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متهيد

القارئ استغراَب املجموعة هذه يف األوىل األربع للقصص الغريب البناء يُثري أن املحتمل من
تقديمه. يف سأرشع الذي التوضيح بعض استدعى ربما بل سواء، حدٍّ عىل والناقد

الفاعل؟» «من الدائم: السؤال عىل االهتمام ينصبُّ التقليدية، البوليسية» «القصص يف
الكشُف ليمثَِّل الكتاب، من األخرية السطور يف إال ينكشف ال مصونًا ا رسٍّ املجرم هوية وتظل

لألحداث. النهائية الذروَة الرس عن
مسألًة املجرم هويُة تُعدُّ الفعيل، الواقع ففي ما. نوًعا خاطئًا النسق هذا رأيُت لطاملا
أرى العملية، األسباُب تلك تنعدم حيث الخيال، يف أما عملية، ألسباب قصوى أهمية ذات
عواقب من البسيطة األفعال عىل يرتتب ما عرض عىل باألساس ينصبُّ القارئ اهتمام أن
األدلة من منظمة سلسلة وتطور ببال، تخطر ال التي السببية الروابط وعىل متوقعة، غري
«من سؤال إن نوع. أيِّ من صلة أو ترابط بال ظاهريٍّا تبدو الحقائق من عدد إىل املستندة
بمعنًى الحقيقة؟» اكتُشفت «كيف سؤال يُثريه ما بقدر القارئ فضول يُثري ال الفاعل؟»

النهائية. بالنتيجة اهتمامه من أكثر الوسيطة باألفعال الحصيف القارئ يهتم آخر،
من سيتمكن الذي للقارئ جائزة البوليسية» «القصص إلحدى معروف مؤلف عَرض
ذلك فأثار ذهني، يف استقر الذي الرأَي العرض بهذا مخالًفا قصته، يف املجرم هوية تحديد

مثريًا: سؤاًال لديَّ
فيكون البداية، منذ للقارئ ه املؤلفبرسِّ فيها يعهد بوليسية قصة كتابة املمكن من هل
االستعانة يمكن التي الحقائق كلُّ متناوله يف ويكون الجريمة، عىل فعليٍّا شاهًدا القارئ
الحقائق؟ كلُّ متناوله يف لقارئ لريويَها قصًة للقاصِّ ذلك سيرتك هل اكتشافها؟ يف بها
قصة كتبت اعتقادي، صحة اختبار بهدف التجربة، سبيل وعىل نعم؛ هي اإلجابة أن أعتقد
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يشء، كلَّ يعرف فالقارئ املعتادة؛ الظروُف تنعكس وفيها برودسكي»، أوسكار «قضية
تماًما. عادية ملالبسات املتوقعة غري الداللة عىل الرتكيز وينصب يشء، أيَّ يعرف ال واملحقق
مجلة محرر ومنهم — القصة عىل وأوروبا أمريكا من بارزين محكَّمني اطالع بعد
أخرى قصص لكتابة يدعوني البعَض جعل ما االستحسان من القصُة القت — بريسونز

نفسه. النسق عىل
ُكتبت قصة إىل باإلضافة الكتاب، هذا دفتي بني أضعها أخرى، قصص ثالث كتبُت

عليهما. والحكم الرسد أسلوبَي مميزات بني املقارنُة للقارئ ليتسنَّى املعتاد، بالنسق
منارة وجود افرتضُت قد أنني البحرية املالحة بشئون الدراية ذو القارئ سيالحظ
املضيئة السفينة من بدًال ساند جريدلر يف النهر قاع يف الحاملة أعمدته تُدق الذي النوع من
عىل حرصُت وقد التشهري). بقانون متعلقة واضحة ألسباب (وهذا كمنارة تُستخدم التي
املالحظة لهذه لتنبيهي إيلَّ الكتابة عناء القارئ عىل ر وألوفِّ لالنتقادات درءًا بذلك التنويه

خطأ. باعتبارها

إف إي آر

8
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األول الجزء

اجلريمة آلية

سعادة البعضأن رأي يف فاستقر الضمري. عن واللغو الهراء من مذهل كمٌّ األلسنة جرىعىل
الضمري» «وخز (أو الضمري تأنيب من وجدانه يف يعتمل بما إما د تتحدَّ تعاستَه أو املرء
أو التيوتونية)، بالتعاليم التمسك الشديدي العلماء من فريٌق يفضلها التي التسمية حسب

اآلخر. الجانب عىل الضمري» «راحة من به ينعم بما
مسألة حول للتساؤل تدعو ولكنها الصحة، من قدًرا الضمري» «راحة لفكرة أن شك ال
الظروف، أقىس يف حتى التامة بالراحة ينعم قد املتحجر الفاسد فالضمري بُرمتها. الضمري
أن لنا يرتاءى ثَم ومن هشاشة. األكثر الضمريَ الوخُز فيها ينخر قد التي الظروف يف أي
منحًة إليهم بالنسبة يُعدُّ الضمري انعدام وأن تماًما، الضمري منعدمة فئة هم املحظوظني

العاديني. البرش باقي بها يمرُّ التي الذهنية التقلبات فوق بهم ترتقي سلبية
يختبئ مجرًما أن يتخيَّل أن ألحد كان ما أسلفنا. ما عىل مثال خريَ هيكلر سيالس كان
تفارقه. ال بابتسامة واملزدان بالخري النابض الريان املستدير البشوش الوجه هذا خلف
شاهدًة كانت لطاملا التي املتدينة ثقته ومحلَّ منزله مدبرَة السوء به يظن َمن آخُر وكان
استمتاعه واستشعرت املنزل، أرجاء يف املرح لغنائه واستمعت الدائمتني، ودماثته ته رقَّ عىل

الوجبات. أثناء لها بالتقدير املمزوج
العيش من متسًعا له يوفر الذي دخَله يجني األمر واقع يف كان سيالس أن غري
توخى إذا منها الحدُّ يمكن ولكن باملخاطر محفوف عمل الرسقة. من — تواضعه رغم —
بعقله واكتفى بمفرده العمل اعتاد شك، بال حكيًما رجًال سيالس وكان واالعتدال. الحكمة
وال ملك، شاهَد ليُصبح الرشطة قبضة يف وقع ما إذا به ييش رشيٌك له فليس مرشًدا؛ له
ولم يارد. سكوتالند يف أحد مع الثرثرة إىل به تؤدي غضب موجُة تنتابه قد أحًدا يعرف
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بعناية، لها يخطط ومتباعدة، قليلة عملياتُه فكانت املجرمني. كغالبية ومرسًفا جشًعا يكن
باألسبوع. العقارات تأجري يف عوائدها ويستثمر رسية، يف وينفذها

آلخر وقت من فيه يتاجر يزل ولم األملاس، مجال يف يعمل حياته بداية يف سيالس كان
وكان الوسطاء، مع الصفقات إبرام شبهاُت حوله ودارت مرشوع. وغري محدود نطاق عىل
كان رصاحًة. املرسوقة» السلع «بيع ذكر إىل الُخْرق بهما بلغ قد التجار من اثنان أو واحد
الكثري، يعرف كان فقد ينرصف؛ ثم وجهه عىل ابتسامة يرسم بأن ذلك عىل يرد سيالس

أمسرتدام. يف عمالئه طبع من ليس الفضول أن ويعرف
أكتوبر، شهر أيام أحد غروب يف حديقته يف يتجول كان بينما هيكلر. سيالس هو هذا
السفر بذلة يرتدي كان املتوسطة. للطبقة انتماءَه يناسب ما العيش رغد من عليه بدا
وقبعته ُحزمت قد حقيبتُه وكانت إنجلرتا، خارج املحدودة رحالته يف ارتداءَها اعتاد التي
(اشرتاه األملاس من كيٌس لسرتته الداخيل الجيب يف كان الجلوس. غرفة أريكة عىل تنتظره
املتطفلة)، التساؤالت من يخُل لم األمر كان وإن تالعب، أو ِحيَل بدون هامبتون ساوث من
لينطلق ونصف ساعة أمامه كان ثمني. كيٌس األيمن حذائه زوج كعب تجويف يف وكان
لم األثناء هذه ويف السفينة؛ متن عىل بعده ليصعد امليناء إىل املتجه القطار الستقالل
األمثل االستثمار يف والتفكري الذبول يف اآلخذة الحديقة عرب التجول سوى يفعله ما يجد
املنزل احتياجات لرشاء ويلهام إىل رحلت قد املنزل مدبرة كانت الوشيكة. الصفقة لعائدات
صحبة دون املكان يف وحده كان عرشة. الحادية قبل تعود أن وارًدا يكن ولم األسبوعية،

وامللل. الرتابة إال
الذي املمهد غري الطريق تطأ ُخًطى صوت سمع عندما البيت إىل العودة وشك عىل كان
إىل يؤدي الطريق يكن ولم قريب جار له يكن لم السمع. وأصاخ فتوقَّف الحديقة، يحدُّ
فزوَّاُر محتمل! غري زائًرا؟ كان ربما املنزل. تتاخم التي األرضالخربة سوى معروفة وجهة
عىل ويرتفع يتزايد وأخذ الُخطى صوُت اقرتب األثناء تلك يف قليلون. هيكلر سيالس منزل

الصلب. الحجري الطريق
الفضول. من بقدر عربها تنظران عيناه وراحت عليها واتكأ البوابة إىل سيالس ه توجَّ
رأى ثم يبدو، ما عىل غليونه يُشعل رجل وجِه رؤيَة الضوء من وهٌج له أتاح قليل بعد
أخرج الحديقة. أمام يتوقف ثم إليه ويتجه املحيطة الظلمة يكرس واضحة مالمح بال جسًدا
هذا كان إذا ما أخربتني «هالَّ سأله: ثم الدخان من سحابًة ونفخ فمه من سيجارة الغريُب

بادشام؟» محطة إىل يؤدي الطريق
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املحطة.» إىل يؤدي هنا من مسافة عىل مشاة ممرُّ يوجد ولكن ، «كالَّ هيكلر: أجاب
قاصًدا البلدة من جئُت لقد املشاة. ممرات سئمُت مشاة! «ممرُّ متذمًرا: الغريب قال
إىل الحمقى أحُد هني وجَّ ثم الطريق عرب انطلقُت املحطة. إىل العبور أنتوي وكنت كاتيل،

ثاقب.» بنظر أتمتع ال ساعة. نصف منذ الظلمات يف أتخبط أنا وها مخترص، طريق
تستقل؟» أن تود قطار «أي هيكلر: سأله

دقيقة.» وخمسني وثماٍن السابعة «قطار أجاب:
اآلن؛ من ساعة قبل هنا من أتحرك لن ولكني نفسه، القطار «سأستقل سيالس: قال
ذلك بعد يمكننا ثم للراحة الدخوُل يمكنك امليل. أرباع ثالثة سوى هنا عن تبعد ال فاملحطة

طريقك.» تضلَّ لن أنك ستضمن وهكذا سريًا، املحطة إىل مًعا نتجه أن
«… أعتقد ولكن منك، كبري كرم «هذا قائًال: وردَّ املظلم املنزل إىل بنظارته الغريب نظر
املحطة.» يف االنتظار عن بدًال هنا االنتظاُر «يمكنك الودود: بأسلوبه سيالس قاطعه
املنزل. باب إىل وتبعه بسيجارته، وألقى لحظي، ٍد تردُّ بعد الغريب فدخل البوابة، وفتح

فأشعل االنطفاء؛ يف اآلخذ للَّهب الخافت الوميض من إال مظلمًة الجلوس غرفة كانت
ارتفع وبينما السقف. من تدىلَّ قنديًال به وأرسج ثقاب عوَد ضيَفه يتقدم كان الذي سيالس
بفضول اآلخر الرجلني كَال تفحص الصغرية، الغرفة أرجاء يف نوَره باعثًا القنديل لهُب

متبادل.
ال أنه الواضح من إلهي! يا «برودسكي، ضيفه: إىل ينظر وهو نفسه يف هيكلر قال
ثم برصه.» ضعف إىل باإلضافة السنوات، هذه كل بعد يعرفني، لن بالتأكيد … يعرفني
بينما شيئًا معي رشبت هال سيدي. يا بالجلوس ل «تفضَّ إياه: مخاطبًا عاٍل بصوت أضاف

الوقت؟» يمرُّ
خلع خزانة، ليفتح مضيفه استدار وفيما واضحة، غري موافقة مبديًا برودسكي تمتم
زوايا إحدى يف كريس عىل ووضعها قاٍس) رمادي لباد من مصنوعة كانت (التي قبعته
صغري كريس عىل وجلس عليها، مظلَّته مسنًدا الطاولة، حافة عىل حقيبته ووضع الغرفة،

ذراعني. ذي
زجاجًة الطاولة عىل وضع بينما بعضالبسكويت؟» يف «أترغب مجدًدا: هيكلر خاطبه

ومسكبة. نجمية نقوش ذاتَي رشاب وكأَيس الويسكي من
هذا وأنهكني بالقطار، رحلة أمامي بالبسكويت. بأس ال «شكًرا، برودسكي: ردَّ

