذا يبدو قد
وهي رأيتها كنت لو لكنك اإلبرة؛ أشغال يف ماهرة أنني سمَعْت قد كانت إذ أكثر؛ ال
تركتني التي واالبتسامة مني، بها اقرتبت التي النظرة والحظت اليوم، ذلك يف عيلَّ تطل
ملكًة الحسناء الشابة هذه يف أبرصت عاطفية، عجوٍز امرأٍة لحماقة العذر ستلتمُس بها،
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وجلست قليلة، أياٍم بعد إيلَّ، جاءت وعندما بَهراني. وسحرها جمالها أن فالحقيقة ساحرة.
والصخب النميمة من ا جدٍّ متعبة إنها قالت ، قدميَّ عند الصغري الكريس عىل الُقْرُفصاءَ
كطفلٍة ف تترصَّ أن لها يسمح شخٍص مع وتختبئ بعيًدا تهرب أن وسرُييحها الفندق، يف
قابلُت ا فلمَّ حياتي. يف بالسعادة صادٍق شعوٍر بأكثِر لوهلٍة شعرت أنني أعتقد كانت، كما
تستمتُع وجدتها ما رسعان نفيس، يف طريقتها أثاَرتْه الذي الحماس بكل عيلَّ إقبالها
رمزية قصة صورة يف املاضية حياتي قصة مني، وعي دون لها، أحكي وأنا بشغف

ممتعة.
العيننَي بهاتنَي دائًما يليه؛ الذي اليوم ويف نفِسه؛ املكان يف رأيتها التايل اليوم يف
بكل تُمسكان كانتا واللتنَي تسكنان، ال اللتنَي املتحركتنَي، واليَدين املرسورتنَي، الشغوفتنَي

تُمسكان. ما كل وتكِرسان تلمسان، ما
الشبح أن أشعر وبدأت السادس، وال الخامس، وال الرابع، اليوم يف تأِت لم لكنها
الشفق حمرة كانت الذي الوقت يف بالضبط الليايل، إحدى ويف عيلَّ، ليُخيِّم عاد القديم
صارت حتى ببطءٍ وتحركت األمامي، الباب من خلسًة تََسلََّلت الليل، بعتمة فيه تندمج

جفلت. إنني حتى رنانة، منخفضة بضحكة عينيَّ عىل يديها ووضعت بجانبي،
«أنت املسائي: لثوبها املتجيل البهاء عن وتكشف جانبًا، عباءتها تُلقي وهي صاحت،
أن رغم نفيس. مع أصنع ماذا أعرف أنا «وال وأرَدَفت: معي!» تصنعني ماذا تعرفني ال
كانتا عيننَي ثمة بأنَّ ما أحًدا وأخرب بعيًدا أهرب أن بد ال أنني شعرُت حماقة، يبدو األمر
استحياء وبنظرِة ملكة.» وأيًضا امرأة أنني أشعر حياتي يف مرة ألول وأنه إيلَّ، تتطلعان

ضاحكًة: وصاحت بعباءتها، تدثَرت الكربياء، عليها يغلب
شعاٌع محبسِك يف إليِك الطريق شق هل هائم؟ طيٌف قبُل من لزيارتِك أتى «هل
ابتسامة وابتسمت وجنتي، عىل ربتت ثم قويل!» خاطفة؟ للحظة ولو القمر لضوء طفيٌف
من عيلَّ تكالب الذي الكئيب الفزع رغم اللحظة، هذه يف إنني حتى حد، أبعد إىل مذهلة
من تنهمر بالدموع أشبَه بيشءٍ إال أشعر أن يمكنني ال بعد، فيما وقعت التي األحداث

تذكرتها. كلما عيني
أخربتها قد كنت قصة إىل أمُلِّح وأنا إليك؟» األمري أتى «وهل هامس: بصوٍت لها فقلت
الفارَس وهواٍن ذلٍّ يف حياتها طيلَة انتظرت قد كانت فتاة قصة يل؛ األخرية زيارتها يف بها
التي اللحظة يف الحياة وفارَقت العرش، إىل حقري كوٍخ من لينتشلها سيأتي الذي الُهمام

268



بيلدن السيدة رواية

بابها إىل كربياء، يف تجاهَلتْه الذي املخلص القروي الشاب ذلك الوحيد، عاشُقها فيها جاء
أجلها. من يجمعها كلها أيامه أمىض التي بالثروة

أدري؛ «ال قائلة: وتمتََمْت الباب. نحو وتراجعت خجًال، وجهها احمرَّ عندئٍذ لكن
األمراء بقلوب الفوز إن ذلك. بخصوص يشء أي يف أفكر ال أنا … أنا يأِت. لم أنه أخىش

سهًال.» أمًرا ليس
أرافقِك.» دعيني ووحدِك؟ ذاهبة؟ أنِت هل «ماذا! قلت:

صفو يُعكر قد صدًقا، هذا، ال؛ «ال، وأجابت: الجميل، رأسها بهزِّ اكتفت لكنها
قمٍر، كشعاع منطلقة ثم، كطيف.» وسأنرصف كطيف، إليك جئت الشاعرية. الحالة هذه

الشارع. يف مبتعدًة تَُحلِّق وكأنها وسارت الظلمة، إىل ٍة بخفَّ تحركت
نحو عىل يل، أكد مما أسلوبها، يف متقدًة حماسة الحظت التالية، املرة يف أتت عندما
عاشقها. باهتمام تأثر قد قلبها أن األخري، لقائنا يف بَدت التي الحياء حالوة من أوضح
قصتي أنهيت قد كنت عندما حزينة، بنربة قائلة تنرصف، أن قبل بهذا أملحْت وبالفعل،
بتنهيدة عبارتها منهيًة أبًدا!» أتزوج «لن والزواج: بالقبالت املعتادة، السعيدة بالنهاية
لها: أمَّ ال أن أعرف كنت ألنني ربما أقول، أن عىل ما نوًعا شجعتني األعماق، من طويلة
إن تقوال أن الورديتنَي الشفتنَي هاتنَي يجعل أن يمكن الذي السبب ما ذلك؟ «ولَم

أبًدا؟» ج تتزوَّ لن صاحبتهما
وكنت أغضبتها، قد أكون أن خشيُت برصها. ت غضَّ ثم خاطفة، بنظرٍة رمَقتني
أتزوج لن إنني «قلت خفيضة: لكنها ثابتة بنربٍة فجأة، أجابت عندما بوضاعتي، أشعر

يل.» زوًجا يكون أن أبًدا يمكن ال يُعجبني الذي الرجل ألن أبًدا؛
تقصدين؟ ماذا ال؟ «ِلَم قلت: واحدة. دفعة داخيل يف الدفينة العواطف كل انطلَقت

أخربيني.»
إنها لتقول تكن لم «… أن من أضعف أنني سوى به أخربِك ما ثمة «ليس قالت:
أتزوجه.» أن أبًدا يل عمي يسمح لن برجٍل «أُعَجب بنفسها، معتزَّة امرأًة كانت فقد مغرمة،
لن الذي ذاك «َمن سؤايل: كررُت أعدتها. لكنني ستنرصف، كانت لو كما ونََهَضْت

فقري؟» ألنه هل ملاذا؟ تتزوجيه! بأن ِك عمُّ لِك يسمح
كالفرينج السيد ذلك، عىل عالوًة الحد. ذلك إىل ليس ولكن باملال، مغرٌم عمي «ال؛

«… بلده يف جميًال مكانًا يمتلك فهو فقريًا. ليس
أمريكيٍّا؟» أليس «بلده؟ فقاطعتُها:
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إنجليزي.» إنه «ال؛ أجابت:
أن افرتضُت ولكني الطريقة، بهذه قاَلتْه ما تقول أن عليها تعنيَّ ملاذا يل يتبنيَّ لم
كنت «… أليس إذن؟ ذلك يف العقبة «ما أسأل: فمضيُت أزعَجتْها، قد ما خفيًة ذكرى

امتنعت. لكنني ا، مستعدٍّ سأقول
«بقويل وأرَدفت: إنجليزي.» «إنه قبل: من بها ثَْت تحدَّ التي نفِسها املرارة بنربة أكَدت

إنجليزيٍّا.» رجًال أتزوج بأن أبًدا يل يسمح لن عمي يشء. كل قلت ذلك،
مطلًقا. التافه السبب هذا مثل يستوعب لم فعقيل استغراب. يف إليها نظرُت

طلبي «إن وأردَفت: املوضوع.» هذا تجاه ا تامٍّ هوًسا لديه «إن كالمها: فواصَلت
نفيس.» أُغرق أن منه أطلب أن يُماثل الرجل هذا من الزواج

ال فِلَم هكذا، األمر كان إن «إذن، تقول: أن مني عقًال أرجَح امرأٍة شأن من كان
به إلعجابِك وتسمحني إليه، وتتحدثني معه، ترقصني ملاذا فيه؟ تفكرٍي أي من تتخلَّصني
عن عجزت تحامٍل من وغاضبًة حينها، تماًما حاملًة كنت لكنني حبٍّا؟» ليصري ر يتطوَّ بأن

فقلت: إدراكه، أو فهمه
يكرههم، كان إن وملاذا، هكذا؟ اإلنجليَز يكره ملاذا محض! استبداد هذا «لكن

منطقية؟» غري رغبٍة يف إرضائه عىل مجربٌة بأنِك تشعرين
خالة؟» يا أُخربك، أن أتودين «ملاذا؟ بناظَريْها: وأشاَحْت وجهها احمرَّ وقد قالت،

يشء.» بكل أخربيني «أجل؛ أجبتُها:
تعرفني كما شخصيتي، يف األسوأ الجانب معرفة يف ترغبني كنت إن إذن، «حسنًا،
الوقت طوال تربَّيُْت … ألني … ألني عمي؛ أُغضب أن أكرُه فإنني األفضل، الجانب بالفعل
الحال، يف رأيَه فسيُغري رغبته، بخالف تزوجت إن أنني وأعلم الرشعية، وريثتُه أنني عىل

ُمفِلسة.» ويرتكني
أخربتِني «لكنِك، فيها: كنت التي الشاعريََّة الحالَة االعرتاُف هذا أخمد وقد ِصحت،
كنِت وإن العوز؛ يصيبِك لن وبذلك للعيش، يكفيه ما املال من يمتلك كالفرينج السيد بأن

«… تُحبني
ذهول. يف البنفَسجيَّتان عيناها برَقت

أصبح سوف غني. عمي لكن فقريًا؛ ليس كالفرينج السيد تفهمني، ال «أنِت وقالت:
تابَعت صدري. عىل رأسها وهوى ترتجف، وهي الكالم، عن َفت تََوقَّ وعندئٍذ «… ملكة
أقدِّس أن تََعلَّمُت لقد تنشئتي. يف العيب لكنه ذلك، أعرف جشًعا، هذا يبدو قد «آه، قائلًة:
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«ومع وأضاَفت: آخر شعوٍر أثر من بأكمِله وجُهها الَن ثم دونه.» من تماًما سأضيع املال.
يمكنني ال منك!» عيلَّ أعزُّ فمستقبيل «اتركني! كالفرينج: لهنري أقول أن عيلَّ يصعب ذلك،

يمكنني!» ال إلهي، يا ذلك،
أليس إذن، تُحبِّينه، «أنِت أمكن: إن األمر حقيقة أستوضح أن عىل عازمة لها، قلت

كذلك؟»
قبل، من عَرفِتني كنِت إن الحب؟ عىل دليًال ذلك «أليس وقالت: مضطربًة. نهَضت

الجلوس. غرفة حائط عىل معلقٍة صورٍة أمام ووقَفت استدارت، ثم، كذلك.» إنه قلِت
تُشبهني.» «تلك قالت:

. لديَّ فوتوغرافيتنَي صورتنَي أفضل من واحدًة كانَت
أُقدِّرها.» ولذلك «أجل، قائلًة: علَّقُت

سمعتها أمامها. البديع الوجه يف التحديق يف ُمستغِرقًة كانت تسمعني؛ لم أنها بدا
ما يوًما سترتدَّد كانت إذا ا عمَّ أتساءل مني. «أجمل وأردَفت: فاتن.» وجٌه «ذلك تقول:
قالته؛ بما تنطق وهي وحزنًا كآبًة وجُهها ازداد ستفعل»؛ أنها أعتقد ال واملال. الحب بني
ستُحب مثيل. قاسيًة ليَست فهي بها؛ ستنعم التي السعادة يف إال تفكِّر لن «إنها وأضاَفت:

الفتاة.» هذه إلينور
التفتَْت حتى عمها ابنِة اسم ذَكَرت إن ما ألنها ذهنها؛ عن غاب قد وجودي أنَّ أعتقد

برفق: قائلًة الشك، عليها يغلب بنظرٍة حولها رسيًعا
صغرية إليها تستمع كانَت َمن أن تعرف تكن ألم خائفة. تبدو العجوز هوبارد «األم
يفتُك الذي الحب عن الرائعة القصص هذه كلَّ تحكي كانَت عندما حاملة، غري بائسة
من ُرقع وكأنها الحارقة املحاريث ِنصال عىل والسري الكهوف، يف الحياة وعن بالتنانني،

الربيع؟» حشائش
أعرف، كنت لو ولكن «نعم؛ الشفقة: من يُقاَوم ال بدافٍع ذراَعي بني أجذبها وأنا قلت،
يصنَعه أن يمكن ما وكل الحب، عن أتحدَّث سأظلُّ كنُت اختالف. أي سيُشكل ذلك كان ملا

ومبهًجا.» ساحًرا والكئيَب اململَّ العالم هذا ليجعَل
بائسة؟» أني إذن تظنني أَال ستفعلني؟ «أكنِت

وأخربتها سحرها، بمثل مخلوٌق العالم يف ليس أْن ظننُت أقول؟ أن يمكنني كان ماذا
حينها، أظنَّ لم واملرح. البهجة قمة يف لتُصبح أساريرها تهلََّلت الفور وعىل رصاحًة. بذلك
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تتطلَّب كانت شخصيتها طبيعة لكن برأيي؛ ما حدٍّ إىل مهتمة كانت أنها اآلن، أظنُّ وال
الشمس. ضوء تحت تتفتح كوردة ظله، يف تتفتح كانت منها وعٍي دون ومن اإلعجاب،

أي عليه؛ أنا الذي السوء بمدى وأُخربَِك آتَي بأن يل ستسمحني زلِت ما «وهل قالت:
تُعِريض ألن املطاف؟ نهاية حتى شكٍّ بال سأظلُّ مثلما سيئة، أكون أن يف استمرْرُت إذا

عني؟»
أبًدا.» عنِك أُْعِرض «لن

جميلة، ليلة يف حبيبي مع هَربت إن حتى وال مريًعا؟ شيئًا فعلُت إن حتى «وال
الحنونة؟» ُمحاباته عىل ُكوِفئ كيف يكتشف عمي وتركت

الفكرة تلك بَذْرة لكن ردي. حتى تنتظر لم إذ الهزل، منه املراد وكان َهْزًال، ذلك قيل
تخطيط يف وقتي أمضيُت التالية القليلة األيام وطيلة ذلك. مع قلبَينا يف بعمٍق انغرَست
كالهرب. مثري أمٍر إنجاح مسألِة تويلِّ عاتقي عىل وقع إن األمر، بها سأتدبر التي الكيفية
التعيسة الفتاة هذه هانا، إيلَّ جاءت مساء ذات عندما سعادتي، مدى تتخيَّل، أن فلَك لذا
ماري لآلنسة وصيفًة تعمل كانت والتي منزيل، سقف تحت هامدة جثة اآلن ترقد التي

كاآلتي: نصها كان سيدتها، من رسالًة تحمل وهي الفرتة، تلك يف ليفنوورث

مثل … مثل تماًما وسيًما األمري واجعيل املوسم؛ لهذا قصة أمتَع غًدا يل زي جهِّ
املستكينة. املدللة كصغريتك مرتبكًة األمرية واجَعيل به، سمعِت الذي األمري

ماري

أن دون أتى التايل اليوم لكن ُخِطبَت. أنها سوى القصرية الرسالة هذه يل تَعِن لم
أو خرب أي أتلقَّ ولم يليه؛ الذي وال يليه، الذي اليوم يف تأِت ولم ماري، عزيزتي تأتَي
أتت، وعندئٍذ آخران، يومان مىض رحلته. من عاد قد ليفنوورث السيد أن من أكثر إشارة
من عاًما مرَّ ما كان ربما لكن رأيتُها، أن منذ أسبوع مر قد كان الشفق. بداية مع تحديًدا
أيِّ بإظهار بها أرحب أن استطعت بالكاد وطلعِتها. وجهها عىل الحظتُه الذي التغيري أثر

السابق. يف عليه كانت مما النقيض عىل كانت إذ السعادة؛ عىل داللة
أبوَح أن عني تتوقَّ «كنِت وأضافت: كذلك؟» أليس أملُِك، «خاب إيلَّ: تنظر وهي قالت،
ذلك، من وبدًال ساحرة؛ ثقٍة عن تنمُّ هيئٍة يف أظهر وأن بآمال، لِك أهمَس وأن بأرسار، إليِك
الصمت.» والتزام ظ التحفُّ إىل بميٍل وجودِك يف مرٍة ألول تشعر قاسية، باردة، امرأًة تَرين
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ألنِك «ذلك كالمها: من أكثَر هيئتها فيه السبب كان بانقباض، أشعر وأنا أجبت،
يُشجعِك.» مما أكثر يُكدرِك ما حبِِّك يف واجهِت

بعد ولكن البداية، يف بربوٍد الغرفة، يف تجول وظلت نهضت لكنها قلته، ما عىل تردَّ لم
توقفت ألنها مسلكها؛ يف لتغرٍي تمهيًدا كان أنه تبنيَّ الذي االضطراب من معينة بدرجة ذلك

بيلدن.» سيدة يا «ر…» عن رحل كالفرينج «السيد وقالت: نحوي، واستدارت فجأة،
«رحل!»

وأطعته.» حياتي، من أُخرجه أن ي عمِّ أمرني «أجل،
«آه! قلت: الشديد. إحباطي غمرة يف يدي، من أحيكها كنت التي القطعُة سقطت

كالفرينج؟» بالسيد بارتباطِك يعلم هو إذن
إلينور.» أخربَته عندما دقائق خمس املنزل يف عليه مىض قد يكن لم «أجل؛

إذن؟» «أعَرَفت
يكفي بما حمقاء كنُت نفسها. تمنع أن تستطع ولم «نعم، مكتملة: غري بتنهيدٍة قاَلت
العواقب، يف أفكِّر لم وضعفي. لسعادتي األوىل اللحظات أظهرت ملَّا اإلشارة أُعطيَها أن

للغاية.» يقظ فضمريها أعرفها. كنُت ربما لكني
اليقظ.» بالضمري اآلخرين أرسار إفشاء ي أسمِّ «ال أجبتها:

إلينور.» لست ألنِك «ذلك
لدى قبوًال االرتباط هذا يْلَق لم ثَمَّ «ومن قلت: هذا، عىل إجابٌة لديَّ تكن لم وألنه

عمِك؟»
إنه قال إنجليزي؟ رجٍل من ج أتزوَّ بأن بتاتًا يل يسمح لن بأنه أخربِك ألم «قبول!

عينَيْه.» أمام أُدَفن أن عليه أهوُن
ما ينال بأن والفظِّ القايس الرجل لهذا أسمحِت تُقاومي؟ ألم استسلمِت؟ «وهل

يريده؟»
املرة انتباهها جذبَت قد كانَت التي الصورة إىل أخرى مرًة لتنظر تبتعد كانت
تفوق بدرجٍة موحيًة كانت بسيطًة جانبيًة نظرًة أوَلتْني هذا قلت عندما لكن السابقة،

الوصف.
تعنني.» ما ذلك كان إن أمرني، عندما «أطعتُه

تُصبحي بأن منه رشٍف وعد أعطاِك بعدما حياتِك من كالفرينج السيد «وأخرجِت
زوجته؟»
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بوعدي.» أيفَ أن عيلَّ استحال أنه وجدت وقد ال، «ولَِم
منه؟» تتزوجي أالَّ قررِت فقد «إذن

الصورة. إىل تفكرٍي غري من وجهها رفعت وإنما الفور، عىل تُجب لم
قد أنني عمي «سيُخربِك بنفسها: االستهزاء مرارة أنه َشَعرُت بما النهاية يف أجابت

لرغباته!» كليٍّا أنصاع أن قررت
التو ويف ماري!» يا آٍه، ماري، يا «آٍه، صحت: بالبكاء. انفجرُت الشديد، وإلحباطي

األول. باسمها ناديتها قد كنُت ألنني وانتفضت بالخجل، شعرت
لهذا. تنتبه لم أنها يبدو لكن

لرغبات أخضع أن الواضح واجبي «أليس وأضافت: شكوى؟» أي لديِك «هل سألتني:
حتى عليه، أنا ما كل جعلني من وهو بالنعم؟ عيلَّ ويُغدْق الطفولة؟ منذ يُربِّني ألم عمي؟
كلمٍة كل ومع حجري، يف بها يرمي كان هديٍة كل مع روحي يف غرسه الذي الثروة حب
اآلن يل أيحقُّ الثروة؟ تعنيه ما ألعَي يكفي بما كبريًة كنت أن منذ مسامعي، عىل ألقاها
منذ عَرفتُه رجًال أن ملجرد والحرة، والكريمة، الحكيمة، األبوية الرعاية هذه أتجاهل أن

يدَّعي؟» كما حبه يمنحني أن مقابل الزواَج عيلَّ يعرض بأن يُجازف فقط أسبوَعني
لم الكالم بها قيل التي السخرية بنربة ربما بأنها مقتنعًة بضعٍف، حاولت «لكن»
هذا تُحبِّي أن تعلمِت قد أسبوَعني يف كنِت «إن ذلك رغم تفكريي طريقة عن كثريًا تبتعد
هذه مثل يف شيئًا ك عمِّ صنيع جعلت التي الثروة حتى آخر، يشءٍ أي من أكثر الرجل

«… اللحظة
إذن؟» ماذا «حسنًا، فقالت:

كان إن اخرتتِه، الذي الرجل مع سعادتِك تضمني أن عليِك سأقول، كنت «عجبًا،
أن مطلًقا يمكنه ال الذي بعفوه للفوز عمِك عىل تأثريِك يف واثقًة ا، رسٍّ تتزوجيه أن عليِك

منه.» يحرمِك أن عىل يرصَّ
تتسلَّل وهي سألت عندئٍذ. وجهها إىل تسلَّل الذي املاكر التعبري ترى أن يجب كان
من أتأكد أن األفضل من أليس األفضل، من «أليس كتفي: عىل رأسها وتضع ذراعي، إىل

اللهفة؟» شديد حبيٍب مع وأهرب خطريٍة تجِربٍة يف أرشَع أن قبل أوًال، عمي موافقة
بَشوشة. ابتسامٌة تعتليه كانت إليه. ونظرُت وجهها فرفعت أسلوبها، صدَمني

بعد؟» حياتِك من كالفرينج السيد تُخرجي ألم عزيزتي، يا «أوه، قلت:
أبعدتُه.» «لقد رزين: بأسلوٍب فهمَست
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أمل؟» دون من ليس «ولكن
رنانة. ضحكة منها انطلَقت

باألمر الشغف عليِك يبدو صدًقا! خاطبة، من لِك يا هوبارد، العزيزة األم أيتها «يا
الحبيب.» نفسِك أنِت كنِت لو كما

أخربيني.» «لكن طلبي: يف ألححت
«سينتظرني.» وقالت: الجادة. املزاجية حالتها استعادت لحظٍة ويف

السيد مع ا رسٍّ لتتواصَل وضعتها قد كنت التي الخطة إليها أرسلُت التايل اليوم يف
يثري ألن ُعرضة أقلُّ ألنه اسمي؛ هي تنتحل بأن اسَمني، ينتحال أن عليهما كان كالفرينج.
الخطة، لها راقت روبنز. روي يل اسم هو ينتحل وأن غريب، اسم من حوله الظنون
لتمييز الظرف، عىل رسي توقيع استخدام هو طفيف تعديٍل مع الحال، يف وُطبِّقت

خطاباتي. عن خطاباتها
لهذه اسمي بمنحي املصائب. هذه كل يف ورطتني التي املميتة الخطوة اتخذُت وهكذا
يُبقيني كان عما تخليت أنني بدا تشاء، ما عىل به ع وتوقِّ تشاء كما لتستخدمه الشابَّة الفتاة
عبدة مجرد كنت فصاعًدا، اليوم ذلك منذ لألمور. الصائب والتقدير التمييز عىل قدرة ذاَت
باالسم وأُرفقها يل، تُحرضها التي الخطابات أنسُخ فكنت والتخطيط؛ للتدبري، لها مخلصة
التي الخطابات إليها ألُحيل طرٍق ابتكار يف نفيس وأَشَغل عليه، اتفقنا الذي املستعار
ماري ألن استخدمناه؛ الذي الوسيَط هانا كانت باكتشافها. املخاطرة دون منه، وصَلتني
الرسائل أعطي كنت ثَمَّ ومن كثريًا. منزيل عىل ترتدَّد أن الحكمة من يكون لن أنه شعرت
وكذلك املتكتمة، لطبيعتها واثقًة؛ أخرى، طريقة بأي أُرسلها أن أستطع لم إذا الفتاة لهذه
إىل ستصل بيلدن إيمي السيدة إىل هة املوجَّ الخطابات هذه أن من بالقراءة، إملامها لعدم
لم حال، أي عىل دائًما. يحدث كان ما هذا أن وأعتقد عَقبة. أي دون من املقصود العنوان

بيننا. كوسيٍط الفتاة هذه إىل اللجوء من ظهرت صعوبة أي عن أسمع
مريضًة ا أمٍّ ترك قد كان الذي كالفرينج، السيد استُدعي وشيك. تغيريٌ ثَمة كان لكن
ومشتتًا الحب، يف غارًقا كان إذ لكن للرحيل، ز تجهَّ الوطن. إىل للعودة فجأة إنجلرتا، يف
يخطب كماري امرأة جوار من يبتعد حاملا أنه، من الخوُف عليه ويستحوذ بالظنون،
إليها، كتب نظرها، يف مكانته عىل الحفاظ يف ضئيلة فرصته ستكون ودَّها، بأرسه العالُم

يرحل. أن قبل به الزواج منها وطلب بمخاوفه وأخربها
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سيجعُل يل أنِك إىل االطمئنان إن يشء. كل يف رغباتِك وسأُلبِّي بي، الزواج «اقبيل كتب:
أمي كانت إن حتى وال يمكن، ال أرحل؛ أن يمكنني ال ذلك، دون ومن ممكنًا، رحييل

الوحيد.» ابنها تودِّع أن دون من الحياة ستُفارق
أنىس ولن الربيد، مكتب من الخطاب هذا أحرضُت عندما منزيل يف كانت باملصادفة
إهانة، تلقت قد وكأنها عندها بَدت التي هيئتها من ولكن، قرأته. عندما َفِزَعْت كيف أبًدا
َوَعَدته سطور ِبضعة بنَسِخ إيلَّ وعهدت فكتبت املوضوع، يف برتوٍّ لتُفكر هدأت ما رسعان
وإذا الزواج، إشهار مسألة حريَة لتقديرها يرتك أن وافق إذا طلبه، عىل باملوافقة فيها
يف يظهر وأال الزواج، مراسم فيه ستُعَقد مكان أي أو الكنيسة باب عند يودِّعها بأن َقِبل
يف الرسالة هذه عىل األكيد الرد جاء وبالطبع الزواج. إشهاِر حتى أخرى مرة حضورها

يل.» تكوني حتى يشء، أي «سأفعل يومني: غضون
للمرة لتسخريه التخطيط عىل وقدرة فطنٍة من بيلدن إيمي لدى كان ما واستُحرضكلُّ
الحتمال الطرفان يتعرض أن دون من املسألة لهذه الرتتيب إلمكانية للتخطيط الثانية،
الزواج يُعَقد أن الرضوري من كان األول، املقام يف ا. جدٍّ صعبًا األمر وجدت أمرهما. كشِف
عىل للرحيل ز جهَّ قد خطابها، تسلَّم عندما كالفرينج، السيد كان إذ أيام؛ ثالثة غضون يف
ماري واآلنسة هو هيئته كانت إذ ذلك، وبعد التايل؛ السبت يوم أبحَرت التي الباخرة متن
نطاق يف مكاٍن أي يف ا رسٍّ يتزوجا أن اإلطالق عىل يمكنهما ال بحيث للغاية للنظر الفتًة
يكون أال املستحسن من كان ذلك ومع املكان. لهذا والقال القيل فيها يكثر التي املساحة
قد والعودة الذهاب رحلة يف املستغَرق الوقت فإن وإال للغاية، بعيًدا الزواج عقد مكاُن
إلينور؛ شكوك إلثارة تكفي طويلة مدًة الفندق عن ليفنوورث ماري اآلنسة غياب يستلزم
هناك؛ يكن لم ها عمَّ إن أقول أن نسيت تتجنَّبه. أن الحكمة من بأن ماري شعرت أمٌر وهو
لذا كالفرينج. للسيد الظاهري اإلبعاد من قصرية مدة بعد أخرى مرة غادر قد كان إذ
املسافة َميزتَي بني تجمع وكانت ذهني يف خطَرت التي الوحيدة البلدَة هي «ف…» كانت
يف كانت فإنها الحديدية، السكة طريق عىل أنها من الرغم وعىل إليها. الوصول وسهولة
تابًعا قسيًسا يعمل ا جدٍّ مغمور رجل بها كان أنه فيها ما أفضل وكان األهمية، قليل مكاٍن
خمسني نحو عن تَزيد ال مسافة عىل يعيش كان أنه اإلطالق عىل يشء وأفضل للمكان،
هذا، تنفيذُ يمكن أنه فوجدت استقصيت، هناك؟ يتقابال أن يمكن هل املحطة. من مرتًا

للتفاصيل. التخطيَط بدأت املناسبة، لشاعرية ا تامٍّ إدراًكا ومدركًة
بذلك أشري بأكمله: مخطَّطنا تدمري يف تسبب قد يكون ربما الذي األمر إىل أصل واآلن
التايل. النحو عىل حدث وقد كالفرينج. والسيد ماري بني للمراسالت إلينور اكتشاف إىل
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جاءت قد بعاملي، ولًعا ازدادت قد كانت منزيل، إىل املتكررة زياراتها يف التي هانا، كانت
املنزل يف وجودها عىل مر قد يكن لم ذلك، ومع الوقت. بعَض معي لتجلس ليلة ذاَت إيلَّ
إىل توجهُت وعندما األمامي؛ الباب عىل طرق صوت ُسِمع عندما دقائق، عرش من أكثُر
أمامي. واقفًة ترتديها، كانت التي الطويلة العباءة من افرتضت، كما ماري، رأيت الباب
وجذبتها ذراعها من أمسكتها كالفرينج، السيد إىل خطاٌب ومعها أتت قد أنها مني ظنٍّا

املوعد.» يف يتسلَمه فلن وإال الليلة، أرسله أن بد ال معِك؟ هو «هل قائلًة: الردهة، إىل
من أمسكها كنُت التي الالهثة املخلوقُة نحوي التفتَت عندما ألني فت، توقَّ عندئٍذ

غريب. شخٍص مواجهة يف أقف نفيس رأيت ذراعها،
أجل من أتيُت وقد ليفنوورث، إلينور «أنا وأضافت: أخطأِت.» «لقد قائلًة: صاحت

هنا؟» أهي هانا. وصيفتي
أمامها. الغرفة ركن يف الجالسة الفتاة إىل وأشري فزع، يف يدي أرفع أن إال أستطع لم

عقبَيها. عىل إلينور اآلنسة استدارت الفور وعىل
أخرى، بكلمة تنطَق أن دون من املنزل من ستنرصف وكانت أريدِك»، «هانا، قالت:

ذراعها. من أمسكتها أنني لوال
ذراعها. عن أتخىل جعلتني بنظرٍة رمَقتني لكنها «… آنسة «أوه، قلت:

تعطِّليني.» «ال وأردَفت: لِك!» أقوله ما لديَّ «ليس ومؤثرة: خافتة بنربة صاحت
انرصفت. تتبعها، هانا كانت إن لرتى أخرى نظرة ألقت وبعدما

إىل أويُت ثم بالضبط. تركتني قد كانت حيثما السلم عىل الُقرفصاءَ جلسُت لساعة
أول مع عندما، دهشتي تتخيل أن لك ولذلك الليلة. تلك جفن يل يغمض لم ولكن الرسير،
مىض، وقت أي عن جماًال أكثَر تبدو كانت التي ماري، جاءت الباكر، الصباح لنور ضوء
خطاٌب املرتجفِة يدها ويف بها، كنُت التي الغرفة وتدخل السلم درجاِت صاعدًة تركض

كالفرينج. السيد إىل
إذن؟» قلته ما حقيقة تفهم ألم إلهي! «يا وارتياح: فرٍح يف صحت

كنِت «إن وقالت: مباٍل. غري استخفاف إىل ماري وجه عىل الرسور نظرُة تحولت
أنني تعرف إنها هوبارد. األم أيتها ينبغي، كما األمر عىل أُطِلَعت فبىل. إلينور، تقصدين
فيه وَقْعِت الذي الخطأ بعد ا رسٍّ األمر أُبقَي أن أستطع لم له. وأكتب كالفرينج السيد أحب

بالحقيقة.» وأخربتها املوقف، هذا يف فعله يمكن ما أفضل فعلت لهذا املاضية؛ الليلة
ستتزوجني؟» أنِك «ليس
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رضورية.» غري معلوماٍت بإعطاء أُوِمن ال ال. «بالطبع
تتوقعني؟» كنِت ما بقدر غاضبًة تَِجديها «ولم

يكفي. بما غاضبًة كانت ذلك؛ أقول «لن لنفسها: واحتقاٍر ندٍم بفورة ماري، تابَعْت
هوبارد، األم أيتها حزينة، كانت غضبًا. املتعجرَف إلينور استياء أُسمي لن ذلك، ومع
رغبة أيَّ كونها من أكثَر شخيص ارتياح من نابعًة كانت أنها أعتقد وبضحكة حزينة.»
تقول: أنها بَدت نظرًة إيلَّ ونظَرت واحد، جانٍب عىل رأسها ألَقت عمها، ابنة يف التفكري يف

العجوز؟» العزيزة هوبارد األم أيتها كثريًا، عليِك أُثِْقل «هل
تُخرب «ولن الهثة: بأنفاٍس قلُت ذلك. إخفاء أستطع ولم بالفعل، عيلَّ أثقَلْت لقد

