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أليشيا زمرداتليدي

إنها القول يمكنني بطريقٍة َقْدري من ينتقصون عني، إليهم ثَت تحدَّ إذا اإلنجليز، من كثريٌ
ميزٍة أي من التقليل موطني أبناء بعض بها يحاول التي ذاتها بالكياسة تتسم ما نادًرا
حثه جاهًدا حاولُت طاملا والذي — يارد سكوتالند من هيل، سبنرس السيد تكرم أمتلكها.
كتابة يف بدأُت أن بعد — بالقول — يُذكر نجاٍح دون لألسف ولكن خياله، استخدام عىل
تسجيل ألن نجاحاتي؛ بتسجيل حكيًما كنُت إنني — بازدراء قَرأها التي الذكريات، هذه
من الدهاء من أنه أجاب هذا له قيل الذي والرجل مديدة، أعماًرا ستتطلب مسألة إخفاقاتي
كُطعم، نجاحاتي استخدام أنوي أنني — كثريًا القوم هؤالء يُحبها كلمة وهي — جانبي
موسوعة غرار عىل — مجلد ألف يف إخفاقاتي تسجيل ثم بها، ميلء صغري ُكتيٍب وإصدار

بالتقسيط. للجمهور وبيعها — صينية
الغرية، من بعٌض يشوبها مهنة كل املالحظات. هذه عىل أُعلق أن يل ليس حسنًا،
نفيس يل تُسوِّل ثَم ومن الضار، املثال هذا مثل أتبع أال آُمل امُلحققني؟ ُزمرة تُستثنى فلماذا
يف الرسمي امُلحققني جهاز يُشبع — الجميع يعلم كما — الذي للغباء ازدرائي عن التعبري
إنسان؟ بخالف آخر يشءٍ أي بأنني يوًما تظاهرُت هل إلخفاقات. تعرضُت بالطبع إنجلرتا.
للتجديد. ومقاومتهم اإلنجليز محافظة ظلِّ يف نشأُت لقد اإلخفاقات؟ هذه سبب ما لكن
الرشطة أيدي يف العادي اإلنجليزي الرجل دائًما يضعه حلُّه، يتعنيَّ لغز هناك يكون عندما
كلَّ الكبرية أحذيتهم تدَهس عندما تماًما، الطيبون الناس هؤالء يتحريَّ وعندما العادية.
القرائن الخرقاء أيديهم تطمس عندما األرض، عىل فطن عقٌل يجدها أن يمكن التي األدلِة

يقولون: فشلُت وإذا األمر. نهاية يف استدعائي يتمُّ حولهم، مكان كل يف املوجودة
فرنيس.» إنه ع؟ تتوقَّ أن يمكن «ماذا
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تكن لم شهرين، ملدة أليشيا. ليدي زمردات قضية يف حدث ما بالضبط هذا كان
لهم وا ودقُّ أوروبا يف لصٍّ كلَّ سافر بشكٍل حذَّروا بل فحْسب، ُمتحريًة العادية الرشطة
سارق أنَّ لو كما الُعظمى، بريطانيا يف الرهونات متاجر جميع ُفتِّشت الخطر. ناقوس
بالطبع، رهونات! متجر إىل يأخذها بحيث الحماقة من سيكون كهذه قيمة ذات مجموعٍة
ُمنفصل. بشكٍل الكريمة األحجار ويبيع القالدة سيفكُّ اللصَّ أنَّ اعتقدت إنها الرشطة تقول
وما الفعلية، قيمتها تفوق ربما تاريخيًة قيمًة المتالكها فإنَّ هذه، الزمرُّد قالدة إىل بالنسبة
يكسب ثَم ومن الرشعي، صاحبها مع التفاُوض حاملها عىل يجب أنه من أكثر الطبيعي
إثارة ت تمَّ ولكن بالقطعة؟ وبيعها فكِّها من بدًال بهدوءٍ إعادتها خالل من املال من املزيد
يلفت لم البضاعة ي ُمتلقِّ أنَّ عجب ال لذلك االضطراب؛ هذا عنها ونتج الكبرية، الضجة هذه
املراقبة تحت أوروبا إىل الوصول تُتيح التي املوانئ ُوِضعت شيئًا. يُقل ولم إليه، األنظار
بعد إليها. الكنز هذا تسلُّل من وهولندا وبلجيكا، فرنسا، رشطة حذَّرت وعبثًا جدوى، دون
منذ منها ميئوًسا كانت القضية أن له أكدُت بلري! مركيز يل أرسل ثمينني؛ شهَرين ضياع

فيها. تناولتُها التي اللحظة
لكن ثمينني؟ شهرين طوال بالتخبُّط العادية للرشطة بلري مركيز سمح ملاذا يُسأل قد
قليل عدد بائس. بأمٍل طويًال تشبُّثه من ب يتعجَّ لن النبيل الرجل هذا يعرف شخٍص أيَّ
وقد منه. بُخًال أكثر منهم أقل وعدد بلري، اللورد من أغنى األعيان مجلس أعضاء من ا جدٍّ
واجب من وإنه رضائبه، دفع قد دام ما الرسقة من الحماية عىل الحصول يف ه بحقِّ نادى
النظرية هذه فالتعويضعنها. ذلك؛ استحالة ثبت وإذا الكريمة. األحجار استعادة الحكومة
خالل وسعها يف ما كل يارد سكوتالند فعلت وبينما اإلنجليزية، املحاكم يف مقبولة غري
املحدودة؟ العقلية مؤهالتها إىل بالنظر الفشل بخالف منها ع يُتوقَّ فماذا الشهرين، هذين
ا جدٍّ القبيح سيادته قرص عىل يُطَلق كما — الريفي بلري قرص إىل وصلُت عندما
من استُدعيُت لقد سيادته. ملقابلة بالدخول الفور عىل يل ُسمح — ما حدٍّ إىل والحديث
يف متأخًرا الوقت كان عليها. الربيد رسوم تُدَفع ولم بنفسه اللورد كتبها برسالة، لندن
الجدوى. عديَم كان بأنه األول اجتماعنا وصف ويمكن وصلت، عندما الظهر بعد ما فرتة
خفض يُحاول املركيز كان حيث التكاليف، حول باملساومة كامل، بشكٍل يتعلق، األمر كان
لندن من نفقاتي سيُغطي كان بالكاد أنه لدرجة للغاية، ضئيل مبلٍغ إىل خدماتي سعر
عروضه جميع أن املركيز وجد عندما بشدَّة. امُلساومات هذه مثل أكره والعكس. بلري إىل
بتويلِّ إقناعي إىل سعى جانبه؛ من للغضب مجال أي يرتك لم الذي اليشء بأدٍب؛ مرفوضة
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العْرض رفيضلهذا ومع الكريمة، لألحجار باستعادتي مرشوطة أساسعمولٍة عىل القضية
قاعة يف بُمفردي العشاء تناولُت العشاء. لتناُول الجرس ودقَّ الظالم، حلَّ العرشين، للمرة
كفاية عدم وعزَّز عمل، رحلة يف القرص إىل يأتون ملن ُمخصصة كأنها بدت التي الطعام،
يف لندن إىل العودة عىل تصميمي — الرديئة الكالريت نبيذ طبيعة جانب إىل — الطعام

التايل. اليوم صباح ُممكن؛ وقٍت أقرب
ُمنخفض: بصوٍت الرزين الخادم يل قال الطعام، تناول من انتهيُت عندما

قاعة يف لحظاٍت بضَع ومنحها التكرُّم يمكنك كان إذا عما تسأل أليشيا ليدي «سيدي،
االستقبال.»