تعلم!» العشوائي، التسكع
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أال أتمنى فارغة. بمعدة الرحلة نبدأ أن املعقول غري من «نعم، موافًقا: سيالس ردَّ
«. لديَّ املتاح الوحيد فهو الشوفان؛ بسكويت تناول يف تمانَع

البسكويت، عىل وانكبَّ لديه، املفضل هو الشوفان بسكويت أن مؤكًدا برودسكي أرسع
وبدا أكوًال، برودسكي كان التأكيد. لزيادة واضحة بشهية قويٍّا، رشابًا لنفسه أعدَّ أن بعد

الجوع. شدة يف اللحظة تلك يف
أغلب وقع فقد حوار، إلقامة مالئم غريَ للبسكويت املوزون قضمه صوت كان وملا
الطبيعي من كان محرجة. املهمة الدمث املجرم وجد وللحظة سيالس، عاتق عىل الحديث
من الغرض وربما الضيف يقصدها التي الوجهة حول املناقشُة تدور أن املوقف هذا يف
بكال علٍم عىل كان فقد عنه؛ الحديث تجنَُّب هيكلر حاول ما بالتحديد هذا ولكن رحلته،

لنفسه. بمعلوماته االحتفاظ إىل دفعه بداخله شيئًا أن بيد بالفعل، األمرين
األحجار رشاء اعتاد فقد واسعة؛ تجارة وذا الصيت ذائع أملاس تاجَر برودسكي كان
ولًعا وكان عليها. والحكم األصلية األحجار تمييز يف بارًعا وكان الخام، صورتها يف الكريمة
االنتظار عادته من أن عنه وُعِرف والقيمة، الحجم يف للمألوف املخالفة الكريمة باألحجار
أمسرتدام إىل بنفسه يحملها ثم الكريمة األحجار من كاٍف مخزوٌن حوزته يف يُصبح حتى
أن يف شكٌّ يساوره ولم بذلك، علٍم عىل هيكلر كان الخام. صورتها يف تقطيعها عىل ليُرشف
مالبسه طيات بني وأن تلك، الدورية رحالته من واحدة يف االنطالق بصدد اآلن برودسكي

الجنيهات. آالف تساوي ربما ورقيًة ًة رصَّ وطبقاتها الرثة
جلس بينما الحديث، يف ويقتصد رتيب إيقاع يف يقضم الطاولة إىل برودسكي جلس
ويتفحصضيفه األحيان، بعض يف ما نوًعا والعنف التوتر من بيشء يتحدث ُقبالته هيكلر
األحجار يتجنب كان اختصاصه. هي األملاس، سيما وال الكريمة، فاألحجار متزايد؛ بانبهار
أما ذهبية؛ عمالت صورة يف إال الذهب يلمس كان ما ونادًرا تماًما، والفضيات الكريمة شبه
وترصيفها حذائه كعب يف منها كاملة شحنة حمُل بمقدوره كان التي — الكريمة األحجار
حزمًة جيبه يف يحمل أمامه يجلس رجل ذا هو وها تجارته. أساَس فكانت — تام بأمان
هيكلر اقرتب … تساوي لعلها يزيد؛ أو عملياته أنجح من َعًرشا قيمتها يف يضاهي ما تحمل
بدْت يتحدث، وهو فحتى ترابط؛ بال حديثًا كان وإن متسارعة، بنربة الحديث يف وبدأ منه
وتحمل عباراته، ثنايا بني نفَسها تقحم وكأنها — الباطن عقله يف تكوَّنت — أخرى كلماٌت

موازيًا. أفكار تسلُسَل
كذلك؟» أليس األيام، هذه ليًال الربودة «تشتد هيكلر: قال
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كان فيما ببطء، البسكويت قضم استأنف ثم «نعم.» إياه: موافًقا برودسكي ردَّ
عىل آالف «خمسة أخرى: مرة الباطنية أفكاُره داهمته مسموع. بصوت أنفه من يتنفس
محاوًال كرسيه يف يتململ سيالس أخذ آالف.» عرشة حتى أو سبعة، أو ستة وربما األقل،
وكان له، مألوفة وغري جديدة ذهنية حالة يف كان االهتمام. يُثري موضوع عىل أفكاره تركيَز

مستساغ. وغري متزايد نحٍو عىل ذلك يُدرك
بجانب الفوشية بأزهار ا سيالسمهتمٍّ كان بالبستنة؟» اهتمام أيُّ لك «هل قائًال: سأله

باألسبوع. العقارات وتأجري األملاس
فجأة صمت ثم «… أقرب هي جاردن «هاتون قائًال: فظة ضحكة برودسكي ضحك

تعلم.» كما لندن، من «أنا وأضاف:
من يكن ولم منتصفها، يف لجملته املفاجئ برودسكي قطع مالحظُة سيالس يُفت لم
يتوخى أن عليه مالبسه طيات بني لها حرص ال ثروة يحمل فمن ذلك. تفسري عليه الصعب

يقول. فيما الحذر
واٍع نصف وبعقل لندن.» أهل هوايات من البستنة ليست «نعم، رشود: سيالسيف ردَّ
هذا يكافئ كم جنيه، آالف خمسة يحمل ما قيمة إن لنَقل رسيعة. حسابية عملية يُجري بدأ
كلَّفته قد املنازل من اشرتاها مجموعة آخر كانت باألسبوع؟ العقارات تأجري مجال يف املبلغ
األسبوع. يف بنسات وستة شلنات عرشة بقيمة رها وأجَّ للمنزل، جنيًها وخمسني مائتني
عرشة إيجارية بقيمة منزًال عرشين تأجري تكافئ جنيه آالف الخمسة كانت املعدل، بهذا
وثمانية جنيًها أو — األسبوع يف جنيهات عرشة لنَُقل — األسبوع يف بنسات وستة شلنات
وعند فرصة. كانت الحياة. مدى العام، يف جنيًها وعرشين خمسمائة أو اليوم، يف شلنات
يُلقَي أن يمكنه كان الدخل وبهذا ثروة. صارت بالفعل، يمتلكه كان ما إىل ذلك إضافة

واألمان. بالراحة هانئًا حياته من ى تبقَّ ما يعيش وأن النهر يف عمله بأدوات
ثم الطاولة، من اآلخر الجانب عىل الجالس ضيفه إىل رسيعة متفحصة نظرة اختلس
أن املمكن من يكن لم طابع ذي دافع بداخله؛ يعتمل بدافع شعر حني رسيًعا بنظره أشاح
اإلنسان تستهدف التي الجرائم اعترب فلطاملا الفكرة. هذه عقله من يجتثَّ أن يجب يُخطئَه.
لم ولكن وايربيدج، يف الرشطي لذلك فعل ما فعل أن سبق قد أنه صحيح جنون. محض
حال. أي عىل الرشطي ذلك ذنَب الذنُب وكان تجنُّبُه، وال حدث ما ُع توقُّ املمكن من يكن
قد العجوز الحمقاء تلك كانت لو بالطبع ولكن كذلك، إيبسوم يف العجوز املنزل ومدبرة
له وأسَف للغاية، مؤسًفا حادثًا حادثًا، كان لقد حسنًا، … الجنوني النحو هذا عىل رصخت

15



ثورندايك الدكتور مغامرات

أما الواقعة. لتلك منه أسًفا أشدُّ هو من هناك يكون أن يمكن وال تأكيد، بكل األسف أشدَّ
كهذه. بفعلة يأتي َمن معتوه شخص! عىل السطو العمد! القتل

سنحت. قد الذهبية فرصته هي فها املعتوه، هذا هو يكون أن األقدار شاءت إذا بالطبع
التجمعات وعن الرسيع الطريق عن وبعيٌد منعزل والحيُّ خاٍل، واملنزل هائلة، الغنيمة
أن بد ال كان بالطبع لكن، ستائَره؛ أسدل والظالم مناسب، والتوقيت األخرى، السكنية
إىل تناهى عندئٍذ بالجثة؟ يفعل ماذا الكربى. العقبة كانت لطاملا بالجثة؛ سيفعل فيما يفكر
املنزل بني يفصل الذي املنحنى يف ينعطف العاصمة إىل املتجه الرسيع القطار صوُت سمعه
األفكار، من جديدة سلسلًة القطار صوُت أطلق الخلفية. لجهته املتاخمة الخربة واألرض
قد كان الذي برودسكي عىل عيناه تركَّزت عقله، يف وتختمر مسارها يتتبع كان وبينما
خاللها حاول فرتة، وبعد الويسكي. يرتشف متأمًال وجلس الكالم عن وامتنع وعيُه خفَت
املدفأة، تعلو التي الساعة يتفقد والتفت فجأة كرسيه انتفضمن إليه، النظر تفادي جاهًدا
حثَّته غريبة أحاسيس من فيٌض بداخله جاش املحترض. اللهب بحرارة يُدفئهما يَديه ومدَّ
ونظر برأسه والتفت بالسخونة، شعوره رغم طفيفة رعدٌة به رسْت املنزل. مغادرة عىل
هل تُرى شديًدا. هواء تياَر ثمة أن «يبدو أخرى: طفيفة رعدٌة به رسْت وقد قال الباب. إىل
الحديقة إىل ونظر مرصاعيه، عىل الباب وفتح رسيًعا، الغرفة ذرع بإحكام؟» الباب أغلقَت
ويدعه الرحلة يبدأ وأن الطلق الهواء إىل يخرج أن يف ة وملحَّ مفاجئة رغبٌة تملَّكتْه املظلمة.

عقله. أبواب يطرق كان الذي الجنون هذا من
إىل ولهفة تطلٍُّع نظرَة أطلق بينما لالنطالق.» حان قد الوقت كان إن «أتساءل قال:

النجوم. من خلت التي الحالكة السماء
مضبوطة؟» ساعتك «هل وسأله: حوله ونظر ثمالته من برودسكي استفاق

بالرتدد. مشوب بإيجاب سيالس ردَّ
املحطة؟» إىل هنا من امليش يستغرق سوف الوقت من «كم برودسكي: تساءل

إىل دقيقة وعرشين خمس «حوايل سبب: بال املسافة تقدير يف مبالًغا سيالس أجابه
ساعة.» نصف

يف التسكع من راحًة أكثر هنا واملكوث ساعة، من أكثر لدينا «حسنًا، برودسكي: قال
مبكًرا.» للتحرك داعي ال املحطة،

شعور من أخرى موجٌة عقَله وداهمت بالتأكيد.» داعي «ال إياه: موافًقا سيالس ردَّ
حامًلا. الليل سواد يتأمل للحظات الباب عتبة عىل واقًفا وظل واالنتصار. الندم بني غريب

إرادية. ال بدْت وبحركة صوٍت بال الباب ثقب يف املفتاح وأدار بلطف، الباب أغلق ثم
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الكالم، القليل برودسكي مع الحديث أطراَف يتجاذب أن وحاول كرسيه، إىل عاد
وأحسَّ وجهه، تجتاح متوهجة بحرارة أحسَّ مرتابطة. وغري مبعثرًة كلماتُه خرجت ولكن
باهتمام ضيفه يراقب يزل لم أذنيه. يف وخافت حاد برنني وأحسَّ ومتوتًرا، مزدحًما عقله
بعد عيناه لتُعاود إرادته، بمحض بعُد عنه بنظره أشاح ثم الخوف، بعُض يشوبه متجدد
عقله يف ورسْت الغافل. ضيفه عىل — املرة هذه أكرب بحدة — إراديٍّا ال الرتكيَز لحظات
الدم أِلف الذي — اآلخر الرجل هذا كان عما نفسه فساءل مهيب، جنائزي كموكب األفكاُر
ورتب الجريمة، فسيفساء عقلُه ن كوَّ األخرى تلو قطعة مكانه. كان لو سيفعل — والعنف
ومرتابًطا منطقيٍّا األحداث، من كامًال تسلسًال تشكِّل حتى الصحيحة أماكنها يف مًعا الِقَطع

ومتماسًكا.
البقاء يتحمل لم ضيفه. عىل مركِّزتنَي تزاالن ال وعيناه متثاقًال كرسيه من نهض
ولحظة الثمينة. الجواهر من املخبوء الكنز هذا يحمل أنه يعلم وهو الرجل هذا أمام جالًسا
فإذا ب؛ وتعجُّ بخوف أدركه الذي بداخله الكامن الدافع كبح عىل قدرتُه ضعفت أخرى بعد
الفكرة من الخوف من ارتعد … سوف وعندها محالة ال الدافع هذا فسيغلبه مكانه، مكث
مجرًما النهاية، يف سيالس، كان فقد األملاس؛ للمس شوًقا تحرقت أصابعه لكن املرعبة،
انتزاًعا انتزعه بل قط، الجبني بعرق عيَشه يكسب لم كاًرسا. وحًشا كان وعادته. بطبعه
هذه قرب يف وكان تكوينه، يف االفرتاس غريزُة وَقرْت األمر. لزم إذا بالقوة أو بالحيلة إما
كنتيجة الغيلة، أو بالحيلة لنفسه يستخلصها بأن له إشارة منه املنال السهلة النفائس
كاسحة. رغبة إىل يديه من األملاس هذا يُفلَت أال عىل حرُصه تحوَّل ما ورسعان منطقية.