ها؟» عمَّ
«ال.» فقالت: ماري. وجه عىل ارتسم الذي الساذَُج التعبري تغريَّ ما رسعان

أن «وبإمكاننا وقلت: قلبي. فوق من تنزاح محمومة، ساخنة ثقيلة، بيٍد شعرت
صحيح؟» فيه، نحن فيما نستمرَّ

الخطاب. لتُعطيَني يدها مدَّت سؤايل عىل ردٍّا
كان املحدد، الوقت يف ييل. ما هي مقاصدنا لتنفيذ بيننا عليها املتفُق الخطة كانت
لزيارة تأخذني بأن وعَدتْني قد أنها بحجِة باالنرصاف عمها ابنة من تستأذن أن ماري عىل
مسبًقا، إحضارها ُطلب عربًة تستقلَّ أن عليها كان ذلك بعد املجاورة. البلدِة يف صديقٍة
بلدة يف القسيس منزل إىل الفور عىل نتجه ثم أُرافقها. أن عيلَّ كان حيث هنا، إىل بها لتأتَي
كان لكن لنا. ا ُمعدٍّ يشءٍ كلَّ سنجد بأننا االعتقاد إىل يدعونا سبٌب لدينا كان حيث «ف…»
لم عمها. البنة إلينور حب طبيعة وهو ، منيسٌّ واحد يشءٌ بساطتها، عىل الخطة، هذه يف
ما فهذا فها، لترصُّ تفسريًا وتطلَب فعليٍّا ماري تتبع أن ولكن ستُثار؛ شكوكها أن يف نشكَّ
من وال املعرفة، تمام تعرفها كانت التي هي، جانبها من ال اإلطالق، عىل ًرا متصوَّ يكن لم
لكن بالضبط. حدث ما هذا كان ذلك ومع ا. جدٍّ محدود بقدٍر أعرفها كنت التي أنا، جانبي
اعتذاٍر رسالة ترك نقطة حتى بالخطة التزَمْت قد كانت التي ماري، كانت أوضح. دعني
لتوها الطويلة عباءتها تخلُع وكانت منزيل، إىل جاءت قد إلينور، ترسيحة عىل صغرية
بعباءتها، رسيًعا تدثَرْت األمامي. الباب عىل آمر قرٍع صوَت سمعنا عندما ثوبها، لُرتيني
زائري أرصف أن أنوي كنُت أنني من واثًقا تكون أن ويمكنك الباب، ألفتح أنا وأرسعُت
إلينور!» إنها إلهي، «يا يقول: ورائي من صوتًا سمعُت عندما قصرية، مجاملة عبارات بعد
الخارج. يف املنزل مدخل عىل النافذة ستارة عرب تنظر ماري ورأيت الخلف، إىل فنظرت
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سنفعل؟» «ماذا ا: جدٍّ طبيعي فزٍع يف ِصحت،
إلينور.» من خائفًة لست أنا بالدخول؛ لها واسمحي الباب افتحي عجبًا، «نفعل؟

حازمة، بمالمح لكن ا، جدٍّ شاحبًة ليفنوورث إلينور فسارت ذلك، فعلُت الفور وعىل
تجلس الذي املوضع نفس يف تقريبًا ماري مواجهًة الغرفة، هذه إىل ثم املنزل داخل إىل
اإلعجاِب سوى املهيبة، اللحظة تلك يف حتى يَسْعني، لم وجًها ترفع وهي اآلن. فيه أنت
دون من ألسألِك جئُت «لقد قالت: والقوة، ة الرقَّ من مزيًجا كان الذي عليه البادي بالتعبري

الصباح؟» هذا رحلتِك يف بمرافقتِك يل تسمحني كنِت إن لطلبي، مربٍِّر أي
بال التماس، أو اتهاٍم عبارات ي لتلقِّ نفسها هيَّأت قد كانت التي ماري، أعرضت
ولهذا الثنني؛ إال تتسع ال العربة لكن ا، جدٍّ آسفة «أنا وقالت: النافذة. زجاج مواِجهًة ُمباالة

طلبِك.» أرفض أن سأُضطرُّ
كبرية.» عربة «سأطلب

وقتًا نقَيض أن ونرغب للرتفيه، رحلٍة يف سنخرج إلينور. يا رفقتك، يف أرغب ال «لكني
بمفردنا.» ممتًعا

أرافقِك؟» بأن يل تسمحي «ولن
أخرى.» عربٍة يف الذَّهاب من أمنعِك أن يمكنني «ال

أختُِك أنا مًعا. نشأنا لقد «ماري، وقالت: جدية. أكثَر إلينور وجه مالمح أصبَحت
من املغامرة هذه يف تنطلقني أراِك أن يُمكنني وال الدم، بصلة يكن لم إن واملودة بالحب
يف أميض أم لِك، كأخٍت معِك، أذهب هل إذن، أخربيني املرأة. هذه غري آخر رفيٍق دون

لرغبتِك؟» خالًفا رشفِك عىل القرسية الوصيَة بصفتي خلَفِك الطريق
«رشيف؟»

كالفرينج.» السيد ملقابلة ذاهبٌة «أنِت
ذلك؟» يف «وماذا

البيت.» من ميًال عرشين بُعد «عىل
إذن؟» «فماذا

هذا؟» تفعيل أن الرشف أو الحصافة من هل «واآلن
التي «اليد بمرارة: صاحت بسوء. منِذرًة انحناءًة املتغطرستان ماري شَفتا اتخذت

ربَّتني.» التي نفُسها هي تربيتِك عىل سهرت
ذلك.» عن الحديث وقت ليس «هذا إلينور: أجابت
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مثل تماًما تبدو كانت بداخلها. كانت التي الضغينة كل وظهرت ماري. وجه احمرَّ
بلدة إىل سأذهب «إلينور، قائلًة: وصاحت ر. املتهوِّ وتهديدها غضبها يف جونو اآللهة كبرية

مرافقتي؟» يف ترغبني هل واآلن كالفرينج! السيد من ألتزوج «ف…»
«نعم.»

وهزته. عمها ابنة بذراع وأمسكت األمام، إىل فاندفعت برمته. ماري أسلوب تبدَّل
فعله؟» تنوين الذي «ما وأضافت: سبب؟» «ألي صاحت:

أيُّ ظهر إن العار وبني بينِك وألحوَل حقيقيٍّا؛ زواًجا كان إن الزواج، عىل أشهد «أن
رشعيته.» عىل يؤثر أن شأنه من بطالن

لم أنِك «ظننُت وأردفت: أفهمِك.» «ال وقالت: ها. عمِّ ابنة ذراع عىل من ماري يُد هَوت
خطأً.» اعتربتِه بما أبًدا تُقرِّي

هذا عىل موافقتي أعطي ال أنني سيُدرك يعرفني شخص أي ذلك. أفعل «ولست
يحدث.» عما راٍض غريَ شاهًدا بصفتي مراسمه أحرض أني ملجرد الزواج

إذن؟» تذهبني «ولَم
يسامحني لن أنه وأعرف املشرتك، راعيَنا أحبُّ ألني بايل. راحة عىل رشفِك أُعِيل «ألني
أدعمها أن دون لرغباته، مخالًفا يكون قد زواجها أن رغم تتزوج، أثريته تركت إن أبًدا

األقل.» عىل الئًقا اإلجراء هذا أجعل حتى بحضوري
تكرهينه.» ما وهو الخيانة؛ من عالٍم يف ستتورطني ذلك، بفعلِك «لكن

اآلن؟» عليه أنا مما «أكثر
إلينور.» يا معي، كالفرينج السيد يعود «لن

يحدث.» لن ذلك أن افرتضت «ال،
الزواج.» مراسم بعد فوًرا «سأتركه

رأسها. إلينور أحنت
الكالم. عن فت وتوقَّ أوروبا.» إىل «سيُسافر

البيت.» إىل «وسأعود أضافت: ثم
ماري؟» يا ماذا، تنتظري «حتى

بطءٍ. يف بجسدها وأشاحت القرمزي، للون ماري وجه استحال
عقالنية أكثر مشاعر تنامي أظن. ما عىل كهذه، ظروٍف يف فتاة كل تفعله «ما وقالت:

متعنِّت.» أٍب قلب يف
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ركبتَيْها، عىل إلينور نزوُل كرسه قصرية، مدًة دام صمٌت ذلك وأعقب إلينور، َدت تنهَّ
الشديد: ل التوسُّ من سيٍل وسط عجرفتها اختَفت وقد انتحبَت، عمها. ابنة بيد وإمساكها
أنها بد ال التي العواقب يف األوان، فوات قبل فكري، فاعلة! أنِت فيما فكِّري ماري، يا «آه
ينتهَي أن يمكن ال خداٍع عىل يُبنى الذي الزواج األوان. فوات قبل هذا، مثل فعًال ستُعِقُب
السيد تُبعدي أن إىل ا إمَّ سيدفعِك كان الحب كذلك. ليس لكنه … الحب أبًدا. بسعادٍة
الجامحة العاطفة منه. زواجِك من ستُالقينه الذي املصري علنًا تتقبَّيل أن أو كالفرينج،
تنهض وهي كالمها، واصلت وأنِت»، هذه. مثل خدعٍة إىل بِك تنحدر التي هي وحدها
أن بوسعِك «هل أراه: أن مؤثًرا كان الذي اليائس األمل من نوٍع يف نحوي وتستدير
أخالقي، رادٍع بأي معرتفٍة وغري بأهوائها، مدفوعة لها، أمَّ ال التي الفتاة هذه تشاهدي
تحذير بكلمة تنطقي أن دون لنفسها، تُخططه الذي واملظلم امللتوي الطريق إىل تدخل
ليُربر ستُقدمينه الذي العذر ما وُدفنوا، ماتوا ألطفاٍل األم أيتها أخربيني، واحدة؟ ومناشدة
هذه ستعقب التي بالحرسة ُمكتٍس ووجهها إليِك، تأتي عندما اليوم، هذا فعلة يف دورِك

«… الخديعة
عىل ستُقدمينه، الذي العذر «نفس ومتكلفة: فاترة بنربٍة ماري، صوت قاطعها
لم ألنها غيبته: يف العصيان هذا بارتكاب سمحِت كيف عمي يسألُِك عندما األرجح،
يتأقَلموا أن حولها من كل وعىل طريقها، اختارت ماري وأن نفسها، تمنع أن تستطع

عليه.»
تصاعدت غرفة داخل ِغرٍة حني عىل تدفق الربودة شديد هواءٍ بتيار أشبَه املوقف كان
شاحبة ومرتاجعًة، الحال، يف إلينور تصلَّبَت االحتدام. درجة إىل فيها الغضب حرارة

عمها: ابنة إىل بالحديث توجَهت ومتماسكة،
يَثِنيَِك؟» أن يمكن يشء ال «إذن

السؤال. عىل الوحيد الردَّ هو ماري شفتي اعوجاُج كان
عىل األوىل املرة لكن انتابَتْني، التي باملشاعر عليك أُثقل أن أريد ال ريموند، سيد
الحد هذا إىل املوضوع هذا دفع يف ِحكمتي يف الثقة فقدُت بأني فيها شعرت التي اإلطالق
يل أوضح إلينور، كلمات من وضوًحا أكثر نحٍو عىل ماري. شفتَْي اعوجاِج عند كانت
تقدَّمُت لحظي، ذعٌر أصابني أن وبعد املهلكة؛ املهمة هذه عىل بها تُقِدم كانت التي النزعة

ماري. أوقَفتْني عندما ألتحدَّث
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وتعرتيف تميض ال هوبارد، األم أيتها اآلن، «حسبِك مرارة: عىل ينطوي بتأكيٍد أضاَفت
وسأيف اليوم، كالفرينج هنري أتزوج بأن وعدُت لقد هذا. سماع أريد ال ألني خائفة، بأنِك
عدا ما يشءٍ كلَّ أنىس جعَلتْني بطريقٍة يل ابتسَمت ثم أحبه.» أكن لم وإن … بوعدي
بأصابع هذا، أفعل كنت وبينما ألثبِّته. وشاحها وأعَطتْني ُعرسها، إىل ذاهبٌة أنها حقيقة

إلينور: إىل مبارشًة تنظر وهي قالت، بشدٍة، ترتجف
يف ستستمرين هل سبب. ألي ع أتوقَّ كنت ا عمَّ بمصريي اهتماًما أكثُر أنِك أثبَتِّ «لقد
معدودٍة دقائق لقضاء أتطلَّع أن يل هل أو «ف…» بلدة إىل الطريق طوال القلق لهذا إبدائِك
وابٌل بسببها عيلَّ يَنهال أن وشك عىل نظرتِك، حسب التي، بالخطوة فيها أحلم السالم من

الوخيمة؟» العواقب من
واجبي أكثر. ال شاهدًة، بصفتي فسأذهب «ف…» إىل معِك ذهبت «إذا إلينور: ردَّت

انتهى.» األخوي
الوضع. تقبَُّل عيلَّ أنَّ أظن إذن، «حسنًا، مفاجئة: بهجٍة يف تغمز وهي ماري، قاَلت
طابت إن لثالث. تتسَع لن العربة لكن أملِك. تخييب عن بشدٍة أعتذر هوبارد، األم أيتها
أستوعب أن قبل وتقريبًا الليلة.» املنزل إىل عودتي عند يُهنئني من أول فستكونني نفسِك،
تُلوح وهي ماري، وصاحت الباب. عند انتظارهما يف التي العربة يف جلستا قد كانتا ذلك،

رحلتي.» يف … السعادة من الكثري يل تمنَّْي «وداًعا، الخلف: من بيدها
ا ردٍّ بيدي أُلوح أن إال بوسعي يكن لم انعقد. لساني لكن ذلك، أفعَل أن حاولت

املنزل. داخل إىل منتحبًة وُهِرعت عليها،
فال والقلق، الندم بني أتقلَّب قضيتها التي الطويلة والساعات اليوم، ذلك عن أما
فيه كنت الذي الوقت إىل مبارشًة أتطرق دعني عنه. الحديث عىل القدرَة لديَّ أن أظن
عودتهما عىل إشارة أي وأراقب أنتظُر املصباح، بنور املضاءة غرفتي يف بمفردي جالسًة
داخل إىل متسللًة جاءَت التي نفسها، ماري بمجيء اإلشارة فجاءَتني ماري. وعدتني كما
الوقت نفس يف حمرًة، يشعُّ الذي الجميل وبوجهها الطويلة، عباءتها يف متدثرًة املنزل،

باليأس. أشعر بدأت فيه كنت الذي
كان حيث للفندق، املسقوف املدخل من آتية صاخٍب نوٍع من موسيقى معها دخلت
خلعت عندما مطلًقا أُفاَجأ لم أني لدرجة خيايل عىل غريبًا وقًعا فأحدثَت يرقصون، النزالء
كالثلج. بيضاء ورود بإكليل املتوج ورأسها األبيض ُعرسها رداءَ وأَرتْني عباءتها، عنها

«… إذن أنِت ماري! «أوه، بالبكاء: أجهش وأنا فِصحُت،

282



بيلدن السيدة رواية

خالة.» يا عروس، أنا خدمتِك. يف كالفرينج، «السيدة
عرٍس.» دون «من قوية: بعاطفة حضني إىل ها أضمُّ وأنا فتمتمُت،

للحظة تستسلم بأن لنفسها سمَحت مني، بالقرب ومستكينًة بمشاعري. تُباِل لم
كم وأخربتني شجي؛ هو ما كلَّ نحيبها وسط قائلًة صادقة، بدموٍع فيها أجهَشت عاصفٍة
ليلة يف إليها، تأتَي أن عىل َجُرَؤت التي العالم هذا يف الوحيدَة كنُت أنني وكيف تحبني،
انتهى، قد يشء كلَّ أن من بالخوف اآلن تشعر كانت وكم أهنئها، أو عليها ألهوَن عرسها،

باسمها. غالية قيمة ذي يشء عن تنازلت قد أنها لو كما
التفكري قلبِك يُعزي «وأال الحبيبني: هذين أُسِعد أن عن لعجزي بالغ جزع يف سألتها،

زهًوا؟» الرجال أكثر ما شخًصا جعلِت أنِك يف
بأنه يشعَر أن ِمن ينالها أن يمكن سعادة «أي وأردفت: أعرف.» «ال قائلًة: تنهدت
ثروتها ستفقد ما رسعان فتاٍة الطريقة، بهذه يرحل جعَلتْه بفتاٍة الحياة مدى مرتبٌط

املرتقبة؟»
ذلك.» عن ثيني «حدِّ قلت:

قد كانت التي فاإلثارة اللحظة. تلك يف بذلك تسمح مزاجيٍة حالٍة يف تكن لم لكنها
جالسًة عقلها. تُحارص املخاوف آالف أن بدا احتمالها. تفوُق كانت اليوم ذلك يف بها مرَّت
وجهها عىل بريٌق وأعطى ِذراعيها عقَدت ، قدَميَّ عند الصغري الكريس عىل الُقْرُفصاء
الفكرة ا! رسٍّ األمر أُبقَي أن يل «كيف قالت: األنيقة. ثيابها عىل غريبة واقعيٍة ال من جانبًا

ا!» رسٍّ األمر أبقي أن يل كيف لحظة؛ كل تُطاردني
أحٌد؟» تبعِك أو رآِك هل األمر؟ يُعَرف أن من خطر أي ثمة هل «عجبًا، سألتها:

«… ولكن يُرام، ما عىل سار يشء كل «ال، تمتََمْت:
إذن؟» الخطر، «أين

تُعاود إنها تختبئ؛ لن األشباح. مثل األفعال بعض لكن ن؛ أُخمِّ أن بوسعي «ليس
مجنونة، كنُت قبل. من هذا يف أُفكر لم أَبَينا. أم ِشئْنا نفسها تُظِهر وتثرثر؛ الظهور؛
سحابٍة مثل يكتسحني بيشءٍ شعرت الليل، حلَّ أن منذ لكن تشائني. ما قويل متهورة،
باقيًا النهار ضوء كان بينما قلبي. يف والحبَّ والشباب الحياة تخنق الدخان من كثيفٍة
دائم. خوٍف يف سيُبقيني شيئًا فعلت لقد خالة، يا آٍه … اآلن لكن أحتملها؛ أن بوسعي كان

سعادتي.» عىل قضيُت لقد يفرت. ال هلٍع مع تحالفُت لقد
لساني. عقد بذهوٍل أشعر كنت
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من بإكليٍل ومتوجًة األبيض، العرس فستان مرتديًة السعادة. تصنَّعُت ساعتنَي «ملدة
أصدق نفيس وجعلت الزفاف، حفل ضيوَف كانوا لو كما أصدقائي أُحيِّي كنُت الزهور،
تهنئٍة عباراِت ببساطة كانت — للغاية كثرية وكانت — بها أُتِحفُت التي املجامالت كل أن
من جدوى ال أن تُدرك كانت إلينور ذلك؛ من جدوى ثمة يكن لم لكن بزواجي. كثريًة
ما شخٍص قَدَمي عند ألرتمَي هنا؛ إىل أتيت فقد … أنا أما لتُصيل، غرفتها إىل فذهبت ذلك.

الرب!» فلريَحْمني … األخرية وربما األوىل، للمرة وأبكي،
يف إال إذن، أنجح، ألم ماري، يا «آه قلت: سيطرتي. عن خارج انفعال يف إليها نظرت

تعيسة؟» أجعَلِك أن
األرض. عىل شعرها من سقط الذي الزهور إكليل بالتقاط منشغلة كانت تُجب؛ لم
إلينور، مثل بوسعي، أن «لو وتابعت: هكذا!» املال أحبَّ أن أتعلم لم «لو أخريًا: قالت
أموًرا تكون أن تعدو ال أنها عىل الطفولة منذ لنا كانت التي الحياة مباهج إىل أتطلع أن
املكانة تكن لم لو املحبة! أو الواجب نداء أمام عنها التخيل السهل ومن الحياة، يف ثانوية
والسعادة والصداقة، الحب، كان لو أو الكثري؛ يل تعني األنيقة واملقتنيات والتملُّق الرفيعة
أن دون من واحدة خطوة أخطَو أن بإمكاني كان ليت ! لديَّ قيمًة أكثَر أموًرا املنزل يف
من بها ما مع ذلك. تفعل أن إلينور بوسع املرتفة. الرغبات آالف من سلسلة ورائي أجرتَّ
شخصيتها تُمسُّ عندما تكرب ومن الفاتنة، بأنوثتها يتصل فيما غالبًا هي كما عجرفة
اإلضاءة، سيئة باردة، صغرية، َعِليَّة يف لساعات تجلس عهدتها زائدة، بوقاحة الرقيقة
لن الصرب نافدَة عجوًزا بيدها وتُطعم ركبتيها، عىل متسًخا طفًال تُهدِهُد الرائحة، كريهة
أو أحًدا ليت األحاسيس! وتغري الندم عن يتحدثون آٍه! آٍه، يلمسها. أن آخر أحٌد يرىض
سوى يشء أي أكون أن يف اإلطالق عىل أمل ال ذلك! يف أمل ال لكن أحاسييس! يُغريِّ شيئًا

ومادية.» عنيدة، أنانية، فتاة عليه: أنا ما
عن أفصَحت نفسها الليلة تلك يف عابرة. حالة مجرد املزاجية الحالة هذه تكن ولم
كانت إلينور أن حقيقة سوى هذا يكن لم تقريبًا. الهلع حدِّ إىل خوفها من زاد اكتشاٍف
هذه يل تحكي وهي صاحت، املاضية. القليلة األسابيع يف جرى بما يومية مذكرات تُدون
باقيًة مذكراتها دامت ما به أشعر أن يمكنني أماٍن أي إلهي، «يا التايل: اليوم يف النقطة
قصارى بذلُت أني رغم منها، التخلص عىل توافق ولن غرفتها؟ دخلت كلما عيني أمام
لديها ما كلُّ هذا إن تقول إياها. أودعتها التي لألمانة خيانٌة أنها لها أُبني حتى جهدي
َهناءة وخيانِة بخيانته اتهاًما ما يوًما ها عمُّ لها ه وجَّ ما إذا نفسها، عن دفاًعا لتُظهره
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الذي النفع ما لكن مغلق؛ مكاٍن يف بها تحتفظ بأن وعدتني لها. وفرها التي العيش
يَدي بني بها تُلقي بأن كفيٌل منها وأيٌّ املصادفات، آالُف تحدث قد ذلك؟! من سيعود

موجودة.» املذكرات وهذه للحظٍة باألمان أنعَم لن عمي.
فمثل نفسها، يف ضغينًة تحمل ال إلينور كانت إذا إنه بقويل عنها أُخفف أن حاولُت
الشديد، االضطراب من حالة يف رأيتُها وإذ باًال، تطمنئَّ لم لكنها له. مربر ال الخوف هذا
الذي الوقت يأتي أن إىل عهدتي يف املذكرات هذه تضع أن إلينور من يُطَلب أن اقرتحت
«أجل، فصاحت: ماري. لدى استحسانًا الفكرة القت استخدامها. إىل بالحاجة فيه تشعر
أن وقبل واحدة.» دفعة كله خويف من أتخلص وبهذا معها، زواجي شهادة وسأضع

بطلبها. وأبلغتها إلينور قابلت قد كانت الظهر، بعد فرتة تنقيض
أُتلَف أن يل مسموًحا يكن لم أنه وهو برشط، مرهونًا كان لكنه باملوافقة الطلب قوبل
أُحرضصندوق وعليه االثنتني. من مشرتك طلٍب عىل ِبناءً إال منه أيٍّا أو الورق كل أُسلِّم أو
حينها، ماري زواج تُثبت كانت التي املتوفرة األدلة جميع بداخله وِضعت صغري قصديري
النحو عىل إلينور مذكرات من واألوراق كالفرينج، السيد وخطابات الزواج، شهادة أي:
وخبَّأته ذكرتُه، أن سبق الذي الرشط عىل ِبناءً إيلَّ ُسلِّم ذلك بعد املسألة. هذه يف إليه املشار

املاضية. الليلة حتى حاله عىل مرتوًكا كان حيث العلوي، بالطابق ِخزانٍة يف

امتزج بنظرٍة عينيَّ إىل عينَيها ورفعت بتألم، وجهها واحمرَّ بيلدن، السيدة توقَفت وهنا
العجب. إىل يدعو نحٍو عىل والرجاء القلق فيها

مخبئه من الصندوق أخرجُت مخاويف، من بدافٍع ولكن ستقول، ماذا أدري «ال قالت:
«… اآلن وهو املنزل، من أخذتُه نصيحتك، من الرغم وعىل املاضية الليلة

حوزتي.» «يف هدوءٍ: يف الجملة فأنهيُت
رصخت: هانا. بموت أخربتُها عندما حتى وال اآلن، منها ذهوًال أكثَر رأيتُها أني أظن ال
لم احرتقت. التي املهجورة الحظرية يف املاضية الليلة «تركتُه صاحت: ثم «مستحيل!»
يف كنُت ملا منها أفضل مكاٌن ببايل يخطر ولم الحايل، الوقت يف أُخفيه أن سوى أقصد
— مرة ذات هناك نفسه رجٌل شنق — مسكونة الحظرية إن يُقال ألنه أمري؛ من عجلة

«… إذا إال بحوزتك! يكون أن يمكن ال … أنا … أنا مطلًقا. هناك إىل أحٌد يذهب وال
بالحظرية.» الدماُر يلحق أن قبل وأخرجته وجدتُه إذا «إال قلت:

إذن؟» تتبُعني «أكنَت فقالت: ُحمرة. وجهها ازداد
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كنا وأنِت، «أنا أضيف: بأن أرسعت ، احمرَّ قد وجهي أن شعرُت إذ ثم، «نعم». قلت:
املفزعِة األحداث هذه جميع تصبح عندما ما، وقٍت يف لنا. مألوفٍة وغريَ غريبة أدواًرا نلعب
الصندوق اآلن. يهمُّ ال هذا لكن اآلخر. عن منَّا كلٌّ يعفَو أن سنطلب املايض، من حلٍم مجرَد

قصتِك.» بقية أسمع أن إىل متلهٌف وأنا أمان، يف
حديثها: واصلت دقيقة وبعد روعها، من أ هدَّ هذا أن بدا

ليفنوورث السيد عودة بسبب أنني، ومع ذلك. بعد أكثر طبيعتها عىل ماري ظهرت
يجعلني ألن كافيًا رأيته ما كان ذاتها، من القليَل إال أَر لم للمغادرة، الالحقة واستعداداتهم
نفَسه الزواج أن لفكرة الِعنان تُطلق أخذت زواجها، عىل األدلة إخفاء مع أنها، من أخىش

املسألة. هذه يف ظلمتها قد أكون ربما لكن باطًال. أصبح قد
ماري جاءت ملغادرتها، السابق اليوم عشية القليلة. األسابيع تلك قصُة تقريبًا انتهت
أنها مع أقبلها، لم ألني قيمتها، أذكر لن هدية يدها يف تحمل كانت لتودِّعني. منزيل إىل
أنساه. أن أبًدا أستطع لم الليلة تلك شيئًا قالت لكنها ِحيَل. من لديها ما بأروِع أغرتني
موقف يف نفسها ستجد شهران، يمَيض أن قبل أنه يف أميل عن أتحدث كنت ييل. ما كان
أُبلَّغ بأن أرغُب فإني اليوم ذلك يأتي عندما وأنه كالفرينج، السيد طلب يف ترسل يجعلها

قائلًة: فجأة قاطَعتني وعندئٍذ به؛
مقتِنعًة كنُت ما إذا الحياة. قيد عىل دام ما األمر، تصفني كما أبًدا، عمي يقتنع «لن
طلب يف أرسل أن اإلمكان يف سيجعُل موته إال يشء ال اآلن. منه متأكدٌة فأنا قبلئٍذ، بهذا
هذا أن بدا التي الطويلة الفراق فرتة من فزعًة أبدو رأتني إذ ثم، كالفرينج.» السيد
أليس ما، حدٍّ إىل ُمريبًا يبدو «املستقبل قائلة: وهمست قليًال وجهها احمرَّ سيستغرقها،

ينتظرني.» أن يمكن يُحبني، كالفرينج السيد كان إن لكن كذلك؟
سيستغرق قوية؛ بصحٍة ويبدو بقليٍل إال عمره ربيَع يتجاوز لم عمك «لكن قلت:

ماري.» يا االنتظار، من سنواٍت األمُر
تنطق ولم «… وكذلك يبدو كما قويٍّا ليس عمي ذلك. أعتقد ال أدري، «ال تمتَمت:
تعبريٌ ثَمة كان لكن الحديث. إليه ينعطف كان الذي املسار من خوًفا ربما ذلك، من بأكثَر

الحني. ذلك منذ التفكري عن أتوقُف ال وجعلني حينها، أُفكر جعلني وجهها عىل
ذلك منذ وقع ما أثاره كالذي ما حدٍث وقوع من حقيقي خوف أيَّ أن ذلك يعني ال
اآلن أنا مثلما كنت اآلن. حتى مرَّت التي الطويلة األشهر أثناءَ وحدتي عيلَّ أثقَل الحني،
أن يمكن يشء ألي أسمح أن من منَعتني لدرجٍة جمالها سحر تأثري تحت بشدة واقعًة
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الخريف، فصل يف ما وقٍت يف عندما، لكن ذهني. يف طويًال يظلَّ أن صورتها عىل يؤثر
بأن حارٍّ بتوسٍل يفيض كالفرينج، السيد من شخصية بصفٍة إيلَّ ه موجَّ خطاٌب جاءني
يف وعندما، قاٍس، قلق يف يعيَش أن عليه كتبت وعودها، رغم التي، املرأة عن خٍرب بأي أُخربه
ليفنوورث بماري لقائه عن نيويورك، من لتوه عاد قد كان صديق، حدثني نفسها، الليلة
جلست، ولهذا املوقف؛ خطورة أدرك بدأت املعجبني، من بلفيٍف محاطًة ما، تجمٍع يف
فلم — إليها به أتحدث أن عىل اعتدُت قد كنت الذي باألسلوب يكن لم خطابًا. لها وكتبُت
ويبعده رأيي يضلل كان مما املرتجفتني، يديها وال املتوسلتنَي عينيها أمامي أستحرض
كالفرينج، السيد به يشعر بما وجدية، برصاحة أخربتها، وإنما — الصحيح مساره عن
الذي الرد وأذهلني حقوقه. من متلهًفا حبيبًا تمنع بأن له نفسها تعرض الذي وبالخطر

يل. أرسلته
نفسه. اليشءَ تفعيل بأن وأنصحِك حاليٍّا، حساباتي من روبنز السيد أقصيُت «لقد
سأحرص استقباله، من أتمكن عندما بأنني أخربتُه فقد نفسه، املحرتم السيد بشأن أما

بعد.» يأِت لم اليوم ذلك بذلك. إخطاره عىل
سعادًة ستكون بسعادته، يحظى عندما تُحبطيه. ال «لكن الحاشية: يف أضافت ثم

تُرضيه.»
تُقوِّض أن املحتمل من التي هي هذه «عندما» إن آه، «عندما». قائلًة نفيس يف فكَّرت
السيد إىل خطابًا وكتبت جلست رغبتها، عىل النزول عىل فحسُب عازمًة لكن، يشء! كل
إن تأكيد بكلِّ سأُطلعه أنني مضيفًة يصرب، أن ورجوته قالته، ما فيه ذكرت كالفرينج،
انتظرت لندن، يف عنوانه إىل أرسلته أن وبعد ظروفها. يف أو ماري لدى تغيري أيُّ حدث

األحداث. تطور
القسِّ ستيبنز، للسيد الفجائي باملوت سمعت أسبوعني غضون يف وقوعها. يتأخر ولم
الصدمة هذه سبَّبتْه الذي الكرب وطأِة تحت أرَزُح كنت وبينما زواجهما؛ عقد توىلَّ الذي
الوافدين قائمة ضمن كالفرينج السيد اسم نيويوركية صحيفة يف أرى أن أيًضا أذهلني يل،
وأن املقصود، األثِر إحداث يف فشل قد إليه خطابي أن أظهر ما وهو هوفمان؛ فندق إىل
ثَمَّ ومن نهايته. عىل ًفا ُمْرشِ كان منها بصرية بال عليه اعتمَدت قد ماري كانت الذي الصرب
عنواني، عىل منه خطاٌب ذلك، نحو أو أسبوعني غضون يف جاء، عندما مطلًقا أندهش لم
أعرف ألن يكفي ما وقرأت ففتحته، الظرف، عىل الخاصِة للعالمة املستهرت للحذف نتيجًة
جميع يف لها تعرَّض قد كان التي املتوالية اإلخفاقات بسبِب اليأس نحو مدفوًعا أنه،
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يُرجع أن من يخجل لم إخفاقات وهي خاص، أو عام نطاٍق يف إليها للوصوِل محاوالِته
سخطها؛ حتى يشء، بكل يُخاطر أن قرَّر قد كان رؤيته، من نفورها إىل فيها السبَب
كان الذي القلق لهذا الحال، ويف قطعي نحٍو عىل ا، حدٍّ يضُع عمها، إىل بالتماٍس وبالتقدم
كبريًا فارًقا يُشكل ال فهذا بدونه، أو بمهر سواءٌ «أُريدِك يقول: كتب وطأته. تحت يرزُح
سأقتحم أجدادي؛ الشجعان، الفرسان حذو أحذَو أن بد فال طوًعا، تأِتي لم إن عندي.