وكانت البيانو، عىل جالسًة الشابة السيدة ووجدُت االستقبال، قاعة إىل الرجل تبعُت
الشديد تميُّزها إىل تُشري بطريقٍة ذلك، من بالرغم ولكن، شارد، وبذهٍن بتكاُسل عليه تعزف
مالبس ترتدي كانت بل طعامها، للتوِّ أنهت امرأٍة زيَّ ترتدي تكن لم املوسيقى. عزف يف
ريفية عائلة يف عضٍو ابنة كونها من أكثر كوًخا يسكن رجٍل ابنة مثل وتبدو وعادية، قاتمًة
دخول عند األول انطباعي كان غزير. داكن أسود بشعٍر ومتوًَّجا صغريًا رأُسها كان عظيمة.
األسلوب ِسحر تحت الفور عىل تالىش ذلك لكن سلبيٍّا، الخافتة اإلضاءة ذات الكبرية الغرفة
بارييس صالوٍن يف أقف وكأنني شعرُت لحظٍة يف أنني لدرجة بالحيوية، امُلفعم الكيِّس
رأسها من لطيفٍة حركٍة كل إنجليزي. ريفي منزل داخل كئيبة استقبال قاعة من بدًال المع
سواء امُلرنِّم، صوتها من نربٍة كل الرائعتني، الصغريتنَي اليدين هاتني من إيماءٍة كل الرقيق،
موطني. يف الراقيات بالسيدات تذكرني حميمي؛ حديٍث يف اللطافة أو بالضحك يتألأل كان
ُممل ضخم ملنزٍل الكئيب الُقبح وسط الرائعة البرشية الزهرة هذه نجد أن الغريب من كان
لعائلة اإلنجليزي النظري هي بلري عائلة أن اآلن تذكرُت لكنني الجورجي. العرص يف بُنَي
الرابع لويس امللك بالط زيَّنت التي بلري، مركيزة الرائعة منها نبتت التي فرنسا، يف بلري
لهذا بريًقا أضفت التي الجميلة، للمركيزة الحقيقي التجسيد نحوي، يتقدَّم هنا، عرش.
سوى اإلنجليز فما يشء، كل من وبالرغم آه، عام. ثالثمائة من يقُرب ما منذ الباهت العاَلم
مسامحتهم من املرء يُمكِّن لكنه أبًدا، به أُذكِّرهم أال وآُمل هذا، أنىس ما غالبًا ُمحتَل! عرٍق
يشءٍ كل يف بالحياة، النابضة العرشين القرن مركيزات إحدى أليشيا ليدي كانت كثريًا.
األزياء فناني بعض بها يصنعه أن املمكن من كان ما رائع أمٍر من له يا املالبس. باستثناء
الرقبة عايلَ زيٍّا ُمرتديًة الباهت اإلنجليزي املنزل هذا يف محبوسة هنا وهي لَدينا! الباريسيني
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سيد «مرحبًا شائبة: تشوبها تكاد ال التي الفرنسية باللغة صاحت مكانتها. بسمو يليق ال
لم للعائلة. قديًما صديًقا كنُت لو كما بي بْت ورحَّ لوصولك.» للغاية سعيدة أنا فاملونت.
الوقت نفس يف تُعلمني بينما تها، استعراضملودَّ وال أسلوبها، يف التعايل من يشء هناك يكن
لكني النُّبالء، فظاظة ل أتحمَّ أن أستطيع االجتماعية. حياتنا مراكز يف واالختالف مكانتي،
يِدها عىل أنحني وأنا بحرية قلُت ا. حقٍّ بلري عائلة من كانت أليشيا ليدي لكن تعاِليَهم. أكَرُه

الرقيقة:
احرتاًما.» األكثر تحياتي لِك أُقدم أن لَرشف إنه املركيزة، «سيدتي

العندليب. صوت مثل عذبًة ضحكًة بهدوء، هذا عىل ضحكْت
أليشيا.» ليدي أنني إال مركيز، خايل أنَّ من الرغم فعىل لقبي. يف أخطأَت لقد «سيدي،
يُحيط كان الذي امُلتأللئ البالط ذلك إىل عدُت اللحظة، هذه ففي سيدتي. يا «معذرًة

األكرب.» بلويس
العلوي الطابق يف الرواق يف تُوَجد سيدي. يا به نفسك تُقدِّم ُمجاِمل أسلوب من له «يا
ساحرة بطريقٍة أسعدَت كيف حينها ستفهم غًدا، عليك أعرضها وعندما بلري، ملركيزة لوحة
الطريقة بهذه أتحدَّث أال يجب لكن الجميلة. السيدة تلك إىل اإلشارة خالل من عاديًة امرأًة
سيدي، يا قدومك إىل أتطلع أنني لك وأؤكد ُمراعاته، يجب جاد عمٌل فهناك سيدي؛ العابثة

متقد.» بحماس
هذه لسماع بسعادتي إليها أفشت قد لها أنحني وأنا وجهي تعابري تكون أن أخىش
عينيها نظرة أنَّ حني يف الجمال، غاية يف شفاٌه الثقة بُمنتهى نطَقتْها التي الكلمات،
عىل ُمساومتي من بالخَجل الفور عىل شعرُت كلماتها. من بالغًة أكثر كانت الجميلتنَي
أقدم أن قررُت الفور وعىل غًدا، بالرحيل قراري نسيُت الفور وعىل خاِلها، مع التكاليف
غري اليوم فاملونت قلب حرستاه! وا الرقيقة. السيدة لهذه تقديمها يمكنني التي املساعدة

شبابه. ريعان يف دائًما كان كما امُلثرية العيون هجوم من َمحميٍّ
بإمكاني يكن لم شهرين. ملدة حصار حالة يف تقريبًا كان املنزل «هذا بحماس: تابعُت
رجَل أجد أن دون امُلتنزَّه، عرب أو املروج، عىل أو الحدائق، يف امُلعتادة جوالتي من بأيٍّ القيام
مالبس يف امُلحققني أحد أو الشجريات، عرب طريقه يشقُّ رسميٍّا زيٍّا يرتدي أخرَق رشطٍة
يف الفطنة إىل االفتقار إن طريقه. ضلَّ غريٌب أنه بحجة ويستجوبني ِمني يقرتُب مدنية
املرات عرشات أيديهم بني مرَّ ربما الحقيقي امُلجرم أن من متأكدة أنا مؤِسف. أمر ُرشطتنا

8



أليشيا ليدي زمردات

شعروا بواباتنا، داخل والغرباء املساكني، األبرياء امنا ُخدَّ أن حني يف أحد، يُوقفه أن دون
نهار.» ليل عليهم كانت الصارمة القانون عني أنَّ

هذه عن بوضوح عربْت حيث للسخط، فاتنًة حيويًة صورًة الشابة السيدة وجه كان
بالرضا. أشُعر هذا وجعلني إدراكها. عن وطنها أبناء يعجز التي البديهية الحقيقة

بيتنا أهل أبَقوا الذين األغبياء، الرجال من جيًشا لندن من أرسلوا «نعم، قائلة: تابَعْت
الزمردات؟» وأين طويلة، أسابيع ثمانية ملدة الشديد الرعب من حالٍة يف

للخارج، قليًال يديها مدِّ مع للغاية، باريسية بلهجٍة فجأة، السؤال هذا طرحْت عندما
خالل من وصفه يمكن ال شيئًا ذلك كل تأثري كان للخلف، رأسها وتحريك عينيها، وملعان

الستخدامها. ُمضطرٍّا أِجُدني التي اللغة قيود
يف — تكن لم إذا امُلزعجة، الرسية هذه فرار إىل وصولك أدى لقد سيدي، «حسنًا،
من مجموعٍة مع باستخدامها يسمح ال الرشاقة من كبري قدر بها فرار كلمة — األمر واقع
خايل. باستثناء الصعداء سوا تنفَّ باملنزل من جميع أن لك وأؤكد كالِفيلة. الضخام الرجال
منذ بالقضية باالهتمام إقناعه تمَّ قد فاملونت السيد كان إذا الليلة: العشاء عىل له قلُت وقد

الليلة.» قبل طويل وقٍت منذ حوزتي يف الجواهر لكانت البداية،
صحيح الضعيفة. ُقدراتي تقدير يف تُبالغني أنك أخىش سيدتي، يا «أوه، احتججت:
مما بكثرٍي أكرب ستكون كانت نجاحي فرص فإن الرسقة؛ ليلة استدعائي تم إذا أنه تماًما