لحظة حتى برودسكي عن االبتعاد فقرر للهرب. أخرى محاولة يبذل أن أراد لكنه
املحطة. إىل االنطالق

من الفرتة هذه كل فبعد أثقل، آخر حذاءً بحذائي سأستبدل عذًرا، «أستميحك له: قال
يكون فلن السفر أثناء الحذاء ابتلَّ وإذا املطر، ويسقط الحال يتغري قد الجاف الطقس

تماًما.» مريًحا
كذلك.» وخطريًا «نعم، برودسكي: وافقه

املشتعل الصغري املصباح ضوء عىل ورأى للغرفة، املجاور املطبخ إىل سيالس دلف
تكن لم قطًعا الحذاء. لتبديل كريس عىل فجلس وجاهًزا، نظيًفا الرقبة الطويل حذاءه هناك
أصًال. ينتعله كان الذي حذائه يف أملاس من لديه ما يُخبئ كان فقد الحذاء؛ تبديَل نيتُه
نَفًسا أخذ الوقت. تمرير يف للمساعدة فقط مجدًدا، األول انتعال ثم الحذاء تبديل أراد لكنه
إذا اإلغراء يتبدد ربما حال، أي عىل له، راحة الغرفة تلك من خروجه يف كان فقد عميًقا؛
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— سريافقه من هناك يكون أال تمنى — طريقه يف برودسكي سيميض حينها بعيًدا. ظل
األملاس. أي يديه؛ بني من الفرصة تفلت أيًضا وحينها األقل، عىل الخطر وينتهي

جالًسا برودسكي رأى موضعه ومن ببطء. حذائه رباط يفك كان فيما أعىل إىل نظر
سيجارة بلف يقوم وكان األكل من فرغ قد كان املطبخ. لباب ظهَره مديًرا الطاولة إىل
ظهر يف محملًقا لربهة ساكنًا جلس ثم حذائه، من فردة وخلع بعمق، سيالس س تنفَّ . بتأنٍّ
من وخلعها الغافل، ضيفه يف يحملق يزل ولم األخرى، الفردة رباط حلَّ ثم اآلخر. الرجل

األرض. عىل بهدوء وضعها ثم قدمه
جانبًا، حقيبته ى ونحَّ طرفها، لعق ثم سيجارته، لف من هدوء يف برودسكي فرغ
هب فجأة، ثقاب. عن بحثًا جيوبه س يتحسَّ رشع ركبتيه، عن التبغ بقايا نفض أن وبعد
إىل املؤدي املمر عرب خلسة يتسلل وبدأ كبحها، عن عجز لرغبٍة مستسلًما واقًفا، سيالس
تسلَّل تام صمت ويف صوت. أيُّ بالجوربني املكسوتني قدميه عن يَصدر لم الجلوس. غرفة
حتى قليًال، املفتوحتني شفتَيه بني من بهدوء يتنفس كان بينما حذر كقطٍّ برودسكي نحو
وأخذ املصباح، ضوء يف التمعتَا اللتان عيناه وجحظت وجهه، امتقع الغرفة. عتبة إىل وصل

أذنيه. يف يطنُّ رأسه يف املتسارع الدم
وأشعل — القصري الخشبي النوع من أنه سيالس الحظ — ثقاب عود برودسكي قدح
إىل الثقاب علبة أعاد ثم املدفأة. يف وألقاه فمه من بنفخة الثقاب عود أطفأ ثم سيجارته،

يدخن. وأخذ جيبه
أصبح حتى بخطوة، خطوة كالقطط الغرفة داخل إىل سيالس تسلَّل وسكون، ببطء
بعيًدا رأسه إلدارة اضُطرَّ إنه حتى بشدة منه قريبًا وصار برودسكي، كريس وراء واقًفا
يرمز كتمثال دقيقة، لنصف َحراك بال وقف برودسكي. رأس شعَر زفريُه يبعثَر ال حتى
أنفاُسه تسارعت فيما الغافل، األملاس تاجر يف المعتني مرعبتني بعينني وحملق القتل، إىل
هذه ويف ضخم. مائي حيوان كلوامس ببطء أصابُعه وتراقصت املفتوح، فمه من الساكنة

مرسًعا. املطبخ إىل وعاد واستدار صوت أدنى بال الباب إىل تراجع اللحظة،
األمر بدا تنتهَي. أن برودسكي حياة كادت وشيًكا. األمر كان لقد عميًقا. نَفًسا أخذ
حتى أو مطرقة، ربما كرسيه؛ خلف يقف كان عندما سالًحا يحمل كان فقط أنه لو سهًال.

… حجر
الذين العمال تركه معدني قضيب عىل عيناه فوقعت املطبخ، يف رسيًعا بَرصه أجال
مربع قائٍم من مقطوعة الشكل غريبة معدنية قطعًة كانت الجديدة. الزراعية الصوبة أقاموا
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لو تقريبًا. البوصة أرباع ثالثة وعرُضه قدم، نحو طولُه وكان املطاوع، الحديد من الشكل
فقط. دقيقة منذ بيده القضيب هذا كان

يُصدر وال متني سالح رأسه. حول ويُديره يده يف يَِزنُه وأخذ املعدني القضيب التقط
هذا يضع أن يستحسن األمر! بئس عقله. يف رسمها التي الخطَة ويناسب أيًضا. ضوضاء

جانبًا. اليشء
يتأمل مكانه الجالسيف برودسكي إىل أخرى مرة ونظر الباب إىل ه توجَّ يفعل. لم لكنه

املطبخ. إىل ظهَره مديًرا يدخن، هو كما
وجهه عىل وارتسم رقبته، عروق وانتفخت وجهه، فتورَّد سيالس. مالمُح تغريت فجأة
تحرك ثم مكانها. أعادها ثم عليها، رسيعة نظرًة وألقى ساعته أخرج قميءٌ. عبوٌس

الجلوس. غرفة إىل ودلف املمر عرب وسكون برسعة واسعة بخطوات
صوتًا فأصدر عاليًا القضيب ُرفع وصوَّب. توقَّف ضحيته كريس من خطوة بُعد عىل
صفريًا. للهواء املعدني القضيب اخرتاُق أصدر عندما رسيًعا برودسكي استدار خافتًا،
فجرحه فحسب، الضحية برأس واحتكَّ القضيُب فانحرف القاتل، تصويَب االلتفاتُة شتتت
بذراع وأمسك ثاغية، مرتعشة صيحة وأطلق مرتجًفا برودسكي انتفض طفيًفا. جرًحا

املوت. من املذعور برشاسة مهاجمه
األمام إىل وتعثََّرا ويرسًة يمنًة وتمايَال بعنف وتالحَما الرجلني، بني رشس عراٌك واندلع
نظارة وتهشمت الطاولة، فوق من فارغة كأٌس وانقلبت أرًضا، الكريسُّ سقط والخلف.
سكوَن الثاغية البائسة املخيفة الرصخُة قطعت الثالثة وللمرة أقدامهما. تحت برودسكي
تتناهى أن خشيَة — انتابته التي القاتل الهياج نوبة برغم — سيالس فارتعب الليل،
منه، للتخلص أخرية محاولة يف قواه كلَّ سيالس استجمع املارة. أحد سْمع إىل الرصخات
به فغطَّى الطاولة، مفرش طرف سحب ثم الطاولة، سطح عىل الخلف إىل ضحيته ودفع
هذا عىل بقيَا أخرى. رصخة إلطالق مفتوًحا كان الذي فمه يف وأقحمه برودسكي وجه
ارتجافات خمدت وعندما مأساوي. مشهد يف تقريبًا َحراك بال كاملتني لدقيقتني الوضع
األرض، إىل الطاولة من ينزلق برودسكي وترك قبضته سيالس أفلت األخرية، الخافتة املوت

هامدة. جثًة
ويمسح بصعوبة يتنفس سيالس وقف انتهى. الرش، أو الخري لصالح األمر. انتهى
دقائق ثالث سوى كلُّه األمر يستغرق لم واحدة. دقيقة إال السابعة الساعة. تفقد ثم عرقه،
مقتحًما الشحن، قطار مرَّ املهمة. الستكمال ساعة من يقرب ما لديه كان قليًال. أكثر أو
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الحديدية السكة خط إىل املسافة تكن ولم دقيقة، وعرشين السادسة الساعة يف مخططه،
تماًما، نفَسه متمالًكا اآلن كان الوقت. يُضيَع أال عليه كان ولكن ياردة. ثالثمائة تتجاوز
لم إذا املارة. أحِد سْمع إىل تناهت قد برودسكي رصخات تكون أن احتمال إال يُزعجه ولم

يرام. ما عىل يشء فكلُّ سمعها، قد أحٌد يكن
وطفق برودسكي، جثِة أسنان بني من برفق الطاولة مفرش وسحب سيالس انحنى
الحزمة عىل يُده قبضت عندما ضالته. يجد أن قبل طويل وقٌت يمرَّ لم بعناية. يفتشجيوبه
الباهت ندُمه خبَا بالداخل، ببعض بعُضها يحتك الصغرية الصلبة باألحجار وشعر الورقية

نفسه. يُهنِّئ وأخذ ، للتوِّ جرى ما عىل
تلطخ الساعة. متابعة عن تغفالن ال وعينني جادة، بحيوية مهمته يف اآلن سيالس بدأ
من صغرية ببقعة الغرفة سجادة وتلطخت الدماء، من كبرية قطرات ببضع الطاولة مفرش
وقطعة وفرشاة املاء بعَض املطبخ من سيالس جلب برودسكي. رأس من انسال الذي الدم
الدم بقعة وأزال نفسه، الطاولة وسطح الطاولة، مفرش عن البقع فمسح جافة، قماش
اتساع ملنع الجثة رأس تحت ورقة وضع ثم وجففها، املبتلة األماكن وفرك السجادة، عن
كان الذي الكريس وعدل سطحها، عىل مكانه إىل الطاولة مفرش أعاد ثم االتساخ. مساحة
التي السيجارة والتقط الطاولة عىل املهشمة النظارة ووضع أرًضا، به أطاح قد العراك
والنظارة الكأس عن تخلَّف ما كنس ثم املدفأة. شبكة تحت بها وألقى أقدامهما داستها
ورقة عىل الجاروف محتويات صبَّ ثم جاروف، عىل ووضعها زجاج بقايا من املهشمتني
النظارة زجاج من تمييُزها يمكن التي الحجم الكبرية األجزاءَ التقط ثم بعناية، صها وتفحَّ
دقيقة. زجاجية شذرات من الكبرية األجزاء بتلك َعِلق بما أخرى ورقة عىل جانبًا اها ونحَّ
الجاروف حمل عجل، عىل حذاءَه انتعل أن وبعد الجاروف، إىل الزجاج من ى تبقَّ ما وأعاد

منزله. خلف القابعة القمامة كومة إىل عليه بما
عىل به الخاصة الخيوط علبة من الخيط من قطعة سيالس قطع االنطالق. وقت حان
الناس من الكثري إليها يلجأ التي الخيوط بقايا لرؤية يستاء منظًما رجًال كان إذ — عجل
الورقة طوى ثم كتفه. عىل وعلقهما ومظلته برودسكي بحقيبة وربطها — بها أمرهم لتدبُّر
حمل ثم جيبه، يف املحطمة النظارة وإطار هي ووضعها املهشم الزجاج قطع تحتوي التي
وخمسني سبعة وزنُه يتعدَّى ال ونحيًال، الحجم صغريَ برودسكي كان كتفه. عىل الجثة

سيالس. وريايضمثل ضخم رجل عىل صعبًا حملُه يكن فلم كيلوجراًما؛
التي الخربة األرض إىل الخلفية البوابة من سيالس نظر وعندما حالًكا، الظالم كان
وبعد ياردة. عرشين من ألكثر بُرصه يمتدَّ لم الحديدية، السكك خط إىل منزله من امتدت
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وانطلق بهدوء وراءه البوابة وأقفل خرج صوت، أيُّ مسامعه إىل يتناَه ولم السمع أصاخ أن
مثلما هادئًا سريُه يكن لم الحذر. عن يتخىلَّ أن بدون الوعرة األرض عىل الُخَطى يحث
بما كثيفة كانت الحصوية األرض عىل املتناثرة العشب تجمعات أن من الرغم فعىل تمنَّى؛
مزعجة، ضوضاء املتأرجحتان واملظلة الحقيبة أصدرت خطواته، المتصاصصوت يكفي

كتفه. عىل امللقى األثقل الِحمل من أكثر سريه أعاقتَا بل
الطبيعة الظروف يف ياردة. ثالثمائة نحو الحديدية السكك رشيط إىل املسافة كانت
ويتوقف الثقل بهذا بحذر يسري وهو اآلن، أما أربع، أو دقائق ثالث يف سريًا سيقطعها كان
املكون السياج إىل للوصول دقائق ستَّ استغرق فقد السمع، لريهف واألخرى الفينة بني
وحني الحديدية. السكك عن الخربة األرض يفصل كان الذي متوازية قضبان ثالثة من
من األرجاء جميع عىل املخيم الظالم يف محملًقا مجدًدا السمع لريهف للحظة ف توقَّ وصل
بعيٍد من جاءه لكن كان، أيٍّا حي لكائٍن صوتًا النائية البقعة هذه يف يسمْع أو يَر لم حوله.