«. ذراعيَّ بني بالقوة وسأحملك فيها، محتَجزٌة أنِت التي القلعة
إيلَّ، أرسلت عندما عهدتها، كما بماري ملعرفتي كثريًا، تفاجأت إني القول يمكنني ال
أن ع يتوقَّ روبنز السيد كان «إن الرد: هذا لها ألنسخ خطابًا هذا، من قليلة أيام غضون يف
ألنه بها. يتحدَّث التي اإلرصار نربة يف النظر يُعيد أن فعليه بيلدن، إيمي مع سعيًدا يكون
نفسه سيُعرض بل لها، بحبه يقرُّ من سعادة تدمري يف فحسب ينجَح لن الترصف بهذا

قويَّة.» بينهما الرابطة يجعل الذي الحبَّ فعليٍّا يفسد أن لخطر
إنسانٌة تُطلقها التي التحذير رصخَة كان توقيع. وال تاريٌخ الخطاب لهذا يكن لم
هذا نفسها. عن الدفاع إىل فيه تُضطرُّ موقف يف تصبح عندما بذاتها مستقلٌة شجاعة،
عنادها أن البداية من أعرف كنت أنني رغم فزًعا، أنكُص نفيس أنا جعلني الخطاب
مدروسة وغاية قاٍس عزم من لها حد ال أعماٍق فوق الطايف الزَّبَِد سوى يكن لم الجذاَب

حد. أبعد إىل
هو أعرفه ما كل مصريها. وعىل عليه فعليٍّا ذلك أثر تخمنِي سوى بوسعي يكن لم
مبارشًة تشيسرت، هانا وأتت غرفته، يف مقتوًال ليفنوورث السيد عىل ُعِثر أسبوعني بعد أنه
العام، االستجواب من وأُخِفيَها ألستقبلها إيلَّ وتوسَلت العنف، مشهد من فراًرا بابي إىل

لها. معروًفا أقدم أن وأرغب ليفنوورث ماري أحبُّ كنت ألني

288



والثالثون الثالث الفصل

غريمتوقعة شهادة

سيدي؟ يا تقرأ، ماذا بولونيوس:
كلمات. كلمات، كلمات، هملت:

«هملت» مرسحية

الكلمات، هذه أثاَرتْه الذي الشديد الحزن يف واستغرقت الكالم، عن بيلدن السيدة توقفت
كانَت التي الواقعة بشأن التفاصيل بعض عن سؤايل قطعه قصري. صمٌت الغرفَة وساد
علِم دون منزلها تدخل أن هانا استطاعت كيف يل غامًضا كان إذ لتوِّها؛ إليها أشاَرت قد

الجريان.
(كنت مبكرٍة ساعٍة يف فرايش إىل أويُت قد وكنت باردة، ليلًة كانت «حسنًا، فقالت:
الربع إال الواحدة الساعة يف وتقريبًا الغرفة)، هذه عن البعيدة الغرفة يف حينها أنام
عىل خفيٍف دقٍّ صوَت سمعت — ١٢:٥٠ الساعة يف «ر…» بلدة عرب يمرُّ قطاٍر فآخر —
عىل فنهضُت متوعًكا، كان الجريان أحَد أن ظننت فرايش. رأس عند التي النافذة زجاج
«هانا، مكتومٍة: خافتٍة بنرباٍت الرد جاء بالخارج. ن عمَّ وسألُت مرفقي عىل أتكئ وأنا عجٍل
انتفضُت املطبخ.» باب من بالدخول يل اسمحي فضلِك من ليفنوورث! اآلنسة خادمة
وُهِرعت بمصباٍح أمسكُت أعرفه، ال لسبٍب وخائفًة جيًدا، أعرفه كنت الذي الصوَت لسماعي
إن ما لكن ادخيل.» «إذن لها: فقلت «ال.» أجابتني: أحد؟» أي «أمعِك سألتُها: الباب. نحو
وغريبة، شاحبًة بَدت أنها أبرصُت ألني أجلس؛ أن عيلَّ وتعنيَّ ُقواي، خاَرت حتى دخلت
«هانا! الهثة: بأنفاٍس قلُت هائمة. روٍح كهيئة كلُّها هيئتُها وكانت حقائب، معها يكن ولم
الليل؟» من الساعة هذه ويف الحالة هذه يف هنا إىل بِك أتى الذي ما حدث؟ ماذا األمر؟ ما
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أرسَلتْني.» ليفنوورث «اآلنسة غيبًا: درًسا يُكرِّر كمن رتيبٍة وبوتريٍة خافت بصوٍت أجابت،
املنزل، من أخرج أن ينبغي ال ستُْؤوينني. إنِك وقالت هنا، إىل آتَي بأن «أخربَتْني وأضاَفْت:
«لكن، مجهول: خوٍف من مرة ألَف أرتعد وأنا فسألتُها، هنا.» بوجودي أحٌد يعلَم أن وال
إال عيلَّ ليس يل؛ مسموًحا ليس التوضيح؛ عىل أجُرؤ «ال بهمٍس: قالت حدث؟» ماذا ملاذا؟
الوشاح ذلك وشاحها؛ عنها تخلَع أن أساعدها وأنا فقلت، الصمت.» وألتزَم هنا، أُقيَم أن
من بالتأكيد تمنعِك لن فهي تُخربيني. أن بدَّ ال «لكن، الصحف: يف عنه أُعلن الذي الرثَّ
أخربِك؛ أن منَعتْني «لكنها إرصارها: مع شحوبًا تزداد وهي أجابَت، أنا؟» تخربيني أن
مني.» الكالَم تنتزع أن يُمكنها ال النار حتى أبًدا؛ وعدي أنقض ال وأنا أحٍد؛ أي أو أنِت
وتواضعها َوداعتها تذكرُت إذ تماًما، طبيعتها غرِي عىل شديًدا، إرصاًرا ًة مرصَّ تبدو كانت
فيها. أحدَق أن سوى يشءٍ أي أفعل أن عجزت أنني لدرجة فيها، عَرفتُها التي األيام يف
فتابََعْت: هنا.» من أرصفِك لن «ال، فقلت: هنا؟» من ترصفيني ولن «ستُْؤوينني، قالت:

أحًدا.» أخرب «ولن قولها: فكررُت أحًدا؟» تُخربي «ولن
أسكنتُها العلوي. الطابق إىل هدوءٍ يف تبَعتْني شكَرتْني، وبعدما أراحها. قيل ما أن بدا
وظلَّت املنزل؛ يف األنظار عن متواريٍة غرفٍة أكثَر كانت ألنها فيها؛ وجدتَها التي الغرفة
يومنا حتى أرى، أن بوسعي كان ما بقدر وسعادة، رًضا يف الحني، ذلك منذ فيها مقيمًة

هذا.» املريع
الحًقا؟ تفسرٍي أي عىل منها تحصيل «ألم وأردفُت: األمر؟» يف ما كلُّ «أهذا سألتُها:

الفرار؟» إىل بها ْت أدَّ التي الوقائع بخصوص اإلطالق عىل معلوماٍت أي تُعطِك ألم
يف عندما، وكذلك وحينها اإلرصار. درجات بأقىص الصمَت التزَمت سيدي. يا «ال،
إذا ا عمَّ شفتيَّ عىل املريع وبالسؤال يدي، يف كانت التي بالصحف واجهتُها التايل، اليوم
عن تزد لم ليفنوورث، السيد منزل يف حدثَْت التي القتل واقعة هو تهرُب جعلها ما كان
لسانها، ألجم قد ما يشءٌ أو ما شخٌص كان السبب. لهذا هاربًة فرَّْت بأنها أقرَّت أنها

أبًدا.»» تتكلم يجَعالها لن والتعذيب «النار قالت: وكما
واحدٍة نقطٍة حول يحوم يزال ال عقيل كان وبينما ثم، قصري؛ توقٌف هذا أعقَب

قلت: يكون، ما بأشد باهتمامي تستأثُر
الرسي ماري زواج عن للتو يل أوضحِتها قد التي التفاصيل هذه أي، القصة، «هذه
جانب إىل — ها عمِّ موِت سوى منه يُخلِّصها لم مأزق — فيه وضَعها الذي الكبري واملأزق
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ماري إلحاح عىل بناءً هنا إىل ولجأَت البيَت غادرت قد بأنها هانا جانب من اإلقرار هذا
إليها؟» أرشِت التي الشكوَك عليه بنَيِت الذي األساس هي ليفنوورث؛

الخطاب يف ح واملوضَّ باألمر اهتمامها يُثبت الذي الدليل وعىل عليها سيدي؛ «أجل،
اآلن.» بحوزتك إنه قلَت والذي أمس، منها وصلني الذي

الخطاب! ذلك إلهي، يا
قضية يف الخطأ، من أنه «أعرف منكرس: بصوٍت حديثها، بيلدن السيدة تابَعت
أن يَسُعني كيف سيدي، يا آٍه، لكن، لة؛ متعجِّ استنتاجاٍت إىل نصَل أن هذه، مثل خطرية

أفعل؟» ما أعرف أن أفعل،
كلِّ أمام املمكن، من هل قديًما: ساورني الذي السؤال عقيل يف أقلب كنت أُجبها؛ لم

عمها؟ دِم من بريئة ماري أن أعتقد زلت ما أنني األخرية، التطورات هذه
االستنتاجات، هذه ملثل أتوصَل أن املفزع «من قائلًة: حديثها بيلدن السيدة واصلت

«… ولكن ذلك، إىل يدفعني أن يمكن كان بيدها املكتوبة كلماتها غري يشء ال لكن
يًدا ملاري أن تظنِّني ال إنِك هذا حوارنا بداية يف قلِت لكنِك «اعذريني، قاطعتها:

التأكيد؟» هذا تُكرِّري ألن استعداٍد عىل أنِت هل ها. َعمِّ قتل يف مبارشًة
يمكنني ال عليه، التحريض يف تأثريها بشأن أظنُّه ما كان مهما بالطبع. نعم، «نعم،
مستحيل! إلهي، يا مستحيل! إلهي، يا الفعيل. تنفيذه يف يٍد أيَّ لها أنَّ أتخيَّل أن مطلًقا
أو مسدٍَّس عىل أبًدا يدها تَضع لم فماري املريعة، الليلة تلك يف حدث ما كان مهما
أحد ال منه. متأكًدا تكون أن يمكنك أمر ذلك استخدامهما؛ أثناء واقفة كانت أو رصاصٍة،
أحبها، الذي الرجل سوى البشاعة بهذه فعلة ارتكاب عىل الُجرأة امتلك قد يكون أن يمكن

أخرى.» وسيلة بأيِّ إليها الوصول باستحالة وشعر إليها، واشتاق
«… تظنني فأنت «إذن

أنه يف تفكر عندما سيدي، يا وآٍه، ذلك: أظن أجل، القاتل؟ هو كالفرينج السيد «أن
يكفي؟» بما مفزًعا هذا أليس زوجها،

بالفعل.» كذلك، «إنه هذا: باستنتاجها تأثري مدى ألُخفَي أنهض وأنا قلت،
بنظرٍة نحوي تنظر وهي صاَحت، أفزَعها. هيئتي يف أو صوتي نربة يف شيئًا أن بدا
ظة.» متحفِّ غريَ أكن لم أنني يف وأثق «أتمنَّى إليها: يتسلَّل بدأ شكٍّا يُشبه يشءٍ عىل تنطوي
أعرف، حد، أبعد إىل حذرًة أكون أن عيلَّ منزيل، يف راقدًة امليتة الفتاة هذه «بوجود وأردَفت:

«… ولكن
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هذا من واحدة، للحظٍة ولو الهرب، إىل توًقا الباب صوَب أتجه وأنا يٍة بجدِّ لها أكَّدُت
أي عىل يلومِك أن ألحٍد يمكن «ال وأضفُت: شيئًا.» تقويل «لم يخنقني: كان الذي الجو
«أريد لها: قلت ثم مرسًعا إليها ورجعت توقفت وهنا ،«… ولكن اليوم. فَعلِته أو ُقلِته يشءٍ
امرأًة بأن االعتقاد من التلقائي االشمئزاز غري سبب، أيُّ لديِك هل آخر. سؤاًال أسأَلِك أن
ذلك كالفرينج، هنري عن ُقلِته ما تقويل ألن وحشية، جريمٍة يف الجاني هي وجميلًة شابًَّة

الشأن؟» هذا يف إليه أرشِت قد كنِت الذي الرجل
«ال.» السابق: اضطرابها من يشءٌ يشوبه هامس، بصوٍت قالت

اإلحساس نفس بداخيل أحمل وأنا انرصفُت ولهذا كاٍف؛ غريُ السبب أن شعرت
قلت: إلينور. حوزة يف عليه ُعثر املفقود املفتاح بأن سمعت ملَّا أصابني الذي باالختناق
سمعتها التي الحقائق يف برتوٍّ أفكِّر حتى دقيقًة، بنفيس أختيلَ أن أريد تعذريني؛ أن «عليِك

الغرفة. من مرسًعا خرجُت املجامالت، من املزيد ودون رسيًعا»؛ وسأعود لتوي؛
للغرفة الغربية النافذة عند ووقفُت ألعىل، الحال يف صعدُت تحديده، يصعب لدافٍع
غارقًة الغرفة وكانت مغلقة، الستائر كانت بيلدن. السيدة فوق مبارشًة تقع التي الكبرية
مخيف جداٍل يف منهمًكا كنُت ورعِبها؛ بكآبتها أشعر لم لوهلٍة لكن جنائزية، كآبٍة يف
رشيك مجرَد أو الجريمة، هذه يف الرئييس الطرَف ليفنوورث ماري كانت هل نفيس. مع
وحتى إللينور، املوجهة واإلدانات جرايس، للسيد م املصمِّ التحامل يستبعد هل فيها؟
السيدة استنتاجات صحة احتمال إليها، لنا توصَّ قد كنا التي الحقائق لتلك الظرفية األدلة
ُحسمت؛ قد املسألة أن سيعتربون بالقضية املهتمني املحققني كل أن يف أشكَّ لم بيلدن؟
دليٍل عىل يُعثر أن تماًما املستحيل من هل ُحِسَمت؟ قد تكون أن الالزم من هل ولكن

ليفنوورث؟ السيد قاتل هو هذا، كل رغم كالفرينج، هنري أن يُثبت
الفتاة جثُة ترقد حيث الخزانة إىل الغرفة عرب أتطلَّع وأخذت الفكرة، بتلك ِكياني امتأل
بحرسٍة شعوٌر عيلَّ وسيطر األمر، حقيقة عَرَفت قد كانت االحتماالت، كل حسَب التي،
بال هكذا، صامتًة هنا ترقد ملاذا يتكلَّم؟ أن الهامد الجسِد لهذا يمكن ال ملاذا آٍه، شديدة.
أي توجد أال املريع؟ السؤال هذا تحسم ألن كافيًة منها كلمٌة كانت بينما وهامدًة، نبض،

تتحرك؟ أن عىل الشاحبة الشفاه هذه تجرب قوة
استهزاء أي هامدة! هي كم إلهي، يا آٍه، جانبها. إىل مضيُت اللحظة، بحرارة مدفوًعا
يكون أن لحجر يمكن كان ما املتوسلة! نظرتي املطبقة وجفونها شفتَاها تُقابل أن هذا

ذلك. من استجابة أقلَّ
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تحت من بارًزا أراه الذي ما … وعندئٍذ هناك، وقفت بالغضب، أشبَه كان وبشعوٍر
أجل. خطاب؟ ظرف؟ الرسير؟ عىل هامدتنَي كانتا حيث كتَفيها

االكتشاُف، هذا بداخيل أحياها جامحٌة آماٌل غلبَتْني املفاجأة، أثر من بُدوار شاعًرا
إىل موجًها يكن لم لكنه الَغْلق محكَم كان الخطاب. وسحبت شديٍد اضطراٍب يف فانحنيُت
بيِد مكتوبًا كان إلهي! يا محتواه. عىل خاطفًة نظرًة وألقيت بفتحه، أرسعُت ما. شخٍص
قد معجزة وكأنَّ شعرت واضًحا! ذلك تجعل بأن كفيلًة هيئته كانت … نفسها! الفتاة

الرديء. الخط هذا شفرة ألحلَّ وجلست األخرى، الغرفة إىل به فأرسعُت حدثت،
كتابة ورق عىل رصاص بقلم منمقة وغري منفصلة بحروٍف كتابة رأيته، ما هذا

عادي:

أجُرْؤ لم لكني بها أعرتف أن عيلَّ كان الوقت طواَل أموًرا عَرفُت رشيرة. فتاة أنا
الطويل الرجَل هذا أقصد ذلك، فعلُت إن سيقتلني إنه قال ألنه بها؛ أتفوَّه أن عىل
بمفتاٍح ليفنوورث السيد غرفة من يخرج وجدتُه الذي األسود الشارب ذا املهيب
وجعلني ماًال فأعطاني ا جدٍّ خائًفا كان ليفنوورث. السيد مقتل ليلَة يده يف
ذلك. أفعَل أن أستطيع أُعد لم لكني ا رسٍّ يشءٍ كلَّ وأُبقي هنا، إىل وآتي أهرُب
أن أريد كنُت إن وتسألني تبكي الوقت طوال إلينور اآلنسة أرى أني يل يُخيَّل
وكلماتي الحقيقة هي وهذه عيلَّ. أهوُن املوت أن يعلم هللا السجن. يف بها يَُزجَّ
يتسبَّبوا وأالَّ أحٌد يلوَمني أالَّ وأتمنَّى يُسامحوني، أن الجميع من وأرجو األخرية
الشاب عن ويبحثون يذهبون وإنما ذلك، من أكثَر إلينور اآلنسة مضايقة يف

األسود. الشارب ذي الوسيم

293





الرابع الجزء

املعضلة حل





والثالثون الرابع الفصل

سيطرته جرايسيستعيد السيد

هريود. يَغلب وأن
«هملت» مرسحية

العدو. اختلقها خدعة
الثالث» «ريتشارد مرسحية

يجعلني ما األسباب من لديَّ كان الذي القطار وصل قد وكان الساعة. نصف مرَّت
الوصَف يفوق اضطراٍب يف منتظًرا املدخل يف ووقفت فيه، جرايس السيد وصول أنتظر
الحظتهم الذين والنساء الرجال من متنوًعا مزيًجا تضم ملجموعٍة واملتثاقل املتمهَل االقرتاَب
كانت هل بينهم؟ موجوًدا يكون أن املمكن من هل العربات. مغادرة مع املحطة يُغادرون
يقينًا تركته، كما مريٌض وهو هنا، إىل حضوره لتجعل يكفي بما حاسمة الربقية طبيعة
ينتيش كان الذي القلب قلبي، رضبات أثر من يهتزُّ املكتوب هانا اعرتاف كان قاطًعا؟
أثار أنه وبدا والرصاع، بالشكِّ مفعًما فحسب الساعة نصف منذ كان أن بعد اآلن، فرًحا
انعطف عندما ضجٍر، يف طويًال نهاًرا أقَيض أن احتماُل أمامي وتصاعد ِريبة، بداخيل
عكاَزيه، عىل ليس يعرج، جرايس السيد ورأيت جانبي، شارٍع إىل السائر الحشد من جزءٌ

الشارع. يف مهل عىل ويسري واحد، عكاٍز عىل ا جدٍّ متأمًلا وإنما
للنظر. الفتًا يقرتب، وهو وجهه، كان

أشبُه أُلقيَها أن بد ال تحية هذه حسنًا، حسنًا، «حسنًا، البوابة: عند التَقينا ملَّا صاح،
ظنُّك ما همم، عقب! عىل رأًسا انقلب يشء وكل صحيح؟ ماتت، هانا أخبارك. عن بالسؤال

اآلن؟» ليفنوورث بماري
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غرفة يف وجلوسه املنزَل دخوله بعد بيننا دار الذي الحوار يف طبيعيٍّا، يبدو قد لذلك
ألنني سواءٌ يحدث. لم هذا لكن هانا؛ اعرتاِف بتقديم حديثي أبدأ أن بيلدن، السيدة جلوس
كان التي والرجاء الخوف بني املتقلبة األحاسيس بنفس يمرُّ أجعله أن عىل حريًصا كنُت
الفاسد الجانب يف يزال، ال كان إذا ما أو «ر…»؛ إىل جئت أن منذ بها أشعر أن نصيبي من
يُقابل كان الذي املستمر التجاهل من كاٍف استياءٌ بداخيل يقبُع البرشية، الطبيعة من
معلومات من لديَّ ما له أكشُف لحظٍة يف ليجعَلني كالفرينج هنري يف شكوكي دائًما به
أجزم. أن يُمكنني ال لكن التام، اليقني مرحلة إىل وصلت إدانته أن يبدو الذي الوقت يف
قبل هانا جثمان أسفِل من أخذته قد الذي الخطاَب أُسلمه أن لنفيس أسمح لم أنني يكفي
وليس املنزل؛ هذا يف بإقامتي املتعلقة األخرى األمور جميع عن كاملًة تفاصيَل أعطيه أن
املرَسل الخطاب قراءة عن الناجمة اإلثارة مع شفتَيْه وارتجاَف عينيه، بريَق أرى أن قبل
أن بعد إال ذلك يحدث لم الواقع، ويف بيلدن؛ السيدة جيب يف عليه ُعِثر الذي ماري، من
يشء ال املوسم! هذا يف األخطر اللعبة «هائل! شاكلة عىل تعبرياٍت نتيجَة متأكًدا أصبحت
إىل ستقُف عنها أعلَن إن لديه قناعٍة أو بفرضيٍة سينطق أنه الفارج!» قضية منذ هذا مثل

بيننا. كحائٍل األبد
ما إلهي! «يا قائًال: صاح إذ الخطاب؛ ذلك يتسلَّم وهو وجهه تعبري أبًدا أنىس لن

هذا؟»
عندما فراشها عىل ُملًقى وجدته املوت. ِفراش عىل وهي هانا الفتاة من «اعرتاٌف

عليها.» ثانية نظرًة ألُلقَي ساعة، نصف منذ ألعىل، صعدت
وهو بالغ، ذهوٍل إىل تحول ما رسعان لكنه متشكك، بإحساٍس قرأه فتَحه، بعدما

يتفحصه. وهو األخرى، تلو مرة يده يف يُقلبه وقف ثم عجالة، يف يُطالعه
تماًما!» األمور مجرى سيُغري مدهش؛ «دليٌل باالنتصار: معنيَّ بإحساٍس علَّقت،

أسلوبه كان إذ ذهول؛ يف فيه أحدِّق واقًفا كنُت بينما ثم، ذلك؟» «أتظن بحدة: أجاب
فراشها. يف عليه عثرَت إنك يل «قلَت وقال: ألعىل برصه رفع أتوقُعه، كنت ملا تماًما مغايًرا

فراشها؟» يف مكاٍن أي يف
كتفها، أسفل من بارًزا منه طرًفا «رأيُت وأردفت: نفسها.» الفتاة جسد «تحت أجبتُه:

وأخرجته.» فسحبته
مرة؟» ألول رأيته عندما مفتوًحا، أم مطويٍّا «أكان أمامي. ووقف جاء

إياه. وأََريْته الظرف»، هذا بداخل «مطويٍّا،
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أسئلته. طرح واصل ثم لربهٍة، إليه ونظر فأخذه،
عثرت ملَّا الهيئة تلك عىل أكانا نفسه. الخطاب وكذلك ا، جدٍّ د مجعَّ الظرف «هذا

عليهما؟»
ترى.» كما َمثنيَّني كانا بل فحسب، هذا وليس «نعم،

أن لو كما ثُني ثم عليه، الظرف أُغِلق ثم ُطوي، ذلك؟ من متأكد أنت هل «مثنيَّان؟
الحياة؟» قيد عىل وهي عليه تدحرج جسدها

«أجل.»
وفاتها؟» عند تحتها ُدس أنه لو كما يبدو أال األمر؟ يف خدعٌة توجد «أال

يدها يف به تُمسك كانت أنها عىل تدلُّ كانت هيئتها إنَّ أقول أن األحرى من «إطالًقا.
عليه.» جسُدها استقرَّ ثم منها سقط انقلبَت، عندما لكن الرسير، عىل رقدت حاملا

بدا بالسوء؛ يُنذر بما بشدة، تلمعان كانتا اللتنَي جرايس، السيد عينَي صفُو تعكَّر
فجأًة لكنه التفكري، يف مستغرًقا وقف الخطاب، وضع بعدما أحبَطته. قد إجاباتي أن جليٍّا
ثم خاطفة، بنظرٍة ورمقني عليها، ُكتب التي الورقة حواف متفحًصا ثانية، مرًة رفعه
ألتبعه؛ إراديٍّا ال فنهضُت ا، جدٍّ غريبًا أسلوبه كان النافذة. ستارة ظل يف بعدها اختفى

قائًال: بالرجوع، إيلَّ أشار لكنه
كان إن ْد وتفقَّ بشأنه؛ كبريًا صخبًا أبديَت الذي الطاولة، عىل الصندوق بذلك «تَسلَّ

للحظٍة.» بنفيس أختيلَ أن أريد فيه. نتوقعه أن لنا يحقُّ ما كلُّ بداخله
أمامي الصندوق ِغطاء أرفع أكد لم لكن طلبه، تنفيذ يف َرشعُت ذهويل، عىل مسيطًرا

قائًال: وصاح شديد، انفعاٍل يف الطاولة عىل الخطاب ورمى مرسًعا، عاد حتى
إنه لك أقول الفارج؟ قضية منذ مطلًقا هذا مثل يشءٍ أيُّ ثمة يكن لم إنه قلُت «هل
سيد يا السجالت! يف قضيٍة أغرُب إنها قضية. أي يف أبًدا هذا مثل يشءٍ أي ثمة يكن لم
وقال: معه، عميل منذ مرٍة ألوِل بعينيَّ انفعاله، أثناء عيناه، التَقْت فعليٍّا ثم ريموند»،

خدعة!» إال هو ما هذا املزعوم هانا اعرتاف أمل. لخيبِة نفسك «هيِّئ
«خدعة؟»

مطلًقا.» كتبته من هي الفتاة تكن لم شئت؛ ما ه سمِّ تزوير، خدعة، «نعم؛
ذلك؟» عَرفَت «كيف وصحُت: تقريبًا. والغضِب الذهول، من الكريس من وثبُت

واآلن كثب. عن فيه ق ودقِّ إليه؛ «انظر وقال: يدي. يف الخطاب ووضع األمام، إىل مال
بشأنه؟» الحظتَه يشء أوُل ما أخربني
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وهو متشابكٍة؛ ال متفرقٍة بحروٍف مكتوبٌة الكلمات أن نظري، لفَت يشءٍ أول «عجبًا،
الروايات.» جميع حسَب الفتاة، هذه من متوقًعا يكون ربما يشءٌ

ماذا؟» «ثم
«… عادي ورق من صفحٍة عىل مكتوبٌة الحروف هذه «وأنَّ

عادي؟» «ورق
«نعم.»

عادية.» جودٍة من ِتجاري دفرت من صفحة «أي
«بالتأكيد.»

بالفعل؟» كذلك هو هل «لكن
ذلك.» أقول أن يمكنني نعم؛ «عجبًا،

السطور.» إىل «انظر
مقص استُخدم أنه الواضح من الصفحة؛ أعىل إىل تصل أنها أرى آه، فيها؟ «ماذا

هنا.»
صحيح؟» التِّجاري، الدفرت بحجم تصبح حتى ت ُقصَّ كبرية، صفحٌة هذه «باختصار،

«نعم.»
تراه؟» ما كل هذا «وهل

الكلمات.» عدا ما يشء كل «هذا
الورقة؟» هذه بقص املفقود العنرص تدرك «أال

ذات نظرًة جرايس السيد نظر الزاوية.» يف املصنع ختم تقصد كنت إذا إال «ال،
أي يمثِّل أمًرا الختم ذلك غياب يكون أن يستدعي سببًا أرى ال «لكني وأضفُت: مغًزى.

أهمية.»
لتتبع فرصة أي من ُحِرمنا أننا يبدو بذلك أنه يف تفكر عندما وال سببًا؟ ترى «أال

الورقة؟» هذه أُِخذَت ورٍق رزمة أي ِمن
«نعم.»

كان دافٍع أي غياب مع أنه، ترى أَال أحسبُك. كنُت مما أكثر هاٍو أنت إذن «همم!
أن بد ال األخرية، كلماتها عليه كتبَت الذي الورق مصدر إخفاء عىل هانا يحمل أن يمكن

الورقة؟» هذه أعدَّ َمن هو آخر شخٌص يكون
ذلك.» كل أرى إنني أقول أن يمكنني ال «نعم؛ قلت:
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عىل فتاٌة وهي هانا، يدعو الذي ما السؤال. هذا عن أجبني إذن، حسنًا يمكنك! «ال
رزمة أو الدرج، أو املكتب، عىل اعرتافها، يف دليل، أي بوجود تهتمَّ أن إىل االنتحار، وشك

اعرتافها؟» عليها كتبت التي الورقة، هذه منها أُِخذَت التي الفعلية الورق
بذلك.» ستهتمُّ كانت «ما

الدليل.» ذلك من للتخلُّص ُمضٍن جهٌد بُِذل ذلك «ومع
«… «لكن

تستخلصه بما وأخربني ريموند، سيد يا نفَسه، االعرتاف اقرأ آخر. يشء ثَمة «ثم
منه.»

ينتهي، ال فزٌع أنهَكها أن بعد الفتاة، أن أرى «عجبًا، لطلبه: انصعُت بعدما قلت،
«… كالفرينج هنري وأن لهذا، ا حدٍّ تضع أن عىل عقلها استقر

كالفرينج؟» «هنري
«نعم.» وقلت: . ناظريَّ فرفعت كبري، بمغًزى السؤال ُطرح

اعذرني.» الخطاب؛ يف مذكوًرا كان كالفرينج السيد اسم أن أعلم لم «أه، فقال:
«… مدهش بشكٍل عليه ينطبق وصف أُعطي ولكن مذكوًرا، ليس «اسمه

هانا مثل فتاًة أن قليًال لك مفاجئًا هذا يبدو «أال وقال: جرايس. السيد قاطعني وهنا
باسمه؟» تعرفه رجًال لتصَف توقَفت

بالتأكيد. طبيعيٍّا هذا يكن لم قوله؛ ِمن أجفلُت
كذلك؟» أليس بيلدن، السيدة رواية تصدق «أنت

«بىل.»
عام؟» منذ هنا حدث ِلما روايتها يف دقيقًة كانت «أتظنها

ذلك.» أظن «أجل،
واسمه؟» كالفرينج السيد تعرف كانت الوسيطة، هانا، أن تصدِّق أنك بد ال «إذن

شك.» «بال
إلينور تُنقذ أن هنا، اعرتافها حسب نيتها، كانت إن اسمه؟ تستخدم لم ملاذا «إذن
مبارشًة الطرق ألكثر تلجأ أن الطبيعي فمن إليها، ه وجِّ الذي الباطل االتهام من ليفنوورث
يف اسمه بذكر ُهويته عن الشكَّ تُزيل أن بوسعها كان لرجٍل الوصف هذا إن ذلك. لفعل
«دور» ص يتقمَّ أن حاول ما، شخص وإنما فقرية، جاهلٍة فتاٍة صنيع من عمًال ليس الحال
بيلدن، السيدة أقرَّت الحد. هذا عند تقف ال املسألة لكن واضًحا. فشًال ففشل الفتاة، تلك
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هنا. إىل أرسَلتْها َمن هي ماري أن املنزل، دخولها عند أخربتها، هانا أن كالمك، حَسب
األسود.» الشارب ذو الرجل هو أرسلها َمن بأن هانا تُقرُّ الوثيقة، هذه يف لكن

الفعل؟» يف مشرتَكني االثنان يكون أن يمكن أَال ولكن «أعرف؛
املكتوب اإلقرار بني تضارٌب يوجد عندما مريبًا، دوًما يكون املوقف ولكن «بىل؛ قال:
لكلماٍت املحتمل من بينما الوقَت، ونُضيع هنا نقف ملاذا لكن األشخاص. ألحد واملنطوق

بُرمته؟!» األمر تحسم أن كثريًا، عنها تتحدث التي بيلدن، السيدة من قليلٍة
الكلمات آالف منها أخذُت «لقد وأضفت: بيلدن.» السيدة من قليلة «كلمات كرَّرت:

البداية.» يف عليه كانت مما تُحسم أن إىل أقرَب ليَست القضية أن وأجد اليوم،
سيد يا هنا، إىل الحضور منها اطلب أفعل. فلم أنا أما فعل، َمن ««أنت» قال:

ريموند.»
عىل عثَرت قد هانا كانت لو ماذا أذهب. أن قبل واحد أمر «ثمة وقلت: نهضُت.
يثري قد ذلك أن يف تُفكر أن دون من واستخدَمتها اآلن، هي كما مقصوصًة، الورقة هذه

الشكوك؟!»
سنكتشفه.» ما تحديًدا هذا «أها! قال:

ظننت متى الجلوس. غرفة دخلُت عندما الصرب نفاد من حالة يف بيلدن السيدة كانت
من كان معنا؟ املحقق هذا سيفعله ا عمَّ تصوُّري كان وماذا سيأتي؟ الوفيَات ق محقِّ أن

طبيعته. تعرف ال شيئًا تنتظر هناك وحدها تظلَّ أن املخيف
فعله؛ يمكنه بما بعُد يُبلغني لم املحقق أن وأخربتُها اإلمكان، قدَر روعها من أُت هدَّ
بأن تسمح كانت إن سألتها أوًال. عليها يطرحها أن يودُّ التي األسئلة بعُض لديه كان إذ

قلق. يف ب الرتقُّ من أفضل كان يشءٍ فأي ٍة. خفَّ يف فنهَضت لتقابله. تأتَي
املزاجية حالته عدَّل قد القصرية غيابي مدة خالل كان الذي جرايس، السيد استقبل
مثلها سيدًة يستهوي ربما مهذبًا لطيًفا استقباًال بيلدن السيدَة الرحمة، إىل الرصامة من

اآلخرين. ظن حسن عىل تعتمد
التي السيدة هي ها «آه! بها: لرُيحب الحمايسِّ بأسلوِبه جزئيٍّا ينهض وهو صاح،
جاز إن الجلوس؛ منِك أطلَب أن «أيمكنني وسألها: البشعة.» الواقعُة تلك منزلها يف حَدثَت

منزلها؟» يف تجلس أن إىل سيدًة يدعَو بأن لنفسه يسمح أن لغريٍب
«لم عليها: كبري وقٌع لكياسته كان إذ عدائية؛ كونها من أكثَر حزينة بنربٍة لكن قالت،
وأتكلَّم، أصمت وأذهب، آتي السجينة؛ مثل أُعامل هنا «فأنا وأضافت: كمنزيل.» يبدو يُعد
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األنانية إىل تمتُّ ال لدوافع استقبلتُها تعيسة، إنسانٍة بسبب هذا وكل مني؛ يُطَلب حسبما
منزيل!» يف تموت أن وتصادف ِبصلة،

لديَّ األمور. ح نُصحِّ أن يمكننا ربما لكن . بنَيِّ ظلٌم هذا «فعًال! جرايس: السيد صاح
يَُفرسَّ أن يجب املفاجئ فموتها ذلك. نفعل أن بإمكاننا أنه أُصدق يجعلني ما األسباب من

املنزل؟» يف سمٍّ أيُّ لديِك يوجد ال إنه قلِت بسهولة. سببه
سيدي.» يا «ال،

مطلًقا؟» املنزل من تخرج لم الفتاة «وإن
سيدي.» يا «مطلًقا،

ملقابلتها؟» قبل من هنا إىل أحٍد أي يأِت «ولم
سيدي.» يا أحد، «ال

ذلك؟» تريد كانت إذا هذا مثل يشءٍ أيَّ تُحرض أن بإمكانها يكن لم ثَمَّ «ومن
سيدي.» يا «ال،

هنا؟» إىل جاءت عندما معها كان إذا «إال بلطٍف: فأضاف
جيبها، عن أما حقيبة؛ بأي تأِت لم فهي سيدي. يا حدث، قد ذلك يكون أن يمكن «ال

فيه.» ما عىل نظرًة ألقيُت ألني بداخله؛ كان ما كل فأعرف
فيه؟» وجدِت «وماذا

السنتات، وبعض مثلها، فتاٌة تحمله أن تتوقع أن يمكنك مما أكثر ورقية، «نقود
عادي.» ومنديل

املنزل.» يف منه أيٌّ يوجد يكن لم إنه إذ بالسم؛ تُمْت لم الفتاة أن ثبُت إذن، «حسنًا،
بها. انخدَعت إنها حتى ا جدٍّ مقتنعٍة بنربٍة ذلك قال

ريموند.» السيد به أخربُت ما «ذلك انتصار: بنظرة ترمقني وهي قالت
بصحة كانت إنها أتقولني القلب، يف علٍة من تُعاني كانت أنها بد «ال قائًال: فتابع

أمس؟» جيدة
كذلك.» تبدو كانت أو سيدي؛ «أجل،

سعيدة؟» تكن لم «لكنها
سيدي.» يا للغاية، سعيدة كانت ذلك؛ أقل «لم

أظن ذلك. أفهم «ال وتابع: بنظرٍة. يرمقني وهو الفتاة؟» هذه سيدتي، يا «ماذا، قال:
السعادة.» عن تكون ما أبعَد يجعلها بأن كفيًال كان املدينة يف تركتهم َمن عىل قلقها أن
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قلقًة تبُد لم العكس، عىل كذلك. تكن لم لكنها محق؛ «أنت بيلدن: السيدة أجابت
اإلطالق.» عىل عليهم

أمام سافٍر وضٍع يف تقُف الصحف، بحسب التي، إلينور، اآلنسة عىل وال «ماذا!
إلينور؟» اآلنسة وضع عن أقصد … ذلك عن يشء أيَّ تعرف تكن لم لعلها لكن العالم؟
أحتفظ أن عجزُت أني لدرجة الذهول غاية يف كنت أخربتها. ألني تعرف، كانت «ال،
وُصِدمُت تُالم، أن من أسمى أنها عىل إلينور إىل أنظر دائًما كنت ترى، كما لنفيس. باألمر
وراقبُت املقال، عليها وتلوُت هانا إىل فذهبُت القضية، يخص فيما يُذَْكر اسمها أرى أن من

األمر.» استقبلت كيف ألرى وجهها
استقبلته؟» «وكيف

هذه مثل عليها ُ أقرأ ِلماذا وسألتني تفهم؛ لم وكأنها إيلَّ نظَرت أجزم. أن يمكنني «ال
بأي أزعجها بأال وعدتها قد كنت وأنني املزيد؛ َسماع يف ترغب ال أنها وأخربتني األخبار،

يل.» تُنصت فلن ذلك يف تابعُت إذا وأني الجريمة، هذه عن يشء
أيًضا؟» وماذا «همم!