اآلن.» عليه هي
بهاتني مغناطيسيٍّا وتُنوِّمني نحوي، وتميل ُركبتيها، عىل يديها تُشبِّك وهي صاحت
أسبوع مرور قبل أنه من تماًما واثقة أنا سيدي، «سيدي، كالنجوم: الالمعتني العينني
أنا هل اآلن، البداية. من ذلك قلت لقد استعادتها. املمكن من كان إذا القالدة، ستستعيد
من موكبًا معك تُحِرض أن دون بمفردك، هنا إىل جئَت أنك سيدي، يا تخميني يف ُمحقة

واملساعدين؟» التابعني
سيدتي.» يا ذكرِت كما صحيح «هذا

لتلك تجربتنا وبني امُلدرَّبة العقلية بني منافسة هناك سيكون ذلك. من متأكدًة «كنُت
لشهرين.» ملدة الغاشمة القوة

ظنها. أُخيب أال تصميم عيلَّ وسيطر للنجاح، الطموح هذا بمثل قبُل من أشعر لم
فاملونت، آه، إمتاًعا. صوره أكثر يف هنا يل ُقدم وقد الرضورية، امُلنبهات أحد التقدير إن
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عمري— من الثمانني يف كنُت إذا — اللحظة هذه يف أنه من متأكد أنا أبًدا! تكرب لن فاملونت،
الصباح؟ يف قرصبلري سأترك هل أصابعي. أطراف يف الحماسة بنفسرعشة سأشعر فإني

فرنسا! بنك مال عيلَّ ُعرض لو حتى ال،
الرسقة؟» تفاصيل عىل خايل أطلعَك «هل

أخرى.» أشياء عن نتحدَّث كنا سيدتي، «ال،
دت. وتنهَّ جزئيٍّا، عينيها وأغمضت امُلنخفض، ُكرسيها عىل الخلف إىل السيدة اتكأت
فرض يحاول بلري مركيز كان جيًدا. املحادثة موضوع تخيُّل «يُمكنني أخريًا: وقالت
فقط— باملال املتعلقة االعتبارات هذه بمثل بنُبٍل أنت—ُمستهزئًا بينما عليك، املرابي رشوط

فرصة.» أقرب يف ترتكنا أن قرَّرت ربما
فقد جانبي، من القبيل هذا من قرار أي إىل ل التوصُّ تمَّ إذا أنه سيدتي، يا لك، «أؤكد

هذه.» االستقبال قاعة بدخول فيها ترشفُت التي اللحظة يف اختفى
خايل مع ملحادثتك تسمح أال يجب لكن سيدي، يا ذلك، تقول أن منك لطف «إنه
تظنُّ قد نزواته. لديه الحال، وبطبيعة اآلن، عجوز رجل إنه ضده. امُلسبقة األحكام بإطالق
جشعة سيدي، يا أنا نعم، جشعة. سأكون أيًضا أنا عندئذ، ولكن كذلك، هو وربما جشع، أنه
باملال ُموَلع أحد وال باملال. ُمولًعا تكون أن يعني جشًعا تكون أن أعتقد ُمروع. بشكل
إنه النقيض. أقىصطريف نحتل نحن سيدي، ترى كما لكن خايل، باستثناء ربما مني، أكثر
التي األشياء بسبب باملال مغرمة أنا إلنفاقه. باملال مغرمة أنا بينما ليدَّخره، باملال مغرم
لدي يكون أن أحب فرنسا. يف الجميلة جدتي فعلْت كما العطايا ع أوزِّ أن أودُّ سيشرتيها،
املال إنفاق كان إذا سعداء حويل من كل أجعل أن أتمنى مايفري. يف وقرص الريف يف قرص

بالغرض.» سيفي
امُلعجبني.» من كبريًا عدًدا سيجد أليشيا، ليدي املال، ُحب أشكال من شكل «هذا

بمرح. وضحكت رأسها الفتاة هزَّت
جشعي. ُعمق عن أفصح لن وبالتايل فاملونت؛ سيد يا يل تقديرك أفقد أن بشدة «أكره
هذه الستعادة الشديد قلقي ستفهم ذلك وبعد خايل، من األرجح عىل ذلك تعلم سوف

الجواهر.»
كبرية؟» قيمة ذات هي «هل

إجماًال، أونصة. من أقل أحُدها يزن ال حجًرا عرشين من القالدة تتكون بالتأكيد؛ «نعم
عرشون الفعلية وقيمتها قرياط، وخمسمائة ألفني أو وأربعمائة ألفني تعادل أنها أعتقد
هذا حتى ولكن جنيه، ألف خمسني من يقُرب ما يعني هذا لذا األقل. عىل للقرياط جنيًها
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يف قرصي جانب إىل املحك، عىل املليون يُقاِرب ما هناك تتضمنه. بما مقارنًة تافه املبلغ
كان إذا يدي متناول يف هذا كل الكثريون. فيهما يطمع اللذَين مايفري يف وقرصي الريف

الزمردات.» استعادة بإمكاني
أثناء باهتماٍم إليها أنظر كنُت كيف الحظت ألنها جميل بشكٍل خجًال الفتاة احمرَّت
ضحكتها يف اإلحراج من بعض هناك كان أنه اعتقدت امُلشوق. اللغز لهذا تدريجيٍّا كشفها

صاحت: عندما
عيلَّ تحُكم ال أرجوك أرجوك، الوضع؟ تفهم عندما بي رأيك سيكون ماذا «أوه،
من وكذلك اآلخرين لصالح استخدامه سيتم إليه أهدف الذي املنصب أن لك أؤكد بقسوة.
كل وأعطيك أتشجع أن يجب األرسار؛ عىل خايل يأتِمنك لم إذا الشخصية. سعادتي أجل
نجد التي تلك مثل عقدًة يحلَّ أن املرء عىل كان إذا بالطبع، الليلة. ليس ولكن التفاصيل،

كذلك؟» أليس تفصيلة، بكل درايٍة عىل يكون أن يجب فيها، أنفسنا
سيدتي.» يا «بالتأكيد

محادثته يف خايل يُقلها لم ناقصة معلوماٍت بأي سأمدُّك فاملونت، سيد يا «حسنًا،
قرارهم والرشطة خايل من كل اتَّخذ لقد منها. أُحذرك أن أودُّ واحدة نقطة هناك معك.
عىل قادتهم التي األدلة من العديد عىل الرشطة عثرت الجاني. هو ُمعينًا شابٍّا هناك بأنَّ
كان البداية، يف اعتقاله. لتربير يكفي ما عىل العثور من يتمكنوا لم لكنهم إليه، يبدو ما
األخرية. اآلونة يف متأكدًة لسُت لكنني باملوضوع، عالقة أي له ليس أنه أُقسم أن بإمكاني
الحكم. يف ع الترسُّ عدم هو مًعا للتشاور أخرى فرصة عىل نحصل حتى منك أطلبه ما كل

عليه.» بالتحاُمل بإقناعك لخايل تسمح ال فضلك من
الشاب؟» هذا اسم «ما

هادون.» جون الرفيع املقام صاحب «إنه
هذا؟» مثل ُمخزيًا فعًال يفعل أن يمكنه شخص هو هل الرفيع! املقام «صاحب

رأسها. الشابة هزَّت
أعتقد يعرف. أن ألحٍد يمكن ال ذلك ومع ذلك، ليفعل يكن لم أنه من متأكدة شبه «أنا
جرائمهم لكن السجن، يف النبالء اللوردات من اثنان أو واحد الحارض الوقت يف يُوَجد أنه

بسوقية.» املنازل عىل السطو مجرد تكن لم
ليدي يا للرشطة أو لخاِلك املعروفة غري بعضالحقائق لديك أن استنتاج يمكنني «هل

أليشيا؟»
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«نعم.»
إىل الشابة السيدة اتَّكأت الشاب؟» تجريم إىل تميل الحقائق هذه هل ولكن «عفًوا،
الحرية. من الجميل جبينها دت وجعَّ ورائي، فيما وحدَّقت كرسيها، عىل أخرى مرًة الخلف