اإلرساع. عىل يحثُّه محرك لصفري خافت صوٌت
نقطٍة إىل وصل حتى أخرى ياردات لبضع وحملها بيرس، الجثة حامًال السياج تسلَّق
وجهها، عىل الجثة أسجى النقطة هذه وعند ا. حادٍّ انعطاًفا القطار قضيُب فيها انعطف
التي الخيط عقدة وقطع جيبه، من سكينه سحب ثم القريب. القضيب عىل الرقبة ووضع
قضيب عىل والحقيبة املظلة ألقى أن وبعد بالخيط، أيًضا والحقيبة املظلة تُثبت كانت
سقطت التي الصغرية األنشوطة عدا بحرص، جيبه إىل الخيط أعاد الجثة، بجانب القطار

العقدة. يقطع وهو األرض عىل
سيالس فأرسع مسموًعا. أصبح حتى عليه مقبل صاخب بضائع قطار هديُر اقرتب
حزمة وأخذ برودسكي، رأس من بالقرب ورماه جيبه من املحطمة النظارة إطار يُخرج

النظارة. حول نثرها ثم يده يف فأفرغها املهشم الزجاج
ما أول كان قريبًا. بدا القادم القطار محرك فصوُت الوقت، من متسٌع لديه يكن لم
ل ستحوِّ التي األخرية الكارثة بنفسه ليشهد سيحدث، ما ويراقب ينتظر أن بباله خطر
من قريبًا يكون أال األفضل فمن آمنًا، يكن لم ذلك لكن انتحار. أو حادث إىل القتل جريمَة
عرب الُخَطى وحث عجل عىل عائًدا السياج فتسلق بفعلته. الفرار يستطيع أال خشية املكان

مزمجًرا. املنعطف من القطار اقرتب بينما الوعرة، الحقول
استوقفه الحديدية السكك خط من صوٌت جاءه حتى الخلفية البوابة إىل يصل يكد لم
العربات اصطكاك وصليل املكابح احتكاك بصوت مصحوبًا طويل صفرٍي صوَت كان فجأًة؛

الحاد. املندفع البخار فحيُح محلَّها وحلَّ املحرك زمجرُة توقفْت املرتفع.
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القطار! توقف
أرسع ثم ذهول، يف فمه وفتح أنفاُسه وانقطعت وقفسيالسمتحجًرا خاطفة للحظة
الذي ما يخفى. ال شديد قلٌق داهمه بهدوء. املزالج وأغلق ودخل واسعة بُخًطى البوابة إىل
اآلن؟ يجري ماذا ترى لكن الجثة؛ رأى أحدهم أن شك ال الحديد؟ السكة رشيط عىل حدث
يطرق لربما — ليستمع مجدًدا توقَّف أن وبعد املطبخ، إىل دلف املنزل؟ إىل سيأتون هل
يف مرتبًا يشء كلُّ بدا حوله. وينظر الجلوس غرفة يتمىشيف أخذ — لحظة أي يف الباب أحٌد
صه وتفحَّ التقطه العراك. خالل فيه سقط الذي املكان يف كان املعدني القضيب لكن الغرفة.
شارد بذهن الطاولة بغطاء مسحه اثنتان. أو شعرة فقط عليه، دماءَ ال املصباح. ضوء عىل
السور فوق من به فألقى الخلفية، الحديقة إىل طريقه يف املطبخ عرب خرج ثم ما، حدٍّ إىل
ألنه نظًرا ولكن إدانة، دليَل ذاته حدِّ يف القضيب يكن لم القراص. لنباتات حوٍض داخل

شؤم. نذيَر اآلن عينيه يف أصبح فقد كسالح، استخدمه
إذ بعُد؛ الوقُت يَِحن لم الفور. عىل املحطة إىل ينطلق أن اآلن املناسب من أن رأى
مجيء حال باملنزل يُوَجد أن يشأ لم ولكنه دقيقة، وعرشين وخمًسا السابعة الساعة كانت
بها. مربوطًة مظلته كانت التي حقيبته، بجوار األريكة عىل الخفيفة قبعته كانت أحٍد.
هذه ويف املصباح. ليُطفئَ أدراجه عاد ثم الباب، نحو واتجه الحقيبة وأخذ قبعته، اعتمر
كانتَا اللتني — بعينيه إذ ليُطفئَها، املصباح شعلة نحو يده برفع يهمُّ كان وبينما اللحظة،
الرمادية برودسكي قبعة عىل تقعان — اإلضاءة الخافت الغرفة ركن عرب قصٍد دون تجوالن

املنزل. دخل عندما تركها حيث الكريس عىل قابعًة اللباد، من املصنوعة
قطراٌت جبهته من طفرت بينما لحظات، لبضع الرعب من متحجًرا سيالس وقف
أرسع وحينئٍذ طريقه؛ ويميضيف املصباح يُطفئ كاد فقد الخوف. فرط من بارد عرق من
برودسكي»، «أوسكار االسم، هو ها نعم، الداخل. من دها وتفقَّ القبعة ونتش الكريس، نحو
وحتى بالتأكيد؛ أمُره النتهى تُكتشف، إياها تارًكا ذهب لو بوضوح. البطانة عىل مكتوب

املشنقة. إىل إلرساله يكفي ما لوجدت تفتيش، فرقُة املنزل داهمت لو اللحظة، هذه يف
ورباطة ثباتَه يُفقده لم هلعه أن بيَد الفكرة، تخيُّل ملجرد الذعر من أطرافه ارتعدْت
إلشعال به يحتفظ كان الذي الجاف الحطب من حفنًة وجلب املطبخ إىل فانطلق جأشه.
تزال ال كانت ولكنها تنطفئ كادت التي الجمرات بقايا عىل ورماه املدفأة إىل وأخذه النار،
الحظ والتي — برودسكي رأس تحت وضعها قد كان التي الورقة َن غضَّ أن وبعد ساخنة،
ثقاب عود وقَدح الحطب، تحت ها دسَّ — الدم من صغرية ببقعة ملطخٌة أنها مرة ألول
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ثم مهرتئة ِقَطع إىل فقطَّعها القبعة يف سكينَه أعمل الحطب، اشتعل وبينما فيه. وأشعله
اللهب. ألسنة بني املحززة الِقَطع رمى

لم أمره. افتضاح من خوًفا ترتعشان ويداه بعنف يخفق قلبُه كان الوقت هذا طوال
ينبعث مشتعلة ُكتَل إىل تحوَّلت بل املتوقع، النحو عىل لالحرتاق قابلًة اللباد رشائح تكن
رائحًة أصدرت أنها واألسوأ رماد. إىل تتحول أن من بدًال بالنار وتنبض الدخان منها
فتح إىل واضُطرَّ هلُعه، فزاد آدمي. شعر احرتاق برائحة مختلطة وقوية كريهة صمغية
يف استمر ذلك، ومع الرائحة. لطرد األمامي) الباب فتح عىل يجرؤ لم (إذ املطبخ؛ نافذة
الحطب قرقعة يتجاوز لعله بقوة السمع أرهف بينما النار، يف املهرتئة اللباد رشائح رمي

املحتوم. باملصري قادمني الباب طْرق أو املرعبة الُخَطى ويسمع املشتعل
إحدى إال الثامنة إىل تُشري الساعة عقارُب فكانت متسارًعا. يميض أيًضا الوقت كان
بحافة ألقى القطار. فاته وإال قليلة دقائق غضون يف ينطلق أن يجب دقيقة! وعرشين
نافذة عن بديلة نافذة لفتح العلوي الطابق إىل وركض امللتهب الحطب وسط البالية القبعة
قد النار كانت األسفل إىل عاد وعندما مغادرته. عند مفتوحة ترُكها يمكنه ال التي املطبخ
ألسنة تصاعد مع هسيس، صوَت وتُصدر تفور محرتقة سوداء كتلًة القبعة حافة أحالت

املدخنة. إىل ببطء الرائحة الخانق الكثيف الدخان من
به وطرق املدفأة قضيب أمسك االنطالق. وقت حان دقيقة! عرشة تسع إال الثامنة
والفحم الحطب جمرات بني إياها مقلبًا أصغر، قطع إىل لتفتيتها املحرتقة البقايا عىل بعناية
من وغريها الخطابات من التخلص اعتاد فلطاملا طبيعيٍّا. املدفأة شبكة شكل بدا املتقدة.
عن خارًجا شيئًا املنزل مدبرة تالحظ ولن الجلوس؛ غرفة مدفأة يف بحرقها املهمالت
عن البحث عىل حرص وقد عودتها، قبل رماد إىل املحرتقة القطع تتحول ربما بل املألوف.

االحرتاق. من وأفلتت القبعة يف كانت ربما نوع أي من معدنية قطع أي
وفتح املصباح، وأطفأ حوله، من املكان عىل أخرية نظرة وألقى مجدًدا، حقيبته أخذ
كان (الذي املفتاح جيبه يف وأودع وراءه، وأغلقه خرج، ثم للحظات، مفتوًحا وتركه الباب،

املحطة. إىل الُخَطى يَُحثُّ وانطلق منه)، نسخٌة املنزل مدبرة لدى
عىل يتمىش أخذ تذكرته، قطع أن وبعد ذلك، كلِّ رغم املناسب الوقت يف املحطة وصل
يف معتادة غري جلبًة ثمة أن بدا ولكن بعُد، قطاره وصول عن يُعَلن لم املحطة، رصيف
واحد اتجاه يف ينظرون جميًعا وكانوا الرصيف، طريف أحد يف محتشدين الركَّاب كان املكان.
الغثيان، حدِّ إىل بالرهبة مشوٍب بفضول نحوهم يسري كان وبينما الحديد، السكة خط من
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املشمع. من بقطعة مغطاة نقالة يحمالن املحطة رصيف عىل وصعَدا الظالم من رجالن برز
تستشفُّ املندهشة نظراِتهم أرسلوا بينما النقالة، حامَيل ملرور املجال إلفساح الركاب تفرَّق
غرفة إىل الجثة ُحِملت وعندما الخشن، الغطاء من بالكاد ظاهًرا كان الذي الشكل مالمح

ومظلة. يٍد حقيبَة حامًال النقالة حامَيل تَِبع اٍل حمَّ عىل انتباَههم الركاُب ركَّز اإلشارة،
صائًحا. األمام إىل الركاب أحُد اندفع فجأًة

مظلته؟» «أهذه قائًال: تساءل
سيدي.» يا «نعم أجابه: ثم السائل ليتفحصها وثبَّتَها ال الحمَّ ف توقَّ

منه مقربة عىل القامة طويل رجل نحو بحدَّة استدار ثم إلهي!» «يا الراكب: صاح
الرجل أومأ برودسكي؟» أتتذكر ذلك. عىل أُقسم برودسكي. مظلة «هذه بانفعال: قائًال
املظلة. هذه «أعرف إياه: مخاطبًا ال الحمَّ إىل أخرى مرة الرجل والتفت موافًقا، الطويل
إنه عليها. مكتوبًا اسمه فستجد قبعته يف نظرت وإذا برودسكي. يُدعى رجٌل صاحبُها

دائًما.» قبعته عىل اسمه يكتب
إىل والتفت نحونا.» قادم املحطة ناظر هو ها لكن بعُد، قبعته نجد «لم ال: الحمَّ ردَّ

املظلة.» عىل السيد هذا تعرَّف لقد «سيدي، قائًال: وأخربه رئيسه
إىل الدخوُل يمكنك ربما إذن، سيدي؟ يا ا حقٍّ املظلة هذه «أتعرف املحطة: ناظر قال

الجثة.» عىل للتعرف اإلشارة غرفة
بالغة؟» اإلصابات هل … «هل مضطربًا: الراكب تساءل

أن قبل العربات من ستٌّ ثم القاطرة دهسته لقد نعم. الحقيقة، «يف : الردُّ فجاءَه
الحقيقة.» يف تماًما رأُسه انفصل لقد القطار. إيقاف من يتمكنوا

إذا … ل أُفضِّ أنني أعتقد صدمة! من لها يا صدمة! من لها «يا قائًال: الراكب لهث
رضوريٍّا ذلك ترى ال «أظنك الطويل: الرجل خاطب ثم هكذا.» أراه أال ل أُفضِّ … تُمانع لم

كذلك؟» أليس دكتور، يا
يكون قد مبكًرا الجثة عىل فالتعرف رضوري. أمر هذا «ال، الطويل: الرجل أجابه

قصوى.» أولوية
مفر.» ال «إذن! الراكب: فقال

الجرس ُقرع بينما اإلشارة، غرفة إىل املحطة ناظَر الراكُب صحب شديد، مضٍض عىل
الباب أمام موضعه واتخذ املرتقب الحشَد هيكلر سيالس تِبع املقرتب. القطار عن لإلعالن
والهلع الشحوُب ارتسم وقد مرسًعا الراكب خرج معدودة، لحظات غضون ويف املغلق.
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برودسكي، هو هو! «إنه متقطعة: بأنفاس وصاح الطويل صديقه إىل وُهرع مالمحه، عىل
إىل مًعا لنذهب هنا يُقابَلني أن املفرتض من كان فظيع! فظيع! يشء املسكني! برودسكي