متجهم، بأسلوٍب جبينها وقطبت أذنيها عىل يديها وضعت ذلك. سوى يشء «ال
الغرفة.» فغادرُت

ذلك؟» كان «متى
تقريبًا.» أسابيع ثالثة «منذ

الوقت؟» ذلك منذ املوضوَع أثارت هل «ولكن
مرة.» وال سيدي؛ يا «ال،

سيدتها؟» مع سيفعلونه عما تسأل ألم «ماذا!
سيدي.» يا «نعم،

ضمري، وخز أو خوف، … عقلها عىل يُسيطر كان ما شيئًا أن ذلك، مع أظهَرت، «هل
قلق؟» أو

سعادته.» شخصيُخفي وكأنها تبدو الوقت معظَم كانت النقيض، عىل سيدي، يا «ال،
وغري غريبًا كان ذلك «ولكن، جانبية: بنظرٍة يرمقني وهو جرايس، السيد صاح

مربًرا.» له أجد ال طبيعي.
كانت أنها أو تبلدت، قد مشاعرها أنَّ أظن بأن أفرسه أن اعتدت سيدي. يا أنا، «وال
أفضل، بشكل عليها التعرف من تمكنت بعدما لكن حدث؛ ما خطورَة تفهَم أن من أغبى
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تكون أن ينفي مما فرحها يف املنهجية من ا جدٍّ كبري قدٌر ثمة كان فشيئًا. شيئًا رأيي غريت
عىل ألنها، له. تستعدُّ مستقبٌل أمامها كان أنه أرى أن من نفيس أمنع أن أستطع لم كذلك.
ويف البيانو. عىل العزف تتعلَم أن بإمكانها أن أظن كنُت إن مرة ذات سألتني املثال، سبيل
عىل تكتَمت هي إن املال من بمبلٍغ وُِعَدت قد كانت أنها مفاده استنتاج إىل توصلُت النهاية
وكل ع، املروِّ املايض نسيت قد تكون أن باحتمال سعيدًة وكنت عليه، اؤتُِمنَت الذي الرس
أتوصل أن استطعُت الذي الوحيد التفسري هو ذلك كان حال، كل عىل به. صلٌة له كان ما
أملحها كنت التي الرضا البتسامات أو حالها، تحسني يف ورغبتها عام بوجه ملثابرتها إليه

إليها.» أنظر كنت أني تعرف تكن لم عندما وجهها إىل تتسلَّل آلخر حني من
تلك يف جرايس السيد وجه إىل تسللت التي لالبتسامة مثيٌل يوجد ال بأنه أجزم

اللحظة.
أستطع لم يل. صدمة موتها جعل ما هو هذا كلُّ «كان حديثها: بيلدن السيدة واصلت
فحسب، واحدة ليلة يف هكذا، تموت أن يمكن والطيبة املرحة اإلنسانة هذه أن أُصدق أن

«… لكن حدث. عما يشء بأي أحد أي يدرَي أن دون
من تُحسن أن محاوالتها عن تحدثِت لحظة. «انتظري جرايس: السيد قاطعها

بذلك؟» تقصدين ماذا نفسها.
الكتابة تتعلم أن املثال، سبيل عىل تعرفها؛ تكن لم أشياء تتعلم أن يف «رغبتها
إىل جاءت ملَّا إتقان دون من متفرقًة حروًفا تكتب أن سوى بإمكانها يكن لم والقراءة.

هنا.»
بقوة. به أمسك عندما ذراعي، من قطعًة سينتزع كان جرايس السيد أن أظن

معِك؟» كانت عندما الكتابة تعلمت إنها تقويل أن تقصدين هل هنا! إىل جاءت «ملَّا
و…» تنسخه ما أُصحح أن اعتدت سيدي؛ «أجل،

وأين النسخ؟ هذه «أين مهنية: أكثَر ليبدَو صوته مخفًضا جرايس، السيد قاطعها
يل؟» تُحرضيها أن يمكنُِك أال منها. بعًضا أرى أن أريد الكتابة؟ يف محاوالتها

لم منها. الغرُض ينتهي أن بمجرد دائًما منها أتخلص كنت سيدي. يا أعرف، «ال
ألرى.» سأذهب لكني حويل. األشياء هذه مثل توجد أن أحبذ

األعىل، يف األشياء عىل نظرًة ألقَي أن أريد معِك. وسآتي فضلِك؛ من ذلك «افعيل قال:
ملرافقتها. وتهيَّأ نهض بالروماتيزم، املصابتنَي بقدَميْه مباالة ودون حال.» أي عىل
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إثارًة.» تزداد «األحداث بجانبي: يمر وهو هامس، بصوٍت قلُت
ممثٍل مثل ثروة له تجنَي أن قلتُه ما عىل ا ردٍّ يل منحها التي االبتسامة شأن من كان

الشيطان. دور يؤدي مرسحي
نهاية ويف غيابهما. يف لتُها تحمَّ التي القلق من الدقائق العرش طواَل بيشء أنطق لم

الطاولة. عىل ألقوها ورق، بصناديق مليئة وأيديهما عادا املدة تلك
وأنصاف قصاصة كل املنزل؛ يف املوجود الكتابة «ورق قائًال: جرايس السيد علَّق
أخرج ثم الورقة.» هذه إىل انظر تُعاينَها، أن قبل لكن، عليها. العثور يمكن التي الورق
تُحاكي كانت التي العبارات عرشاُت عليها مكتوبًا الزرقة، إىل مائلة فولسكاب ورقة
وعبارتي سعيًدا»؛ وستعيش صالًحا «كن تقول: التي الزمن عليها عفا التي العبارة

الجيدة.» األخالق تُفسد الرَّديَّة و«املعارشات باطل» «الجمال
هذا؟» يف رأيك «ما

شديد.» ووضوح بإتقاٍن «مكتوٌب
لكنها لكتابتها. عليها العثوُر يمكن التي الوحيدة النماذج هانا. كتبته ما أحدُث «هذا

صحيح؟» رأيناه، الذي الرديء الخطَّ تُشبه ال
«ال.»

أكثَر منذ اإلجادة من القدر بهذا الكتابة تعلمت الفتاة هذه إن بيلدن السيدة «تقول
مال ذكية.» كانت كم عن باستمراٍر تتحدث وكانت بذلك، ا جدٍّ تفتخر كانت أسبوع. من
مدة، منذ إجادٍة بغري ُكتب أنه بد ال يَديْك يف الذي االعرتاف «هذا أذني: يف وهمس ناحيتي،
كانت الذي الورق عىل نظرًة لنُلِق «لكن عاٍل: بصوٍت قال ثم كتبته.» َمن هي كانت إن

عليه.» لتكتب تستخدمه
الذي املتفرق الورق وأخذ الطاولة، عىل ُوضعت التي الصناديق أغطيِة بفتح أرسع
ذا كان كلَّه الورق أن األوىل النظرة من اتضح أمامي. وبعثره بالداخل، موضوًعا كان
الورق كل هو «هذا فقال: االعرتاف. كتابة يف املستخَدم الورق يف ملا تماًما مغايرة جودٍة

املنزل.» يف املوجود
أنِت «هل ما: نوًعا حريٍة يف أمامنا تقف كانت التي بيلدن، السيدة إىل ناظًرا سألُت،
من يشء أو فولسكاب ما، مكاٍن يف موجودة واحدة ورقٌة هناك يكن ألم ذلك؟ من متأكدٌة

علمك؟» دون من واستخدَمتْه عليه َحَصَلت ربما القبيل، هذا
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كان هانا أن إىل إضافًة األنواع؛ هذه سوى لديَّ يكن لم ذلك. أظن ال سيدي؛ يا «ال،
هناك أو هنا تبحَث أن إىل بحاجٍة تكن فلم غرفتها، يف هذا مثل ورٍق من كاملة كومٌة لديها

متناثرة.» أوراق أي عن
فتاٌة تفعله قد ما تعلمني ال «لكنِك االعرتاف: ورقة من الفارغ الجزءَ أُريها وأنا قلت،
مكاٍن من جاءَت قد كهذه ورقٌة تكون أن املمكِن أمن الورقة. هذه إىل انظري هذه. مثل

خطري.» فاألمر فيها؛ النظر قي دقِّ املنزل؟ هذا يف ما
منزيل.» يف الورقة هذه مثُل مطلًقا لديَّ يكن لم ال، وأؤكد، فعلُت، «لقد

همس ذلك، يفعل كان بينما يدي. من االعرتاَف وأخذ تجاهي جرايس السيد تقدَّم
هذه كتبت من هي هانا تكون أن كثرية احتماالٌت توجد زالت أما اآلن؟ رأيك «ما إيلَّ:

املهمة؟» الوثيقة
وهمست استدرُت أخرى لحظة بعد لكن أخريًا؛ اقتنعت أن بعد نفيًا، رأيس هَززُت
الذي املكان إىل وصلت وكيف فمن؟ كتبتها، من هي هانا تكن لم إن «لكن، قائًال: إليه

فيه؟» عليها ُعثر
اآلَخر تلو سؤاًال ه يُوجِّ جديٍد من وبدأ نكتشفه.» أن لنا تبقى ما تحديًدا «هذا قال:
لم أنه إظهار إىل إال تنحو اها تلقَّ التي اإلجابات تكن ولم املنزل، يف الفتاة حياة بخصوص
مبعوٍث من تتسلَّمه أن عن فضًال معها، االعرتاَف أحَرضت قد تكون أن املمكن من يكن
شفا عىل وكنت الفهم، صعَب بدا اللغز فإن بيلدن، السيدة كالم يف نتشكَّك لم ما رسي.
يل موجًها بيلدن، السيدة ناحية جرايس السيد مال عندما حله، يف النجاح من أيئَس أن

وقال: ارتياب، نظرَة
أمس.» ماري اآلنسة من خطابًا تسلمِت أنِك «سمعُت

سيدي.» يا «أجل،
الخطاب؟» «هذا إياه: يُريها وهو كالمه، واصل

سيدي.» يا «نعم،
الظرف يف الوحيد اليشءَ هو ترينه، كما الخطاب، أكان سؤاًال. أسألِك أن أريد «واآلن

لهانا؟» خطاٌب معه مرفًقا يكن ألم فيه؟ جاء الذي
أمس. ظرٌف لديها كان وإنما ظريف؛ يف يخصها يشء أي يوجد يكن لم سيدي. «ال،

بي.» الخاص الربيد نفس مع جاء
الربيد؟» ويف خطابًا! تلقت «هانا مًعا: ِصحنا
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وأضافت: باليأس تفيُض بنظرٍة رمَقتْني ،«… كان بل لها. موجًها يكن لم لكنه «أجل؛
«… أن فعَرفُت الظرف طرف يف محددٍة بعالمٍة مميًزا كان يل. «موجًها

ترمني إالَم قبل؟ من عنه تتحدَّثي لم وملاذا الخطاب؟ هذا أين إلهي! «يا قاطعتُها:
الطريق عىل الخطاب هذا إىل نظرٌة تضعنا قد بينما الظالم، يف هنا نتخبَّط ترتكينا بأن

الحال؟» يف الصحيح
األهمية. بهذه أنه أعلم أكن لم اللحظة. هذه حتى عنه يشءٍ أيُّ بذهني يخطر «لم

«… أنا
هذا أين بيلدن، «سيدة قائًال: فسألتها نفيس. عىل أسيطر أن عن عجزُت لكنني

معِك.» هو «هل أسأل: واستطردت الخطاب؟»
الحني.» ذلك منذ أَره ولم أمس؛ للفتاة أعطيته «ال، قالت:

الباب. ناحية أرسعت ثم أخرى.» نظرًة لنلِق إذن. األعىل، يف أنه بد «ال قلت:
أيُّ يوجد يكن ولم بحثت. لقد عليه. تعثر «لن بمرفقي: ممسًكا جرايس السيد قال
حال، أي «عىل بيلدن: السيدة وسأل الغرفة.» ركن يف املحرتق الورق من كومة سوى يشء

الخطاب؟» هذا فحوى تكون قد ماذا
هو اليشء ذلك كان إذا إال لتحرقه يشء أيُّ لديها يكن لم سيدي. يا أعرف، «ال

الخطاب.»
الخطاب كان إن ذلك. «سنرى ألسفل: فيه وما الطَّست ومحًرضا ألعىل مرسًعا تمتمت،

أصفر.» ظرٍف يف فكان الربيد، مكتب عند يديِك يف رأيته الذي ذاك هو
سيدي.» «أجل،

من أتمكَن أن بد ال األبيض. الورق عن يختلف بشكٍل الصفراء املظاريف «تحرتق
ها الخطاب؛ أُحِرق لقد لألسف، أراه. عندما أصفر ظرٍف عن الناشئ االحرتاق تمييز
وريقاٍت املتفحمة القصاصات من كومة وسط من وأخرجت الظرف»، من ُقصاصة هنا

ألعىل. ورفعتها الورق، باقي عن احرتاًقا أقلَّ صغريًة
ما عىل هنا نبحَث أن من فائدة «ال جانبًا: الطست يضع وهو جرايس، السيد قال

بيلدن.» سيدة يا نسألك، أن إىل سنُضطرُّ الخطاب. عليه يحتوي كان
ملَّا أخربتني، هانا لكن مؤكَّد؛ أمٌر وهذا يل، موجًها الخطاب كان أعرف. ال «لكني
وإنما وصوله، عند أفتحه لم لهذا الخطاب، ذلك تنتظر أنها الكتابة، أعلمها أن مني طلبت

كان.» كما إياه أعطيتُها
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صحيح؟» تقرؤه، وهي تُشاهديها حتى بجانبها بقيِت «لكنك،
يكن ولم حينها وصل قد كان ريموند فالسيد شديد. اضطراب يف كنت سيدي؛ «ال،

يُزعجني.» كان خطابي أن كما فيها. أفكر حتى وقٌت لديَّ
اليوم؟» ينقَيض أن قبل عنه األسئلة بعض سألِتها بالطبع «لكنِك

عندما تقوله. يشء أيُّ لديها يكن لم لكن بالشاي؛ ألعىل صعدت ملَّا سيدي، يا «أجل،
لم قبل. من عرفته شخص أي مثل الكالم عن تمتنَع أن املمكن من بالسعادة، هانا تشعر

سيدتها.» من كان أنه حتى تعرتف
ليفنوورث؟» اآلنسة من كان أنه أتعتقدين «آه،

أُفكر أن بوسعي كان أيًضا ماذا سيدي؛ يا أجل «عجبًا، التفكري: يف نًة متمعِّ أضافت
َمن يكون ربما أنه متأكدة، أنني رغم، الظرف؟ طَرِف يف العالمة تلك أرى وأنا فيه،

كالفرينج.» السيد هو وضعها
الخطاب؟» تسلَّمت أن بعد نفِسها الحالة عىل أكانت باألمس؛ سعيدًة كانت إنها «قلِت
برضورة أشعر كنت إذ طويلة؛ مدًة معها أمكث لم يل. تبنيَّ حسبما سيدي؛ يا «نعم،
أخربك ريموند السيد لعل ولكن … عهدتي يف كان الذي الصندوق يف شيئًا أفعل أن

بالفعل؟»
برأسه. جرايس السيد أومأ

«… ولكن تماًما، رأيس من هانا أمر وأخرجت منِهكة، أمسيًة «كانت
دور يأتي هنا «انتظر! فهمس: األركان، أحد إىل يل يشري وهو جرايس، السيد صاح
الفتاة ملح هانا، لرتى بيلدن السيدة تعود أن وقبل املنزل، خارج كنَت بينما «كيو». رواية
هناك. عليه ُعثر الذي الطست يكون أن ا جدٍّ املرجح من غرفتها ركن يف يشء عىل تميل
يشء أيُّ ثمة أكان ورق. قطعة من يشء من جرعًة شديد، مرٍح يف تبتلع، رآها وبعدها،

آخر؟»
«ال.» قلُت:

«… لكن إذن. «عظيم، بيلدن: السيدة إىل حديثه توجيه إىل عائًدا صاح،
وفتحته. بابها إىل فذهبت ببايل، الفتاُة خطرت الرسير، إىل آلوي صعدت ملا «لكنني

وخرجت.» أخرى مرة الباب أغلقت ولهذا نائمة؛ وبَدت مطفأً، الضوء كان
إليها؟» تتحدثي أن دون «من

سيدي.» «أجل،
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راقدة؟» كانت كيف الحظِت «هل
ظهرها.» عىل نائمة كانت أنها أظن تحديًدا. «ليس

اليوم؟» صباح فيه عليها ُعِثر الذي بالوضع شبيٍه وضع «يف
سيدي.» يا «أجل،

الغامضة؟» وفاتها عن أو خطابها عن سواءٌ به، تُخربينا أن يمكنِك ما كل «أهذا
سيدي.» يا يشء، كل «هذا

جرايس. السيد جسد انتصب
رأيتِه؟» إذا كالفرينج السيد خط عىل تتعريف أن بإمكانِك هل بيلدن، «سيدة قال:

«أجل.»
ليفنوورث؟» اآلنسة «وخط

سيدي.» يا «أجل،
لهانا؟» أعطيتِه الذي الخطاب ظرف عىل كان الخطَّني أيُّ «واآلن،

منهما؛ أيٍّ بخط كانت وربما مموهة كانت فالكتابة بذلك. أجزَم أن بوسعي «ليس
«… أظن لكني
«ماذا؟»

أيًضا.» كخطها يبدو يكن لم أنه رغم خطه، من أكثر خطَّها يُشبه كان «أنه
ُعِثر قد كان الذي الظرف يف ووضعه يده يف االعرتاَف جرايس السيد طوى بابتسامٍة،

إياه؟» أعطيتِها الذي الخطاب حجَم تتذكرين «هل وقال: بداخله. عليه
األحجام.» أكرب من ا، جدٍّ كبريًا كبريًا، كان «أه،

«وسميًكا؟»
لخطابنَي.» ليتسع يكفي بما َسميًكا «بالضبط؛

مطويٍّا االعرتاَف أمامها واضًعا هذا؟» عىل ليحتوَي يكفي بما وسميك يكفي بما «كبري
كان. كما الظرف وبداخل

يكفي بما وسميٌك يكفي بما كبري سيدي، «أجل، وفزع: ذهول يف الخطاب إىل نظَرت
ذلك.» عىل ليحتوَي

أخريًا واستقرَّت الغرفة يف كاألملاس، تلمعان كانتا اللتان جرايس، السيد عينا جاَلت
أن إىل تحتاج «هل خافت: بصوٍت إيلَّ، فهمس معطفي. ُكم عىل عبورها لحظَة ذبابٍة عىل

االعرتاف؟» هذا جاء ن وممَّ أين اآلن، تسأل
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كانت التي األوراَق يطوي وبدأ نهض، ثم صامتة، انتصار بلحظة يحظى بأن لنفسه سمح
جيبه. يف ويضعها الطاولة عىل

ستفعل؟» «ماذا مرسًعا: منه أدنو وأنا سألته،
نيويورك، إىل «سأعود قال: الجلوس. غرفة إىل املمر عرب وقادني ذراعي من أخذني
اليد صاحب وَمن الفتاة، هذه َقتل الذي السمُّ جاء أين من سأكتشُف األمر. هذا وسأتابع

الرديء.» األسلوب بهذا االعرتاَف زوَّرت التي
الوفيات ومحقق «كيو» «لكن ما: حدٍّ إىل توازني هذا كلُّ أفقدني بعدما قلُت،

تُقابلهما؟» حتى تنتظر ألن قليل، بعد هنا إىل سيحرضان
أستطيع ال واضح؛ واألثُر تتبعها من بد ال هنا أُعطيت التي كتلك خيوٌط «ال،

االنتظار.»
«إن الباب: عند يقف ما شخًصا أن تعلن الخارج يف أقداٍم خطواُت كانت بينما قلت،

بالفعل.» وصال فقد مخطئًا، أكن لم
صحيح.» «هذا بالدخول: لهما ليسمح مرسًعا بذلك، أقرَّ

ثمة أن من س نتوجَّ يجعلنا ما األسباب من لدينا كان العامة، الخربة منطلق من
دخول بمجرد جانبنا، من سنتخذها التي اإلجراءات جميع أمام توضع قد مبارشة عقبًة
أنه املحك، عىل التي وللمصلحة لنا الرسور دواعي من لكن املشهد. إىل الوفيات محقق
القصة يسمع أن إىل إال يحتْج لم حكيم. رجل «ر…» وفيَات محقق فينك، د. أن ثبت
فيها. حيطًة اإلجراءات أكثر اتخاذ ورضورة أهميتُها الحال يف له َ ليتبنيَّ للقضية الحقيقية
قد يكن لم أنه من الرغم عىل جرايس، السيد مع التعاطف من كنوٍع ذلك، عىل عالوة
فحسب يقرتح لم إذ خططنا، يُشاركنا أن استعداده عن أعرب ذلك، قبل مطلًقا قابله
يلزم ما باتخاذ وعدنا بل شئنا، كما مؤقتًا األوراق هذه مثل باستخدام لنا يسمح أن
يمنُحنا الذي النحو عىل تحقيق وإجراء املحلَّفني، هيئة الستدعاء الرسمية اإلجراءات من

إجراءها. اعتزمنا التي للتحريات الوقت من متََّسًعا
الساعة قطار يستقلَّ أن من جرايس السيد تمكن قصرية. التأخري مدة كانت لذلك
العارشة الساعة قطار يف به ألحَق أن عيلَّ وكان نيويورك، إىل املتجه والنصف السادسة
وطلِب املحلَّفني، لهيئة استدعاءٍ من الفاصلة، املدة تلك يف حدث ما كل انتهاء بعد مساءً،

القادم. الثالثاء حتى للتحقيق النهائي واإلرجاء الجثة، ترشيح
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الريب! به يعلق مما حالة أو جزئية ذكر يفوتك ال
للخسارة! يا جو، يا للغبن، يا ولكن

مطران] خليل [ترجمة «عطيل» مرسحية

التالية. لخطوته هيَّأتني «ر…» يغادر أن قبل جرايس السيد بها أملَح واحدة جملٌة
االعرتاف. عليه ُكِتب الذي الورق يقدمه الجريمة هذه حلِّ ِمفتاح «إن قال: قد كان
جريمة مرتكَب وستكتشف تحديًدا، الورقة هذه اقتُطعت حافظة أو مكتٍب أي من اكتشف

املزدوجة.» القتل
رأيته عندما التايل، اليوم صباح يف منزله، زيارة عند باملفاجأة، أشعر لم بالتبعية،
هذه أن أخربني حتى ورق، وكومة بسيدٍة خاصة كتابة منضدُة عليها طاولة أمام جالًسا
مقتنع غريَ تزال أال «عجبًا، قلُت: اندهايش. أبديت عندئٍذ إلينور. تخصُّ كانت املنضدة

برباءتها؟»
يتحىلَّ أن اإلنسان عىل ولكن بىل؛ «أوه، اللهب: ألسنِة تجاه عينَيه يُصوب وهو صاح،
يف أفتِّش كنت عجبًا، وواٍف. شامل تحرٍّ يسبقه لم ثقٍل ذو استنتاٌج يوجد فال بالدقة.
الذي الشخَص يكن لم أنه عىل دليًال يحمل االعرتاف أنَّ مع كالفرينج، السيد متعلقات
عنه تبحث أن بد ال فيه. تجده أن ع تتوقَّ الذي املكان يف دليٍل عن تبحث أن يكفي ال كتبه.
أن ع أتوقَّ «ال أمامه، الكتابة منضدة يسحب وهو قال، واآلن»، عه. تتوقَّ ال مكاٍن يف أحيانًا
أمٌر وهذا شيئًا؛ أجد أن احتماًال ثمة ولكنَّ الجاني، عىل يدل طابٍع ذا يشءٍ أي هنا أجَد

للمحقق.» كاٍف
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الطاولة: عىل الكتابة منضدة محتويات بتفريِغ نيته تنفيذ يف يرشع كان بينما سألته،
اليوم؟» صباح ليفنوورث اآلنسة رأيت «هل

َفْت وترصَّ مقابلتها. دون من أريده ما عىل أحصل أن بإمكاني يكن لم «نعم؛ أجاب:
أنه املؤكد من اعرتاض. أي تُبِد ولم بيَديها، الكتابة منضدة وأعَطتْني اللطف، بمنتهى
لم أنه من أتأكد أن أريد كنت أنني ظنَّت ربما عنه؛ أبحث عما بسيطة فكرة لديها كانت
إن طفيًفا، فارًقا إال سيُحدث يكن لم لكن الكثري. عنه قيل الذي الخطاب عىل يحتوي يكن

نُريده.» يشء أي عىل تحتوي ال هذه الكتابة منضدة إن الحقيقة. عَرَفت قد كانت
هانا بموت علمت وهل يُرام؛ ما عىل كانت «هل كبتُه: عيلَّ تعذر قلٍق يف سألته،

املفاجئ؟»
هذا، قال هنا.» لدينا ما نَر دعنا لكن منها. ع تتوقَّ أن يمكن كما به، وتأثرت «أجل،
إليها. أرشُت أن سبق التي الورق كومة ناحيته ويسحب جانبًا، الكتابة منضدة يدفع وهو
ماري اآلنسة منزل يف املكتبة منضدة درج يف بالضبط، تراها كما الكومة، هذه «وجدت
نريده.» الذي اللغز ِمفتاح سيمنُحنا مخطئًا، أكن لم إن أفنيو. فيفث شارع يف ليفنوورث

«… «لكن
وشكل حجُم له كان االعرتاُف عليه املكتوب الورق بينما مربَّع، الورق هذا «لكن
االعرتاف يف املستخدمة الورقة أن تتذكَّر لكنك ذلك؛ أعرف كذلك؟ أليس التِّجاري، الورق

الورق.» جودة بني لنُقارن مقصوصة. كانت
، تأنٍّ يف بينهما يُقارن وأخذ أمامه، الورق كومة من وورقًة جيبه من االعرتاف أخرج

اللون. يف متشابهتان أنهما واحدة نظرٍة من وتبنيَّ ألُعاينهما. الورقتنَي أعطاني ثم
الضوء.» يف «ارفعهما قال:

تماًما. متشابًها مظهُرهما فكان ذلك؛ فعلت
مًعا. الورقتنَي حافتَي طابق الطاولة، عىل وضعهما وبعدما السطور.» لنُقاِرن «واآلن
تلك ُحِسَمت وبذلك األخرى؛ الورقة سطور عىل تنطبق األوىل الورقة يف السطور كانت

املسألة.
الدرج فيها فتحت التي اللحظة من بذلك. مقتنًعا «كنت وقال: مؤكًدا. انتصاره بات

حانت.» قد النهاية أن عَرفت الورق، من الكمَّ هذا ورأيت
هذه للشك؟ مجاٍل أيُّ يوجد أال «لكن، القديمة: القتالية بنزعتي مدفوًعا اعرتضت،
تلك من عيناٌت لديها يكون قد املنطقة هذه يف عائلة كل شيوًعا. األنواع أكثر من الورقة

مكتبتها.» يف الورقة
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ليفنوورث السيد ُقصت. وقد الخطابات، وَرق بحجم الورقة هكذا. ليس «األمر قال:
كنت إن لكن، مكتبته. يف عليها سيعثر كان أنه أشك وإال كتاباته، يف يستخدمها كان
النافذة، إىل االعرتاَف وحمل واقًفا، هبَّ ثم نفعل»، أن بإمكاننا ما لنَر متشكًكا، تزال ال
عاد، يُريده، كان ما اكتشف بعدما النهاية ويف وتلك، الطريقة بهذه إليه ينظر وأخذ
باقي من أثقَل كان حربه أن جليٍّا يبدو كان الذي السطور أحد إىل وأشار أمامي، ووضعه
ما «عادًة قال: تمييزه. يصعُب كان أنه لدرجة للغاية باهتًا كان آخر وسطر السطور،
عىل نعثر أن بإمكاننا كان إن املتتالية. الصفحات من عدٍد يف العيوب هذه مثُل يتكرَّر
سيُبدِّد دليًال لك أُقدم قد الورقة، هذه منها أُِخذَت والتي ورقة ١٢ من تتكوَّن التي الرِّزمة
فيها يجد فلم رسيًعا. صفحاتها يعدُّ وأخذ الورق، أعىل كانت التي الرِّزمة وأخذ شك»، أيَّ
يف النظَر أمعَن عندما لكن، الرزمة.» هذه من أُخذت «ربما فقال: وَرقات. ثماني ِسوى
يُجِدَي لن ذلك «همم! شفتَيه: بني من صدر ثم د. موحَّ بشكٍل متمايزٌة أنها وجد السطور،

نفًعا.»
جرايس السيد نقر يَُمس. لم أنه يبدو الرَِّزم، من ذلك نحو أو ١٢ ي، املتبقِّ الورق كان
له «يا شديدة: رغبٍة عن معربًا صاح وجهه. عىل تقطيبٌة وظهَرت الطاولة عىل بأصابعه
يدفعها وهو وقال، التالية. الورق ِرزمة إليه رفع وفجأًة فعله!» أمكَن إن جميل، يشء من

الورق.» «ُعدَّ أخرى: ِرزمًة ويرفع ناحيتي،
عرشة.» «اثنتا وقلت: أُِمرت. كما فعلُت

باقي عدِّ يف «استِمرَّ فصاح: الطاولة. عىل وضعه ثم الورق من معه ما يعدُّ أخذ
الورق.»

التالية، الرزمة يف الورق وَعدَّ ورقة. عرشة اثنتَي فكان التالية؛ الرزمة يف الورق عددُت
عرشة!» «إحدى توقف. ثم
ثانيًة.» «ُعدَّ فاقرتحت:

العد.» «أخطأت وقال: هدوء. يف جانبًا وضعها ثم ثانيًة، َعدَّ
بال لكن نفِسها؛ بالطريقة يعدُّها وأخذ أخرى، رزمًة فأخذ تفرت. لم ته ِهمَّ لكن
«ماذا؟ قائًال: صاح ألعىل. بَرصه ورفع الطاولة عىل الورق طرح يأٍس، وبتنهيدِة جدوى.