شديد: ببطء قالت ثم
إذا صديًقا. السابق يف شخصكان ضدَّ التحدُّث أكره كم فاملونت، سيد يا تفهم، «أنت
جميًعا لنا تسبَّبت التي الواقعة، هذه أن من متأكدة فأنا صديًقا، يبقى بأن ريض قد كان
الذي املوضوع عن الحديث أُطيل أن أريد ال أبًدا. لتحُدث تكن لم واالضطراب، القلق هذا يف
جون الرفيع املقام صاحب لكن اإلطالق، عىل سارة غري واقعًة كان إنه عنه خايل لك سيقول
من ج يتزوَّ أن مثيل نشأ شخٍص أي إىل بالنسبة تماًما امُلستبعد ومن فقري، رجل هادون
مرير شجاٍر يف خايل وأرشك املسألة، هذه بشأن ومتهوًرا ا جدٍّ عنيًدا كان لقد فقرية. عائلة
أن إليه بالنسبة الرضوري من أميل. وخيبة استيائي أثار مما األمر؛ لهذا مناقشته أثناء
يكن لم لكن املناسب، الزوج أجد أن إيلَّ بالنسبة رضوري هو كما ثرية عائلة من ج يتزوَّ
انتهت وقد اإلطالق، عىل عاقًال شابٍّا ليس إنه إلهي، يا ذلك. يرى بأن إقناعه امُلمكن من
أتحدث لم لذلك يؤذيه؛ قد إجراءٍ أي اتخاذ بشدة أكره ذلك، ومع معه. السابقة صداقتي
دون ة، تامَّ برسيٍَّة األمر هذا تعامل أن ويجب حوزتي، يف املوجود الدليل عن غريك أحد إىل
الكفاية.» فيه بما هادون السيد من بالغضب بالفعل يشعر الذي خايل، إىل تلميٍح أي إعطاء

القالدة؟» رسق بأنه يقنعك الدليل هذا «هل
وقوعها، بعد الجريمة يف رشيًكا كان بأنه ُمقتنعة لكنني ا، حقٍّ رسقها أنه أعتقد ال «ال،
ثُت تحدَّ إذا الليلة. املزيد نقول لن فاملونت، سيد يا اآلن، القانوني؟ امُلصطلح هو هذا هل
املوقف أعالج أن — مساعدتك من متأكدة وأنا — وأتمنى أنام، فلن األزمة هذه عن أكثر

غًدا.» للغاية صاٍف بذهٍن
إىل بحاجٍة أنني رغم أيًضا، النوم أستطيع ال أنني وجدُت غرفتي، إىل أويُت عندما
املقابلة هذه تأثري بدقٍة أصف أن إيلَّ بالنسبة الصعب من الغد. مشكلة ملواجهة صاٍف ذهٍن
دون استمتعُت أنني لو كما يل بدت إنها أقول قد مادي، تشبيٍه الستخدام ولكن ذهني، عىل
اآلن ولكن البداية، يف للغاية ممتازًة بدت حيث مذاقها وصف يصعب شمبانيا بكأس قيوٍد
عندما عليه كنُت مما أكثر السحر تأثري تحت يكون أن رجٍل ألي يمكن ال عادية. أصبحْت
من الرغم عىل لكن شفتاها، قالته ا ممَّ أكثر بأشياء مرة ألول أليشيا ليدي عينا أخربتني
يف يكن لم نفسها، عىل أطلقتُْه عندما «جشعة» لقب عىل الحصول يف حقها يف طعنُت أنني
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ضايقتني. حبيبًا يكون أن أراد الذي الصديق بشأن امُلبالية غري روايتها أن إخفاء وسعي
كنُت بالفعل. الشك ظالل عليه وقعْت الذي املجهول، الشاب ذلك إىل يمتدُّ تعاطفي وجدُت
اإلطالق. عىل الجشع بدافع ذلك يكون فلن بالفعل، الزمردات أخذ قد كان إذا أنه من واثًقا
قادرة غري نفسها وجدت يارد سكوتالند أن حقيقة خالل من عمليٍّا ذلك إثبات تمَّ الواقع، يف
تقطيعها. أو واحدة كقطعٍة القالدة بيع تمَّ إذا فعله يمكن ما أقل وهو الجواهر، تتبُّع عىل
هوب» «ذا فزمردة اإلطالق. عىل الغريب باألمر ليس أونصة تزن زمردة وجود بالطبع،
دوق يملكه الذي الكريم الحجر ُقطر ويبلغ أونصات، ستَّ تزن — املثال سبيل عىل —
زمردات مجموعة من التخلص السهل من يكن لم ذلك، ومع وربًعا. بوصتنَي ديفونشاير
أخرجُت أن بعد اآلن لرْهنها. أو لبيعها محاولة أي إجراء يتم لم أنه وتوقعُت امُلتألقة، بلري
أنها من الرغم عىل حال، بأي — الشابة هذه أن يف أشكُّ بدأُت حضورها، ِسحر من نفيس
أي هناك يكن لم صالبتها. من بيشءٍ أيًضا احتفظْت قد — جواهرها مثل تتألق شك بال
مؤخًرا حدث ما تذكُّر عند — جدٍّا الواضح من كان امُلتهور، الصديق مع التعاطف عن تعبرٍي
املفقود. كنزها استعادة كانت تماًما، الطبيعية ورغبتها الوحيدة، الشابة رغبة أن — بيننا
استجواب عىل الصباح يف العزم عقدُت وقد َفهمه، أستطع لم هذا كل وراء يشء هناك كان
السيدة أستجوب أن يجب ذلك؛ يف فشلت وإذا به. سيسمح الذي الدهاء من بقْدٍر بلري مركيز
امُلمتعة. األمسية هذه خالل غمَرني كالذي ما حدٍّ إىل شخيص انحياٍز دون بدقٍة الشابة
أنه قررُت لكنني امرأة، ِقبل من مرٍة من أكثر ُخدعُت لكنني ذلك، يعرف َمن يُهمني ال
الرائعتنَي. العينني لهاتني املغناطييس التنويم تأثري أقاوم أن يجب الصايف النهار ضوء يف

اإلغراء! عن بعيًدا أكون عندما جيدة قراراٍت اتخاذ عيلَّ يسُهل كم إلهي! يا إلهي! يا

امُلسن األعزب مكتب بدخول يل ُسمح عندما التايل اليوم صباح من العارشة الساعة كانت
أمامه. أجلس وأنا مرٍة من أكثر الثاقبتان عيناه صتْني تفحَّ بلري. مركيز

«حسنًا!» ُمقتضبًا: قال
التي التقارير قدَمتْه ا ممَّ أكثر القضية عن شيئًا أعرف ال اللورد، «سيدي عمًدا: بدأت
اكتشاف صعوبة من يزيد يمرُّ يوم وكل الرسقة. عىل شهران ومىض الصحف. يف قرأتها
يف ووضعَت تكرَّمَت إذا لذلك، بائس. أمٍل عىل أموالك أو وقتي إضاعة يف أرغب ال املجرم.
القضية تويلِّ بإمكاني كان إذا ما الفور عىل فسأخربك لك، املعروفة الحقائق جميع حوزتي

ال.» أم
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املجرم؟» اسَم أُعطيك أن تريدني «هل سيادته: سأل
اسمه؟» تعرف «هل عليه: ا ردٍّ سألُت
القالدة.» َرسق هادون جون «نعم.
االسم؟» بهذا الرشطة أبلغَت «هل

«نعم.»
يعتقلوه؟» لم «ملاذا

ا.» جدٍّ قوي للجريمة ارتكابه عدم واحتمال ا، جدٍّ ضعيف ضدَّه الدليل «ألن
ضده؟» امُلقدَّم الدليل «ما