أمسرتدام.»
ليسمع سيالس فأصغى بضاعة؟» أيُّ … أي معه كان «هل الطويل: الرجل سأله

الردَّ.
يعلم مساعُده نوع. أيِّ من أعلم ال لكن شك، ال األحجار، بعُض معه «كان الراكب: ردَّ
… وليس حادثًا كان أنه لنتأكد فقط الجثة؟ فحصت هالَّ دكتور، يا باملناسبة بالتأكيد.
أودُّ وارسو. يف ُولد كالنا كذلك؛ واحدة مدينة ومن قديمني، صديقني كنا لقد آخر. شيئًا

الجثة.» عىل نظرة تُلقَي أن منك
هو الظاهري الشكل به يُخربني ما أن وسأفرتض نظرة، سأُلقي «حسنًا. الطبيب: ردَّ

ذلك؟» أيكفي تقريري. أعطيك ثم الحقيقة،
يُزعَجك أال أتمنَّى آٍت. القطار هو ها آه! دكتور. يا منك بالغ كرٌم هذا جزيًال، «شكًرا

األمر.» بهذا واالهتمام هنا املكوُث
نتمكَّن أن وأتوقع الغد، ظهر بعد وورمينجتون يف موعُدنا «إطالًقا، الطبيب: أجاب

الحني.» ذلك قبل الرضورية التفاصيل كلِّ معرفة من
كان، الذي املهيبة، الطلة ذي الطويل الرجل إىل بالغ بفضول النظَر سيالس أطال
الشطرنج، يف بمباراة أشبه هو فيما أمامه الخصم مقعد يتخذ أن وشك عىل يبدو، فيما
تنطق متأمل، املالمح حادِّ وجه ذا عنيًدا خصًما الرجل بدا حياتُه. فيها الخسارة ثمُن
قبعة إىل ذهنه رشد القطار، عربَة سيالس استقل عندما والهدوء. اإلرصار بأمارات هيئتُه

القبعة. تلك غري آخر شيئًا أغفل قد يكون أال وتمنَّى بالغ، قلٌق فاعرتاه برودسكي
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جريفيز كريستوفر د. يرويها

الشهري األملاس تاجر برودسكي، أوسكار السيد بوفاة املحيطة االستثنائية املالبساُت أبرزت
عىل ثورندايك أرصَّ لطاملا الرشعي الطب يف عاملني أو عامٍل أهميَة بقوة، جاردن، هاتون يف
النقطتني هاتني توضيِح مهمَة ومعلمي لصديقي وسأترك كافيًا. تقديًرا يلقيان ال أنهما
فسأسجل األول، املقام يف إرشادي طابع ذات القضية هذه ألن ونظًرا املناسب؛ املوضع يف

حدوثها. برتتيب الوقائع
وثورندايك أنا كنت عندما املغيب عىل موشكًة أكتوبر شهر أيام أحد شمُس كانت
محطة من يقرتب القطار ووجدنا القطار، متن عىل للتدخني املخصصة املقصورة يف وحدنا
عىل املنتظرين الريفيني حشِد إىل النافذة من نظرنا رسعته تباطؤ ومع الصغرية، لودهام
اللحظة ويف شك!» بال بوسكوفيتش إنه «عجبًا، متفاجئًا: ثورندايك صاح املحطة. رصيف
وسقط فتعثَّر الجسد ضئيل الحركة رشيق رجٌل مقصورتنا باب من اندفع تقريبًا، نفسها

الحماس. فرط من أرًضا
أال «أتمنى قال: ثم الرف داخل مدوٍّ بعنٍف حقيبته ووضع ودٍّ يف الرجل صافحهما
الغتنام تلقائيٍّا واندفعُت النافذة من وجهيكما رأيُت لكني خلوتكما، عىل متطفًال تعترباني

الكريمة.» الصحبة هذه إىل لالنضمام الفرصة
ماذا ولكن نقوله. شيئًا لنا ترتك لم إنك حتى منك، بالغ لطٌف «هذا ثورندايك: ردَّ

لودهام؟» البلدة؟ اسم ما … يف تفعل
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من تقريبًا ميل بُعد عىل صغريًا بيتًا يمتلك أخي «إن موضًحا: بوسكوفيتش السيد قال
املؤدي القطار وأستقل بادشام محطة يف الخط سأغريِّ أيام. بضعة معه أمضيت وقد هنا،
الصغرية الخرضاء حقيبتك أرى تتجهان؟ أين إىل ولكن أمسرتدام. إىل املتوجه املركب إىل
يف الرومانسية؟ مغامراتك إحدى يف ذاهب أنك ذلك يعني هل القبعات، رفِّ عىل الغامضة

معقدة؟» جريمة غموض لكشف طريقك
مكلَّف أنا تماًما. عادية مهمة يف وورمينجتون إىل متجهان «نحن ثورندايك: أجابه
ونحن الحياة، عىل للتأمني جريفني مكتب عن ممثًِّال بالغد هناك تحقيق إجراءات بمتابعة

الضواحي.» بني رحلة ألنها الليلة مسافران
اصطحبت ملاذا «ولكن القبعات: رفِّ نحو أعىل إىل ينظر وهو بوسكوفيتش سأل

السحرية؟» حقيبتك
قد ما ووجود ما؛ يشء يطرأ فربما بدونها. أبًدا البلدة أغادر «ال ثورندايك: أجاب
عن يعوضني بالراحة شعوًرا يمنحني طارئ أيِّ حدوث حاَل معي محتوياتها من يلزمني

حمِلها.» عبء
بطبقة املغطاة الصغرية املربعة الخرضاء الحقيبة يف التحديَق بوسكوفيتش واصل
كنَت عندما فيها تحمله عما تساءلُت «لطاملا قائًال: أشار قليل وبعد للماء. مقاومة قماشية
مدهشة قضيًة كانت املرصف؛ يف وقعت التي القتل جريمة يف للتحقيق تشيلمزفورد يف
نظُره يزل لم وبينما حينها!» الرشطة دهشة التحري يف طرُقَك أثارت وكم باملناسبة،
املتنقل»، «بمختربه فخوًرا كان قفلها. وفتح بتلقائية ثورندايك أنزلها بالحقيبة، معلًقا
ال عمقها كان إذ — حجمها صغر فبقدر للتكثيف؛ ناجًحا نموذًجا كانت األمر حقيقة ويف
تحقيق إجراءُ يتطلبه ما كلَّ احتوت فقد — فحسب بوصات أربع يف مربعة قدًما يتجاوز

أدوات. من مبدئي
زجاجات من صفوف من بها ا عمَّ كاشًفا بوسكوفيتش، أمام الحقيبة ثورندايك فتح
ومجهر للغاية، صغري كحويل ومصباح للغاية، صغرية اختبار وأنابيب الصغرية، الكواشف
بوسكوفيتش فقال نفسه، الصغري بالحجم األخرى األدوات من وتشكيلة أيًضا، صغري
الطرف من يُرى كان لو كما يبدو يشء كلُّ َمى، للدُّ بمنزل أشبه إنها «رائع! متعجبًا:

«… مثًال املجهر هذا ا؟ حقٍّ فعالة الصغرية األشياء هذه هل ولكن ملجهر. الخطأ
متوسطة. أو منخفضة بدرجة التكبري إىل الحاجة عند تماًما ال «فعَّ ثورندايك: قاطعه
بالحجم جهاًزا أن شك ال يمكن. ما أفضل من فعدساتُه كذلك؛ ليس لكنه كُدْمية، يبدو
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أن وعيلَّ الدوام، عىل معي أحمله أن ينبغي ال لكن بكثري، مالءمة أكثَر سيكون الطبيعي
فهي الصغرية؛ األدوات هذه بقية إىل بالنسبة الحال وهكذا جيب. بعدسة أمري أتدبر

اإلطالق.» عىل أدوات أيُّ يل تُتاَح أال من أفضل
بأصابعه األدوات يلمس وأخذ بعناية، ومحتوياتها الحقيبة بوسكوفيتش تفحص
عندما بعُد أُشبع قد فضوله يكن ولم استخداماتها، عن لها حرص ال أسئلًة ويطرح بحذٍر،

ساعة. نصف بعد تدريجيٍّا يبطئ القطار بدأ
إىل وصلنا لقد إلهي! «يا حقيبته: وأمسك واقًفا هبَّ وقد متعجبًا بوسكوفيتش صاح

كذلك؟» أليس أيًضا، هنا الخط ستُغريان بالفعل. املحطة
وورمينجتون.» إىل املتجه الفرعي القطار سنستقل «نعم، ثورندايك: ردَّ

كان فقد بالفعل. حدث أو يحدث غريبًا شيئًا أن أدركنا القطار، من ترجلنا عندما
وكان املحطة، أطراف أحد يف مجتمعني اآلخرين واملتفرجني الني الحمَّ ومعظم الركاب كلُّ

الحديدية. السكك رشيط عرب الظالم نحو باهتمام ينظر الجميع
مشكلة؟» من «هل املحطة: مفتش مخاطبًا بوسكوفيتش السيد تساءل

عىل ميل بُعد عىل رجًال البضائع نقل قطاُر دهس سيدي، يا «نعم املفتش: ردَّ
ترى الذي املصباح أن وأعتقد نقالة، عىل إلحضاره املحطة ناظر ذهب وقد القضبان.

مصباحه.» هو هناك نحونا مقبًال ضوءه
ويُرسل ألخرى لحظة من سطوًعا يزداد املرتاقص الضوء نشاهد وقفنا وبينما
التذاكر حجز مكتب من رجل خرج الرباقة، املصقولة القضبان من متقطعة انعكاسات
األول الحق: وقت يف تذكرتُهما لسببني انتباهي الرجل جذب املتابعني. لحشد وانضم
وعنيف، متوتر تعبريٌ عليه وارتسم للغاية شاحبًا بدا الذي البشوش املستدير وجهه هو

شديد. بفضول الظالم يف يحملق كان أنه رغم أسئلة أيَّ يطرح لم أنه والثاني
مغطاة نقالة يحمالن رجالن للعيان برز وفجأة املرتاقص، املصباح اقرتاُب استمر
واضحة. مالمح ودون بصعوبة كان وإن إنسان جسم شكل تمييز خالله من أمكن بمشمع
تحولت بينما اإلشارة، غرفة إىل النقالة حاملني املسري وتابَعا الرصيف إىل الرجالن صعد
ناظر وإىل ومظلة، يٍد حقيبَة حامًال يتبعهما كان ال حمَّ إىل الفضولية الركاب نظراُت

مصباحه. يحمل املؤخرة يف سائًرا كان الذي املحطة
مفاجئ. بانفعال األمام إىل بوسكوفيتش السيد اندفع ال، الحمَّ مرَّ وبينما

مظلته؟» «أهذه تساءل:
سيدي.» يا «نعم أجابه: ثم السائل ليتفحصها وثبَّتها ال الحمَّ توقف
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بانفعال: وصاح ثورندايك نحو بحدة استدار ثم إلهي!» «يا بوسكوفيتش: صاح
برودسكي؟» أتتذكر ذلك. عىل أُقسم برودسكي. مظلة «هذه

«أعرف قائًال: ال الحمَّ إىل أخرى مرة بوسكوفيتش فالتفت موافًقا، ثورندايك أومأ
مكتوبًا اسمه فستجد قبعته يف نظرَت وإذا برودسكي، يُدعى رجٌل صاحبها املظلة. هذه

دائًما.» قبعته عىل اسمه يكتب إنه عليها.
إىل والتفت نحونا.» قادم املحطة ناظر هو ها لكن بعُد، قبعته نجد «لم ال: الحمَّ رد

املظلة.» عىل السيد هذا تعرَّف لقد «سيدي، قائًال: وأخربه رئيسه
إىل الدخوُل يمكنك ربما إذن، سيدي؟ يا ا حقٍّ املظلة هذه «أتعرف املحطة: ناظر قال

الجثة.» عىل للتعرف اإلشارة غرفة
بالغة؟» إصابته هل … هو هل … الجثة «هل مضطربًا: وقال بوسكوفيتش تراجع
أن قبل العربات من ستٌّ ثم القاطرة دهسته فقد نعم. الحقيقة، «يف : الردُّ فجاءه

الواقع.» يف تماًما رأُسه انفصل لقد القطار. إيقاف من نتمكن
إذا … ل أفضِّ أنني أعتقد صدمة! من لها يا صدمة! من لها «يا بوسكوفيتش: لهث
رضوريٍّا ذلك ترى ال «أظنك قائًال: ثورندايك خاطب ثم هكذا.» أراه أال ل أفضِّ … تمانع لم

كذلك؟» أليس دكتور، يا
يكون قد مبكًرا الجثة عىل فالتعرف بالفعل، رضوري أمر «هذا ثورندايك: أجابه

األهمية.» بالَغ
ناظَر بوسكوفيتش تِبع شديد، مضٍض وعىل مفر.» ال «إذن! بوسكوفيتش: فقال
املؤدي القطار وصول قرب عن لإلعالن عاليًا الجرس دوى بينما اإلشارة، غرفة إىل املحطة
معدودة لحظات بعد مندفًعا خرج فقد ا؛ جدٍّ رسيًعا كان للجثة فْحَصه أن بد ال امليناء. إىل

ثورندايك. إىل وهرع وواجًما شاحبًا
فظيع! يشء املسكني! برودسكي برودسكي، هو هو! «إنه متقطعة: بأنفاس صاح