األمر؟» ما
الرزمة.» هذه يف ورقة عرشَة إحدى سوى يوجد «ال يده: يف الورق أضُع وأنا قلت،
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لم به، أشعر كنُت الذي اإلرهاق من بالرغم إيلَّ. لتوه أبداها التي الحماسُة انتقَلت
الداخل، يف الباهت السطر انظر! جميل! «جميل! قائًال: صاح حماسته. أقاوم أن أستطع
يف السطور ترتيب مع بدقٍة متوافق ترتيٍب يف وكالهما الخارج، يف الحرب الثقيل والسطر

آخر؟» دليل ألي رضورٌة أثَمة اآلن؟ رأيك ما هانا. ورقة
هذا.» أمام يستسلَم أن بد ال تشكًكا الناس أكثر «إن أجبتُه:

نفيس، أُهنِّئ أن عيلَّ «حقيٌق وقال: بجسده. أشاح ملشاعري، مراعاًة يبدو ترصٍف يف
ما أبعِد إىل دقيق دقيق، اكتشاٌف إليه. لت توصَّ الذي االكتشاف عظمة عن النظر برصف
بهذا صاح هذه!» امرأة أي لكن ِته. دقَّ من مذهول نفيس أنا أنني أقرُّ ا. جدٍّ ومفِحم يكون،
املؤسف من أنه أعرتُف لرباعتها! يا لدهائها! يا لعقلها! «يا شديد. إعجاب بنربِة فجأة،
الكومة، يف صفحاٍت آخر من ورقًة اقتََطَعت … الرباعة بهذه أمًرا فعلت بامرأٍة تُوِقع أن
أن تريد ما كتبَت الكتابة، يُمكنها ال الفتاة أن تذكَرت إذ ثم؛ مختلًفا، شكًال لتأخذ تها وقصَّ
هذه كانت لو كذلك، سيغدو وكان ممتاز! هانا. كخطِّ فهمه، يصعب رديء بخطٍّ تقوله
حماسته، بهما فاَضت اللذَين والربيق الحيوية وبكل غريي.» رجل أي ُعهدة يف القضية

ألملعيته. ًدا مجسِّ رمًزا كانت لو كما أعاله النجفة إىل نظر
اليأس. من حالٍة يف وغرقت كالمه، يواصل تركتُه

ومقيَّدة، ُمراَقبة وهي ذلك؟ من أفضَل يشء أيَّ تفعل أن بإمكانها «أكان حينها: سأل
كانت هانا أن فحقيقة ذلك؛ أظن ال ذلك؟ من أفضَل يشء أي تفعل أن بإمكانها كان هل
لذلك تحتاَط أن بإمكانها يكن لم ال، حاسمة. نقطًة كانت غادرت بعدما الكتابَة تتعلَّم

الطارئ.» الحدث
ماري اآلنسة قابلَت هل جرايس، «سيد ذلك: من أكثَر أحتمل أعد فلم قاطعتُه، عندئٍذ

اليوم؟» صباَح ليفنوورث
تعلم كانت أنها أشك الواقع، ويف ذلك. أفعل أن الحايلِّ مخطَّطي ضمن يكن لم «ال،
ق. ملحقِّ ا جدٍّ قيمة ُمساِعدٌة تكون َمظَلمة لديها التي الخادمة إن منزلها. يف كنُت أنني

املنزل.» سيدة عىل التحية أُلقَي أن إىل أحتْج لم جانبي، إىل مويل وبوجود
النفس ضبط ومن جانبه، من الذات تهنئة من أخرى صمٍت لحظة بعد سألت،
اللغز ِمفتاح تتبعَت لقد اآلن؟ فعله تنوي الذي ما جرايس، «سيد جانبي: من املستميِت

للعمل.» مقدمٌة هي كهذه ومعلومٌة إليه. وصلَت بما ورضيَت نهايته حتى
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الفرصُة لنا ر تتوفَّ لم الذي األوراق صندوَق ا وُمحِرضً الخاص، مكتبه إىل ذاهبًا أجاب،
لم إن ولنَر أوًال، األوراَق هذه لنفحْص سنرى. «همم! «ر…»: منتجع يف ونحن صه لنتفحَّ
من ُقِطَعت التي املتفرقة األوراق من أكثَر أو ١٢ وأخرج تُفيدنا.» ربما إشارًة تحوي تكن

فيها. يُقلِّب وبدأ إلينور، مذكرات دفرت
مطابقًة وجدتها الصندوق. محتويات ألُعاين الفرصة انتهزُت ذلك، يفعل كان بينما
كالفرينج والسيد ماري بني زواٍج شهادة … عه توقُّ إىل بيلدن السيدة ساَقتْني ملا تماًما
جرايس السيد من صدر األوىل، الورقة عىل نظرًة أُلقي كنت وبينما أكثر. أو خطابات وستة

برصي. رافًعا أنتفض جعَلتْني قصريٌة تعجٍب صيحة
األمر؟» «ما صحت:

بالفعل سمعتُه ملا تَكرار أغلبها «اقرأ. قال: إلينور. مذكرات من أوراًقا يدي يف ألقى
هذه يف واحدة فقرة ثَمة لكن مختلفة؛ نظٍر وجهة من يُروى لكنه بيلدن، السيدة من
فيها نُفكر لم بطريقة هذه القتل لواقعة لتفسرٍي املجاَل تفتح مخطئًا، أكن لم إن األوراق،

مملَّة.» تجدها فلن البداية؛ من اقرأ قبل. من
مملَّة! العصيب، الوقت ذلك أثناء وأفكارها إلينور مشاعر مملَّة!

وبدأت: برتتيبها األوراق بسطُت أعصابي، ألتمالَك قوتي مستجمًعا
«… يوليو ٦ ««ر…»

هناك.» إىل وصولهم من يوَمني بعد ذلك أن «الحظ جرايس: السيد أوضح
أحكَي أن من نفيس أمنع أن يمكنني ال محرتٌم سيٌد إلينا ُقدِّم الرشفة عند اليوم …»
ماري، ألن وثانيًا، الذكوري؛ الجمال عىل حياتي يف رأيته نموذجي مثاٍل أكثر ألنه أوًال، عنه؛
لتقوَله يشءٌ لديها يكن لم بالرجال، الخاصة النواحي يف الكالم كثريَة تكون ما عادًة التي
عليها. وحديثه الرجل ذلك هيئة تأثري بخصوص غرفتنا، يف انفراٍد عىل سألتها، عندما
تلك من شخٍص ألي عمي فكراهية إنجليزيٍّا؛ الرجل وكون هذا بني عالقة ثمة تكون ربما
بهذا. أقتنع أن يمكنني ال ما بطريقٍة لكنني يل. معروفة هي كما لها معروفًة كانت الدولة
الصيَف وقعت التي القصة أن لو ماذا متشكِّكة. جعَلتْني سامرفيل تشاريل مع فتجربتها
يف أفكِّر بأن لنفيس أسمَح لن لكن إنجليزي! رجٌل املرَة هذه وبطلها هنا، تكررت املاَيض
شخٍص، مع تواصٍل أيَّ فإن ولهذا قليلة؛ أياٍم غضون يف عمي سيعود االحتمال. هذا مثل
أن حتًما بدَّ ال به، االرتباط علينا يستحيل نسٍب أو عائلة من َقبوًال، يلقى أن محاولته رغم
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كالفرينج، السيد يُظِهر لم لو ثانيًة مرًة ذلك كل يف التفكري سأُعيد كنت أني أشك يتوقف.
والعفوي. الشديد اإلعجاب هذا مثَل ماري، إىل تقديمه عند

ملالطفاِت فحسب تستسلم ال فماري تتكرَّر. أن وشك عىل القديمة القصة يوليو. ٨
املفضلة، أغانيَها له تُغني البيانو عىل ساعتنَي َجَلَسْت اليوم عها. تُشجِّ بل كالفرينج، السيد
يل كيف لكن، بي. يليق ال فاألمر عليه؛ عيني تقع تافٍه حدٍث كل أدوِّن لن لكني … والليلة

املحك؟! عىل أحبهم ممن كثريين سعادة تصبح عندما الطْرف أغضَّ أن
عىل أوشك فإنه ماري، حب يف تماًما وقع كالفرينج السيد يكن لم إن يوليو. ١١

املستهرت. األسلوب بهذا به التالعب يصحُّ وال وَوقور وسيم، رجٌل فهو ذلك.
اللوننَي يف الليلة باهًرا تألًقا متألقًة كانت كالوردة. ينرض ماري جمال يوليو. ١٣
أن وأثق اإلطالق، عىل رأيتها ابتسامة أعذَب كانت ابتسامتها أن أظن . والِفيضِّ القرمزي
لكن مطلًقا. الليلة عنها ناظَريْه يُبعد فلم وقالبًا؛ قلبًا هذا يف معي يتفق كالفرينج السيد
عىل تبُد لم أنها هو منه، متأكدة أنا ما قلبها. يف ما عىل أطَّلع أن أبًدا السهل من ليس
وتجعلنا تخدعنا ألم لكن املتفاني. وحبه القوي، وإحساسه بوسامته، مباليٍة غريَ اإلطالق
قليُل واالبتسام الوجه تورد حالتها، يف ، أنَّ أخىش سامرفيل؟ تشاريل تحب كانت أنها نظن

ذلك؟ أرجو إنني الظروف، هذه مثل يف أقول أن الحكمة من أليس األهمية.
هَوْت ملَّا تماًما وأفزَعتْني اليوم، مساء غرفتي إىل ماري جاءت َلقلبي! يا يوليو. ١٧
تراءى بما ترتجف وهي إلينور!» «إلينور، تمتمت: حجري. يف وجهها وخبَّأت جانبي إىل
من تفلتَت صدري، إىل رأسها أرفع أن جاهدًة حاولت عندما لكن شديد. فرٍح بكاءُ أنه يل
ورفعْت املتحفظ، الكربياء من القديم بموقفها لتستمسَك ألعىل نفسها وسحبت ، ذراعيَّ
سوى يوجد ال الغرفة. من بعجرفٍة انرصفت ثم بالصمت، تأمرني أنها لو كما يَديْها
ببهجٍة شعوٌر يغمرها ولهذا مشاعره؛ عن عربَّ قد كالفرينج السيد أن لهذا. واحد تفسرٍي
تلك حتى يراها كان حواجز بوجود عابٍئ غريَ املرء تجعل مرٍة ألول تظهر حاملا طائشة،

عمي؟ سيأتي متى تُخرتق. ال اللحظة
جاء بالفعل. املنزل يف كان عمي أن سبق ما كتبُت وقتما أظنُّ أكن لم يوليو. ١٨
عليه يبدو كان جانبًا. مذكراتي أضع وأنا غرفتي ودخل األخري، القطار يف ع املتوقَّ غري عىل
أن أستطع ولم رأيس، فأحنيت ماري. عن سألني ثم ذراَعيْه بني ني فضمَّ قليًال، الحزن
الخطر، ناقوس حبه دق الحال ويف غرفتها. يف بأنها أُجيب وأنا التلعثم من نفيس أمنَع
شاردَة تجلس فوجدها عليها دخل أنه بعُد فيما وعِلمُت غرفتها، إىل وأرسع فرتكني،
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بعد حدث ما أعرف ال كالفرينج. السيد عائلة خاتُم إصبعها ويف ترسيحتها أمام الذهن
وعبوٍس كآبٍة يف وعمي اليوم، صباح متوعكٌة ماري إن إذ تعيس؛ مشهٌد أنه أخىش ذلك.

بالَغني.
للحظٍة ولو التفكري برفض عمي يكتِف لم تعيسة! أرسًة رصنا اليوم. ذلك عرص
من يخرج أن منها ليطلَب تمادى وإنما كالفرينج، بالسيد ماري ارتباط طلب يف واحدة
أدرك كنُت للنفس. إيالًما الطرق بأكثِر الخرب هذا جاءني رشوط. دون ومن فوًرا حياتها
يفرق أن ُكِتب أنه بدا تحامٍل عىل داخيل يف ا رسٍّ ثائرًة كنت لكني األمور، عليه الذي الوضع
اإلفطار، بعد الصباَح هذا عمي ملقابلة فسعيُت البعض، لبعضهما مناسبنَي شخَصني بني
آِخُر إلينور يا «أنِت بتعليقه: الحال يف يُوقفني أن كاد لكن قضيتهما. أُؤازر أن وحاولت
«ألنه فقال: السبب. عن وسألته خوًفا، ارتجفُت الزِّيجة.» هذه لدعم يسعى أن يجُب َمن
يوضَح أن إليه فتوسلت ارتباكي، ازداد ملصلحتك.» ُكليٍّا تعملني فإنِك ذلك، عىل بإقدامِك
من فسأحرمها اإلنجليزي، هذا من بزواجها ماري عَصتْني إذا أنه «أقصد فقال: قاله. ما

حبِّي.» من نصيبها يف وكذلك وصيتي يف منها بدًال اسمِك وسأضع اإلرث،
هكذا!» أبًدا أشقى تجعلني «لن رجوته: . عينيَّ أمام يتمايل يشءٍ كل كان لوهلٍة
أخرى كلمٍة ودون الحايل»، إرصارها ماري ت أرصَّ إن الرشعيَة، وريثتي «سأجعلِك فقال:
بني من وأصيل! ركبتي عىل أخرَّ أن سوى أفعَل أن بيدي ماذا غاضبًا. الغرفة من انرصف
ذلك؛ فعل إىل أُضطرَّ لن لكن محلَّها! أحلُّ بؤًسا. األكثر أنا البائس، املنزل هذا يف ما كل

كالفرينج.» السيد عن ماري وستبتعد
دافُع يكفي بما واضًحا يُصبح ألم ذلك؟ يف رأيك ما «هاك! جرايس: السيد صاح

ذلك.» بعد حدث ما لنسمْع أكمل؛ لكن هذه؟ القتل جريمة الرتكاب ماري
ييل: ما فيه وورد يوليو، ١٩ يف مؤرًخا التايل اإلدخال جاء مكروٌب. وقلبي أكملت،

ماري وافقت تُغَلب، ال التي عمي إرادة مع طويًال دامت مجاَهدٍة بعد ة. ُمحقَّ «كنت
ولن قرارها، عن أعلنت عندما الغرفة يف كنُت حياتها. من كالفرينج السيد تُخِرج أن عىل
ويُناديها ذراَعيْه إىل ها يضمُّ وهو نا عمُّ بها نظر التي بالرضا املفَعمة الفخر نظرة أنىس
أشعَر أن إال أملك ولم األمر، هذا عىل وبوضوٍح كثريًا معتاًدا كان الحقيقي. قلبه هي بأنها
أسلوبها يف اليشء ذلك ما ماري؟ لكن ُمْرضية. بصورٍة األمر هذا النقضاء شديٍد بارتياٍح
شعرت أنني هو أعرفه ما كل أجزم. أن بوسعي ليس مبهًما؟ إحباًطا نفيس يف يَبث الذي
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لكنني اآلن. سعيدًة كنُت إن وسأَلتْني إيلَّ وجهها أدارت عندما يتملَّكني شديٍد بانقباٍض
تُصافحها. لم لكنها يدي. لها وبسطت مشاعري عىل تغلَّبت

ال نفيس؛ عىل مخيِّمة األخرية محنتنا ظالل زالت ما األيام! لطول يا يوليو. ٢٦
كيف ذهبت. أينما اليائس كالفرينج السيد وجَه أرى أنني يبدو منها. أتخلص أن يمكنني
مراعاًة تُِكنَّه أن بد ال الذي االحرتام أن أظن تُحبه، تكن لم إذا بهجتها؟ عىل ماري تُحافظ

تقدير. أقلِّ عىل الهزل عن سيمنعها أمله لخيبة
إلبقائه. كافيًا أقوله أن يمكن يشءٍ أي يكن لم أخرى. مرًة عمي غادر

لكنها كالفرينج؛ السيد عن فقط شكليٍّا ماري انفصَلت كله. األمر انكشف يوليو. ٢٨
الحقيقة انكشفت كالفرينج. بالسيد الزواج سيجمعها ما يوًما أنها بفكرة متعلقًة تزال ال
الرجل، هذا «أحبُّ أقرَّت: بنفسها. ماري وأكدتها هنا؛ لذكرها داعَي ال غريبٍة بطريقٍة يل
عىل إجابتها فاقتَرصْت بهذا؟» عمِك تُخربي لم «وملاذا فسألتها: عنه.» أبتعد أن أنوي وال

لِك.» ذلك «أترك مقتضب: وردٍّ قاسيٍة ابتسامٍة
عروقي يف الدُم يربد أن قبل لكن تماًما، منَهكًة كنت الليل. منتصف يوليو. ٣٠
إىل يَدها تمنح فيه رأيتها الذي املشهد من لتوي ُعدت زوجة. أصبَحت ماري سأكتب.
روحي تفيض بينما أرتجف أن دون الكتابة عىل أقوى أنني الغريب من كالفرينج. هنري
صباَح معدودًة دقائَق غرفتي تركُت أن بعد الحقائق. سأرسد لكن واشمئزاًزا. امتعاًضا
ستذهب بأنها فيها تُخربني ماري من قصريًة رسالًة ترسيحتي عىل ألجد رجعت اليوم،
طريقها يف كانت أنها مقتنعًة كنت ساعات. بعد إال تعوَد ولن نزهٍة يف بيلدن السيدة لتأخذَ
ألرتدَي إال ف أتوقَّ فلم لذلك، يدعوني ما األسباب من لديَّ ألن كالفرينج؛ السيد ملقابلة

«… قبعتي
الحد. هذا عند املذكرات توقَفت

إىل وصلنا النقطة. هذه عند قاطَعتْها ماري أن املحتمل «من جرايس: السيد أوضح
إلينور بماري يستبدل بأن ليفنوورث السيد د هدَّ نعرفه. أن نريد كنا الذي الوحيد اليشء
«… فعلتها توابَع تتجنَب وحتى وتزوَجت، فعلتها وقد لرغبته. خالًفا الزواج عىل ْت أرصَّ إن

الشمس.» وضوح واضٌح األمر املزيد. تقل «ال أخريًا: مقتنع وأنا أجبُت،
جرايس. السيد نهض

الكلمات هذه كاتبة «لكن يل: بقي الذي الوحيد بالعزاء أتشبَّث أن محاوًال تابعت،
ارتكاب عىل قادرٌة بأنها ح يُلمِّ أن عىل املذكرات هذه يقرأ شخٍص أيُّ يجُرَؤ لن نَجت.

جريمة.»

320



دقيق عمل

قاطع.» نحٍو عىل املسألَة تلك تحسم فاملذكرات ال؛ «بالتأكيد
وأن سواه. يشء وال ذلك يف أُفكر ألن يكفي بما مخلًصا رجًال أكون أن حاولت
ماري، «لكن تمتمُت: هذا. يف أُفلح لم لكني يميض؛ آخَر تفكري أي وأدع بنجاتها، أفرح

ضاعت.» قد تقريبًا، وأختها عمها، ابنة
خفيٍّ اضطراٍب عىل دليًال أظهر مرة، وألول جيوبه، يف يَديه جرايس السيد دسَّ
شعرت تََوقف، بعد ثم ذلك.» من ا حقٍّ أخىش ضاَعت؛ حياتها أن أخىش «نعم، قال: بداخله.
هذا أيًضا! فاتنٍة إنسانٍة من لها «يا قائًال: تمتم غامض، أمٍل إىل معني ٍق بتشوُّ أثناءه
باألسف أشعر بدأُت أنني األمر، اتضح بعدما أُقر، تأكيد! بكلِّ مؤسف أمر مؤسف، أمٌر
من صغريًا ولو مهربًا ثمة أن لو حقيقي. لكنَّه غريب أمر بجدارة. ذلك يف نجحنا أننا
يذرع وبدأ فجأًة، نهض الشمس.» وضوح واضٌح فاألمر مهرب. يوجد ال ولكن هذا.
مكان، كل ويف وهناك، هنا، نظراته ومسدًدا عميق، تفكرٍي يف مستغرًقا وذَهابًا َجيئًة الغرفَة
رآه. الذي الوحيد اليشءَ كان وجهي أن حينها، كنت مثلما اآلن، مقتنٌع أني مع باستثنائي،
يسبْحَن تعيسات سمكات ثالث أو سَمكتان بداخله حوٍض أمام ف توقَّ أن بعد سأل،
ماري اآلنسة عىل القبض أُلقَي إذا ريموند، سيد يا بشدة، سيُؤسفك «هل بداخله. بطءٍ يف

القتل؟» بتهمة ليفنوورث
بشدة.» ذلك سيحزنني ذلك؛ سيؤسفني «نعم، قلت:

بصفتي ذلك. فعل من بدَّ ال «لكن منه: املعتادة الحسم لنربة مريٍب غياٍب ظل يف قال،
مفر وال ليفنوورث، السيد قاتل املختصة السلطات إىل أُقدم أن ثقٌة يفَّ أُوِدَعت أمينًا، مسئوًال

ذلك.» أفعل أن من
قلبي. يف الكامن األمل إىل الغريب الشوَق ذلك هذا املميُز أسلوبه أثار جديٍد من

مشهوًرا وال ثريٍّا لست االعتبار. يف ذلك أضع أن حتًما بد ال ق! كمحقِّ ُسمعتي «ثم
جذَّابة، كونها مع ال، هذا. مثل نجاٌح يل يجلبه ما كل التغايضعن بوسعي يكون حتى ا جدٍّ
إمعانًا أكثَر أصبح هذا، يقول كان بينما حتى لكن األمام.» إىل األمور سري أدفع أن بد ال
بإرصار أمامه البائس الحوض لهذا الحالكة األعماق يف أسفل إىل يُحدِّق وظل التفكري، يف
يف يدور كان ماذا النظر. وتُبادله املاء من املذهلة السمكات هذه ترتفع أن معه توقعُت

ذهنه؟
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تعاَل ريموند، «سيد قال: تماًما. الحرية عنه ذهبَت وقد قصرية، مدٍة بعد استدار
رئيس عىل لعرضه حينها جاهًزا تقريري سيُصبح الثالثة. الساعة يف أخرى مرًة هنا إىل

تخذلني.» فال أوًال، عليك أعرضه أن أريد الرشطة.
بسؤاٍل املجازفة من نفيس أمنَع أن أستطع فلم أسلوبه، يف مكبوتًا كان يشءٌ ثَمة

أمرك؟» حسمت «هل فسألته: واحد.
«نعم.» غريبة: وبإيماءٍة غريبة، بنربٍة لكن أجاب،

عنها؟» تحدثَت التي القبض إلقاء عملية عىل ستُقِدم «وهل
الثالثة!» الساعة يف «تعاَل
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اخليوط جتميع

فيها. وما الحكاية كل هي هذه

املرحات» وندسور «زوجات مرسحية

عتبة عىل ينتظرني ووجدته جرايس. السيد باب عند حرضت املذكورة، الساعة تمام يف
الباب.

أنا الالحقة. املقابلة أثناء الحديث عن تمتنَع أن منك ألطلب قابلتك «لقد بجدية: قال
ِمزاجية حالٍة يف أنا أقوله. أو أفعله قد يشء أي من تُفاَجأ ال ستستمع. وأنت سأتكلم؛ الذي
إليك الحديث أوجه أن ببايل يخطر «وربما هكذا، يبُد لم لكنه واملزاح»، للفكاهة تدعوني
ذلك.» تذكَّر تتكلم: ال ذلك، كل من األهم تُباِل. فال ذلك، فعلُت إن اسمك. غرِي آخر باسم

ألعىل. برفٍق اقتادني املرتابة، املذهولَة نظرتي يواجه أن ينتظر أن دون ومن
األول، الدَّرج قمة عند غرفٍة أوَل فيها به ألتقَي أن معتاًدا كنت التي الغرفة كانت
أشار كثرية، تحذيرية إشارات وبعد السطح، غرفة أنها بدا ما إىل بذلك مروًرا أخذني لكنه
مظلمة، غرفًة كانت أوًال، بخري. يُبرش ال ومظهٍر استثنائية غرابة ذات غرفٍة بدخول إيلَّ
عىل خاويًة كانت ثانيًا، وقذرة. ا جدٍّ معتمة سقف فتحة من آٍت ضوءٌ ببساطة يُضيئها
نوبر الصَّ خشب من منضدة هي الغرفة يف الوحيدة األغراض كانت الخوف؛ يُثري نحٍو
بعدة محاطة كانت وأخريًا، طرفيها. من طرف كل عند متواجَهني ظهر، بمسند وكرسيَّني
الشكل، دائريَة كانت وألنها أعالها، يف ومخيفة ملطَّخة تهوية فتحات ذات مغلقة أبواب
والحالة كئيبًا، مكانًا كان إجماًال ُمحملقة. مومياوات من لصفٍّ جوفاء كعيوٍن تبدو كانت
جاثًما يقبع ومخيًفا خارًقا شيئًا وكأنَّ أشعر جعَلتْني حينذاك عليها كنت التي الذهنية
أشعة أن أتخيَّل أن والكآبة، بالربد شاعر هناك جالٌس وأنا بإمكاني، يكن فلم األجواء. يف
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يف ماثلٌة والسعادة والجمال، الحياة، مظاهَر أن وال الخارج، يف ساطعًة كانت الشمس
األسفل. يف الشوارع

نفسه، اليشء ألفعل إيلَّ ويشري مقعٍد عىل يجلس وهو جرايس، السيد لهيئة كان ربما
وكئيب. غامٍض بشكٍل متوقًعا كان الذي الغريب، اإلحساس بهذا صلٌة

موحٌش فاملكان بالغرفة. تهتمَّ «ال أسمعه: أَكد لم أني لدرجة مكتومٍة بنربٍة قال،
من ليس تشغلنا التي كتلك أموٌر تَشغلهم الذين األشخاص لكن ذلك؛ أعرف ومخيف،
أن يريدون ال كانوا إذا مشاوراتهم، فيها يعقدون التي األماكن يف قوا يُدقِّ أن املفرتض
بينما تحذيرية، إشارٍة يف إصبعه وهزَّ سميث»، يفعلونه. عما كثريًا بأِرسه العالم يعرف
السيد قاتل عىل ُعثر لقد يل؛ واملكافأة املهمة؛ أنجزُت «لقد اختالًفا، أكثَر نربًة صوتُه اتخذ
مال هو؟» َمن تعرف أن تريد هل االحتجاز. قيد سيُصبح ساعتنَي غضون ويف ليفنوورث،

حماسًة. يشعُّ وهيئته صوته يف يشء وكل األمام إىل
كبرٍي تغيرٍي أيُّ حدث هل للنور؟ جديٍد أي ظهر هل شديد. ذهول يف فيه حدقت
أعرفه بما يُعِلمني أن منه الغرُض يكون أن يمكن ال التمهيد هذا فكلُّ استنتاجاته؟ يف

… لكن بالفعل،
طويلة، مطاردة «كانت ومعربة. خافتة، بضحكٍة برأيس الدائرة االفرتاضات قاطع
نساء لكن أيًضا، امرأة فيها شاركت دة؛ معقَّ «حادثة صوته: رافًعا أضاف ثم لك»، أؤكد
قاتل واكتُِشف الدرب؛ عىل وهو جرايس إبينيزر عينَي يُغمضوا أن يعجزن كلهن العالم
تشيسرت.» هانا «وقاتل الحماسة، من يُجلجل صوته أصبح هنا و…»، ليفنوورث السيد

تعرف تكن «لم حركة؛ أو كلمة مني صَدر قد يكن لم أنه مع «صمتًا!» قائًال: تابع
بحياتها، أُودي أخرى بطريقة ولكن للكلمة، الحريفِّ باملعنى ليس حسنًا، ُقتلت. هانا أن
الُقصاصة هذه عىل ُعِثر هنا! انظر هذا؟ أعرف كيف املسن. الرجَل قتَلت التي اليد بنفس
ُفحصت أبيض؛ مسحوٍق من جزيئاٌت بها ملتصًقا كان غرفتها؛ أرضية عىل الورق من
وإن بنفسها، تناوَلته الفتاة إن تقول لكنك سم. أنها وتبنيَّ املاضية الليلَة الجزيئات تلك
الذي َمن لكن انتحاًرا؛ ذلك وكان بنفسها، تناولته َمن هي محق، أنت انتحاًرا. كان هذا
األسباب كل لديه الذي الشخص هو عجبًا، نفسها؟ قتل إىل األمر بها وصل حتى أرهبها
سيدي، يا حسنًا، الدليل؟ أين تقول: لكنك بالطبع. شهادتها، يخىش أن إىل تدعوه التي
بعينه طرف عىل بأكملها الجريمة مسئولية فيه تُلقي وراءها، اعرتاًفا تركت الفتاة هذه
كان أوًال: حقائق؛ ثالث من معروف وهذا ًرا، مزوَّ كان االعرتاف هذا بريء؛ أنه يُعتَقد
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االعرتاف كان التي الورقة عىل تحصَل أن فيه كانت الذي املكان يف الفتاة عىل يستعيص
كانت بينما مقروء، وغري رديء بخطٍّ مكتوبًة كانت فيها الكلمات أن ثانيًا: عليها؛ مكتوبًا
منذ رعايتها تحت ظلت التي السيدة لها علََّمته ما بفضل بإجادة، الكتابَة تعلَّمت قد هانا
روتها التي القصة مع تتفق ال االعرتاف يف ورَدت التي القصة أن ثالثًا: الجريمة؛ وقوع
يف بريء طرف عىل التهمة يُلقي مزور اعرتاف عىل ُعثر أنه حقيقة واآلن نفُسها. الفتاة
أنه وهي ُهنا، ذُكرت حقيقٍة جانب إىل سم، بجرعة ُقتلت التي الجاهلة، الفتاة هذه ُعهدة
واضحٍة دراية عىل ما شخٍص من — الفتاة ت تلقَّ نفسها فيه قتََلت الذي اليوم صبيحة يف
عىل ليحتوَي يكفي بما سميٍك ظرٍف يف كبري بحجٍم خطابًا — ليفنوورث عائلة بأعراف
ليفنوورث السيد قاتل أن لعقيل يؤكد ما وهو عليه، ُعثر عندما كان كما مطويٍّا، االعرتاف
الفتاة تستخدمه أن ذلك من قاصًدا الفتاة، إىل املزعوم االعرتاَف وذلك املسحوق هذا أرسل
نفسها إهالك وبغرِض الصحيح، املسار عن الشك إبعاد بغرض وذلك بالضبط؛ فعَلت كما

بشهاداتهم.» يُْدلون ال املوتى تعرف، كما ألنه، وذلك نفِسه؛ الوقت يف
أكثر ثقًال يزداد الهواء أن بدا ملاذا أعالنا. القذرة السقف فتحة إىل ونظر توقَف
إذن، صدمني، فلماذا قبل؛ من هذا كل عَرفت مفهوم؟ غرِي ذعر يف ارتعدت ملاذا فأكثر؟

جديد؟ خربٌ وكأنه
الشهرة ستَهبني التي املعلومة هي تلك الرس؛ هو ذلك آه، تسأل. إنك هو؟ َمن «لكن
صوته مخفًضا هذا قال به»؛ أخربك أن أمانع ال يكن، لم أم ا رسٍّ أكان سواءٌ لكن، والثروة.
يُثريني لنفيس؛ به أحتفظ أن أستطيع ال أنني «الحقيقة أخرى. مرة رفعه ما رسعان ثم
َمن انتظر، لكن … ليفنوورث السيد قاتل إن صغريي، يا سميث، جيبي. يف جديد كدوالر
امرأة! عليه؟ رءوَسهم الناس ويهزُّ الصحف تشري َمن إىل الفاعل؟ إنه العالم يقول الذي ذا
وجميلة، شابة، امرأة؛ الفاعل إن ة؛ محقَّ الصحف ها! ها، ها، ساحرة! جميلة، شابة، امرأة
القضية. هذه يف سيدة من أكثُر ثَمة السؤال. هو هذا أها، أيهما؟ لكن أيًضا. وساحرة
ُهراء! الجريمة: هذه يف الجاني الطرف هي أنها عالنية يطرح من سمعت هانا موت منذ
ثانية. مرة هراء! وصيته: يف بإنصاٍف ها عمُّ يُعاملها لم التي األخ ابنة أنها آخرون يهتف
القضية هذه عن تعرف ليفنوورث إلينور كانت مربٍر. دون من ذلك يقولون ال الناس لكن
ال كنت إذا اليوم. مؤكد خطٍر مواجهِة يف واقفٌة إلينور أن ذلك، من واألسوأ بدا. مما أكثَر

ضدها. املحققني لدى ما لك أعرض أن يل فاسمح تظن،
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بشحم متسًخا الجريمة مرسح يف عليه ُعثر اسمها، عليه منديًال، أن حقيقة ثمة أوًال:
التي ساعة والعرشين األربع خالل دخلته أنها قاطًعا إنكاًرا أنكَرت مكاٌن وهو املسدس؛

الجثة. اكتشاَف سبقت
الظرفية، األدلة من الجزء بهذا مواجهتها عند فزعها بإظهار تكتِف لم أنها حقيقة ثانيًا:
االستجواب، مسار لتُضلِّل أخرى، أوقات ويف الوقت هذا يف قاطعًة، إرادًة أبدت بل
األسئلة جميع عىل الرد عن تماًما وتمتنَع األسئلة بعض عن مبارشٍة إجابة من وتتهرَب

األخرى.
الجريمة. بهذه واضحة عالقٌة له بعينه خطاٍب من التخلَص حاولت أنها ثالثًا:

معها. شوهد املكتبة باب ِمفتاح أن رابًعا:
منه تتخلَّص أن نفُسها السيدُة حاوَلت الذي الخطاب بقايا أن حقيقة مع هذا، كل
أخَوي ابنتَي إلحدى الذع اتهاٍم عىل يحتوي أنه وُوجد االستجواب، بعد ساعٍة غضون يف
مجهول، شخص أخرى، بعبارٍة أو «إكس»، عليه سنُطلق رجٌل هه وجَّ ليفنوورث، السيد
ا رسٍّ ثمة أنَّ حقيقِة عن التحرياُت كشَفت أن بعد سيما ال أمامك، غامضًة القضية يجعل
بصفة العالُم يجهله زواٍج، مراسم أن يف يتمثَّل الرس وهذا ليفنوورث. عائلة تاريُخ يُخفيه
عليها يُطلق صغريٍة بلدٍة يف عاٍم منذ ُعقدت قد خاصة، بصفٍة ليفنوورث والسيد عامة،
أخرى، بعبارٍة نفسه. «إكس» الرجل وهذا ليفنوورث ماري اآلنسة طرفاها كان «ف…»
إىل جزئيٍّا، منه إلينور اآلنسة تخلََّصت الذي الخطاب يف اشتكى، الذي املجهول الرجل إن
هو الحقيقة يف كان أَخَويه؛ ابنتَْي إحدى من اها تلقَّ التي املعاملة من ليفنوورث السيد
منتَحل، اسٍم تحت نفَسه، الرجل ذلك فإن ذلك، عىل وعالوة تلك. األخ البنة الرسيَّ الزوَج
إلينور. اآلنسة مقابلَة وطلب الجريمة وقوع ليلَة ليفنوورث السيد منزل إىل زيارٍة يف جاء
إذا هالكٌة ليفنوورث إلينور أن ضدها، الدالئل هذه كل مع ترى، أن بإمكانك واآلن
واملفتاح، والخطاب، املنديل، أي: ضدها، تشهد التي األدوات تلك أن أوًال إثبات، تعذَّر
كان آخَر شخًصا أن وثانيًا، ليَديْها؛ وصولها قبل الجريمة، وقوع بعد أخرى أياٍد تناقَلتْها