ُمسن: ملحاٍم جادٍّ بتأنٍّ سيادته تحدَّث
وكانت اليوم، َطوال غزيرة أمطار هناك كانت أكتوبر. من الخامس ليلة الرسقة ت «تمَّ
املنزل بهذا درايٍة عىل هادون جون كان فيها، بالدخول أهتم ال ألسباٍب رطبة. األرض
ألنه معهم؛ بشعبيٍة يحظى كان الحظ، ولسوء للخَدم، جيًدا معروًفا كان لقد وأراضينا.
ويبُعد الغرب، ناحية من بجواري ستيفنهام، اللورد األكرب، أخيه أمالك تقع بسخاء. ُمرسف
قرص يف راقصة حفلة أقيمت الشهر، من الخامس ليلة يف منزلنا. عن أميال ثالثة منزله
يكن لم الدعوة. وقبلنا أختي، وابنة أنا إليها ُدعيت — بالطبع — والتي ستيفنهام، اللورد
ارتداء تنوي كانت أختي ابنة أن هادون لجون معروًفا كان األكرب. األخ مع خالٍف أي لديَّ
من الجرائم ُمعظم فيه تُرتكب الذي الوقت يف الرسقة حدثت بها. الخاصة الزمرد قالدة
دائًما الخدم فيها يكون ساعة وهي العشاء، تناولنا أثناء أي الريفية، املنازل يف النوع هذا
بشكٍل مظلمًة الليلة كانت قصريًا. النهار يكون أكتوبر، يف املنزل. من فيل السُّ الجزء يف
وضع السماء. يف واحد نجم هناك يكن لم املطر، توقف من الرغم عىل ألنه استثنائي؛
تامة درايٍة عىل كان أنه بدَّ ال ودخل. وفتحها، العلوية، النوافذ إحدى حافة عىل ُسلًَّما اللص
زينة طاولة عىل بالمباالة املجوهرات علبة تُركت حيث امَلخدع إىل مبارشًة ذهب لذا باملنزل،
ساعة. حوايل قبل املنيعة الغرفة من أُخذت قد كانت العشاء. لتناول نزلْت عندما أُختي ابنة
كاًرسا بقوٍة الغطاء اللص ثنى بالطبع. فرًقا يُحِدث لم هذا لكن ُمقفًال، الصندوق كان

منه.» جاء الذي الطريق من وهرب القالدة ورسق القفل
مكانه؟» يف لََّم والسُّ مفتوحًة النافذة ترك «هل

«نعم.»
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للغاية؟» غريبًا أمًرا هذا لك يبدو «أال
من كان التي االحتياطات جميع سيتَِّخذ كان وإال ُمحرتف، لص أنه أجزم ال أنا «نعم.
مباالة عدم إنَّ الواقع، يف يُكشف. ال حتى امُلخرضمني اللصوص أحد من عها توقُّ امُلمكن
األرض عىل أقدامه آثار تارًكا أخيه، منزل إىل األرايضالزراعية عرب مبارشًة الذهاب يف الرجل
عىل قادر غري أنه تُظهر الحدودي؛ السياج حتى تقريبًا بسهولة تتبُّعها يمكن والتي اللينة،

جاد.» تفكرٍي أي
غني؟» هادون جون «هل
واحد.» فلس لديه «ليس

الليلة؟» تلك الراقصة الحفلة إىل ذهبَت «هل
بالذهاب.» وعدُت لقد «نعم،

هناك؟» هادون جون كان «هل
شقيقه انزعج وقد االفتتاح، يف حاًرضا يكون أن يجب كان ُمتأخًرا. ظهر لكنه «نعم،
الضيوف أعطى مما ومتهورة، جامحة بطريقٍة ف ترصَّ جاء، وعندما غيابه. من بشدة

أفعاله.» من باالشمئزاز أختي وابنة أنا شعرُت يَرشب. كان بأنه انطباًعا
به؟» تشتبه أختك ابنة أن تعتقد «هل

الحفلة من عائدة وهي — أخربتُها وعندما البداية، يف ذلك تفعل لم بالتأكيد «إنها
أن من الرغم عىل غاضبة كانت ستيفنهام، منزل يف شك بال جواهرها أن — الراقصة

«. تغريَّ قد رأيها أن مؤخًرا أعتِقد لكنني بالفعل، رقبتها حول تكن لم الجواهر
املكان؟» يف خلسًة يتجوَّل الخَدم من أحد رآه هل قليًال. بالزمن أرجع «دعني

الحقول عرب قادًما مبارشة، الغَسق قبل رأيته، لكنني يَروه، لم إنهم جميًعا «قالوا
أن يل يبدو وإيابًا. ذهابًا األقدام آثار نفس وجْدنا التايل اليوم صباح ويف املنزل، هذا باتجاه

ما.» حدٍّ إىل قوية القرائن
السلطات؟» تنتظرها التي األخرى األدلة ما غريك. رآه أحد ال أن مؤسف ألمر «إنه

الجواهر.» من التخلص يحاول حتى ينتظرون «إنهم
اآلن؟» حتى ذلك يفعل لم أنه إذن، تعتقد، «هل

أبًدا.» ذلك يفعل لن أنه «أعتقد
رسقها؟» فلماذا «إذن

أن امُلقرَّر من كان شيفيلد. من كارتر، جوناس خطيبها من أختي ابنة زواج «ملنع
الجديد.» العام من ُمبكر وقٍت يف يتزوَّجا
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تتعاَرض فلماذا مخطوبني، أليشيا والسيدة كارتر السيد كان إذا تُحريني. أنت «سيدي،
الزواج؟» مراسم مع الجواهر رسقة

باملكانة يتمتع ال ولكنه للغاية، واالحرتام بالتقدير جدير رجل هو جوناسكارتر «سيد
ثروٍة ذو شخص وهو املائدة، أدوات أو لب الصُّ بمجال يعمل إنه بنا. الخاصة االجتماعية
بارك الهايد ُمتنزَّه أمام ومنزل ديربيشاير، يف كبرية عزبة ولديه املليون، عن تزيد كبرية،
أيًضا. كفء رجل أنه عىل نتَِّفق أختي وابنة وأنا للغاية، صارم أعماٍل رجل إنه لندن. يف
أظهر كارتر السيد أنَّ أعرتف أن ويجب األعمال، يخصُّ فيما ما حدٍّ إىل صارم شخصيٍّا أنا
استنفد قد كان أليشيا، والد تُويفِّ عندما للخطوبة. األولية الرتتيبات يف ا جدٍّ كريمًة روًحا يل
من رجل أنه من الرغم عىل أصدقائه. من اقرتضها أو حيازته يف كانت التي األموال كل
إرث ينتقل تعلم وكما الوحيدة. أختي من متزوًجا كان أبًدا. أُحبه لم أنني إال نبيلة، عائلٍة
قد املسكينة أُختي كانت والدتها. من أختي ابنة عليها حصلْت وهكذا لإلناث. بلري زمردات
ووضعت تزوََّجتْه، الذي اللقب حامل الحثالة من املوت يُحررها أن قبل أمٍل بخيبة أُصيبت
ابنة ثروة تشكل إنها البنتها. كأمانة بها لالحتفاظ ُعهدتي يف الزمردات شديدة بحكمٍة
مائة إىل وسبعني خمسة بني قيمتها فستكون اليوم، لندن يف ٌعِرَضت وإذا الوحيدة، أختي
بشكٍل كارتر جوناس السيد وافق الكثري. تساوي ال الواقع يف أنها من الرغم عىل جنيه، ألف
عرضُت وقد فقط، جنيه ألف خمسون قدره بمهٍر أُختي ابنة ج يتزوَّ أن عىل للغاية ودِّي
بيني ذلك ترتيب تمَّ كضمان. بالجواهر باالحتفاظ يل ُسمح إذا ُمقدًما، املبلغ هذا أدفع أن

كارتر.» السيد وبني
ُرسقت؟» قد الجواهر ألن خطوبته تنفيذ يرفض لن كارتر السيد بالتأكيد «لكن

ال؟» ولم رفض. «بىل
حتًما؟» ُمقدًما ألًفا الخمسني ستدفع بالتأكيد «إذن

ذلك؟» أفعل ولم أفعل. لن «ال
بالتأكيد.» هزمكما قد الشابَّ أنَّ يل يبدو «حسنًا، صغرية: بضحكٍة قلُت