أمسرتدام.» إىل مًعا لنذهب هنا يقابَلني أن املفرتض من كان فظيع!
اقرتب يتحدث، كان وبينما بضاعة؟» أيُّ … أي معه كان «هل ثورندايك: سأله

الرد. يسمع أن يريد كَمن أكثر قبل من الحظته الذي الغريُب
أيِّ من أعلم ال لكن ذلك، يف شك ال األحجار، بعُض معه «كان بوسكوفيتش: أجاب
أنه لنتأكد فقط الجثة؟ تفحصت هالَّ دكتور، يا باملناسبة بالتأكيد. يعلم مساعُده نوع.
ُولد كالنا كذلك، واحدة مدينة ومن قديمني، صديقني كنَّا آخر. شيئًا … وليس حادثًا كان

الجثة.» عىل نظرة تُلقَي أن منك أودُّ وارسو. يف

30



الجريمة كشف آلية

الحقيقة، هو الظاهري الشكُل به يُخربني ما أن وسأفرتض «حسنًا. الطبيب: أجاب
ذلك؟» أيكفي تقريري. أعطيك ثم

القطار هو ها آه، دكتور. يا منك بالغ كرٌم هذا جزيًال. «شكًرا بوسكوفيتش: أجابه
األمر.» بهذا واالهتمام هنا املكوث يُزعجك أال أتمنى آٍت،

نتمكن أن وأتوقع الغد، ظهر بعد وورمينجتون يف موعدنا «إطالًقا. ثورندايك: ردَّ
املوعد.» يفوتَنا وأال الحني ذلك قبل الرضورية التفاصيل كلِّ معرفة من

الواضح من وكان منَّا قريبًا ظل الذي الغريب، رمق يتحدث، ثورندايك كان بينما
حتى مكانه وانتظر فضولية، متفحصة بنظرة ثورندايك يقال، ما يسمع أن يحاول أنه

عربة. لنفسه ليجَد إليه انطلق ثم املحطة رصيف عىل تماًما القطار توقف
بالتعليمات وأخربه املحطة ناظر عن ثورندايك بحث حتى املحطَة القطار غادر إن ما
بهذا شيئًا نفعل أال يجب «بالطبع حديثه: مختتًما وأضاف بوسكوفيتش، من اها تلقَّ التي

صحيح؟» أبلغتموهم، أنكم أعتقد الرشطة. وصول حتى الشأن
وأتوقع الرشطة، رئيس إىل الفور عىل رسالة أرسلُت لقد «نعم. املحطة: ناظر أجاب
املمر إىل سأتسلَّل أنني أعتقد الحقيقة، يف لحظة. أي يف الرشطة مفتيش أحد أو هو مجيئه
قبل انفراد عىل الرشطة ضابط إىل يتحدث أن يريد أنه واضًحا كان قادًما.» كان إن وأرى

أقوال. بأيِّ يُديلَ أن
الذي املحطة رصيف عىل التجول يف وثورندايك أنا بدأت املحطة، ناظر غادر عندما
عند دائًما كدأِبه متأمًال، القضية مالمح يستعرض صديقي وأخذ الركاب، من خَال قد كان

جديد. تحقيق يف الدخول
ثالثة من واحد توصيٍف عىل نستقرَّ أن علينا كهذه، قضيٍة «يف ثورندايك: قال
ما أساس عىل قراُرنا وسيتحدد قتل، جريمة أو انتحار أو حادث محتملة: توصيفات
وثانيها للقضية، العامة الوقائع أولها الحقائق: من مجموعات ثالث من سنستنتجه
إليها نتوصل التي البيانات وثالثها الجثة، فحُص عنها يكشف التي الخاصة البيانات
اللحظة يف نعرفها التي الوحيدة العامة الوقائع الجثة. فيه ُوجدت الذي املكان بفحص
كان أنه املرجح ومن محدد، لهدف رحلة يف خرج أملاس تاجَر كان الراحل أن هي الراهنة
فرضية تستبعَد أن شأنها من الوقائع هذه ثمنُه. وغال حجُمه قلَّ مما مقتنيات يحمل
فرضية إىل تُشري التي الوقائع أما ما. حدٍّ إىل القتل فرضية وتُرجح ما حدٍّ إىل االنتحار
السكة خط إىل يؤدي مسلك أو طريق أو مزلقان، وجود عدم أو وجود يف فتتمثل الحادث،
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العريض الوجود تجعل أخرى حقائق وأي بوابة، بدون أو بوابة له سياج أو الحديد،
هذه من أيٍّا نحوز ال ألننا ونظًرا مرجح. غري أو مرجًحا الجثة عىل العثور مكان يف للُمتوىف

معلوماتنا.» نطاق نوسع أن اآلن فاملطلوب الحقائق،
األسئلة بعَض واملظلة الحقيبة أحرض الذي ال الحمَّ عىل نطرح ال «لَم قائًال: اقرتحُت
إذا سيسعد أنه شك وال الكمساري مع جديٍّا حواًرا يتحاور اآلن إنه التحفظ؟ من بيشء

واحًدا.» مستمعوه زاد
ال الحمَّ إىل توجهنا لديه.» ملا لنستمع جريفيز. يا ممتاز «اقرتاح ثورندايك: أجاب

عبئها. من ليتحرر املأساوية بالقصة يُفيض — توقعت كما — ووجدناه
انعطاٌف ثمة سيدي. جرى ما «إليك ثورندايك: طرحه سؤال عىل ا ردٍّ ال الحمَّ قال
عندما معها ينعطف البضائع نقل قطاُر وكان بالضبط، املكان هذا يف الطريق يف حادٌّ
وقع ينعطف، القطار كان وبينما القضبان. عىل ملًقى يشء عىل فجأة السائق نظُر وقع
رجل. جسد أنه السائُق فأدرك القطار قضيب عىل كان ما عىل األمامية املصابيح ضوءُ
تعرف كما ولكن بقوة، املكابح وضغط صافرته، وأطلق الفور، عىل البخار بإيقاف فأرسع
أخرى عربات وستُّ القاطرة دهست لذا بضائع؛ نقل قطار إيقاُف السهل من ليس سيدي

القطار.» إيقاف من يتمكنوا أن قبل املسكني املتسول
الرجل؟» عليها كان التي الوضعية السائق رأى «هل ثورندايك: سأله

يرقد كان بالكامل. عليه مسلطًة كانت األمامية املصابيح ألن تام؛ بوضوح رآه «نعم،
يف رأسه وكان السفلية. الناحية من القريب القطار قضيب عىل رقبته وكانت وجهه عىل
لو كما بدا القطار. رشيط بجانب فكان جسُده أما القطار، قضيبَي بني الفاصلة املسافة

عمد.» عن الوضع بهذا مستلقيًا كان
املكان؟» هذا من بالقرب مزلقان يوجد «هل

بد ال يشء. أيُّ وال مسلك وال طريٌق وال مزلقان يوجد ال سيدي؛ يا «كالَّ ال: الحمَّ قال
أنه يبدو الحديد. السكة خط إىل للوصول السياج وتسلَّق املحيطة الحقول من جاء أنه

متعمد.» انتحار
كلَّه؟» هذا عرفَت «كيف ثورندايك: تساءل

كشك إىل ه توجَّ زميله، من بعوٍن القضبان عن الجثة رفع من السائق فرغ أن «بعد
جرى ما بكل املحطة ناظُر وأخربني الربق. طريق عن حدث بما وأبلغ التايل اإلشارات

الحديدية.» السكك رشيط عىل نسري كنا بينما
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غرفة إىل أدراجنا عْدنا وعندما بها، أفاد التي املعلومات عىل الرجل ثورندايك شكر
وتأثريها. الجديدة الحقائق هذه جدوى يف تناقشنا اإلشارة،

من حادثًا. يكن لم فهذا كالمه؛ من جزء يف أصاب صديقنا أن شك «ال ثورندايك: قال
قصريَ الرجُل كان ما إذا وهذا القطار، وصدمه السياج تسلق قد الرجل يكون أن املمكن
ال — القضبان عىل مسًجى — عليها ُوجد التي الوضعية أن غري غبيٍّا. أو أصمَّ أو النظر
ال، الحمَّ قال كما متعمًدا انتحاًرا كان حدث ما أن إما فرضيتني: بإحدى إال تفسريُها يمكن
ملا بافرتاضاتنا نذهَب أال علينا للوعي. فاقًدا أو بالفعل الحياة فارق قد كان الرجل أن أو
مقبٌل املحطة ناظر هو ها بذلك. الرشطة لنا أذنت إذا الجثة، نرى حتى ذلك من أبعد هو

لديهما.» ملا لنستمع رشطة. ضابط ومعه علينا
خارجية؛ مساعدة أيِّ رْفَض قرَرا قد الرشطة وضابط املحطة ناظر أن واضًحا كان
القنوات من املعلومات عىل الحصول ويتم الالزم، بالفحص الرشعي الطبيب فيقوم
مفتش تردَّد فقد ما. نوًعا املوقف غريَّ املهنية لبطاقته ثورندايك إبراز أن غري املعتادة.
النهاية يف لنا سمح ولكنه يده، يف ثورندايك ببطاقة يُمسك كان بينما قراره يف الرشطة

املصباح. لييضءَ املحطة ناظُر يتقدمنا مًعا اإلشارة غرفة إىل ودلفنا الجثة، بمعاينة
الجثة، املشمع غطَّى بينما الغرفة، جدران أحد عند األرض عىل ملقاًة النقالة كانت
سقط الذي املحطم النظارة إطاُر وبجانبهما كبري، صندوق عىل واملظلة الحقيبة وُوضعت

عدستيها. زجاُج
الجثة؟» من بالقرب هذا النظارة إطار عىل ُعثر «هل ثورندايك: سأل

قضيبي بني متناثًرا الزجاج وكان الجثة رأس بجوار كان «نعم، املحطة: ناظر ردَّ
القطار.»

نظرًة ألقى املشمع، املفتش أزال وعندما مالحظاته، دفرت يف مالحظة ثورندايك ن دوَّ
انفصل وقد للغاية مقزًزا مظهرها وكان النقالة، عىل هزيل نحٍو عىل املمددة الجثة عىل
الشكل الغريبة الجثة فوق منحنيًا كاملة لدقيقة ظلَّ أطرافها. وتشوهت الرأُس عنها
وقف ثم كبري، مصباح ضوءَ عليها يسلط الحني ذلك يف املفتش وكان صمٍت، يف يطالعها

الثالث.» الفرضيات من اثنتني استبعاُد يمكننا أنه «أعتقد بهدوء: يل وقال
تُشتَت أن قبل سؤاًال، عليه يطرح أن وشك عىل وكان برسعة، إليه املفتش نظر
ملقطني منها وأخرج وفتحها األرفف أحِد عىل وضعها التي ثورندايك سفر حقيبُة انتباَهه

جراحيني.
تعلم.» كما الجثة، لترشيح لدينا سلطة «ال املفتش: خاطبه
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أحد وبواسطة فحسب.» الداخل من فمه إىل سأنظر تأكيد، «بكل ثورندايك: ردَّ
بعناية. األسنان عاين الداخيل، لسطحها دقيق فحص وبعد الجثة شفة رفع امللقطني

املزدوجة عدستي أعطيتُه وبعدما جريفيز؟» يا عدستك أعرتني «هالَّ خاطبني: ثم
يف األمام إىل ومال امليت وجه من املصباح املفتش قرَّب لالستخدام، وجاهزة مفتوحًة
غري الحادة األسنان عىل ببطء العدسة ثورندايك مرر املعتادة املنهجية وبطريقته لهفة.
وأخريًا، أكرب. بدقة العلوية القواطع وتفحص منتصفها عىل تركيزها أعاد ثم املتساوية،
بؤرة تحت ووضعه العلويني األماميني السنَّني بني من ما شيئًا سحب شديد، وبتأنٍّ
من صغري ملصق عليها مجهر رشيحة أخذُت التالية، بخطوته ملعرفتي ونظًرا العدسة.
إىل السنَّني بني من سحبه ما ينقل كان وبينما ترشيح. إبرة مع إياها وناولتُه الحقيبة

الرف. عىل الصغري املجهر له أعددُت ماهيته، إلظهار اإلبرة فيه وأعمل الرشيحة
فضلك من زجاجية تغطية ورشيحة فارانت، محلول من «قطرة ثورندايك: خاطبني

جريفيز.» يا
عىل برفق لتسقط احتوته الذي املحلول من قطرة وضع وبعدما الزجاجة، ناولتُه

بعناية. وفحصها املجهر منصة عىل الرشيحة وضع التغطية، رشيحة وضع ثم اليشء
حاول وجهه عىل ترتسم خفيفة ابتسامًة فوجدُت باملصادفة املفتش عىل نظري وقع

أعيننا. التقت عندما بتأدٍُّب يكبَحها أن
العشاء عىل الرجل تناوله ما معرفة أن سيدي يا أعتقد «ال معتذًرا: املفتش قال

التغذية.» سوء بسبب يَُمت لم فالرجل بيشء. ستفيدنا
أيها النوع، هذا من قضية يف منطقيٍّا «ليس وقال: مبتسًما ثورندايك إليه نظر