الحني. ذلك يف ليفنوورث السيد موت يف للرغبة منها أقوى مربٌر لديه
بعض يف التقليب بعد الفرضيَّتنَي. هاتنَي ِكلتا وضعُت َمن أنا صغريي، يا سميث،
املجرم أن استنتاج إىل أخريًا لُت توصَّ للتفاؤل، تدعو ال خيوٍط وتتبُِّع القديمة، األرسار
جميلة أخرى، امرأة وإنما ضدها، كالقرائن الغامضة ليفنوورث، إلينور هو ليس الحقيقي
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هي الجذابة، ماري عمها، ابنة أن القول خالصة تماًما. بقدرها لالهتمام ومثريٌة مثلها،
أيًضا.» تشيسرت هانا بمساعدة ليفنوورث، السيد قتَلت التي

أنني لدرجة لهذا، بهما د مهَّ وهيئٍة انتصاٍر وبمظهر كبرية، بقوٍة الكالَم هذا نطق
الحركة أن ويبدو سيقوله. كان ما أعرف أكن لم وكأني وفزعُت مدهوًشا، كنت للحظٍة
بَدت مكبوتة. بصيحٍة أشبُه يشءٌ حويل األجواء يف كان صًدى. أحدثَت مني صدَرْت التي
بنصف الخيال، هذا هوجة يف ، التفتُّ وعندما وخوًفا. ذعًرا س تتنفَّ وكأنها كلها الغرفة
تحدق الكئيبة التهوية لفتحات الجوفاء العيون سوى شيئًا أجد لم حويل، ألنظر جسدي

يفَّ.
بمراقبِة الجميع انشغل ذلك. أستغرب ال مندهش! «أنت حديثه: جرايس السيد أكمل
رأسك!» تهزُّ الحقيقي. املجرم أجد أين أعرف وحدي وأنا ليفنوورث؛ إلينور تحرُّكات
بعد ُخِدع جرايس إبينيزر ها! ها، ُخِدعت. أنني تظن ُقني! تُصدِّ «ال آخر.) خيال (هذا
إال تثق تكن لم كانت التي ليفنوورث، اآلنسة سوء بنفس أنت الشاق! العمل من شهٍر
من عثرُت إذا مجزية مكافأًة الرجال، كل دون من عيلَّ، عَرَضت إنها حتى ذكائي يف قليًال
أفنِّدها. أن مني وتنتظر شكوُكك، لديك هناك؛ أو هنا يكن لم لكنه عمها! قاتل عىل أجلها
اكتشاٍف إىل توصلُت التحقيق يوم صباح يف أنني أوًال اعلم ذلك. من أسهل يشء ال حسنًا،
قلُت، أن سبق كما التُِقط، الذي املنديل إن أي: ت، السجالَّ يف عليهما يُعثَر لن اكتشاَفني أو
رائحُة املسدس، من الشحم بقع عن النظر بغضِّ عليه كان ليفنوورث، السيد مكتبة يف
ووجدته العطر، ذلك عن وبحثُت السيدتني، ترسيحة إىل فذهبت فيه. عالقة واضحٌة عطٍر
اللذين الثوبني جيوب يف التفتيش إىل دفعني هذا إلينور. غرفة يف وليس ماري، غرفة يف
يُفرتض منديًال، وجدت إلينور ثوب جيب يف السابقة. الليلة يف ترتديهما السيدتان كانت
أَر ولم يشء، أي يوجد يكن لم ماري، جيب يف لكن الوقت. ذلك يف تحمله كانت الذي أنه
أنها كان، هذا من إليه لت توصَّ الذي االستنتاج نومها. عند سقط وكأنه غرفتها يف شيئًا
أبَلَغتها حقيقة أكَدته استنتاٌج وهو عمها، غرفة إىل املنديل أخذت قد إلينور، وليست هي،
املالبس سلة أحَرضت عندما إلينور غرفة يف كانت ماري أن الخادمات، من واحدٌة ا رسٍّ يل

املنديل. هذا عاِليَها وكان النظيفة
عمليَة أجريُت كهذه، أموٍر يف أخطأنا إن علينا تقع التي باملسئولية مني علًما لكن
سكنُي املنضدة عىل كان شديد. فضوٍل عىل يبعث شيئًا وصادفت املكتبة، يف أخرى بحٍث
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جزآن الكريس، إىل تكون ما أقرب نقطٍة عند منها، أسفل األرض عىل ومتناثر صغري، جيٍب
املنضدة؛ ِرجل من قريب وقٍت منذ اجتُزَّت الخشب من غر الصِّ متناهيِة أجزاء ثالثة أو
يف يده كانت والذي هناك، يجلس كان عصبيٍة حالٍة يف ما شخًصا أن يوحي كان ذلك كل
أراك وعي. دون من املنضدَة تربي وأخذَت بالسكني أمسَكت قد الذات نسيان من لحظٍة
يف إحداهما كانت اللتنَِي السيدتنَي، أيُّ هو السؤال يكون عندما لكن بسيط؛ أمٌر تقول
معينة بقعة يف كانت ترصفاتها، يف ومنفعلة مضطربة واألخرى ومتماسكة، هادئة حالٍة
ألحٍد يمكن ال أهميتها. يف مميتة شبَه تصبح البسيطة األموَر تلك فإن معني، وقت ويف
منضدة يف الحفر تلك صنَعت ناعمة يٍد أي يخصُّ فيما يرتدَّد أن ساعًة السيدتنَي مع كان

ليفنوورث. السيد
بارتكاب ها عمِّ ابنة تتهُم وبوضوٍح مبارشة غرِي بطريقٍة إلينور سمعُت ننتِه. لم لكننا
لها قريبًة تتهَم أن عليها يستحيُل ليفنوورث إلينور مثل سيدًة أن ثبُت واآلن الفعلة. هذه
أنها بد ال أوًال: حد. أقىص إىل ووجيهٌة قاطعٌة مربراٌت لديها يكون أن دون من بجريمٍة
كان ها عمِّ موت غري يشء ال أن حتى شديٍد مأزٍق يف كانَت عمها ابنة أن من واثقًة كانَت
تُريح أن يف ترتدَّد لن أنها طبيعتها من كان ها عمِّ ابنة أن ثانيًا: منه؛ يُخلِّصها أن يمكن
دليٌل حيازتها يف يكون أن وأخريًا: استماتًة؛ الوسائل بأكثر منه ميئوٍس مأزٍق من نفسها
عن حقيقيٍّا كان ذلك كلُّ سميث، قاطعة. بدرجة شكوكها يُثبت فهذا عمها؛ ابنة ضد ظريفٌّ
وحبِّها تطلُّعها، عىل وافرٌة أدلٌة لديها فكان ها، عمِّ ابنة شخصية عن أما ليفنوورث. إلينور
البداية، يف افرتضنا كما إلينور، وليس ليفنوورث، ماري كانت إذ وخداعها؛ وتقلُّبها للمال،
املوقف أيًضا تعلم كانت إليه. أُشري أن سبق الذي الرسي الزواج عقد عىل عت وقَّ َمن هي
باسمها يستبدل بأن ليفنوورث السيد أطلقه الذي التهديَد لنتذكَّر فيه، كانت الذي الحرج
الذي اإلرصار وكذلك «إكس»، الرجل بهذا تزوَجت أنها حالة يف وصيته يف ها عمِّ ابنة اسم
تُثبت التي بالشهادة يتعلَّق فيما بينما املستقبلية؛ ثروتها يف بآمالها ماري به تعلََّقت
يف املفتاح عىل العثور قبل أنه تذكَّر بها، أْدَلت إلينور أن يُفرتض والتي عليها التهمة
ماري غرفة ِمدفأة وأن عمها؛ ابنة غرفة يف الوقت بعَض أمَضْت قد كانت إلينور، حيازة
لديك يكون وهكذا نصفه، احرتق قد كان الذي الخطاب بقايا عىل فيها ُعثر التي هي
عىل القبض إلقاء إىل سيؤدِّي اآلن من ساعٍة غضون يف الذي للتقرير الرئيسية الخطوط

نعمتها.» وويلِّ ها عمِّ قاتلَة بصفتها ليفنوورث ماري
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أن باإلمكان كان فرعون، أياَم مرص عىل خيَّم الذي بالظالم أشبُه صمٌت، ذلك أعقب
أدري، ال حيث من رجٌل واندفع ومريعة، عظيمٌة صيحٌة الغرفة يف دوَّت ثم يُستَْشَعر؛

صارًخا: جرايس السيد قدَمي عند وسقط فدفعتُه
السيد قاتل أنا أمه. بطن يف الجنني براءَة بريئٌة ليفنوورث ماري افرتاء! افرتاء! «هذا

أنا!» أنا! أنا! ليفنوورث.
هارويل. ترومان هو هذا كان
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للقديسني. الغواية فيه الذي الذهب
وجوليت» «روميو مرسحية

كذلك. تجعلنا مخاوفنا فإن خونة، أفعالنا منا تجعل ال عندما
جربا] إبراهيم جربا [ترجمة «مكبث» مرسحية

املحقق. وجه عىل َرست كالتي رجٍل وجه عىل مخيفًة انتصاٍر نظرَة مطلًقا أَر لم
الرسور غاية يف أنا ُكليًة. فيه مرغوب غريَ ليس لكنه ع، متوقَّ غري هذا «حسنًا، قال:
سيد يا قف، أقتنع. أن قبل أكثَر تفاصيَل إىل أستمع أن بد ال لكن بريئة؛ ماري اآلنسة أن
كلها األمور تبدو كيف ليفنوورث، السيد قتل َمن أنت كنَت إن كالمك. ح ووضِّ هارويل،

عداك؟» فيما الجميع حالة يف سوداويًة
كان قدَميْه، عند يتلوَّى كان الذي للجسد املضطربتنَي املتقدتنَي العيننَي تلك يف لكن
محاوالٍت يبذل رأيته إن ما التوضيح. من وقليل الجنون، حدِّ إىل يصالن وألٌم توتٌر ثمة

منه. اقرتبت حتى ليتحدث، مجديٍة غريَ
إيلَّ.» «استِنْد قدميه: عىل لينهض أرفعه وأنا قلُت،

قال آيسة. روٍح بنظرِة ناحيتي األبد، إىل الكبت قناع من تخلَّص الذي وجهه، استدار
ذلك!» امنع … التقرير سريسلون … ماري … أنقذها أنقذ! «أنقذ! الهثة: بأنفاس

النساء، رشَف ر ويوقِّ بالرب يؤمن رجٌل هنا يوجد كان إن «نعم، آخر: صوٌت قاطعه
يف ولكن دوًما، كحاله وقوًرا كالفرينج، هنري وتقدَّم التقرير.» ذلك إرسال فليُوِقف

يميننا. عىل مفتوٍح باٍب من بيننا مندفًعا عارم، اضطراٍب
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كانت قفزًة وقفز ورصخ، خوًفا، أذرعنا بني الذي الرجل ارتعد وجهه، مرأى عند لكن
جرايس. السيد تدخُل لوال ظهره، عىل العمالق، بجسده كالفرينج، السيد ستقلب

املصابتان قدماه هي أين — واحدة بيٍد السكرتري وُموقًفا «انتظر!»؛ صاح:
أمام رفَعه مستنًدا حينها وأخرج جيبه يف األخرى اليد وضع — اآلن؟! بالروماتيزم
مستديًرا كالَمه، تابَع وأنت»، عليك. ن َهوِّ بَعُد، يُرسل لم «التقرير وقال: كالفرينج. السيد

«… وإال «اصمت، هارويل، ترومان ناحية
«اتركني! بشدة: ورصخ قبضته. من انفلت الذي الرجل ِقبَل من جملته قوطعت
عىل ُ يتجرَّأ ليفنوورث، ماري أجل من فعلته ما كل مقابل الذي، هذا من أثأر اتركني
املرتجف جسده وتيبَّس ف، توقَّ اللحظة هذه عند ولكن «… اتركني زوجته! يدعَوها أن
خلف يُحدِّق وهو قال، َخصمه. حلق إىل واملمتدتان املقبوضتان يداه وتراجَعت متحجًرا،
الباب! عند تقف السلم! تصعد بها! أشعر أسمعها! هي! إنها «أنصتوا! كالفرينج: السيد
الباب، وانفتح جملتَه، ويأًسا، ُحرقًة تعكس ومرتجفٌة، خافتٌة تنهيدٌة أنهت ثم «… إنها

أمامنا! ليفنوورث ماري ووقَفت
ثابت، ذعٍر يف ثائًرا هزيًال، شاحبًا، وجهها، ترى أن الولدان. لها يَشيب لحظًة كانت
لم املروع! املشهد هذا يف الحقيقي للبطل تامٍّ بتجاهٍل كالفرينج، هنري ناحيَة يستدير

ذلك. يحتمل أن ترومان يستطع
واحدة، نظرًة نحوي تنظر لم باردة؛ باردة، إنها إليها! انظر أها، «أها، قائًال: صاح

أنا!» رقبتي حول ألربطه رقبتها عىل من املشنقة حبل حَللُت أني مع
سقط الغيور، غضبه فورة يف ِجماَحه سيكبح كان الذي الرجل قبضة من ومتحرًِّرا
إيلَّ، تنظرين «سوف صاح: مضطربتنَي. بيَدين بثوبها متشبثًا ماري، أمام ركبتَيْه عىل
لم خطر! يف إنِك قالوا ماري، مقابل. دون من وروحي نفيس أخرس لن تسمعينني! سوف
… العواقب أعرف أني رغم نعم، … بالحقيقة نطقُت ولهذا الفكرة؛ تلك ل أتحمَّ أن أستطع
أضمَن أن سوى أقصد لم أنني أقسم عندما قينني، تُصدِّ إنِك تقويل أن اآلن أريده ما وكل
ذلك وأن هذا؛ إىل ستصل األمور أن قطُّ أتخيل ولم إليها؛ توَّاقًة كنِت طاملا التي الثروة لِك

«… أن مقابل يف بحبِك أفوز أن وتمنَّيُْت أحببتُِك، ألنني كان
كالفرينج هنري عىل مثبتتنَي عيناها كانت تسمعه. أنها يبُد ولم تراه، أنها يبُد لم لكن

سواه. فيها يؤثِّر أن أحٌد يستطع ولم مروع، استفهاٌم أغوارهما ويف
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ولو برأسِك تلتفتي ولن لديِك، إحساس ال تسمعينني! «ال املسكني: البائس رصخ
الجحيم!» أعماق من ناديتُِك

وكأنها كتفيه عىل أسفل إىل يديها دافعًة مباالة. أيَّ تلَق لم الرصخة هذه حتى لكن
مرتجفة: بيٍد زوجها إىل تشري وهي صاَحت، تتقدم. أن حاولت طريقها، من عقبًة تزيل
الوقت هذا يف ليُواجهني هنا إىل به يؤتى حتى فعله الذي ما هنا؟ الرجل هذا «ملاذا

الشنيع؟»
عمها.» قاتل لتُقابل هنا إىل تأتَي أن «أخربتها أذني: يف جرايس السيد همس

أن من نفُسه كالفرينج السيد يتمكن أن وقبل عليها، الرد من أتمكن أن قبل لكن
قدميه. عىل واقًفا هبَّ قد أمامها املجرم البائس كان واحدة، بكلمة يُغمغم

يظنان كما واملحرتَمني النبيَلني السيَدين، هذَين ألن إذن. أنا سأخربِك تعرفني؟ «أال
جريمَة البيضاء بيدك ارتكبِت واإلحساس، الجمال صاحبَة أنِت، أنِك يعتقدان بنفسيهما،
«الصديق إيلَّ، ومشريًا ملتفتًا الرجل»، هذا نعم، نعم، والثروة. الحرية وهبَتِْك التي القتل
أسبغها نظرة كل يف الذي هو لكنه شك، بال ظننِت كما واملحرتم اللطيف تظاهر، مثلما
يلفُّ كان املريعة، األسابيع األربعة هذه أثناء سمعِك عىل بها نطق كلمة كل ومع عليِك،
بجانبِك يقف كان رجًال هناك أن ويجهل عمك، قتلِت التي أنِك منه ظنٍّا رقبتِك؛ حول حبًال
البيضاء اليُد تلك ارتفعت إذا طريقِك من العالم نصف يمحَو ألن استعداٍد عىل وكان

«… أنني لدرجة لتأمَره. نفُسها
تسمعه! أن اآلن بإمكانها تراه، أن اآلن بإمكانها أخريًا! «أنت؟»

ألم «نعم، الوراء: إىل برسعة تراجعت بينما أخرى مرة بثوبها يتشبث وهو قال،
بأي مستنجدًة عاليًا ترصخني كنِت ِك، عمُّ طرَدِك عندما املفزعة الساعة تلك يف ذلك؟ تعريف

«… تعريف ألم أحد،
وقالت تفعل!» «ال الوصف: تفوق فزٍع بنظرة عنه لتبتعد تندفع وهي رصخْت،
تطلب منكوبة سيدة من غضب رصخة أتعني إلهي! يا ذلك! تقل «ال الهثة: بأنفاس
شخص «أي وتأوهت: فزع، يف ابتعَدت ثم بقاتل؟» تستغيث أن والتعاطف املساعدة فيها
يف كنُت ألنني نظًرا ورأى، تجرَّأ … الرجل! هذا مثل — رجًال أن سينىس اآلن إيلَّ سينظر
فيه!» كنت مما أسرتيح حتى يل صديق أفضل يُقتَل بأن سأقبل كنت أنني قاتلة، حرية
عقاب من له يا الحماقة! عىل معاقبة من لها يا إلهي، «يا تمتمت: حدود. بال ذعرها كان

َلْعنتي!» دائًما كان الذي املال حب عىل
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ومال جانبها، إىل فَهبَّ ذلك، من أكثَر نفسه يمنع أن كالفرينج هنري بإمكان يُعد لم
ذلك؟ من أعظَم إثم أي من بريئة أنت هل ماري؟ يا حماقة، سوى األمر يكن «ألم إليها.
يف جامحة رغبٍة سوى يشء أي نفسِك يف يكن ألم الجريمة؟ يف االشرتاُك بينكما يربط أال
ابنَة تظلمي وأن قلبي تكرسي أن حساب عىل حتى عمِك، وصية يف مكانِك عىل الحفاظ
رأسها، عىل يده واضًعا ذلك قال أخربيني!» املسألة؟ هذه يف بريئة أنت هل الرشيفة؟ عمِك
صدره إىل ضمها بكلمة، ينبس أن دون ثم عينيها؛ يف وحدق الوراء إىل بطءٍ يف ودفعها

حوله. هدوءٍ يف ونظر
بريئة!» «إنها قال:

املجرم ذلك باستثناء بالغرفة، من جميع شعر خانقة. كثيفة سحابٌة حينئٍذ انجَلت
همسْت، تألَّقت. ماري مالمح حتى مفاجئة. أمل بدفعة أمامنا، يرتعد كان الذي البائس
الرجل هو أهذا إلهي! «يا وجهه: إىل أفضل نحٍو عىل لتنظر ذراعيه بني من تنسحب وهي
رعدة؟ فيه يَبث ليفنوورث ماري اسم أصبح حتى وعذبتُه، وجرحتُه، به، تالعبُت الذي
أنني تُعلن هل هنري، وأنكره؟ عنه ألتخىل فقط نزوٍة، يف منه تزوجت الذي الرجل هذا أهو
وجسدي أمامنا، الواقف البائس ذلك وثرثرِة أنني، كل ومع وسمعتَه؛ رأيتَه ما كل مع بريئة
وعقلك قلبك يف َعِلق الذي الخطاَب تتذكر أنك ومع الفزع؛ عليه ويبدو خوًفا يرتعش الذي
خطٍر يف ألني عني؛ تبتعد أن فيه ورجوتك القتل، جريمة بعد الصباح يف لك كتبتُه والذي
الهالك؟ إىل بي سيُودي كان أخفيه ا رسٍّ لديَّ بأن للعالم أُْعِطَي تلميح أبسط إن حتى ُمهِلك

والعالم؟» الرب أمام ذلك وستُعلن ذلك تفعل أن وبإمكانك بريئة أنني تعلن هل
«أُعلنه.» قال:

يفتح وهو قالت، قبل. من عليه ظهرت أن يسبق لم استنارٌة وجهها عىل ببطءٍ ظهَرت
أسامَح أن أستطيع ال ألني النبيل؛ القلب لهذا إساءتي عىل الرب فليسامحني «إذن شفتَيه:
أُريَك أن يل اسمح الكريمة، ثقتك عىل أخرى أمارة أي أقبل أن قبل انتظر! أبًدا! نفيس
مستديرًة صاحت، ثم قلبك.» اختارها التي املرأة من األسوأ الجانب ستعرف حقيقتي.
(كما بثروتي الولع يكون ما بأشدِّ عندما، األيام، تلك يف ريموند، «سيد األوىل: للمرة ناحيتي
ما بكل وأخربَك أتحدث أن عىل تحثني أن حاولَت الرجل)، هذا تلميحاِت أصدق ال أنا ترى
القضية أن عَرفت األنانية. مخاويف بسبب أفعل لم املشينة، الفعلة هذه بخصوص أعرفه
وكانت الجانية، أني صدَقت نفسها إلينور بذلك. أخربتني قد إلينور صالحي. يف تكن لم
املرسل الظرف من أوًال، عَرفت أسبابها. لديها كان أتحملها. أن عيلَّ كان رضبة أقوى تلك
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منخرًطا كان أنه املكتبة، منضدة عىل الهامدة عمي جثة أسفَل عليه عثرت قد كانت الذي
حقوقي ينقل أن شأنه من كان وصيته يف تغيريًا ليُجرَي محاميه استدعاء يف وفاته لحظَة
السابقة؛ الليلة غرفته إىل بالفعل نزلُت قد كنت لألمر، إنكاري من الرغم عىل أنه ثانيًا: لها؛
لكن مروري. أثناء يُخشخش حفيًفا يُصدر وثوبي يُفتح غرفتي باب سمَعت قد كانت إذ
عن النظر برصف قاطٌع إدانة دليُل أنه الجميع شعر الذي املفتاح يشء؛ كل يكن لم ذلك
السيد كتبه الذي والخطاب غرفتي؛ أرضية من أخذَتْه قد كانت فيه، عليه ُعِثر الذي املكان
سلة من آخذه رأَتْني قد كانَْت الذي واملنديل مدفأتي؛ يف عليه ُعِثر عمي إىل كالفرينج
كل أُفرسِّ أن بإمكاني يكن لم املسدس. بشحم متسًخا التحقيق يف ُقدِّم النظيفة، املالبس
أتحرك أن بإمكاني يكن فلم . قدَميَّ حول خيوُطها دت تعقَّ قد شبكًة وكأنَّ بدا األدلة. هذه
أن يف فشلت قد كنت إذا لكن بريئة؛ أني أعرف كنت جديدة. شبكٍة يف أتعثر أن دون من
أن مرة ذات مني ُطلب إذا الناس، عامة إقناع إىل أتطلَّع أن يل فكيف بهذا، عمي ابنة أقنع
الواضحة الدوافع كلُّ لديها كان التي إلينور، كانت إذا أنه ذلك، من األسوأ لكن ذلك. أفعل
أدلٍة بضعة بسبب شبهة موضع يف ُوِضعت قد لعمنا، العمر طول تتمنَّى تجعلها التي
الوريثة أنا، ضدي األدلُة تلك تنقلب أن من أخاف أالَّ يل سيضمن الذي فما ضدها، ظرفية
األكرب املستفيد عن سأل حني االستجواب، يف وأسلوبُه املحلف نربة أظهرت لقد الرشعية؟!
فطرتها تتبع التي إلينور، أطبَقت حينما ولذلك، تام. بوضوٍح األمَر عمي، وصية من
يل يجلَب أن حديثها شأن من كان الذي الوقت يف الحديث عن وامتنَعت شفتَيْها الكريمة،
ارتكاب عىل قادرًة اعتربَتني قد أنها بفكرة لنفيس ذلك مربرًة ذلك، تفعل تركتُها الخراب،
يتربهَن أن املرجح من أنه رأيُت عندما أتراجع ولم العواقب. تتحمل أن بد ال ولهذا الجريمة؛
والخطر والقلق، الفضيحة، من الخوف مروع. أثر ذاَت ستكون الظرفية األدلة هذه أن
كان واحدة. مرة إال أتردَّد لم . شفتيَّ أُطِبق جعلني يستتبعه أن االعرتاف شأن من الذي
ضدها، القرائن رغم إلينور برباءة مؤمنًا كنت أنك رأيُت بيننا، مقابلٍة آخر يف عندما، ذلك
رحمتك. تحت بنفيس ألقيُت إذا برباءتي التصديق عىل حملك يمكن ربما أنه ببايل وخطر
يف حياتي ستكون كيف أدركت أنني يبدو البرص ملح ويف كالفرينج؛ السيد جاء عندئٍذ لكن
املعاكس االتجاه يف بعيًدا مضيُت لرغبتي، الخضوع من وبدًال بالشك، موصومًة املستقبل
تماًما. الخطر يزول حتى أخرى مرًة مني اقرتب إن زواجنا بإنكار كالفرينج السيد وهدَّدت
القلق من منَهَكني وعقل بقلٍب جاء، عندما به ترحيبي كان هذا أن سيخربك نعم،
من يكن لم فيه كنت الذي الخطر بأن واحدة طمأنٍة كلمة أجل من بابي إىل طويلة، ملدٍة
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فيه لحظٍة كلُّ كانت الصمت من عاٍم بعد إياه منحتها التي التحية هي تلك كانت صنيعي.
إن أوه، … وأنت صوته؛ نربة يف وأسمعه عينَيْه؛ يف ذلك أرى سامحني؛ لكنه له. عذاٍب بمثابة
مخاويف جراء تُقاسيه إلينور جعلُت ما تنىس أن القادمة الطويلة السنوات يف بإمكانك كان
الجميل األمل بعض وبفضل أمامك، املاثلة لها إساءتي ظل يف بوسعك، كان إذا األنانية؛
ال فالتعذيب … الرجل بهذا يتعلق فيما أما فافعل. قليًال، قسوة أقلَّ بطريقٍة يفَّ تفكر أن
كنُت إن ويعلْن فليتقدَّم … نفسها الغرفة يف معه هذا وقويف من عندي َ أسوأ يكون أن يمكن
إياه.» مبادلته عن فضًال بي، شَغفه إىل فطنت أني ليعتقد سببًا أعطيته كلمٍة أو بنظرٍة
الجنون؟ إىل دفَعتني التي هي المباالتِك أن تَرين أال تسألني! «ولَِم الهثة: بأنفاٍس قال
أعرف أن خطوتِها؛ خطوٍة كل يف بأفكاري أتتبََّعِك أن أجلِك، من أتألَّم أن أمامِك، أقف أن
أزمة وال تحطمها، قوة وال تصهرها؛ نار ال حديٍد من بروابط بِك التحَمت قد روحي أن
حتى وال منِك أجد وال نفسها، املائدة عىل ونجلس نفِسه، السقف تحت ننام أن تقطعها؛
أنِك عىل ا ُمرصٍّ كنُت جحيًما. حياتي جعل ما هذا كان تفهمني! أنِك يل تُْظِهر واحدة نظرة
ومقدار حايل، كان كيف تعريف أن يجب نار، من حفرٍة يف سأقفز كنت إذا تفهمي. أن يجب
كما ابتعدي اآلن. كلَّه األمر تدركني أنِت ذلك. فهمِت وأنِت لِك. أحمله كنُت الذي الحب
يمكنِك ال زوَجِك، تُسمينه الذي الضعيف الرجل إىل تشائني كما اهربي حياتي، عن تشائني
التي القوة كان الحب الحب، الحب، أن أبًدا تنيس لن هارويل؛ ترومان حب تنَيس أن أبًدا
عليِك فاض الذي الزناد أسحب أن إرادة ومنحتني الليلة، تلك ك عمِّ غرفة إىل ألنزل دفَعتْني
حتى الفائق يأسه يف ينهضعاليًا وهو حديثه، وتابع اليوم.» يديِك بني التي الثروة تلك بكل
حقيبتِك يف يرنُّ دوالر كل «نعم، بجانبه: قزًما املهيب بجسده نفسه كالفرينج هنري بدا
أن عىل تكربَّ الذي املتغطرس املتعجرف، الرأس هذا عىل يلمع بريق كل عني. سيحكي
ولكن ذلك؛ كل عىل ستحصلني الرتف؛ البذخ، املالبس، أذنيِك. يف باسمي سيرصخ يل، ينحنَي
األشياء!» تلك منَحتْك التي اليَد أبًدا تنَيس لن جاذبيتُه، وتخبَو بريقه الذهُب يفقد حتى

اللحظة ويف املنتظر، املحقق ذراَع تأبَّط وصفها، عن أعجز شيطانيٍة انتصاٍر بنظرة
املشاعر سيل تكظم وهي رأسها، ماري رفَعت عندما الغرفة؛ خارج سيُقتاد كان التالية

وقالت: صدرها، يف ُج يتأجَّ كان الذي
ضمريك. ليسرتيح الفكرة تلك أمنَحك أن حتى بإمكاني ليس هارويل، ترومان يا «ال،
أتحرَر أن بد ال ولهذا العذاب؛ أقبل أن بوسعي وليس العذاب. إال تجلب ال الفاحشة الثروة
الذي الزوج من يأتيها ما سوى شيئًا كالفرينج ماري تملك لن اليوم، هذا من الثروة. من
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متدليٍّا كان الذي األملاس انتزَعت أذنَيْها، إىل يَديْها رافعًة ثم وضاعة.» بكل طويًال ظلَمتْه
البائس. الرجل قدَمِي عند وطرحته منهما،

أن مطلًقا أتخيَّل أكن لم برصخٍة البعري. ظهر قصمت التي القشة هي هذه كانت
الصارخ الجنون رشر كان بينما ألعىل، ذراَعيْه رفع رجٍل، شفتَْي بني من تدوِّي أسمعها
ملجرد خيال! ملجرد الجحيم إىل بنفيس زَججُت قد «وأنا أنني: يف وقال وجهه. يف ج يتأجَّ

خيال!»