أًخا كان إذا حتى بذلك القيام عىل العزم عاقد وأنا السجن، يف أضعه حتى «صحيح،
ستيفنهام.» لورد لعرشين

سرتىض أم السجن يف الشابِّ وضع عىل عازم أنت هل آخر. سؤاٍل عىل اإلجابة «الرجاء
سليمة؟» الزمردات بعودة
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يكن لم إذا ولكن أيًضا، الزمردات عىل والحصول السجن يف وضعه أُفضل «بالطبع
بالقالدة.» أكتفي فسوف الشأن، هذا يف خيار هناك

القضية.» سأتوىلَّ سيدي، «حسنًا
نظًرا ذلك، وبعد عرشة، الحادية بعد حتى املكتب يف احتجزنا قد االجتماع هذا كان
ألتمىشَّ امُلتنزَّه، إىل الحدائق عرب خرجُت ديسمرب؛ شهر من ومنعًشا صافيًا صباًحا كان ألنه

باألحرى، أو سأنتهجه، الذي العمل نهج يف ل وأتأمَّ جيًدا د امُلمهَّ الخاص الطريق طول عىل
ليدي وعَدْت الذي الرسَّ أسمع حتى طريقي تحديد من أتمكن لم ألنني قيل؛ ما يف أُفكر
هي طريقٍة أفضل أنَّ يل بدا الوقت، ذلك يف لدي كانت التي للمعلومات وفًقا بكشفه. أليشيا
يُحِدق الذي الخطر الفعالية من ممكن قدٍر بأكرب له وأُظهر الشاب، إىل مبارشًة أذهب أن
القديمة الكبرية األشجار تحت أتجوَّل كنت بينما يل. القالدة بتسليم أُقنعه أمكن، وإذا به،
وعندما مرات، ثالَث أو مرتني باندفاٍع فجأًة يُنادى اسمي سمعُت األوراق، من الخالية
وعيناها طبيعية، بُحمرة ُمِرشَقني اها خدَّ كان نحوي. تجري أليشيا ليدي رأيُت استدرُت

خبيث. عمٍل الرتكاب املرء يُغري قد زمرد أي من أكثر ُمذهل بشكٍل تلمعان
خايل؟» رأيَت هل تجنَّبتني. وأنت انتظارك، يف كنُت لقد فاملونت، سيد يا «أوه،

صباًحا.» العارشة الساعة منذ معه كنُت لقد «نعم،
«حسنًا!»

معي.» كالمه بها بدأ التي الكلمة بالضبط هذه «سيدتي،
السيد عن أخربك هل إذن؟ الصباح هذا خايل وبني بيني آخر تشابًُها ترى هل «آه،

كارتر؟»
«نعم.»

ُممتلكاتي؟» حيازة أستعيد أن أهمية مدى اآلن تفهم أنت «إذن
ديربيشاير.» يف الكبرية والعزبة بارك هايد ُمتنزَّه بالُقربمن املنزل «نعم؛ بحرسة: قلُت
هي تقفز بينما تام، انسجاٍم يف ترقصان وقدماها وعيناها بسعادة، يديها قت صفَّ
فتاًة كانت لو كما وقاًرا، األكثر لخطوتي ُمجاريًة بالجنب، تحجل وكأنها بجانبي، بمرح

العرشين. يف شابَّة من بدًال عمرها من السادسة يف صغريًة
أنت فاملونت، سيد يا أوه، ألُنفقها! جنيه مليون ولكن فقط، هذا «ليس وصاحت:

املال!» من الهائل الكم هذا معنى تفهم ال أنك يبدو ذلك ومع باريس، تعرف
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متأكًدا لسُت لكنني العالم، يف كثريًة أماكن ورأيُت باريس، رأيُت لقد سيدتي، «حسنًا،
لتنفقيه.» املليون عىل ستحصلني أنك من

يدلُّ الذي جبينها عىل الصغري د التجعُّ ذلك وظهر فجأة، َفت وتوقَّ «ماذا؟» رصخت:
الزمردات؟» نستعيد لن أننا إذن تعتقد «هل غضبها. عىل

إذا لكن بذلك. لك د أتعهَّ فاملونت، أنا، الزمردات. سنستعيد أننا من متأكد أنا «أوه،
جنيه ألف خمسني خالك يضع حتى املراِسم وقف الزواج قبل كارتر جوناس السيد قرَّر

ذلك.» بعد املليون عىل حصولك بشأن ا جدٍّ ُمتشائم بأنني أعرتف فأنا الطاولة، عىل
الفور. عىل حيويتها كل عادت

لذلك «هراء!» طريقي: يف مبارشًة هناك تقف ثم أمامي، راقصًة تلفُّ وهي وصاحت
«سيد الجميلة. اليد بتلك تُضاهى ال بإيماءٍة أصابعها، تُطرقع وهي «هراء!» كررت: فت. توقَّ
منك لطيًفا ليس املاضية. الليلة كنَت كما لطيًفا لسَت أنت فيك. أمل بخيبة أشعر فاملونت،
أريده الذي املال كل منه أنال فلن جوناس، السيد ج أتزوَّ عندما ما يوًما أنه إىل تُشري أن

وأجب!» إيلَّ وانُظر لألرض، تنُظر ال لق. بالتمُّ
الفتاة، تلك يف كان الغابة ِسحر الضحك. نفيسعن أُمسك أن أستطع ولم إليها، نظرُت
يشءٍ فعل أستطع لم الساحرتنَي. عينيها يف فرنيس لشيطاٍن محسوس أثٌر يُوِمض نعم،

ذلك. حيال
غري لويس بالط يف املرح بُمنتهى اليأس تُبدِّدي أن يُمكنك كيف بلري، مركيزة «آه،

امُلحصن؟»
بدقٍة أسلوبي ومقلدًة صوتي، نربة ُمحاكية فاملونت!» يوجني سيد «آه، صاحت:
حلمُت املاضية. الليلة قابلتُه الذي العزيز فاملونت أخرى مرًة أصبحت «لقد أدهشتني:
يديها شبََّكت إلهي!» يا الصباح، يف ا جدٍّ َت تغريَّ قد أجدك واآلن فعلت، أنني لك أؤكد بك،
للغاية حقيقيٍّا بدا حزين إيقاٍع يف الجميل صوتها غرق حني يف رأسها، وأمالت الصغريتني
هذا تعلَّم أين إيلَّ. بالنسبة صادمًة كانت مبارشة ذلك أعقبت التي الضحك موجة أن لدرجة

امُلتنوعة؟ والنربات اإليماءات هذه كل امُلضجر اإلنجليزي الريف من املخلوق
قبل؟» من برينار سارة رأيِت «هل سألتها:

املنطقي، غري السؤال هذا وراء السبب عن العادية اإلنجليزية املرأة تستفِرس قد اآلن
تماًما: ُمتوقًعا سؤايل كان لو كما الفور عىل وأجابت أفكاري، اتجاَه اتبعت أليشيا ليدي لكن
سنويٍّا بي الخاصة جنيه املليون مع تأتي وهي آه، امُلقدَّسة! سارة إنها سيدي. يا «ال
السيد هو اآلن حتى رأيتُه الذي الحقيقي عاملي يف الوحيد الساكن ال، بارك. هايد ومنزل
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نكون أن يجب العبث، أيها وداًعا اآلن، ولكن ا. جدٍّ تغري — لألسف — ولكنه فاملونت،
بجانبي. بهدوء ومَشْت جادِّين.»