ما.» مغًزى لها يكون أن بد ال حقيقة فكلُّ يشء. أيِّ جدوى عدم نفرتض أن املفتش،
ُقِطع لرجل الغذائية العادات معرفة يف مغًزى أيَّ أرى «ال : تحدٍّ بلهجة املفتش ردَّ

رأسه.»
هذه مات لرجل األخرية الوجبة مكونات معرفة من فائدة أال ا؟ «حقٍّ ثورندايك: قال
نستطيُع أال بيشء. مثًال الرجل معطف عىل املتناثر الفتات هذا يُخربنا أال العنيفة؟ امليتة

منها؟» يشء معرفة
به.» يُخربَك أن يمكن الذي ما أعلم «ال إرصار: يف أجابه

رشيحة عىل ووضعها األخرى، تلو واحدًة بملقطه، الفتات ِقَطع ثورندايك التقط
باملجهر. ثم أوًال بالعدسة وفحصها
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بسكويت من نوًعا تناول قصري بوقت وفاته قبل الرجل بأن «يُخربني قال: ثم
يبدو.» ما عىل الشوفان من منه جزء يف يتكون الكاملة، الحبوب

امُلتوىف كان التي املرطبات نوعية لنعرف هنا لسنا ذلك؟ قيمة «وما املفتش: قال
جريمة ثمة كان أم حادث؟ يف ُقتل أم انتحار؟ أهو الوفاة: سبب لنعرف وإنما يرشبها

قتل؟»
َمن هي: نحسَمها أن علينا يزال ال التي األسئلة لكن عذًرا، «أستميحك ثورندايك: قال

تقديري.» حسب واضحًة باتت فإجابتُها األخرى، األسئلة أما دافع؟ وبأي امُلتوىف قتل
التصديق. عدم من يَخُل لم بالغ باندهاش املفتش فيه حدَّق

سيدي.» يا الوقت من الكثري نتيجة إىل التوصل منك يستغرق «لم قال: ثم
كان فالراحل الدافع، عن أما تماًما. واضحة قتل جريمَة كانت «لقد ثورندايك: قال
الجثة.» تفتش أن أقرتح منه. كمية بحوزته كان أنه ع توقَّ أحدهم أن بد وال أملاس تاجر
كان امُلتوىف جانبك. من تخمني مجرد ذلك كان «لقد وقال: ممتعًضا املفتش تنهد
إىل ونظر وقفته يف املفتش انتصب ثم ُقِتل.» ولذا قيِّمة؛ أحجاًرا يحمل وكان أملاس تاجر
وليست قضائي، تحقيق هذا أن سيدي يا تفهم أن «عليك أضاف: ثم شزًرا ثورندايك
ثم أصًال.» أجله من جئت ما فهذا الجثة، تفتيش عن أما جريدة. يف جائزة عىل منافسة
من وجد ما ووضع ممنهج، نحو عىل املتوىف جيوب يُفرغ ورشع خيالء يف لنا ظهره أدار

واملظلة. اليد حقيبة بجانب الصندوق عىل أغراض
الحذاء نعَيل عىل انتباهه وركز عامة، نظرًة الجثة عىل ثورندايك ألقى األثناء، هذه يف
خفي. غري تندُّر يف املفتش تابعه فيما بعناية بالعدسة يفحصهما وأخذ خاص، نحو عىل
املجردة بالعني لرؤيتهما يكفي بما كبريتان قدميه أن أظن «كنت قائًال: املفتش علق

قصريًا.» نظرك كان ربما «لكن وأضاف: ماكرة نظرة املحطة ناظر إىل نظر ثم «…
إىل نظر التفتيش، الضابط واصل وبينما مرحة، مكتومة ضحكة ثورندايك ضحك
ليفتحهما للمفتش املالحظات ودفرت املحفظة فرتك الصندوق، عىل املوضوعة األغراض
واألغراض البطاقات وحافظة الجيب وسكني القراءة، نظارة أخضع فيما الحال، بطبيعة
زاوية من املفتش تابعه جانبه. من دقيق لفحص الجيب يف كانت التي الصغرية األخرى
عليها، الضوء انكسار مدى ليقدر الضوء يف عاليًا النظارة يرفع فرآه ُمسرتَق؛ بتندر عينه
حتى الورق، عىل املائية العالمة ويتفحص السجائر ورق دفرت ويفتح التبغ، كيس ويتأمل

الفضية. الثقاب ُعلبة محتويات فتش إنه
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كنت «ماذا املتوىف: جيب يف كانت املفاتيح من مجموعة يضع وهو الضابط تساءل
التبغ؟» كيس داخل تجد أن تتوقع

تبغ أجد أن أتوقع لم ولكن عاديٍّا، تبًغا أجد أن أتوقع «كنت تبلد: يف ثورندايك ردَّ
قبل.» من سجائر يف ن يُدخَّ الخالص التاكيا تبغ رأيُت أني أتذكر ال الفاخر. التاكيا

تهتم «أنت جانبية: خاطفة نظرة املتبلد املحطة ناظر إىل ينظر وهو املفتش قال
سيدي.» يا فعًال باألشياء

مقتنياته.» بني أملاس وجود عدم والحظُت «بالفعل، ثورندايك: وافقه
وسلسلة ساعة توجد لكن معه، أملاس أيَّ يحمل كان ما إذا نعلم وال أملاس، يوجد «ال
ثم يده يف محتوياِتها وأفرغ فتحها «… بها وحقيبة األملاس، من وشاح ودبوس ذهبيتان،
نظرية يف اآلن قولك ما كذلك؟ أليس رسقة، أنها يبدو ال ذهبيٍّا. جنيًها عرش «اثنا تابع:

افرتضتَها؟» التي القتل جريمة
ثم الجثة.» فيه ُوجدت الذي املكان أفحص أن وأودُّ يتغري، لم «رأيي ثورندايك: قال

القاطرة؟» ُفِحصت «هل املحطة: ناظَر مخاطبًا أضاف
التقرير يكون ربما لفحصها. برادفيلد إىل برقية أرسلُت «لقد املحطة: ناظر أجاب

القطار.» رشيط إىل ننطلق أن قبل أطالعه أن يستحسن اآلن. وصل قد
برقية، ومعه الباب عند منتظًرا املحطة مفتش ووجدنا اإلشارة، غرفة من خرجنا

بدوره. علينا قرأها الذي املحطة ناظر إىل فسلمها
وبقعة األمامية، العجلة عىل صغرية دم بقعة وجدُت وقد بعناية. القاطرة «فحصُت
فأومأ متسائًال، ثورندايك إىل نظر أخرى.» عالمات ال تليها. التي العجلة عىل أصغر أخرى
عىل سنجده ما مع يتطابق ذلك كان ما إذا نرى أن املثري من «سيكون وقال: برأسه

القضبان.»
املفتش أن بيد سؤال، طرح عىل يوشك أنه واضًحا وكان متحريًا املحطة ناظر بدا
وهكذا، الصرب، بفارغ االنطالق ينتظر كان — جيبه يف املتوىف مقتنيات وضع أن بعد —
بناء بمصباح له وجيء مكانها، إىل الخرضاء حقيبته محتويات ثورندايك أعاد وبعدما
الحقيبة أنا حملُت فيما املصباح، ثورندايك وحمل القطار، رشيط نحو انطلقنا طلبه، عىل

األثرية. الخرضاء
بمسافة يتقدمانَا واملفتش املحطة ناظَر وثورندايك أنا تركُت أن بعد طريقنا، يف
هذه يف إيلَّ بالنسبة كثرية غامضة أموٌر «ثمة قلت: السمع، مرمى عن بعيدين جعلتهما
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بفرضية تجزم جعلك الذي فما بالغة. برسعة استنتاج إىل أنت توصلَت فيما الواقعة،
الرسعة؟» بهذه االنتحار وتستبعد القتل

صغري جرح وجود الحظَت هل ا. جدٍّ حاسم لكنه صغري «يشءٌ ثورندايك: أجاب
أن األوىل للوهلة يُفرتض وقد سطحيٍّا، جرًحا كان األيرس؟ الصدغ فوق الرأس فروة يف
ينزف الجرح كان بالقصري، ليس لوقت ينزف ظل الجرح ولكن أحدثته، ما هي القاطرة
عن انفصل الرأس لكن كليهما. يف جزئيٍّا ا وجافٍّ بشدة متجلًطا الدم وكان مكانني، من
الرأس انفصال بعد أحدثته أنها بد فال الجرح، أحدث ما هي القاطرة كانت وإذا الجسد،
نحوه. تقدمها أثناء القاطرة عن األبعد الرأس جانب عىل كان الجرح ألن الجسد؛ عن
عن انفصاله قبل الرأس أصاب الجرح فهذا إذن ينزف. ال الجسد عن انفصل إذا والرأس

الجسد.
وبحسب متعامدين. خطَّني يف الدم انسال لقد يشء؛ كلَّ ليس الجرح نزيف ولكن
جانب عىل األول الدم خطُّ انسال الدم، خطَّي مظهُر عنه يكشف الذي الزمني الرتتيب
نحو متوجًها الجرح من الثاني الدم خطُّ وانسال القميص، ياقة إىل وصل حتى الوجه
الدم كان فإذا االستثناءات. يعرف ال الجاذبية قانون أن جريفيز يا وتعلم الرأس. مؤخرة
عندما منتصب وضع يف كان الوجه أن يعني فهذا الذقن، إىل وصوًال الوجه عىل انسال قد
ذلك فمعنى مؤخرته، إىل الرأس مقدمة من انسال قد الدم كان إذا أما ينزف؛ الجرح كان
الرجل رأي حني القطار سائق ولكن لألعىل. متجًها والوجه أفقي وضع يف كان الرأس أن
جالًسا أو واقًفا كان الرجل أن هو الوحيد املنطقي فاالستنتاج وجهه. عىل ُملًقى وجده
قيد عىل يزال ال الرجل كان وبينما لذلك، ونتيجة الجرح، حدث عندما عمودي وضع يف

رأسه.» مؤخرة إىل الدم النسيال يكفي بما طويل لوقت ظهره عىل استلقى الحياة،
االستنتاج لهذا يل توصُّ دون حال غبائي أن بد ال اآلن. «فهمُت أسف: يف عليه رددت

بنفيس.»
بشأن الحظَت ماذا باملمارسة. يأتيان واالستنتاج املالحظة «رسعة ثورندايك: ردَّ

الوجه؟»
الخنق.» أسفكسيا بوجود قويٍّا إيحاءً ثمة أن «أظن

الحظت أنك بد ال للخنق. تعرض رجل وجه الوجه فهذا شك. «بال ثورندايك: قال
الداخيل الجزء يف األسنان أحدثتها التي العميقة واالنبعاجات للسان، امللحوظ التورم أيًضا
عىل شديد ضغط عن بوضوح نتَجا اثنني أو طفيف جرح جانب إىل العليا، الشفة من
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جرُح عنه كشف ما مع تماًما واالستنتاجات الحقائق هذه تتفق كيف الحظ واآلن الفم.
مهاجمه مع وتعارك الرأس، عىل رضبة تلقى املتوىف أن عرفنا قد كنا فإذا الرأس. فروة
األدلة تلك عن تحديًدا نبحث أن فعلينا وخنقه، عليه اإلطباق من النهاية يف تمكن حتى

إليها.» توصلنا التي
الفرصة يل تسنح لم األسنان؟ بني محشوًرا وجدته الذي ما «باملناسبة، سألته:

املجهر.» تحت ملشاهدته
يف التالية املرحلة إىل يقودنا بل استنتاجنا، يؤكد وجدته ما «آه! ثورندايك: قال
تحت عاينتها وعندما منسوج، قماش من صغرية قطعة هو وجدته ما كان لقد التحقيق.
كان مختلفة. بألوان مصبوغة املختلفة األلياف من العديد من تتكون أنها وجدت املجهر،
قطنية ألياف أيًضا بها وكان القرمزي، باللون مصبوغة صوفية ألياف من يتكون معظمها
من األصفر. باللون مصبوغة كالخيش بدت أخرى ألياف وبعض األزرق، باللون مصبوغة
وجود كان وإن نسائي، ثوب من جزءًا كان وربما األلوان متعدَد نسيًجا كان أنه الواضح

الجودة.» رديء غليظ بساط أو ستارة من بأنه أكثر يوحي الخيش
أهميته؟» «وما

قطعة مصدره أن بد فال امللبوسات، أحد مصدره يكن لم إذا النسيج أن «أهميتُه
مسكنًا.» يعني واألثاث أثاث،

حاسًما.» هذا يبدو «ال معرتًضا: قلُت
قيِّم.» توثيق ولكنه معك، «أتفق فرد:

يشء؟» ألي «توثيق سألته:
أثًرا أجد فلم بالغة، بدقة فحصتهما لقد املتوىف. حذاء نعَيل من يل تبني «ملا أجابني:
وأرًضا حقوًال عرب قد يكون أن املفرتض من أنه من الرغم عىل تراب، أو حىص أو لرمال
فاخر، تبغ رماد فكان الحذاء عىل وجدتُه ما أما جثته. عىل ُعثر حيث إىل للوصول وعرة
فتات من والكثري سيجار، أو سيجارة دهس عن نتجت كانت لو كما متفحمة وبقعة
سجادة. مصدره أن يبدو — النعل يف بارز مسمار عىل عالًقا — ملونًا ونسيًجا البسكويت،
إىل منه ُحمل ثم بالسجاد مفروش منزل يف ُقتل الرجل أن هو للصواب األقرب االحتمال