أكثر نجاح عىل ريموند، سيد يا تهانيك، لنسمع حياتي! يف عمل يوم أفضل هذا «حسنًا،
ق.» محقِّ مكتُب شهدها جريئة لعبة

تقصد؟ «ماذا قائًال: ِصحُت بالنرص. املبتهج جرايس السيد وجه إىل ذهوٍل يف نََظرُت
هذا؟» لكل خطَّطت هل

ما إىل تصري األموَر وأرى هنا، أقف أن يُعقل وهل خططت؟ «هل قلتُه: ما كرَّر
محرتم، رجل أنت أنفَسنا. نُِرح دعنا ريموند، سيد يا لها؟ خططُت أكن لم إن إليه، صاَرت
املهنية حياتي مدار عىل قطُّ أعرف لم النجاح. لهذا مباركًة نتصافَح أن بإمكاننا لكن

النهاية.» هذه مثل صعبٍة عمٍل ملهمة ُمرِضيًة نهايًة
ح. يوضِّ أن منه طلبت ثم وبحماس، طويًال بالفعل، تصافحنا

بَلَغت التي اللحظة يف حتى الوقت، طوال يزعجني واحد أمٌر ثَمة كان «حسنًا، قال:
لم املسدس. تنظيف مسألة هو األمر، هذا وكان أْوَجها، السيدة هذه يف شكوكي فيها
أتخيَّل أن استعىصعيلَّ النساء. طبيعة عن أعرفه كنُت وما العمل هذا بني أربط أن أستطع
أن بإمكانهن ال. مسدًسا؟ نظَّفت امرأًة قبل من عَرفَت هل امرأة. صنيع من العمل هذا أن
يحرْصَن ال النار، إطالق يف استخدامه بعد لكن بالفعل؛ ذلك ويفعْلَن منه، النار يطلْقَن
مائة بني من كان إذا أنه وهي املحققني، جميع يعرفها قاعدٌة ثمة واآلن تنظيفه. عىل
بيقنٍي فيه املشتبه الطرف إىل تشري حدثًا وتسعون تسعٌة بالجريمة، مرتبٍط رئييس حَدٍث
ذلك ذَه ينفِّ أن يمكن ال حدٌث هو أهميًة يقل ال الذي مائة رقم الحدَث لكنَّ الدقة، بالغ
عندما ترددُت أوضحت، كما إذن، املبدأ، بهذا عمًال تنهار. كلَّها الشك ِبنْيَة فإن الشخص،
متصلًة كانت والحلقات مكتملة؛ كانت فالسلسلة عليها. القبض إلقاء نقطة إىل األمُر وصل
الحلقات؛ باقي عن مختلَفني ونوعية حجٍم ذات كانت واحدة حلقة لكن البعض، ببعضها
فاستدعيُت أخرية. فرصًة أمنحها أن إىل توصلُت السلسلة. يف ثغرة وجوَد أيَّد ما وهذا

337



ليفنوورث قضية

أشك ألن يدعوني سبٍب أيُّ لدي ليس شخصان وهما هارويل، والسيد كالفرينج السيد
ارتكاُب بإمكانهما كان اللذَين إليها باإلضافة الوحيدين الشخَصني كانا لكنهما فيهما،
يُعتقد أو املنزل يف كانا اللذَين النابَهني الوحيَدين الشخصنْيِ ولكونهما الجريمة، هذه
قاتل عىل فحسب يُعثَر لم أنه حدٍة عىل منهما كالٍّ أخربُت الجريمة، وقوع وقَت ذلك،
سماع يف يرغبان كانا إن وأنهما منزيل، يف عليه أقبض أن أوشك وإنما ليفنوورث، السيد
أتيا إذا ذلك يفعال أن الفرصة لديهما تكون فقد سيعقبه، أنه املؤكد من الذي االعرتاف
األسباب، يف الشاسع االختالف رغم بالًغا، اهتماًما االثنان أبدى الساعة. تلك يف هنا إىل
االختباء عىل أحثَّهما أن يف ونجحُت الحضور؛ يف يُمانعا أن معها عليهما استعىص لدرجٍة
ارتكب َمن هو منهما أي كان إن أنه مدرًكا منهما، يخرجان رأيتهما اللتنَي الغرفتنَي يف
تُتَّهم يسمعها أن يحتمل لن ثَمَّ ومن ليفنوورث؛ ماري يف حبٍّا ارتكبها فقد الجريمة، هذه
كبريًا أمًال أُعلِّق لم نفِسه. عن يكشف أن دون عليها، القبض بإلقاء د وتَُهدَّ الجريمة، بهذه
من لكن الجاني؛ هو هارويل السيد أن يثبت أن ع أتوقَّ أن عن فضًال التجِربة؛ هذه عىل

يتعلم.» يَعْش َمن ريموند، سيد يا يتعلم، يِعْش
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وباعث إليه نفساني دافٍع أول وبني مرهوب، عمل يف الرشوع بني ما فرتة إن
الفكرية الُقوى تظل ذاك وإذ املزعج؛ املفزع بالحلم يشء ألشبه عليه، وجداني
تكابد مصغرة دولة وكأنه اإلنسان، ويروح ومشاورة، مؤامرة يف والجسمانية

والفتنة. الثورة تلك حالة من
السباعي] محمد [ترجمة قيرص» «يوليوس مرسحية

والكراهية، والغرية، والحب، فالطموح، عاطفيٍّا. إنسانًا إال لست رشيًرا؛ إنسانًا لست
معي. استثنائية أصداء لها مشاعر هي ما، شخٍص تجاه العابرة واملشاعر … واالنتقام
حني لكن تُثريها؛ حتى تتحرك ال ملتفٌة أَفاٍع ودفينة، ساكنة مشاعُر الحال، بطبيعة هي،
ذلك يعرفوا لم جيًدا يعرفونني َمن قاسيًا. وترصفها مهلًكا انقضاضها يصبح تثريها،
اإلحساس! مرهف ترومان «ليت تقول: مراًرا سمعتُها ذلك. تجهل كانت نفسها أمي عني.
أكرب قوًة يمتلك كان ترومان ليت القول، خالصة يشء! بكل مباٍل غريَ يكن لم ترومان ليت

بداخله!»
فكانوا وديع؛ شخٌص أني ظنوا أحد. يفهمني لم املدرسة. يف مماثًال األمر كان
حتى االسم، بهذا ينادونني ظلُّوا سنوات ثالث وطيلة العجيني. الوجه بصاحب يُنادونني
ظهره، عىل فأوقعتُه أرًضا، وطرحتُه زعيمهم، إىل توجهت وهاجمتهم. عليهم انقلبُت
أنه يكفي حسنًا، … وبعدها عليه؛ قدمي تَهِوَي أن قبل وسيًما كان بقدمي. عليه ودسُت
قصرية، بمدة ذلك بعد به عملت الذي املتجر يف العجيني. الوجه بصاحب يناديني يعد لم
أني ظنوا فيه، أدائي يف ودقيًقا عميل يف منتظًما كنت وألني تقديًرا. أقلَّ معاملة حتى لقيت
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لم رجٌل يمتلكه أن يمكن وشعور ونَْفس قلٍب أي ذلك. من أكثر ال جيدة عمل آلة مجرد
األرقام أحسب أن بإمكاني كان ضحك؟ أو ن، دخَّ أو رياضة، مارس أن مطلًقا له يسبق
بل ذلك. ألُنجز عقيل أو قلبي أستحرض أن إىل بحاجة كنُت قلما لكن صحيحة، بطريقة
يف واحد خطأٍ يف أقع أن دون شهر وراء وشهًرا يوم وراء يوًما أكتب أن بإمكاني كان
منضبط. آيل رجل إليه، أشاروا مما أكثَر أكن لم أني ليؤكد إال يكن لم ذلك لكن كتابتي؛
والحقيقة اآلخرون. فعل كما رأيهم سيُغريون ما يوًما أنهم واثًقا ذلك، يظنون تركتهم
آخر. إنسان أي برأي أهتم حتى نفيس، حتى وال الكايفَ، الحبَّ أحًدا أُحبَّ لم أنني كانت،
أبيت. أم شئت اجتيازه من بد ال كان مجدب مستٍو سهل تقريبًا؛ خاوية حياتي كانت
لكن أبًدا. ليفنوورث بماري ألتِق لم لو هذا يومنا إىل تستمر أن النظرة لتلك يمكن وكان
وظيفتي ألشغل الحسابات مكتب يف وظيفتي أشُهر، تسعة من يقرب ما منذ تركت، عندما
ولن أبًدا، يخفت ال بريقه كان وهاٌج مصباٌح روحي عىل ُسلِّط ليفنوورث، السيد مكتبة يف

أجيل. ينقَيض حتى أبًدا، يخفت
إىل الجديد عميل صاحَب األوىل، الليلة تلك يف تبعُت، عندما الجمال! غاية يف كانت
نفِسه، بالقدِر واملفزع املغوي بجمالها أمامي تقف املرأَة هذه ورأيت الجلوس، غرفة
يف كانت املنزل. ذلك يف بقيت إن مستقبيل سيكون كيف برٍق، كومضة لحظة يف عَرفُت،
لكن عابرة. نظرًة كونها عن قليًال تزيد نظرًة عيلَّ فأسبَغت املتعجرفة، حاالتها من حالٍة
يف أقَف أن يل مسموًحا كان أنه يكفيني كان حينها. نفيس عىل طفيف وقٌع لالمباالتها كان
تُحملق وكأنك يبدو كان األمر أن املؤكد من تأنيب. دون من ُحسنها إىل وأتطلَّع حرضتها
لحظة كل يف يُالزمانني كانا واالنبهار الخوف الزهور. بها تحيط ثائر بركاٍن فوهة يف
يكن ولم عليها، كانت كما تبدو اللحظَة تلك جَعال واالنبهار الخوف لكن هناك؛ فيها بقيُت

ذلك. أردُت إن أنسحب أن بيدي
وسعادٌة ألٌم فيها يمتزج بمشاعَر إليها أنظر كنت دوًما. الحال هذا عىل الوضع وبقي
بيوم؛ ويوًما بساعة ساعًة تفحِصها عن أتوقف لم ذلك كل مع لكن الوصف. يفوقان
من غرض لدي كان جفونها. ترفع أو رأسها تُدير وهي طريقتها حركتها، ابتساماتها،
عن يشء أي تُعِجز لدرجة نفيس ثنايا يف وإحكام برباعة جماَلها أحيك لو تمنَّيت هذا.
أبًدا تتدنَّى لن داللها، مع أنها، اآلن هو كما بوضوح حينها يل ف تكشَّ ألنه وذلك انتزاعها.
تلتفت ولن عيلَّ؛ بقدمها َ تطأ بأن لها وأسمُح قدميها عند أرقد قد العكس، بل منزلتي. إىل
تفاصيل عىل ألتعرف وسننَي وشهوًرا، أياًما، أُميض قد وطئته. الذي ذلك ما لرتى حتى
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حتى رموشها لرتفع حتى أو نفيس به كلَّفُت الذي العناء عىل لتشكرني تكن ولم رغباتها؛
لها يشء أيَّ أُمثل أن املمكن من يكن ولم إليها، بالنسبة يشء ال كنت . أمرُّ وأنا إيلَّ تنظر

سيدها. أصبح أن ما بطريقٍة استطعت — إيلَّ تسللت الخاطرة وهذه — إذا إال
أدائي. يُسعده وكان ليفنوورث السيد عيلَّ يُمليه ما أكتب كنت نفِسه، الوقت يف
اآلنسة األخرى، العائلة بعضوة يتعلق فيما أما تماًما. لهواه وفًقا املنظمة طريقتي فكانت
عة املرتفِّ بطبيعتها شخص من تتوقعها التي باملعاملة تُعاملني فكانت ليفنوورث، إلينور
ولكن كاألصدقاء، ليس عطف؛ فيها لكنها ُكلفة، دون من معاملًة تكن فلم واملتعاطفة.
سعيًدا يكن لم وكشخص الطعام، مائدة عىل يوميٍّا تُقابله املنزل أفراد من فرًدا بصفتي

آخر. فرٍد أيُّ أو هي تالحظ أن بإمكانها كان كما كبرية، بدرجة متفائًال أو
مولعًة كانت ليفنوورث ماري أن أولهما: أمرين؛ أدركُت قد وكنت أشهر. ستة مرَّت
وجه عىل آخَر يشء أي من أكثر ضخمة لثروة مستقبلية رشعية وريثًة بصفتها بمكانتها
ملعرفة وسيلة أيُّ لديَّ يكن لم املكانة. تلك يُهدد ا رسٍّ تُخفي كانت أنها وثانيهما: األرض.
تفاؤًال، ازددُت ، حبٍّ بعالقة صلًة له أن من ذلك بعد واثًقا أصبحُت عندما لكن ماهيته.
ليفنوورث السيد مزاج الوقت ذلك يف علمت قد كنُت أني ذلك يف والسبب ذلك. غرابة رغم
النوع هذا من مسألة يف أنه وعَرفت أخيه، ابنة مزاَج علمت مثلما تقريبًا تام نحٍو عىل
يحدث قد اإلرادتني هاتني بني التضارب إثر عىل وأن برأيه؛ ليفنوورث السيد يتشبَّث قد
اسَم أعرُف أكن لم أني هو أزعجني الذي الوحيد اليشء كان عليها. أسيطر يجعلني يشءٌ
أحد يف النقطة. هذه يف الحظ عيلَّ أنعم ما رسعان لكن به. شغوفًة كانت الذي الرجل
خطاب يف ووَرد كاملعتاد. ليفنوورث السيد بريد ألفتح جلست اآلن، من شهٍر منذ األيام،

ييل: ما — أنساه؟ أن يل هل —

هوفمان، فندق
مارس١٨٧٦. ١

ليفنوورث، هوراشيو السيد إىل
بكل جديرًة إنسانة أيًضا وتبدو فيها، وتثق تحبها أٍخ ابنة لديك املحرتم، السيد
فوجهها، آخر؛ رجل أي أو أنت إياها تمنحها أن يمكن التي والثقة الحب مشاعر
سيدي يا لكن، والرقة. والجاذبية، الجمال، يف آيٌة وحديثها وأسلوبها، وهيئتها،
فمع القاعدة. هذه من استثناء ليست الوردة وهذه شوكتها، وردٍة لكل العزيز،
من عىل َ تطأ أن عىل فقط ليس قادرة هي ورقة، وسحر، جمال، من عليه هي ما
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والرشف الوالء بكلِّ له تَدين إنساٍن قلب تحطم أن أيًضا وإنما فيها، ثقته أودع
روحه. وتكرس واالحرتام

خادمها هو َمن القايس الجميل وجهها فاسأل تُصدقني، ال كنَت إن
املطيع. وخادُمك

كالفرينج ريتيش هنري

إن ما ظهر نفَسه الشيطان أن أو ، قدَميَّ عند انفجَرت قد كانت قنبلًة أنَّ لو
املميزة الكلمات تلك عىل ع املوقَّ االسُم يكن لم كنت. مما أكثَر ُصعقت مَلا استحرضتُه،
سيدها: أنه نفسه يف شعر شخٍص من كانت نفسها الرسالة وإنما فحسُب، يل مجهوًال
ملشاعِر فريسًة وقعُت معدودة، ولدقائق أحتلَّها. أن أطمُح كنت تعرف، كما مكانة، وهي
بحصويل أن أدركت ملَّا هدوءًا، ازددُت ثم منها؛ مرارًة أشد هو ما يوجد ال ويأس غضب
من إليها الرجال بعُض سعى ربما مصريها. عىل فعليٍّا َحكًما أصبحُت الخطاب هذا عىل
بنظرِة أفوز أن يمكن كان عمها، يَدي بني الخطاب هذا أضَع بأن وبتهديدها آلخر، حنٍي
من أعمَق منحنًى ُخططي أخذَت حسنًا، … لكنني ذلك؛ من أكثر يكن لم إن منها، توسٍل
آُمل أن بوسعي يكون أن قبل الهاوية حافة إىل تصل أن بد ال كانت أنها أعرف كنت ذلك.
يُقدم يشءٍ بأول تتشبث أن قبل ُجرٍف َشفا من تنزلق بأنها تشعر أن بد ال بها. أفوز أن
كيف ُفِتح! قد كان لكنه عميل. ربِّ يَدي بني يمرُّ الخطاب أدَع أن فقررُت العون. يَد لها
واحدة؛ طريقٍة سوى أعرف لم شكوكه؟ أُثري أن دون الحالة هذه يف له أعطيَه أن يُمكنني
الغرفة، دخل حتى انتظرت ولهذا، األوىل. للمرة يُفتح أنه يظن حتى أفتحه يراني أدَعه أن
نظرة ألقيت فتحته، بعدما إليه. أتَّجه وأنا الظرف طَرف وقطعت بالخطاب، منه واقرتبت

أمامه. املنضدة عىل ووضعته محتوياته عىل خاطفة
الظرف.» عىل ذلك عىل عالمة أي توجد ال أنه مع خاص؛ طابَع ذو أنه «يبدو قلُت:
تعبري من راضيًا وبدا إيلَّ، ونظر األوىل، الكلمة عند انتفض هناك. واقٌف وأنا التقَطه
محتواه، طبيعة يل يتبنَي حتى الخطاب قراءة يف أستزد لم أنني عىل يدل كان الذي وجهي
برهًة، انتظرُت الصمت. ملتزًما الخطاب باقَي بنهٍم وقرأ مقعده، يف مهٍل عىل استدار ثم،
يُعيد أنه واضًحا كان صمت؛ يف دقيقتان ثم واحدة دقيقة مرَّت مكتبي. إىل انسحبت ثم
يف وجهه ملحُت أمامي يمرُّ كان بينما الغرفة. وغادر ل بتعجُّ نهض ثم الخطاب؛ قراءة
صدري. يف يزداد كان الذي األمل تقليل إىل ينحو هناك رأيته الذي التعبري يكن لم املرآة.
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ماري، غرفة إىل مبارشًة اتجه أنه من تأكدُت األعىل إىل تقريبًا الفور عىل تتبعتُه عندما
دون تقريبًا أدركت، الطعام، مائدة حول ساعات ِبضع بعد كلها األرسة اجتمَعت وعندما

املفضلة. أخيه ابنة وبني بينه أُقيم قد مهيبًا منيًعا حاجًزا أنَّ برصي، أرفُع أكاَد أن
رد هل مرِهق. قلٍق من يخلواِن وال طويَلني كانا بأنهما شعرت يومان يومان؛ مر
السيد ظهور دون بدأ، كما يشءٍ كلُّ سينتهي هل الخطاب؟ ذلك عىل ليفنوورث السيد

ن. أُخمِّ أن بإمكاني يكن لم املشهد؟ يف الغامض كالفرينج
أكتب، كنُت القاسية. تروسه تحت قلبي ساحًقا الروتيني، عميل استمرَّ األثناء تلك يف
كنت أستخدمها. حٍرب قطرة كل مع ينزف دمي وكأنَّ األمر بات حتى وأكتب، وأكتب،
بعيني ألتفَت أو رأيس أرفَع أن عىل أجُرؤ لم لكني السمع، ومرهَف الوقت طواَل يقًظا
رويتُه ُحلًما؛ رأيُت الثالثة الليلة يف لألحداث. مراقبًا أبدو أن خشيَة مألوف؛ غري صوٍت ألي
إضافته يف أرغب تصحيٌح ثَمة ذلك، ومع هنا. ثانيًة أُكرِّره لن ولذلك ريموند؛ للسيد بالفعل
السيد إىل يده تمتدُّ رأيتُه الذي الرجل وجه أن أوضحت إليه إفادتي يف الشأن. هذا يف
الحلم يف رأيته الذي فالوجه ذلك. قلت ملَّا كذبت وقد كالفرينج. السيد وجَه كان ليفنوورث
كان الذي الرابض الجسد يف نفيس رأيت أفزعني. ما هي الحقيقة تلك كانت وجهي. كان
صحيحة. روايتي كانت النقطة هذه بخالف ِمرآة. إىل أنظر وكأني ألسفل بحذٍر يتسلَّل

بالسبيل إنذاًرا ذلك أكان هاجًسا؟ ذلك أكان نفيس. عىل عظيًما الرؤيا هذه وقُع كان
عمها موُت أكان لنفيس؟ اشتهيتُها التي اإلنسانة بهذه أفوز حتى أتخذَه أن عيلَّ الذي
كذلك؛ يكون ربما أنه أظن بدأُت بيننا؟ تفصُل التي الهوَّة بني يربط قد الذي الجرس هو
تجاوز بل النعيم؛ إىل الوحيد السبيُل هذا إليها سيُفيض التي االحتماالت يف أُفكر وبدأت
فجأًة إنقاذها أثِر عىل ناحيتي امتناٍن يف يميُل وهو البهيَّ وجَهها تخيَّلت حتى ذلك األمُر
الذي السبيَل هو ذلك كان إن وهو مؤكًدا؛ كان واحد يشءٌ فيه. كانَت الذي املأزق من
اليوم ذلك وطوال فيه؛ أخطو كيف تقديٍر أقلِّ عىل أعرف أن بد ال كان أسلكه، أن بد ال
لذلك متكررًة خياالٍت عميل، ألنجز جالًسا كنت بينما رأيت، أعقبه، الذي واملشوش املرِهق
يف مسدسه شاهًرا ويدخل السلم درجات عىل نزوًال يتسلَّل العزم، والعاقد املتسلِّل، الوجه
كان الذي الباب ناحيَة عينيَّ أُدير املرات عرشات نفيس وجدُت إنني بل عميل. ربِّ وجود
ولم املكان. ذلك عند جسدي يتوقَّف أن قبل الوقت من سأنتظر كم متسائًال منه، سيدخل
كأس معه رشبت أن بعد الليلَة تلك تركته عندما حتى ُمتاحة. باتَت اللحظة تلك أن ر أتصوَّ

343



ليفنوورث قضية

كانت التنفيذ ساعة أن عن فكرٍة أيُّ لديَّ يكن لم االستجواب، يف إليه أرشُت الذي الشريي
الطابق إىل صعودي من دقائق ثالث من أقلَّ بعد سمعت، عندما لكن، الحد. هذا إىل قريبًة
ليفنوورث ماري وسمعُت ، أنَصتُّ الردهة، عرب صوتًا يُصِدر سيدٍة ثوب صوَت العلوي،
سيُقال شيئًا وأن حانت؛ قد املحتومة الساعة أن أدركُت املكتبة، إىل طريقها يف ببابي تمر
ق أتحقَّ أن قررُت فعلُت؟ ماذا رضورية. الفعلة هذه يجعل قد الغرفة تلك يف سيحدث أو
بطول يمتدُّ التهوية مجرى أن وتذكرت هذا، ألفعل حيلٍة عن عقيل يف بحثت األمر. من
ثم واملكتبة، ليفنوورث السيد نوم غرفة بني الواصل املمر يف أوًال فتحته تبدأ بحيث املنزل
املوصل الباب بفتح أرسعُت لغرفتي. املالصقة الكبرية اإلضافية الغرفة يف الِخزانة يف ثانيًا،
كل ؛ أذنيَّ إىل تصل األصوات سمعت الحال ويف الخزانة. يف موضعي وأخذت الغرفتنَي، بني
ها وعمِّ ماري بني يدور كان ملا ُمصغيًا كنت هناك، وبوقويف األسفل، يف مسموًعا كان يشء
شكوكي، صحة يل ليؤكِّد يكفي ما سمعت سمعت؟ ماذا نفِسها. املكتبة يف أقف وكأني
منذ به أنذَر بتهديٍد عمًال ليفنوورث، السيد وأن لها؛ فاصلٍة أهميٍة ذات لحظًة كانت وأنها
جاءَْت قد وأنها وصيته، لتغيري خطواٍت أخذ عىل ُمقبًال كان للشك، مجاًال يدُع ال بما مدٍة
هذا. ذنٍب أي أعرف لم لكن استحسانه. وتستعيَد ذنبها عىل يُسامحها أن منه لتطلب إليه
نتيجَة كان فعَلتْه ما بأن إقرارها سوى أسمع لم زوَجها. بصفته كالفرينج السيد يُذكر لم
أن غري يشءٍ يف ترغب وال فعلته، ما عىل ندمت وأنها الحب؛ بدافع كونه من أكثر نزوة،
عمها إىل تعود وأن تنساه، أن سيُسعدها بشخٍص تربطها التي القيود جميع من تتحرَر
مجرَد كان إليه تشري كانت ما أن بحماقتي، حسبُت، الرجل. هذا ترى أن قبل كانت كما
عمها، ردَّ لحظٍة، بعد سمعت، وعندما الحمق؛ بالِغ بأمٍل الكلمات تلك من وتعلقت ارتباط،
دون واستحسانه احرتامه تنال أن يف ها حقَّ خَرست قد أنها ، حدٍّ أقىص إىل الصارمة بنربته
وخيبة بالخزِي شعورها عن بها لتُعلن واملمتعضة القصرية رصختها إىل أحتْج لم رجعة،
يف دقَّ قد موته ناقوس صوت أن يكفيني كان بأحد، لتستنجَد الخافت أنينها أو األمل،
تسلَّلُت ثم أخرى، مرًة تصعد سمعتها حتى وانتظرت غرفتي، إىل عائًدا زحفُت قلبي.
نفيس رأيُت قد كنت مثلما تماًما السلَّم نزلت حياتي، يف قبُل من أكن لم كما هادئًا خارًجا.
ليفنوورث السيد كان دخلت. ثم املكتبة، باب عىل خفيفٍة بنقرٍة وطَرقُت الحلم، يف أفعل

فيه. يكتب أن اعتاَد الذي املكان يف جالًسا
املمكن من أن وأظن مفكرتي، أَضعُت «معذرًة، ألعىل: برصه يرفع كان بينما قلُت
إىل به مارٍّا وأرسعُت برأسه، أومأ النبيذ.» ألُحرض ذهبت عندما املمر يف مني وقَعت أنها
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وأحرضت املمر، آخر يف الغرفة إىل رسيًعا مضيت هناك، إىل وصلُت أن بمجرد الِخزانة.
وراءه، موضعي اتخذت قد كنت أفعله، كنُت ما تقريبًا أُدرك أن وقبل ورجعت، املسدس،
إىل رأُسه سقط أننٍي، دون من تعرفها. ما النتيجة كانت النار. وأطلقُت املسدس، وصوَّبت
اشتَهتْها التي الدوالرات آلالف الفعيلَّ املالَك هي ليفنوورث ماري وكانت يَديه، عىل األمام

نفُسها.
من فدنَوُت يكتبه. كان الذي الخطاب أُحرض أن هي ذهني يف بدَرت خاطرٍة أول
استدعاءً كان عت، توقَّ كما أنه، فرأيت فيه، ونظرُت يَديه، أسفل الخطاب وسحبت املنضدة،
عىل بالدم ملطًخا رأيته الذي كالفرينج، السيد خطاب مع جيبي، يف فدَسستُه ملحاميه،
الحاد القصري الدوي أن بد ال الذي دى، الصَّ تذكرُت وال نفيس، يف أُفكِّر لم أمامي. املنضدة
متأهبًا ووقفُت القتيل، بجانب املسدس أسقطت هذا. أتممت أن بعد إال املنزل، يف أحدثَه قد
تنفيذ من نجوُت لكني نفَسه. قتل قد ليفنوورث السيد بأن يدخل أحٍد أي وجه يف ألرصخ
أنه الواضح فمن مسموًعا، كان إن أو النار، إطالق دويُّ يُسمع لم األحمق. الفعل هذا مثِل
وأُقرر أحد من إزعاج دون فعلتي ألتأمَل وتُِركُت أحد، يأِت لم أحٍد. انتباه لفِت يف ينجح لم
الذي الُجرح ص تفحُّ من لحظٌة أمري. اكتشاف دون للحيلولة اتخاذُه يمكن إجراء أفضَل
حادثة أنها عىل الواقعة تمرَّ أن املستحيل من بأنه أقنَعتْني رأسه يف الرصاصة أحدثَته
ما أن األمور تلك يف ضليع شخٍص ألي بوضوٍح سيتبنيَّ . لصٌّ ارتكبها َمن أن أو انتحار،
حادثًا أجعله أن يف يكمن حينها، الوحيد، أميل كان د. ومتعمَّ بل قتل، حادُث هو حدث
الجريمة هذه ِمن الدافع عىل األدلة جميِع بإفساد وذلك ًدا، متعمَّ كان ما بقدِر غامًضا
لم إذ لكن تنظيفه، بدافع األخرى الغرفة إىل وحَملتُه باملسدس، أمسكت وقوعها. وطريقة
عند األرض عىل ُملًقى رأيته الذي املنديل عن ألبحث رجعُت به، ألُنظفه هناك شيئًا أجد
استخدمتُه أن بعَد إال أعرف لم لكني إلينور، اآلنسة منديَل كان ليفنوورث. السيد قدَمي
أحد عىل اسمها من األوىل األحرف رؤية من ُصدمت عندئٍذ املسدس؛ ماسورة لتنظيف
هو حينها الوحيُد شاغيل وكان األسطوانة، أنظِّف أن نسيُت أنني لدرجة املنديل، أطراف
للرِّيبة. مثري غرٍض يف استخدامه بعد منديلها يف املتمثِّل الدليل هذا من التخلص كيفيَة
أجد لم لكني منه؛ للتخلص وسيلٍة عن فبحثت الغرفة، من به الخروج عىل أجرؤ لم
أتمكن أن أمِل عىل املقاعد، أحد وسادة وراء عميًقا ه بدسِّ وسٍط حلٍّ إىل فتوصلُت شيئًا،
وأغلقُت املسدس، حشو أعدُت هذا، أتممُت أن بعد التايل. اليوم يف وحرقه استعادته من
جريمًة يعقب ما عادًة الذي الفزُع أصابني عندئٍذ لكن الغرفة. ملغادرة وتهيَّأت عليه،

345



ليفنوورث قضية

عند الباب أوصدُت ترصيف. من ن متيقِّ غريَ مرة ألول وجعلني كالصاعقة عيلَّ نزل كهذه،
وصلُت عندما إال حماقتي أُدرك لم أفعَله. أن مطلًقا ينبغي يكن لم يشء وهو خروجي،
الخدم، إحدى هانا، تقف كانت أمامي هناك إذ للغاية؛ متأخًرا هذا وكان السلم؛ أعىل إىل

بالكامل. وجهها مالمح عىل مرتسمٌة والدهشة يدها، يف بشمعة ممسكًة نحوي، تنظر
أين سيدي، إلهي، «يا خافت: بصوٍت صاحت إنها القوُل الغريب من لكن صاحت،
يف أحمله كنُت الذي املفتاح إىل ِريبٍة يف عينُها فالتفتَت شبًحا.» رأيَت وكأنك تبدو كنت؟

يدي.
وخطوُت جيبي، يف املفتاح دسسُت حلقي. حول بيديه أطبَق قد شخًصا كأنَّ شعرُت
السيدتان ستنزعج ألسفل؛ معي نزلِت إذا رأيته بما «سأُخربِك َهَمسُت: ناحيتها. خطوًة
أعرف لم ناحيتي. وجذبتُها يدي ومَددُت املستطاع، قدر حاجبيَّ أرخيُت هنا»، ثنا تحدَّ إن
عىل ظهَرت التي النظرة رأيت ملَّا لكن عفويٍّا؛ الترصُف كان ربما ذلك؛ من غريض ما
اإلشارَة متذكًرا عُت، تشجَّ تتبَعني، أن به استعدَّت الذي والحماس ملستُها، عندما وجهها
وهي عليها؛ لتأثريي الفتاة هذه لدى املنطقية غري القابلية عىل السابقتنَي اإلشارتنَي أو

غريض. لتحقيق وتسخريها استغاللها يمكن أنه حينها شعرُت قابليٌة
املهيبة، االستقبال غرفة أعماق إىل وسَحبتُها الجلوس، غرفة طابَِق إىل ألسفل أخذتُها
بالطبع كانت ليفنوورث. السيد مع حدث ما ممكنٍة مقلقٍة طريقٍة بأقل أخربتها وهناك
ثم، … تذهلها كانت موقفها حداثة أن واضًحا كان … ترصخ لم لكنها بشدة، مضطربًة
الناس يُقرُّ قد لكن الفعلة، هذه ارتكب َمن أعرف ال بأنني حديثي فواصلُت كثريًا، هدأَْت
قالت يدي. يف املكتبة ومفتاح السلَّم عىل رأيتِني قد بأنِك علموا إذا فعلتها َمن أنا بأني
لنفيس. بذلك سأحتفُظ أحًدا. أخرب لن «لكني ولهفٍة: فزٍع يف بشدة ترتجُف وهي بهمٍس،
مطلًقا بُوسعها يكون لن بأنه أقنعتُها ما رسعان لكني أحد.» أي أَر لم إنني سأقول
من بقليٍل حجتي ومستتبًعا استجوابها، يف الرشطة تبدأ أن بمجرد ا رسٍّ األمَر تُبقي أن
َ تهدأ حتى املنزل من االنرصاف عىل بموافقتها أظفَر أن طويلة مدٍة بعد نجحُت املداَهنة،
من أتمكَن أن قبل قليًال وقتًا األمُر استغرق ُمواَفقتها، عىل حصلُت أن بعد لكن العاصفة.
يف تبدأ ولم متعلَّقاتها. أجل من تعود أن دون من الحال يف تُغادر أن بد ال أنها إفهامها
أنها الواضح من كان التي الحقيقية الطبيعية الِفطنة عىل أمارٍة أيَّ وتُظِهْر املوقف، إدراك
اآلن. أطاعتْني إذا فقط ما؛ يوًما منها بالزواج بوعٍد ِمزاجها نُْت حسَّ أن بعد إال تمتلُكها،
تستقبل فهي «ر…»؛ بلدة إىل الذَّهاب من تمكنُت إن بيلدن السيدة «ستستقبلني قالت:
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لكني أرسلتني. ماري اآلنسة أن أخربتُها إذا أيًضا، تُبقيني، وقد ذلك؛ يطلب شخٍص أيَّ
الليلة.» هناك إىل الذَّهاب أستطيع ال

لم الليل منتصف فقطاُر ذلك. بإمكانها أنَّ إقناعها محاولة يف َرشعُت الحال يف
بسهولة يمكن القطار محطة إىل واملسافة الساعة، نصف بعد إال املدينَة سيُغادر يكن
فأعطيتها نقود! معها يكن لم لكن دقيقة. عْرشَة خمَس يف األقدام عىل سريًا تقطَعها أن
أوضُح فبدأت هناك! إىل الطريق معرفة من تتمكَّن أالَّ من خائفًة وكانت أريحية. بكلِّ
تُغادر، أن عىل وافَقت أخريًا لكنها مرتدِّدة، تزال ال كانت التفاصيل. بأدق االتجاهات لها
الطابق إىل مَضينا معها، التعامل يف أستخدَمها أن عيلَّ كان التي للطريقة أعمَق وبفهٍم
ساحة يف ُكنا لحظٍة وبعد إياهما، فألبستُها ووشاحها الطاهية قبَّعَة وجدنا وهناك السفيل.
«تذكري، لترتكني: تنرصُف وهي الرحيل وصيَة أوصيها وأنا لها هَمسُت العَربات. انتظار
بِذراَعيها: رقبتي تُعانق وهي ذلك، عىل ا ردٍّ فتمتَمت حدث.» مهما حدث، عما شيئًا تقويل ال
هي األرجح عىل تلك وكانت مفاجئة، الحركة كانت ما.» يوًما وتتزوُجني ستأتي «تذكر،
اللحظة. تلك حتى شعوريٍّا ال بها تتشبَّث كانت التي الشمعة فيها أوقَعت التي اللحظَة

البوابة. من خارجًة تسلَلت ثم وعدتُها،
أفضل صورة أُعطَي أن يمكنني ال الفتاة هذه اختفاءَ أعقب الذي الفزع هول من
فحسُب، أخرى مرة دخويل لدى املنزل باب بإيصاِد إضافيٍّا ً خطأ أرتكب لم إنني قويل من
يف بإسقاطه أو الشارع يف بإلقائه جيبي يف كان الذي املفتاح من التخلص عن سهوت بل
الخطر يف التفكري يف مستغرًقا كنت أنني الحقيقة ألعىل. صعودي أثناء الغرف بني املمرِّ
وجُه الوقت طواَل مخيلتي يُفارق لم عداه. ما كل ونسيُت الفتاة، هذه بسبب واجهتُه الذي
الشارع. إىل مرسعًة وتفرُّ جانبي من تستدير وهي الفزعة، هانا ونظرُة الشاحب، هانا
األمر كان وضوًحا. أقلَّ األسفل يف الراقِد الجثمان هيئة كانت منهما؛ اإلفالت أستطع لم
يف مرسعًة تفر التي األبيض الوجه الصاحبِة املرأة بهذه خياالتي يف مقيًدا كنت وكأنني
ستعود … يشء يف ستُخفق أنها ينتابُني بكابوس أشبَه وكان الليل. منتصف يف الشوارع
األمامية الدرجات عىل ومذعورًة شاحبًة تقف سأجدها أنني … هنا إىل سيُحرضونها أو
لن أبًدا وأنها ممكنة؛ أخرى نتيجة توجد ال أنه يف التفكري يف بدأُت الصباح. يف نزويل عند
لم وأنني عَقبات؛ دون بعيدة قريٍة يف الصغري البيت ذلك إىل الوصول من تتمكن أو تصل
البائسة الفتاة هذه مع اقتفاؤها يمكن خطر رايَة العالم إىل أرسلُت أنني سوى شيئًا أفعل

الصباح! لنور انفالٍج أول مع إيلَّ سيعود خطر …

347



ليفنوورث قضية

دام ما فيه كنت الذي الخطَر أدرك أن قبل مدٍة بعد تالَشت األفكار تلك حتى ولكن
غرفتي أغادر أن عىل أجرؤ لم منها؟! أتخلَص أن يل كيف حوزتي. يف والخطابان املفتاُح
بالخوف أشعر كنت ذلك. يتذكَّر أو أحٌد يراني فربما نافذتي. أفتَح أن أو أخرى، مرة
كانت املميتة رهبتي نعم، ليفنوورث. السيد يسمعني فربما غرفتي. يف الحركة من ا حقٍّ
فتخيَّلتُه األبد، إىل أذنَيه أغلقُت قد كنت شخٍص من خائًفا كنُت … الحد ذلك إىل وصَلت قد

صوت. ألقل وواعيًا األسفل يف فراشه يف راقًدا
املميت، القلق هذا عىل أخريًا تغلبَت الُجرم عىل األدلة تلك يف يشء فعِل رضورة لكنَّ
أخطَرهما، واخرتُت — بعد مالبيس خلعت قد أكن لم — جيبي من الخطابنَي وأخرجُت
أحد يف وألقيتُه عجينة، مجرَد صار حتى مَضغتُه ثم، نفُسه، ليفنوورث السيد كتبه الذي
يف الرجاء حتى وال يشء، فال بالدماء، ملطًَّخا كان اآلخر الخطاب لكن الغرفة، أركان
أستلقَي أن إىل مضطرٍّا كنت شفتَي. بني أضعه أن عىل يستحثَّني أن يمكن كان النجاة،
الصباح س تنفَّ أن إىل عينَي، أمام الهرب أثناء هانا وصورة يدي، يف عليه قابٌض وأنا
هذا أُصدق أن يمكنني ؛ نعدُّ مما بيوٍم الجنة يف سنًة إن يُقال أنه سمعُت قد كنت رويًدا.