ليس تخف، ال الكنيسة. إىل ذاهب أنت سيدي؟ يا ذاهب أنت أين إىل تعرف «هل
يف باألشواك وتُصاب تُساعدني وسوف البهشية، بنبات الكنيسة أزين أنا الصالة. أجل من

املسكينة.» أصابعك
فضاء أرٍض إىل اآلن وصل غابة، عرب يمرُّ الوقت ذلك حتى كان الذي الخاص، الطريق
القرص من بقروٍن أقدم أنها ويبدو رائعة، لكنها ا، جدٍّ صغرية كنيسة فيها تُوَجد ُمنعزلة
أنها عىل أليشيا ليدي إليها أشارت رمادية، حجرية أطالل هناك كانت خلفها تركناه. الذي
تُمثل الكنيسة أن يُعتقد كان الثاني. هنري عهد يف بناؤه تم الذي األصيل القرص بقايا

العزبة. لوردات ُمختلف ِقبَل من ترميمها تم وقد بالقرص، الخاصة الكنيسة
يستهزئوا أن يمكن كيف وتعلَّم الفقراء، لقوة استمع «اآلن ببهجة: أليشيا ليدي صاحت
األحد يوَم الخاص الطريق هذا طول عىل إنجلرتا يف رجل أفقر يسري فقد امُلتكرب؛ باملركيز
املسكني؛ الرجل َسري مدة طالت إذا بالطبع، منعه. عن عاجز امُلتكرب واملركيز الكنيسة، إىل
هذا العادية، األسبوع أيام يف ذلك، ومع الغري. ملكية عىل التعدِّي قانون من خطٍر يف فهو
حتى هنا إىل يأتي ال اللورد خايل إن أقول أن ويؤِسفني العزبة، يف عزلًة األكثر املكان هو
امُلقاتلني أساليف أحد أن شك بال ألنه فاملونت؛ سيد يا ُمرتدية ساللة أننا أخىش اآلحاد. أيام
تلك الصالحون البناءون ثبَّت عندما أنه وبالتفكري الكنيسة، هذه بنى الدين يف وامُلتعمقني
وعىل سواء، حدٍّ عىل أليشيا ليدي أو بلري مركيزة يف أحد يفكر لم باإلسمنت، مًعا األحجار
قد كما — تبدوان تجعلهما القديمة الكنيسة هذه فإن عام، ثالثمائة بينهما أن من الرغم
آخر؟ يشءٍ أي أو الزمردات بشأن القلق فائدة ما فاملونت، سيد ُمعارصتنَي. — املرء يقول
قيمة.» بال يبدو بارك هايد منزل حتى الجميلة، القديمة الكنيسة هذه إىل أنظر عندما

بالدموع. ُممتلئًة أليشيا ليدي يل هتْها وجَّ التي العيون كانت ولدهشتي،
نباتات تشابَكْت األعمدة حول صمت. يف الكنيسة ودخلنا مفتوًحا، األمامي الباب كان
الجدران طول عىل وهناك هنا الشجريات من كبرية مجموعات تناثَرْت واللبالب. البهشية
تكتِمل لم الرصح زخرفة أن عىل يدل مما املمرات؛ أحد يف ال نقَّ ُسلَّم هناك وكان أكوام، يف
الحتمي الفعل ردُّ وهو بالحيوية، مفعمًة كانت التي رفيقتي عىل مكتوم حزن استقرَّ بعد.
جدرانه حول نُِحتت الذي املكان، إجالل من شك بال زاد والذي الفني، املزاج يميز الذي

القدماء. ألسالفها تذكارية نصب والرخام بالنحاس
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«… يف تشتبهني أصبحِت كيف بإخباري وعدِت «لقد أخريًا: قلُت
عليه جالسًة كانت الذي املقعد من تقوم وهي وقالت هنا.» ليس هنا، «ليس همست:

الكنيسة: يف
بعد ما فرتة يف الزخرفة سأنهي الصباح. هذا للعمل جيٍد مزاج يف لسُت نذهب، «دعنا

الظهر.»
بدأْت املنزل، إىل اتَّجهنا وعندما والرائع، الهادئ الشمس ضوء إىل أخرى مرًة خرجنا

الفور. عىل االرتفاع يف معنوياتها
تعتقدين كنت رجٍل يف اشتباهك سبب ملعرفة ُمتشوق «أنا بإرصار: حديثي واصلُت

بريء.» أنه البداية يف
أنه استنتاج سوى أمامي ليس أنه رغم اآلن، بريء أنه أعتقد ولكني متأكدًة «لسُت

الكنز.» مكان يعرف
سيدتي؟» يا االستنتاج هذا إىل يدفعك الذي «ما

غري تقريبًا أنني لدرجة عادي غري بشكٍل يدي بطلب فيها تقدَّم منه، يتُها تلقَّ «رسالة
ومع قالدتي. مكان اكتشاف إىل سيؤدي ذلك أن من الرغم عىل عليه، املوافقة يف راغبة
السيد صديقي؛ من دعًما تلقيُت إذا تجربة دون وسيلٍة أي ترك عدم عىل مة ُمصمِّ أنا ذلك،

فاملونت.»
تلك محتويات كانت ماذا التنفيذ. وعيلَّ األمر، سوى عليك ما «سيدتي، بانحناءة: قلُت

الرسالة؟»
«اقرأها.» يل: وتُسلمها جيبها من املطوية الورقة تأخذ وهي أجابت

الرفيع املقام صاحب لدى كان العادية. بغري الرسالة وصف يف تماًما ُمحقًة كانت لقد
الكنيسة يف به الزواج أشكال من لشكٍل تخضع أن يجب أنها القرتاح الجرأة هادون جون
املجنون الحب عن مواساًة فسيعتربه ذلك، فعلت إذا إنها قال للتو. غادرناها التي القديمة
تجلب وقد كانت، مهما عليها إلزامية قوة أي للمراسم يكون لن تجاهها. به شعر الذي
صديًقا يدعو فسوف به، تثق أن يمكن شخٍص أي تعرف تكن لم إذا يؤديها. أن تُحب من
والنصف. السابعة الساعة يف التايل اليوم صباح يف الكنيسة إىل ويُحرضه الكلية، من قديًما
الساعة بني ذلك يتم لم ما قانونيٍّا ذلك يكون فلن ص، ُمخصَّ كاهن املراسم أجرى لو حتى
مرًة لها ستكون الزمردات فإن هذا، عىل وافقت إذا الظهر. بعد والثالثة صباًحا الثامنة

أخرى.
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مجنون.» لرجل زواٍج عرض «هذا الرسالة: إليها أُعيد وأنا قلُت
بجنون، يُحبني إنه دائًما يقول كان لقد «حسنًا، بالمباالة: كتَفيها تهزُّ وهي أجابت
لبقية ستواسيه املرسحية هذه كانت إذا مسكني، شابٍّ من له يا ا. حقٍّ ذلك أصدق وأنا

فيها؟» أُسايره ال فلماذا حياته،
وهمية؟ بمراسم الجميل القديم الرصح ذلك تدنيس تقبيل لن بالتأكيد أليشيا، «ليدي

اليشء!» هذا مثل يقرتح وعيه بكامل رجل يُوَجد ال
الفرح. من تلمعان عيناها كانت أخرى مرًة

وعيه.» بكامل ليس — أخربتك كما — هادون جون الرفيع املقام صاحب «لكن
ستُسايرينه؟» فلماذا «إذن

مجرد إنه حال، كل عىل الزمردات. بسبب السؤال؟ هذا مثل طرح يمكنك كيف «ملاذا؟!
بدا ذلك ومع يديها، تُشبك وهي ُمتوسلًة رصَخْت به.» أحٍد ملعرفة حاجة وال مجنون مزاح
دور تؤدي أن يمكن هل فاملونت، «سيد امُلترضعة: نغماتها يف الضحك من خفي تيار يل
فسيليق اللحظة؛ هذه يف هو كما ا جادٍّ وجهك كان إذا أنه من متأكدة أنا أجلنا؟ من الكاهن

الكاهن.» ثوب بك
هذا تزييف عىل أجرؤ ال ولكني علماني، رجل ما حدٍّ إىل أنا عنيدة. أنِت أليشيا، «ليدي
تمزحني أنك من متأكد أنا الحقيقة، يف مزحة. مجرد هذه تكون أن وآُمل امُلقدس، املنصب

سيدتي.» يا
ا. جدٍّ جميل ٍم بتجهُّ عني ابتعَدْت

قلته ما عكس فهذا حقيقية. ليست — يشء كل رغم — شهامتك إنَّ فاملونت، «سيد
معه.» امُلزيف الكاهَن سيُحرضجون أمزح. كنُت بالتأكيد التنفيذ. وعليك األمر يل بأن

غًدا؟» ستقابلينه «هل
قالدتي.» أسرتد أن بد ال وعدت. لقد بالتأكيد. «نعم

القالدة.» سيُعطيِك بأنه االعتقاد يف كبريًة ثقًة تضعني أنك «يبدو
الرغم عىل سيدي، لكن، الرابحة. ببطاقتي فاملونت سيد يا فسألعب ذلك؛ يفعل لم «إذا
الثاني. ترفضطلبي لن بالتأكيد فإنك األول، لطلبي االمتثال تماًما حقٍّ عن رفضَت أنك من
ورافقني تأخري، دون والربع السابعة الساعة يف الشارع، رأس عىل غًدا قاِبْلني فضلك من

الكنيسة.» إىل

21



أليشيا ليدي زمردات

عن فرتاجعُت الساحرتني، العينني بهاتني إيلَّ نظرْت لكنها أرفض، أن أوشكُت للحظة
قراري.

«حسنًا.» وأجبتها:
بنزهة. وُِعدت ألنها السعادة غمرتها صغرية فتاٍة مثل ، يديَّ بكلتا أمسَكْت

متأكدة أنا حياتي. َطوال أعرفك كنُت لو كما أشعر ا! جدٍّ أُحبك أنا فاملونت، سيد «أوه،
الزمردات.» عىل حصلنا «إذا الحًقا: أضافت ثم طلبي.» تلبية عىل أبًدا تندم لن أنك من

الزمردات.» عىل حصلنا إذا «آه، قلت:
وبهذا التايل، اليوم يف مَلوعدنا انتباهي ولفتت املنزل، من البرص مرمى عىل اآلن كنا

ودَّعتها.
االجتماع. مكان إىل وصلُت عندما التايل اليوم صباح بقليل السابعة بعد الساعة كانت
صبيانية ببهجٍة ُمتوهًجا وجهها كان وصلْت عندما ولكن القدوم، يف أليشيا ليدي تأخرت

به. تقوم أن وشك عىل كانت الذي الزواج مقلب بسبب
رأيك؟» تُغريي «ألم الصباح: تحيات تباُدل بعد سألتُها

استعادة عىل مة ُمصمِّ أنا فاملونت. سيد يا أغريه لم «نعم، مرشقة: بضحكٍة فأجابت
الزمردات.» تلك

ا.» جدٍّ فسنتأخر وإال أليشيا، ليدي يا نُرسع، أن «يجب
وقع عندما ألنه كالمها؛ صحة أثبتت وقد الوقت.» من ُمتسع «هناك بهدوء: علقْت

والنصف. السابعة إىل تُشري الساعة كانت الكنيسة، عىل نظُرنا
التي النوافذ إحدى خالل من وتنُظر الكنيسة إىل تتسلَّل حتى هنا سأنتظر «اآلن قالت:
السيد يكون أن قبل أصل أن األحوال من حاٍل بأي يل ينبغي ال ملون. زجاج عىل تحتوي ال

هناك.» وصديقه هادون
يرتدي أحدهما األوسط، املمر يف مًعا يقفان شابني ورأيُت ِمني، طلبْت كما فعلُت
الرفيع املقام صاحب اعتربتُه والذي العادي، لباسه يرتدي واآلخر للكاهن، الكامل الثوب
من ا جدٍّ القليل هناك كان أنه أعرتف أن ويجب وجهه، جانب سوى أَر لم هادون. جون
بشكٍل الحق الرجل بصفات ويتمتع الذقن، حليق وسيًما، كان الهادئ. مظهره يف الجنون
خادمة كانت أنها ذلك بعد علمت املقاعد، أحد عىل جالسة امرأة هناك كانت لالنتباه. الفٍت
بينما للُمشاة، ممرٍّ عرب املنزل من والخروج باملجيء تعليماٍت ت تلقَّ التي أليشيا، ليدي
تعرفُت وهناك الكنيسة، إىل أليشيا ليدي واصطحبت عدُت األطول. الطريق نحن سلكنا
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تمثيل أزعجني وكم الحال، يف املراسم إجراء تم امُلزيف. الكاهن وصديقه هادون السيد عىل
عندما رصحت. كما علمانيٍّا رجًال كوني من الرغم عىل الكنيسة يف الخاصة املرسحية هذه

قلت: شاهدين، بصفتنا العقد عىل التوقيع والخادمة أنا مني ُطِلب
ما!» حدٍّ إىل فيه ُمبالغ بشكٍل الواقعية يدعم هذا أن املؤكد «من

وأجاب: هادون، السيد ابتسم
وعن حد، أقىص إىل الواقعية تحقيق عىل يعرتض فرنيس رجل لسماع مندهش «أنا
عُت وقَّ وعندئٍذ القلم، يل قدَّم وبهذا الشهري.» فاملونت يوجني توقيع أرى أن يُسعدني نفيس،
إيَّانا داعيًا املزعوم الكاهن لنا انحنى واختفت. بالفعل عت وقَّ قد الخادمة كانت عجل. عىل

الطريق. يف نسري ونحن ليشاهدنا الرشفة يف يقف وهو الكنيسة، من للخروج
هل التوقيت. هذا وسنحرضعند ساعة، نصف خالل سأعود «إد، هادون: جون صاح

االنتظار؟» يف تمانع
تحمل صوته يف الرعشة أن يل وبدا فيكما.» هللا بارك العزيز. صديقي يا اإلطالق «عىل

األمام. إىل أخرى خطوًة الواقعية
داخل مظلم مكاٍن إىل وصلنا أن إىل نُرسع — الرأس ُمطأطئة — أليشيا ليدي جعلتنا
كتفيه. عىل يَديها ووضعت الشاب، إىل فجأًة التفتت — وجودي ُمتجاهلًة — وعندئٍذ الغابة،

جاك!» جاك، «أوه، صاحت:
شفتَيها. عىل مرتني قبَّلها

الزمردات.» عىل يُرصُّ فاملونت سيد «جاك،
يف ما شيئًا الشاب فكَّ بحنان، نحوي. وظهرها أمامه الليدي ووقفت الشاب. ضحك
خرضاء قالدٍة بسحب وقام طقطقة، صوت هناك كان ثم العالية، الرقبة ذي فستانها عنق
لشهر القاتم املنظر عىل أخرض لونًا تُضفي وكأنها بدا ساطعة، متأللئة، مذهلة، المعة،
وبابتسامٍة صدره، يف الوردي وجهها الفتاة أخفت الربيع. ملسة مع الحال هو كما ديسمرب

كتفها. فوق من الشهرية بلري زمردات سلَّمني
الجاني.» عىل تهجم أال برشط فاملونت يا الكنز هو «ها قائًال: وصاح

بإحدى تغلق وهي ضاحكًة أليشيا ليدي قالت وقوعها.» بعد الجريمة يف الرشيك «أو
العنق. عند من العالية الرقبة ذا فستانها يديها

قلبه.» تُثري بوليسية بقصٍة لخايل القالدة تلك لتقديم فاملونت، إبداعك، يف نثق «نحن
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ربع ُميض عن ُمعلنًة أصغر أجراس دقت قليٍل بعد ثم الثامنة، تدقُّ الساعة سمعنا
إىل إد حرض لقد «مرحى! هادون: صاح ساعة. ُميضنصف عن أعلنت ذلك بعد ثم ساعة،

جيد.» صديق من له يا بنفسه. الساعة
دقيقة. وثالثني وخمًسا الثامنة كانت ساعتي؛ إىل نظرُت

إذن؟» حقيقيًة املراسم كانت «هل سألت:
وجه عىل يشء ال فاملونت، يا «آه، بمودة: زوجته كتف عىل يُربِّت وهو الشاب قال

املراسم.» تلك من حقيقًة أكثر يكون أن يمكن األرض
سعادة. تطري تكاد أليشيا ليدي منه ودنت
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