لها! نهاية ال أبديًة حياًة تبدو الجحيم يف ساعًة أنَّ أعرف بسهولة.
الشمس ضوء ألن ذلك كان إن أُقرر أن بُوسعي ليس األمل. جاء النهار ضوء مع لكن
أن ا مستعدٍّ كنُت ما كل ويف ماري يف أُفكر جعَلني ما هو الحائط عىل يلمع كان الذي
ما كل إليه. ماسة حاجٍة وجود ظل يف الِفطري وقاري استعادة ملجرد أو أجلها، من أفعله
قد واملفتاح الخطاب مشكلُة كانت أيًضا نفيس. يف ومتحكًِّما هادئًا نَهضُت أنني هو أعرفه
يف سأضُعهما ذلك من بدًال ذلك! أفعَل أن أُحاول لن أُخفيهما؟ هل نفسها. تلقاء من ُحلَّت
إىل الخطاب حوَّلُت بعدما يُالَحظا. لن أنهما حقيقة عىل ذلك يف متكًال للعيان، ظاهٍر مكاٍن
يف امِلفتاَح آِخذًا ثم، مزهرية. يف ووضعتها الضيوف َمبيت غرفة إىل حملتُها طولية، رشائح
مروري عند املكتبة باب قفل يف إدخاله عىل العزَم عاقًدا السفيل، الطابق إىل نزلُت يدي،
مع مستحيًال. هذا جعَل ورائي تقريبًا نفِسها اللحظة يف إلينور اآلنسة نزول لكن بها.
الثانية؛ الردهة يف الغاز ل ملوصِّ املفرَّغة الزخارف بني علمها، دون أُلقيه، أن يف نجحُت ذلك،
كاملعتاد. الغرفة عتَبة يجتاز متزٍن كرجٍل اإلفطار غرفة إىل ونزلت براحٍة، شعرت ثَم ومن
من التي بعينها، عيني التقت وعندما للغاية، ومنكرسًة شاحبًة تبدو هناك، ماري كانت
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النجاة طوق يف مفكًرا أضحك، أن ِكدُت الغرفة، أدخل كنت بينما يل التفتَت أنها العجيب
ذلك. أنجز الذي الرجَل بصفتي نفيس عن فيه سأعلن الذي الوقت ويف إياه، ُمِنَحت الذي
فال وبعَده، الوقت ذلك يف وترصيف رسيًعا، ذلك أعقبَت التي االستنفار حالة عن أما
يٌد يل يكن لم لو سأترصُف كنت كما تماًما ترصفُت عنها. بتفصيٍل التكلم إىل أحتاج
َمبيت غرفة إىل أذهَب أن أو املفتاح أملس أن عن امتنعُت إنني حتى القتل. جريمة يف
الوضع، كان كما ألنه العالم. كلُّ يراها أن يف راغبًا أكن لم حركٍة أيَّ أتحرك أو الضيوف،
سكرتريًا بصفتي أنا، كنُت حتى وال املنزل؛ يف ضدي يؤَخذ دليٍل عىل أثٍر أيُّ يوجد يكن لم
يف مشكوًكا العمل صاحب أخَوي ابنتَي بإحدى شَغُفه يكن لم ر، متذمِّ وغريَ لعمله مخلًصا
ُمرٍض. موقٍف يف يجعله مما الجريمة ارتكابه يف يُرتاب شخًصا نفسها، السيدة من أمره
السيد إىل وذهبُت الرشطة، فاستدعيُت موقعي، عيلَّ يُمليها التي الواجبات كل أدَّيت لذلك،
ليفنوورث للسيد تَركي بني الفاصلة الساعات تلك كانت لو سأفعل كنُت كما تماًما فييل،

وعيي. من ُمحيَت قد الصباح يف اإلفطار لتناول ونزويل األوىل املرة يف
نصَف مستبِعًدا التحقيق. أثناءَ ترصيف يف عليه اعتمدُت الذي األساس هو هذا وكان
يل هة املوجَّ األسئلة تلك عن اإلجابة عىل عَزمُت أحداث، من فيها وقع وما تلك الساعِة
أنهم هو موقفي مثل يف الرجاُل فيه يقع الذي الفادح فالخطأ ذلك؛ استطعُت ما بصدق
لألسف، لكن جوهرية. غرِي بأموٍر أنفسهم يُلِزمون ثَم ومن عادًة؛ الكذِب يف يُبالغون
أني يفرتض الذي الخطري املوقف وهو واحًدا، شيئًا أغفلُت بنفيس، للنجاة تخطيطي يف
الذي املنفذَ أُدرك ولم الجريمة. وقوع من املنتفعَة بصفتها فيه ليفنوورث ماري وضعُت
بعد السلم عىل خشخشٍة صوَت سمعُت قد كنت أنني بإقراري فيها للشكِّ فتحته قد كنُت
استنتاجه، إىل املحلَّفني هيئة أعضاء أحُد َخَلص أن بعد إال صعودي، من معدودٍة دقائَق
مستدالٍّ الصباح، يف ليفنوورث السيد كأس يف عليها ُعثر التي النبيذ كمية إىل مستنًدا
الحارضين جميع اقتناُع يكن لم له. تركي من قصرية مدٍة بعد تُويفِّ قد أنه عىل بذلك
بالجريمة نهائيٍّا صلٍة أيُّ لها يكن فلم صدري. أثلَج أمًرا إلينور هي الجريمة مرتكبة بأنَّ
ِستاًرا أنَّ لو … ماري لكن الشك. إليها يَْرقى أن يمكن أنه لحظًة أتخيَّل أن أستطع ولم
الحاَل أكربَ بوضوٍح أرى كنُت ما منذئٍذ، تجلَّت كما املستقبل مشاهُد عليه أمامي، نزل
للتغطية فاشلة محاولة يف ولهذا، ناحيتها. االنتباه ه ُوجِّ إذا موقُفها، عليه سيكون الذي
مؤخًرا اتضح خالٌف ثَمة كان أنه االعرتاف إىل مضطرٍّا أكذب. بدأُت الفادح، خطئي عىل
َمن أفضُل ألنها إلينور؛ كاهل عىل ِعبئه ألقيُت أخَويه، ابنتَي وإحدى ليفنوورث السيد بني
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االشتباه ناحيَة يسري االتجاه صار توقعت. مما أخطَر العواقب كانت لُه. تحمُّ بمقدورها
غريب. كارثيٍّ نحٍو عىل االشتباَه هذا يُوطِّد كان حينها يظهر كان إضايف دليٍل كلَّ أن وبدا
يف استُخدم قد كان الشخيصَّ ليفنوورث السيد مسدس أن ثبوت عىل املسألُة تقترص فلم
بأن اإلقرار إىل ُدِفعت لكني املنزل، يف حينئٍذ كان شخٍص بواسطة أيًضا وإنما االغتيال،
تحديًدا، املسدَس هذا تحشو كيف قصري، بوقٍت ذلك قبل مني، تعلَمت قد كانت إلينور
من تكوَن أن إىل ترقى ألن يكفي بما مؤذية مصاَدفة وهي … منه الناَر وتُطلق وتُصوبه،

نفِسه. الشيطان تدبري
استجوابهما. عند السيدتان تعرتف أن من خويف كثريًا تعاظَم هذا، كل رأيُت بعدما
بغرض ها عمِّ غرفة إىل ذهبَت قد ماري كانت صعودي، عند أنه، برباءٍة إقرارهما بفرِض
حالٍة يف كنُت تتبعه! قد التي والعواقب عليه، العزَم عقَد الذي اإلجراءَ ذ يُنفِّ أالَّ تُقنعه أن
عليهما. أثَّرت قد كانت بها علٍم عىل الوقت ذلك يف أكن لم التي األحداث لكن الذعر. من
للجريمة عمها ابنِة ارتكاب يف تشتبْه لم يبدو، كما الظاهر، املنطق ببعض فإلينور،
أنه اكتشَفت عندما ماري عىل الخوُف طغى وإذ رصاحة، اتهمتها قد كانت بل فحسب،
يُقال يشء أي تُنكر أن قرََّرت االشتباَه، هذا يدعم بآخَر أو بشكٍل ظريف دليٌل يوجد كان
رغم محلِّها. غري يف ثقتُها تكن ولم تُعارضها. أال يف إلينور أخالق كرم يف واثقًة ضدها،
كان الذي بالتحامل اإلحساَس ق تُعمِّ أن إلينور اضُطرَّت إليه، لجأت الذي وبالطريق ذلك،
عندما وإنما فحسب، عمها ابنة شهادَة تُناقض أن عن تمتنع لم إذ ضدها؛ سائًدا بالفعل
تلك من أيٍّ عن اإلجابة عن تمتنُع الواقع يف كانت يَضريها، قد صادقة بإجابٍة اإلدالء كان
عزيٍز شخص إلنقاذ ولو حتى به، تنطق أن عليها يستحيُل شيئًا الكذب كون األسئلة،

عليها.
ثمة بأنَّ شعوًرا ومنَحني إعجابي أثار لقد نفيس. عىل واحد تأثريٌ هذا مَلْسلكها كان
للخطر. نفيس أُعرِّض أن دون من املساعدة تقديُم أمكَن إذا أُساعدها أن تستحقُّ امرأًة
الرتكيز بسبب أُدرك، لم لو يشء، أيِّ فعل إىل سيدفعني كان تعاطفي أن أشكُّ ذلك ومع
الخطاُب دام ما جميًعا حولنا يحوم حقيقي خطٌر ثمة كان أنه املعروفة، األمور بعض عىل
التخلَص أُحاول أن عىل استقرَّ قد عقيل كان املنديل، إخراج قبل حتى املنزل. يف واملفتاح
وسلكت الحال، يف فنهضُت شديد، قلٌق أصابني وُقدِّم، املنديل عىل ُعثر عندما لكن منه؛
ورشائح الغاز، ل موصِّ من املفتاح وأخرجُت بأخرى، أو بُحجٍة العلوي الطابق إىل طريقي
متوقًعا ودخلت ليفنوورث، ماري غرفِة إىل الردهة عرب بها وأرسعُت املزهرية، من الورق
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سوى يوجد يكن لم الشديدة أميل لخيبِة لكن، معي. مما فيها أتخلُص هناك ناًرا أجد أن
وقفُت ُخطتي، أُحِبَطت أن وبعد املدفأة، موقد داخل بطءٍ يف يحرتُق كان الذي الرماد بعِض
العثور عواقَب مدرًكا أعىل. إىل قادًما شخًصا سمعت عندما فعله، ينبغي ما بشأن مرتدًدا
ناحيَة واتجهت املدفأة، شبكة يف الورق رشائح ألقيُت التوقيت، ذلك ويف الغرفة تلك يف عيلَّ
الكرايس. أحد أسفَل وانزلق يدي من املفتاح سقط املِرسعة، حركتي أثناء لكن الباب.
ففقدُت ازدياد، يف بات القادمة الخطوات صوت لكن توقفت، حظِّي، سوء من مذعوًرا
كنُت ألُضيعه. ا حقٍّ وقٍت أيُّ لديَّ يكن لم الغرفة. من هاربًا وفررُت نفيس عىل سيطرٍة كل
عند خادمتان، تتبُعها ليفنوورث، إلينور ظهَرت عندما غرفتي باب إىل وصلُت قد بالكاد
الطمأنينَة املشهُد هذا بثَّ توٍّا. غادرتُها قد كنت التي الغرفة ناحية اتجهوا ثم السلم مقدمة
َطوال أفرتض كنُت وبالفعل منه؛ لتتخلَص ف وتترصَّ املفتاح، هي فستُالحظ نفيس؛ يف
الخطاب. أو املفتاح عن أخرى كلمة أيُّ مسامعي يبلغ لم ألنه ذلك؛ فعَلت قد أنها الوقت
لم فيه نفَسها إلينور وجَدت ما رسعان الذي الشكِّ موضع أن يف السبَب هذا يُفرس ربما
غرابة من أوضَح يشء أي إىل تستند لم الرشطة شكوك أن ظننت أكرب. قلًقا نفيس يف يُثِر
كان أنه أعرف أكن لم الجريمة. مرسح يف ِمنديلها واكتشاِف االستجواب أثناء أسلوبها
عَرفت، كنت لو لكن بالجريمة. ِصلتها عىل حاسم دليٌل عليه يُْطَلق أن يُمكن ما لديهم
الوحيد اليشءَ هو بماري يحوم قد الذي الخطر كان سيختلف. كان مساري أن فأشكُّ
الجميع، أن بدا النقيض، عىل بل خطر. يف أنها يبُد ولم يفَّ، التأثري عىل القدرُة لديه الذي
الذي جرايس، السيد أن لو عليها. الُجرم تُثبت التي القرائن جميع تجاَهلوا عام، بإجماٍع
السيد أو فيها، االشتباه عىل واحدًة عالمًة أعطى قد كان أخشاه، أصبحُت ما رسعان
أظهر قد الشعور، عديَم كونه رغم إرصاًرا أعدائي أكثَر عَددتُه ما رسعان الذي ريموند،
كاذبًا إحساًسا بأسلوبهما وأعطيا يفَعال، لم لكنهما حذري. أخذت كنُت فيها، شكٍّ أدنى
أن دون ِمن ليس ولكن بشأنها. مخاوف أيَّ أُقايس أن دون تمرُّ األيام وتركُت باألمان،
إحساٍس أي من شخصيٍّا حَرمني هانا فُوجود نفيس. عىل القلق من الكثري من أُعانَي
مرعب. قلٍق َشفا عىل باستمرار كنُت عليها، العثور عىل الرشطة إرصاَر علمُت وملَّا باألمان.
ِزمام فقدُت قد بأني عيلَّ نفَسها تفرض مؤسفة حقيقٌة ثَمة كانت نفِسه، الوقت يف
من الذعر درجات أقىص بإظهار تكتِف لم فهي به. أفوَز أن من بدًال ليفنوورث، ماري
حسبما ريموند، السيد تأثري بسبب لكن، عمها، ثروة يف املتحكِّمَة جعَلتها التي الفعلة
لعقلها املميزَة ماِت السِّ ما، بدرجٍة تفقد، كانت أنها عىل دليًال قدَمت أن لبثَت ما اعتقدُت،
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هذه هذه. القتل لجريمة بارتكابي بها الفوز بأمِل متعلًقا جعَلتني قد كانت التي وقلبها
ُفرض الذي املرِهق الضغط تحت الجنون. إىل دفًعا تدفعني كادت املتوقعة غريُ املفاجأة
أثناء توقفُت الجنون. من تقرتُب ذهنية حالٍة يف للبَدن املنِهكة جولتي يف ِرسُت عيلَّ،
أن أستطيع ال أني هاجٌس داخيل ويف وأضُعه قلمي ف أُجفِّ فكنُت وتَكراًرا، مراًرا عميل
العمل وأُعاود أخرى مرًة بقلمي أُمسك دائًما كنُت لكني أخرى، لحظًة نفيس ِجماح أكبَح
. املتوىفَّ عميل ربِّ كريسِّ عىل جلويس من أحيانًا بَه تعجُّ ريموند السيد أظهر تي. مهمَّ عىل
دوًما، ذهني يف ماثًال القتل حادِث بإبقاء يل. الوحيَد النجاة طوَق هو ذلك كان إلهي! يا

طائش. فعٍل أي من نفيس أمنَع أن بإمكاني كان
ذات نزلُت ذلك. من أكثَر تُكبَت أن فيه آلالمي ممكنًا يَُعد لم الذي الوقُت حان أخريًا
إىل ناظًرا االستقبال، غرفة يف يقف غريبًا رجًال ورأيُت ريموند، السيد مع ألسفل ليلٍة
سمعتُه قد أكن لم لو حتى عروقي، يف يغيل الدَم ستجعل كانت بطريقٍة ليفنوورث ماري

تفعلني!» أو تقولني مهما ذلك، تعلمني وأنِت زوجتي، «لكنَِّك الكلمات: بهذه يهمس
أسمع أن كان يل، أجعَلها حتى فعلتُه ما بعد حياتي. يف صاعقٍة أكربَ هي هذه كانت
يظهر أن عىل هذا أجربَني للغضب! ومثريًا صاعًقا، أمًرا له، بالفعل أنها يدَّعي آخَر رجًال
قاضية رضبًة أُسدد أن وإما غضبي فورِة يف أرصخ أن إما عيلَّ كان مفاجئ. تغريُّ عيلَّ
سدَّدُت ثَمَّ وِمن الرصاخ؛ عىل أجُرؤ لم له. كراهيتي عن تنفيًسا األسفل يف الرجل لذلك
توقعت، كما كان، بأنه نبأني وملَّا ريموند، السيد من اسمه أعرف أن طلبُت له. رضبًة
أَدنتُه غضٍب، لحظِة ويف الحائط، ُعرَض واملنطق والعقل، بالحيطة، رضبُت كالفرينج،

ليفنوورث. السيد قاتل بأنه
فعلُت قد أكن فلم كلماتي. أسحب كي يشءٍ أي لفعل ا مستعدٍّ كنُت التالية اللحظة يف
بكل عليه يشءٍ أيِّ إثباُت يمكن ال لرجٍل باتهامي نفيس إىل االنتباه جذبُت أني غريَ شيئًا
التفكري، يف ليلًة قضيُت أن بعد لهذا، حينها. ذلك أتذكر أن مستحيًال كان لكن تأكيد!
وبهذا يف، ترصُّ ليُربِّر خرافيٍّا سببًا أعطيُت حدث: ما بعد ممكنٍة خطوٍة أفضل اتخذُت
يف املبَهم الشكَّ ذلك ريموند السيد عقل من أمحَو أن دوِن من السابَق وضعي استعدُت
أخطَو أن يف نية أيَّ أحمل لم لكن الشخصية. سالمتي عليه ُف تتوقَّ كانَت الذي الرجل
ا مستعدٍّ كان ما لسبٍب ريموند السيد أن أالحْظ لم لو ذلك ألفعَل كنت وال أخرى، خطواٍت
وسألُت االنتقام، يف الرغبة تملََّكتني ذلك، الحظُت حاملا لكن كالفرينج. السيد يف للشكِّ
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أُصدِّق ال زلُت ما الرجل. هذا كاهل عىل يُلقى أن يمكن الجريمة هذه عبءُ كان إن نفيس
مبارشٍة غرِي بطريقٍة أسمع لم لو لنفيس سؤايل بعد ستأتي كانت مؤثرة نتائج أيَّ أن
املنزل دخوله ُشوهد قد كالفرينج السيد أن منه عَرفت الخدم، من اثنني بني هامًسا حواًرا
باستخدام ا. ُمرصٍّ جَعلني هذا املنزل. من انرصافه يُلَحظ لم ولكنه القتل، وقوع ليلة يف
َمن هي وحدها هانا كانت إليه؟ الوصول يف أطمُح ال الذي ما بداية، كنقطة الحقيقة هذه
الهالك. ِسوى أمامي يشءٍ أيَّ أرى فال الحياة قيد عىل باقيًة دامت وما طريقي. يف تقف
كيف؟ ولكن واحدة. برضبٍة كالفرينج للسيد كراهيتي وأُشبع منها أتخلَص أن فقرَّرت
دون من منها أتخلَص أن أو عميل، أترك أن دون من إليها أصَل أن يُمكنني وسيلٍة بأي
يلعب لم هارويل ترومان لكن ؛ حلٍّ بال كأنها تبدو املشكلة كانت جديدة؟ شكوٍك إثارة
التمَعت للمسألة، دراستي عىل كامٌل يوٌم يمرَّ أن قبل نتيجة. دون ا جدٍّ طويًال اآللة دوَر
روحها لتُزِهق أستدرجها أن مخططاتي لتنفيذ الوحيد السبيل أن ورأيُت ذهني، يف فكرٌة

بنفسها.
الذي الجسيم الخطَر مدرًكا بتنفيذها. سارعت حتى عقيل يف الفكرة نضَجت إن ما
بحروٍف خطابًا وكتبُت نفيس، عىل الغرفة أغلقُت ممكن. احتياٍط كلَّ اتخذُت بصدده، كنت
عىل فيه اعتمدُت — والكتابة القراءَة تستطيع ال أنها رصاحًة أخربَتْني فقد — متفرقٍة
بها أحلم كنُت أنني بإخباِرها الخرافات، يف األيرلندية ومعتَقداتها األخرق، ووَلِعها جهلها،
تميمًة لها أرفقُت بي، تحلم لم أنها من ولخشيتي بي؛ تحلم لم أنها وتعجبُت ليلٍة كلَّ
أجمَل تَر لم أحالٍم رؤية عىل القدرَة فستمنحها التعليمات، حسَب استخدَمتْها إذا صغرية،
يف تأخذ أن وثانيًا بإحراقه، خطابي من تتخلَّص أن أوًال: هي التعليمات تلك وكانت منها.
تذهَب ثم بداخله، الذي املسحوق تبتلَع أن وثالثًا: إرفاقه، عىل حَرصُت الذي الطرَد يدها
ًرا مزوَّ اعرتاًفا تعرف، كما الطرد، وكان سمٍّ من مميتًة جرعًة املسحوق كان الرسير. إىل
بعالمة أطرافه أحَد ميَّزت ظرٍف يف األشياء هذه كل وضعُت كالفرينج. هنري زوًرا يُدين

وأرسلتُه. بيلدن، السيدة هو االتفاق، حسب إليه، املرَسل أن كتبُت ثم صليب،
عن قصًدا امتنعُت قد كنُت أنني مع اآلن. حتى لتُها تحمَّ قلق مدِة أعظُم ذلك أعقَب
كبريًة كانت الخطاب أمر اكتشاف احتماالِت بأن شعرُت الخطاب، عىل اسمي أضَع أن
بد فال لها، رسمتُه قد كنُت الذي املسار عن وانحرَفت تفصيلة أقلَّ خالَفت إذا للغاية.
عهَدت أو املسحوق، يف شكَّت أو املرفق، الطرد فتحت إذا رة. مدمِّ نتائُج ذلك يستتبع أن
لم ُسًدى. يشء كلُّ فسيذهب خطابي، إحراِق يف فشلت حتى أو ها، برسِّ بيلدن السيدة إىل
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هل الصحف. خالِل من إال مخطَّطي نتيجة أعرَف أو منها متيقنًا أكون أن بإمكاني يكن
ذُعًرا أنتفض أو بنَهم، التلغرافية األخباَر أقرأ أو حويل؟ الوجوَه أُراقب ظللُت أنني تظن
الصحيفة يف القصرية الِفقرَة تلك أيام، بضعِة بعد قرأت، وعندما الجرس؟ يدقُّ عندما
أخشاها، كنُت التي املرأة موت يف األقلِّ عىل تسبَّبت قد كانت جهودي أن إىل طمأنتْني التي

بالراحة؟ إحساٍس بأي أنعُم كنُت أني تعتقد فهل
من االستدعاءُ جاء قد كان ساعات ستِّ غضون يف ذلك؟ عن الحديث داعي ما لكن
أُعد لم البقية. يروي نفَسه، االعرتاف وهذا السجن، هذا جدران سأدُع و… جرايس السيد

الفعل. أو الكالم عىل أقوى

354



والثالثون التاسع الفصل

مروعة جريمة عاقبة

وإيالًما. َوْخًزا، يألُوَها صدرها، يف تنمو التي ولألَْشَواِك عقابَها، هلل دع

مطران] خليل [ترجمة «هملت» مرسحية

وألنها أرى؛ ما عىل جميلة، وألنها أستخلص؛ ما عىل متبرصة، حصيفٌة ألنها
أقررت قد طاهرة، حسناءَ عاقلًة كونها إىل فبالنظر تبيَّنت؛ ما عىل مخلصة،

العمر. مدى قلبي يف منزلتها

مطران] خليل [ترجمة البندقية» «تاجر مرسحية

أخبار ا؟ جدٍّ سارٍَّة أخباٍر لسماع مستعدَّة أنِت هل «إلينور! إليها: أتَّجه كنُت بينما ِصحُت،
وستجعل بريَقهما، العيننَي تلك إىل وستُعيد الشاحبتنَي الوجنتنَي تلك عىل بهجًة ستُضفي
حيث نحوها أميل وأنا ألححُت، أخربيني»، أخرى؟ مرًة واألمل بالبهجة ُمفَعمًة حياتِك

وعيها. تفقَد أن وشك عىل كانت إذ تجلس؛ كانت
له. تصوُّري عن السارِّ الخرب عن تصوُّرك يختلَف أن أخىش أعرف، «ال بتلعثُم: قالت

«… إال سار خربٌ يوجد ال
إذ ُطمأنينًة؛ نفسها يف بعثَت قد أنها بد ال بابتسامٍة يَدي بني يَديها آخذًا سألُت،

تخايف.» ال أخربيني؛ «ماذا؟ غامرة: سعادًة تعكس ابتسامًة كانت
جزءًا أصبح حتى طويًال أثقَلها قد كان املريع فِحملها بالفعل. خائفًة كانت لكنها
إىل يدعوها سبٌب ثَمة يَُعد لم وأنه خطأ، عىل بُني األمر أن تُدرك أن لها كيف ِكيانها. من

املستقبل؟ أو الحارض، أو املاَيض، تخىش أن
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أن والِكياسة، الحماس من أوتيُت ما بكل لها، أوضحت وملَّا بالحقيقة؛ عَرفت ملَّا لكن
هو كان ماري، وليس هارويل، ترومان وأن الصحة، من أساٍس أيُّ لها يكن لم ُشكوكها
مقتِل ُجرَم ها عمِّ ابنة إىل تنسب أن إىل دفَعتها قد كانت التي الجريمة أدلة عن املسئوَل
إليها! «ُخذني كثريًا. ظلمتها قد كانت َمن إىل تؤَخذ أن توسًال األوىل كلماتها كانت عمها،
وأسأَلها ركبتي عىل أجثَو حتى أُفكر أو أنفايس ألتقَط أن يمكنني ال إليها! خذني إلهي! يا

ظامًلا!» اتهامي كان ظامًلا! اتهامي كان كم إلهي، يا عني. تعفَو أن
ولهذا، أُجاريَها. أن الحكمة من أن ارتأيُت عليها، كانت التي الحالة رأيُت وإذ

عمها. ابنة منزل إىل معها وتوجهت عربًة، أحرضُت
وستكون حتى؛ إيلَّ تنظر لن تتقبَّلني؛ لن «ماري الطريق: نميضيف كنَّا بينما صاحت،
أني ظننُت أنني يعلم الرب لكن أبًدا. تُغتفر أن يمكن ال هذه مثل إهانة ذلك! يف ُمحقًة

«… تعرف كنَت لو شكوكي. يف ُمحقة
دامغًة كانت ضدها الظرفية األدلة بأن تُقر ماري لكن قطًعا. ذلك «أعرف قاطعتُها:
األدلة تلك مع بريئًة تكون أن يمكن كان إن تتساءل مذهولة، نفسها هي كانت ا، جدٍّ

«… لكن ضدَّها.
ذلك؟» ماري قالت هل انتظر؛ إلهي، يا «انتظر،

«أجل.»
«اليوم؟»
«أجل.»

ت.» تغريَّ ماري أن بد «ال
بعد العربة، توقَفت عندما لكن التغيري. ذلك مدى بنفسها ترى أن أردتُها أُِجْب؛ لم
كنت البؤس، من الكثري عىل شاهًدا كان الذي املنزل داخل إىل معها وأرسعُت دقائق، ِبضع
عيناها كانت الردهة. إضاءُة كشَفته الذي وجهها مالمح يف االختالَف ألرى بصعوبٍة ً مهيَّأ
ذاب ما ورسعان الحزن؛ عنهما زال وقد مرفوعني وحاجباها متألقتني، ووجنتاها المعتنَي،

األمل. شمس إرشاق يف اليأس جليُد
مجدًدا. سيدِته لرؤية غامرة سعادًة سعيًدا الباَب، فتح قد كان الذي توماس، كان

الجلوس.» غرفة يف ليفنوورث «اآلنسة قال:
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االضطراب، بسبب خطوًة تتحرَك أن تستطع لم إلينور أن مالحًظا ثم برأيس، أومأُت
هدوءًا أكثر تُصبح حتى تنتظر أو الفور، عىل تدخل أن بُوسعها كان إذا عما سألتُها

وتماسًكا.
املمرَّ واجتازت يدي، قبضة من انسلَّت ثم االنتظار.» أطيق ال الفور؛ عىل «سأدخل
ماري. وخرجت الداخل من فجأًة أُزيحت وعندئٍذ الجلوس، غرفة ستارة عىل يدها ووضعت

«ماري!»
«إلينور!»

أعرف حتى عليهما نظرًة أُلقَي أن إىل أحتج ولم يشء. كل يحكي صوتَيهما رنني كان
الفزع. من يشءٍ يف رفَعتها قد عمها ابنة وأن عمها، ابنِة قدم عند جاثيًة كانت إلينور أن
أن يمكنِك ال ا، جدٍّ عظيًما كان بحقِك اقرتفتُه الذي الذنب «إن أسمع: أن إىل أحتج لم
أغفَر أن عىل يحملني أن كفيٌل بالخزي إحسايس «إن خفيض: بصوٍت تبعه تسامحيني!»
املستقبل وأن كغيمٍة، تَبَدَّدت قد بينهما األبديَّة الُفرقة ظالل أن أعرف حتى يشء!» أي

املتباَدلة. والثقة باملودة مفَعمة مرشقًة أياًما لهما يحمل كان
كنُت التي االستقبال، غرفة باَب أكثر، أو الساعة نصف بعد سمعت، عندما ذلك ومع
الباب، عتبة عند واقفًة ماري رأيُت ألعىل، ناِظَريَّ ورافًعا بنعومة، يُفتَح فيها، انزويُت قد
جمالها عىل طرأ الذي اللني من فوجئُت أنني أعرتف وجهها، عىل يشع صادق تواضٍع ونوُر
بَسطُت إليها، ومتوجًها النفس»، يُزكِّي الذي الخزُي «ِنعم داخيل: يف فغمغمُت املتغطِرس.

أخرى. مرًة ناحيتها بهما سأشعر أني مطلًقا أحسب لم وتعاطف باحرتاٍم يدي
بجانبي. ووقفت وأقبَلت بشدة، وجُهها فتورد فيها. أثَّر قد الترصف هذا أن بدا
ولكن الليلة؛ حتى االمتناِن هذا مدى أبًدا أُدرك لم شديد؛ بامتناٍن أشعر «أشكرك. وقالت:
تقبل أن إلينور إقناع يف وتُساعدني تدخل أن هو فيه أرغب ما اآلن. عنه التعبري عن أعجُز
لها ستُصبح كانت أو لها، تكون بأن أُوِصيَت تعرف؛ كما لها، فهي مني. الثروَة هذه

«… لو
هذا تدبَّرِت هل «انتظري. املسألة: تلك بشأن مني الطلُب هذا أثاره خوٍف يف قلُت،

عمِك؟» ابنة إىل ثروتِك تنقيل أن املحدد غرضِك هل جيًدا؟ األمر
كيف «أه، بعدها: قالته الذي بالسؤال تهمس أن دون من كافيًة نظرتها كانت

هذا؟» كل بعد تسألني
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يف وقف الجلوس. غرفَة دخلنا عندما إلينور بجانب جالًسا كالفرينج السيد كان
: بِجدٍّ وقال جانبًا، بي وانتحى الحال،

سيد يا يل، اسمح الساعة، تلك يف بيننا تسود التي االحرتام روح تنقَيض أن «قبل
عليك تُفرض أن املفرتض من يكن لم وثيقٌة يَديك بني اعتذاري. إليك أقدم أن ريموند،
أن بإمكانك كان إن الندم. أشد عليه أندم مهينًا ترصًفا خطأ، عىل املبني يف، ترصُّ كان أبًدا.
أنني فسأشعر الوقت، ذلك يف أقاسيه كنُت الذي النفيسِّ للعذاب منك مراعاًة تُسامَحني،

«… لم وإن األبد؛ إىل لك َمديٌن
الذي، املايض إىل يعود أمٌر هو اليوم ذلك يف جرى ما إن هذا. َحسبُك كالفرينج، «سيد
حاجة فال لنا كثرٍي بخرٍي يُبرش املستقبل ممكن. وقٍت أرسع يف أنساه أن قرَّرُت ما، لسبٍب

الشقاء.» أيام من سلف عما الحديث نُطيل أن إىل
السيدتني. إىل لننضمَّ أرسعنا متبادَلني وصداقًة فهًما تعكس وبنظرة

إلينور ظلَّت إذ نتيجته. أذكر أن إال داعَي فال ذلك، بعد دار الذي الحديث عن أما
ودعم إلنشاء تَُكرَّس أن عىل النهاية يف اتُِّفق بُجرٍم، املوصومة للثروة برفضها متشبثًة
وبعد البائسني. وُفقرائها املدينة عىل ملموٍس بنفٍع لتعوَد يكفي حجٍم ذات خريية مؤسسٍة

فييل. السيد إىل سيما ال أصدقائنا، إىل تفكرينا اتجه ذلك، عىل استقرَّا أن
كانت بالندم، وبإحساسها لنا.» كأٍب علينا حزن لقد يعرف. أن «يجب ماري: قالت

بالحقيقة. إخباره يف املتمثلَة السعيدة غريَ املهمة هذه ستتوىلَّ
بما عانيِت لقد ماري، يا «ال، وقالت: لذلك. تُْصغ لم املعتاد، بكرمها إلينور، لكن

إليه.» سنذهب ريموند والسيد أنا يكفي.
مرًة وخرجنا متزايَدين، وثقًة أمًال يعكس ضوءٌ وجهيهما وعىل هناك، وتركناهما
منارَة كان العزيزتني عينَيها بريق أن مع أبًدا، منه أُِفق لم ُحلٍم إىل وكذلك الليل، إىل أخرى

ومبهجة. سعيدة كثريًة شهوًرا حياتي
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