الحديد.» السكة خط
أكن لم أني من الرغم عىل لساني املفاجأُة عقدت فقد للحظات. الصمت التزمُت
أحد يف أصحبه مرة كل يف لديَّ يتجدد هذا املفاجأة إحساس لكن بثورندايك، العهد حديَث
يف ترتيبها ثم قيمة، بال تبدو حقائق بني التنسيق عىل العجيبة قدرتُه كانت تحقيقاته.
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ظلت بل أمامي، تكررت مهما أعتْدها لم ظاهرًة متماسكة، قصة لتُشكل منظَّم تسلسل
األوىل. املرة مثل تماًما لها ظهور كلِّ يف تفاجئني

أن بد ال تقريبًا. ُحلَّت قد القضية تكون صحيحة، استنتاجاتك كانت «إذا له: قلت
منزل؟» أيُّ هو: اآلن السؤال املنزل. هذا يف اآلثار من الكثريَ ثمة

نظرٌة الصعوبة! غاية يف سؤال من له ويا السؤال، هو هذا محق، «أنت ثورندايك: ردَّ
بتلك لنا كيف ولكن شك. دون بأكمله اللغز تحلُّ سوف الداخل من املنزل عىل واحدٌة
قتل. لجريمة آثاًرا فيها سنجد كنا ما إذا لنرى عشوائيٍّا املنازل ندخل أن يمكننا ال النظرة؟
الحبل طرف اآلخر. الطرف أين نعلم وال منه بطرف نمسك كحبل أدلتُنا الحايل، الوقت يف
بال قضيتُنا فستظل ببعض، بعضهما الحبل طرَيف نَِصل لم وإذا مجهول، منزل يف اآلخر

برودسكي؟» أوسكار قتل من هو: األهم السؤال أن تذكَّْر حل.
إذن؟» نفعل أن تقرتح «ماذا سألته:

ويف بالجريمة. بعينه منزًال نربط أن علينا التحقيق من التالية املرحلة «يف أجابني:
أستعرضها وأن عيني، نصَب املتاحة الحقائق كلَّ أضع أن إال يسعني ال ذلك، سبيل
التحقيق، فسيفشل الصلة، هذه مثل إقامة من أتمكن لم إذا احتماالتها. كلِّ ضوء يف
يحمل كان برودسكي أن تبنيَّ إذا أمسرتدام، يف لنَُقل … الصفر من البدءُ علينا وسيتعني
الجثة عىل ُعثر الذي املكان إىل وصْلنا وهنا «… صحته يف أشك ال ما وهو بالفعل، أملاًسا
القريب القضيب يفحصان واملفتش هو وأخذ املحطة، ناظر ف توقَّ حديثُنا. فانقطع فيه

مصباحيهما. ضوء عىل
وكانت املشابهة الحوادث من العديد رأيُت لقد ا. جدٍّ قليلة «الدماء املحطة: ناظر قال

ا.» جدٍّ غريب أمر الطريق. وعىل القاطرة عىل دائًما، الدماء من الكثري ترتك
التي فاملسألة االهتمام؛ من بقليل القطار قضيب عىل رسيعة نظرًة ثورندايك ألقى
بجانب األرض عىل سقط مصباحه ضوء ولكن اهتمامه. دائرة من خرجت يناقشاِنها كانَا
ثم الطبشور، من صغرية وِقَطٌع الحىص بعُض يخالطها مفتتة تربًة فوجد القطار، رشيط
جانب إىل جاثيًا املفتش كان بينما تجليَا اللذين املفتش حذاء نعَيل عىل املصباح ضوء وقع

القطار. رشيط
نعَال كان باإليجاب. فأومأُت جريفيز؟» يا ذلك «أترى خفيض: بصوت ثورندايك قال

وطئه. طبشور أثر من بارزة وعالمات بهما عِلقت بحصوات مغطَّينَي املفتش حذاء
رشيط بجانب األرض عىل كان صغريًا خيًطا ليلتقط ينحني وهو ثورندايك سأله

كذلك؟» أليس القبعة، عىل تعثروا «لم القطار:
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أضاف ثم هنا.» عن بعيدًة تكون أن يمكن ال ولكن نجدها، لم ، «كالَّ املفتش: أجاب
سيدي.» يا آخر دليًال وجدت أنك «يبدو مبتسًما: الخيط إىل ينظر وهو

ربما أخرض. خيط بها بيضاء دوبارة من قصرية قطعة يعلم؟! «َمن ثورندايك: قال
صغرية علبًة جيبه من أخرج ثم حال.» أي عىل بها سنحتفظ بعد. فيما بيشء تُخربنا
يف الدوبارة فوضع البذور، مغلفات من عدًدا أخرى، أشياء بني من تحوي، القصدير من
ثورندايك يفعله كان ما املفتش تابع الرصاص. بالقلم مالحظًة عليه ن ودوَّ املغلفات أحد
املرة. هذه ثورندايك إليه وانضم القطار، رشيط فحص استأنف ثم تسامح، بابتسامة

قصري كان املسكني أن «أعتقد وقال: املهشم النظارة زجاج بقايا إىل الرشطي أشار
سريه.» أثناء القطار رشيط إىل انحرف السبب لهذا وربما النظر،

العوارض إحدى عىل املنثورة الزجاج شظايا الحظ قد وكان «ربما.» ثورندايك: رد
وأخرج مجدًدا األدلة» «جمع علبة فأخرج كذلك، لها املالصق حىصالرصيف وعىل املعدنية
آخر ملقط أخذ يف تمانع لم وربما جريفيز، يا ملقًطا ناولتني «هال وقال: آخر مغلًفا

هذه.» الزجاج شظايا جمع يف لتساعدني
باستغراب. املفتش تابَعنا بينما مني، ُطلب ما فعلُت

كذلك؟ أليس املتوىف، نظارة كانت النظارة هذه أن يف شك أدنى يوجد «ال قال: ثم
أنفه.» عىل أثرها رأيُت إذ بالتأكيد؛ نظارة يرتدي كان لقد

قائًال: خفيض بصوت خاطبني ثم التأكد.» من ضري فال ذلك «ومع ثورندايك: قال
للغاية.» ا مهمٍّ هذا يكون قد جريفيز. يا عليها العثور تستطيع قطعة كلَّ «التقط

قطع عىل العثور محاوًال املصباح ضوء عىل الحىص بني أفتش كنت بينما له قلت
ملاذا.» تماًما أفهم «ال الدقيقة: الزجاج

كبري حجمه بعُضها القطع، هذه إىل إذن انظر ملاذا؟ تفهم ال ا «حقٍّ ثورندايك: أجابني
أيًضا وفكِّر صغرية. ذرات مجرد منها املعدنية العارضة عىل سقط مما الكثري لكن نسبيٍّا،
فيها. وجدناها التي الظروف مع تتماىش ال النظارة زجاج حالة أن الواضح من عددها. يف
الدقيقة. الشظايا من كبري عدد إىل تحطمتا مقعرتان سميكتان نظارة عدستا هنا لدينا
سقطت إذا العدسات هذه فمثل يبدو، ما عىل أرًضا السقوط بمجرد ليس انكرستا؟ كيف
القطار عجلة مرور بسبب أيًضا تنكرس ولم الكبرية. القطع من قليل عدد إىل تتهشم أرًضا
قضيب عىل املسحوق هذا سنجد وكنا ناعم، مسحوق إىل ستتحوالن حينها كانتا إذ عليهما؛
أظهر قد النظارة إطار أن تتذكر ربما ذلك، عىل عالوة يحدث. لم ما وهو بوضوح، القطار
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السقوط، مجرد عن تنتج ال لدرجة ومحطًما تماًما مهشًما كان فقد نفسه، التناقض ذلك
القطار.» عجلة دهسته لو به ستلحق كانت التي الترضر درجة حتى تقارب وال

إذن؟» تعتقد «ماذا سألتُه:
الجثة كانت لو ولكن بقدمه. دهسها أحدهم أن النظارة زجاج مظهر من «يبدو
مكسورًة كانت وأنها األخرى، هي هنا إىل حملت النظارة أن فاألرجح هنا، إىل ُحملت قد
دهسها القاتل أن وليس العراك خالل للدهس تعرضت أنها األرجح فاالحتمال بالفعل؛

قطعة.» أي ترتك أال منك طلبت لذا هنا. إىل إحضارها بعد
ملاذا؟» «لكن أُنكره: ال بُحمق تساءلت

الجزء أن ووجدنا عليها، العثور يمكننا التي القطع كلَّ جمعنا إذا «ألننا أجابني:
الجزء هذا نجد وربما فرضيتنا، ذلك فسيؤيد نتوقع، مما أكرب العدستني من املفقود
من عليه العثور نتوقع أن يمكننا ممكن عدد أكرب وجدنا إذا أما آخر. مكان يف املفقود

املكان.» هذا يف ُكرستا أنهما نستنتج أن فعلينا القطع،
بمصباَحيهما يتجوالن املحطة وناظر الرشطة مفتش كان بحثنا، نُجري كنا بينما
ِقَطع أيِّ عىل نعثر ولم زجاج، قطعة آخر التقطنا أن وبعد املفقودة، القبعة عن بحثًا
يتأرجحان مصباحيهما شاهدنا تكبري، عدسة وباستخدام املتأني بالبحث حتى أخرى

القطار. رشيط عرب منا مسافة عىل طيفي كوهج
يعود أن قبل لدينا ما «لنَر املتألقني: املصباحني نحو ينظر وهو ثورندايك قال

كطاولة.» لنستخدمها السور بجوار الحشائش عىل الحقيبة ضع صاحبانا.
عىل مستويًا ووضعه وفتحه جيبه من خطابًا ثورندايك أخرج ثم طلب، ما فعلُت
بعدها رياح. بال هادئًا كان الليل أن من الرغم عىل ثقيلني بحجرين وثبته الحقيبة
وتأملها بحرص، الزجاج قطع ووزع الورقة، عىل الصغري البذور مغلف محتويات أفرغ
وبحماس للغاية، غريب تعبريٌ وجهه إىل تسلَّل يتأملها كان وبينما صمت. يف للحظات
من أخرجهما زيارة بطاقتَي عىل ويضعها الكبرية األجزاء ينتقي َرشع فيه دبَّ مفاجئ
العدستان بدأت وعندما مًعا، األجزاء ركَّب مذهلة وبرباعة وبرسعة بطاقاته. حافظة
طريقته يف كان فقد متزايد؛ بحماس إليه نظرُت البطاقتني، عىل شكليهما تتخذان تدريجيٍّا

جديد. اكتشاف عىل موشكان بأننا ينبؤني يشءٌ
وكانت اثنني، أو صغري فراغ عدا مكتملتنَي بطاقتها، عىل كلٌّ العدستان استقرت
تشكيلها. إعادُة معها يتعذر لدرجٍة للغاية دقيقة شظايا من تتكوَّن املتبقية الزجاج كومة

خافتة. ضحكة وضحك الخلف إىل ثورندايك مال
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بالتأكيد.» متوقعة غري نتيجة «هذه قال: ثم
األمر؟» «ما فسألتُه:

تكوين أعدنا لقد املتوقع. من أكثر الزجاج العزيز؟ رفيقي يا ترى «أال أجابني:
مللء يلزم مما بكثري أكثر املتبقية والشظايا تقريبًا، بالكامل املهشمتني العدستني

الفراغات.»
عىل قال ما صحة وأدركت املتبقية الصغرية الزجاجية الشظايا كومة إىل نظرُت

الصغرية. القطع من فائض هناك الفور.
رأيك؟» يف لذلك املحتمل التفسري ما ا. جدٍّ غريٌب «هذا له: قلُت

بذكاء.» سألناها إذا بالتفسري، الشظايا ستخربنا «ربما قائًال: أجاب
املجهر وأخرج الحقيبة فتح ثم األرض، عىل ووضعهما بحذٍر والبطاقتني الورقة رفع
التكبري قوة لتُصبح العينية والعدسة الصغرى الشيئية العدسة فيه وركَّب الصغري،
واستخدم رشيحة، إىل الدقيقة الزجاج شظايا نقل ذلك بعد فقط. أمثال عرشة مجتمعة

فحصه. وبدأ للمجهر، إضاءة كمصدر املصباح
أكثر زجاج هناك تعقيًدا. يزداد اللغز إن إلهي! «يا متعجبًا: ثورندايك قال قليل وبعد
الزجاج شظايا من فقط اثنتني أو شظية أن أعني الكايف؛ من أقل فهو ذلك ومع املتوقع، من
زجاج من فيتألَّف الباقي أما العدسات. تكوين إلكمال يكفيان ال النظارة عدستَا مصدرهما
قطع كلُّ الصلب. الشفاف العدستني زجاج عن تمييُزه يسهل ومقولب، متساٍو وغرِي ناعم
كأس باألحرى أو أسطوانة، من جزءًا كانت أنها لو كما مقوسة، هذه الدخيلة الزجاج
محظوظون «نحن حديثه: واصل ثم مرتني، أو مرًة الرشيحة حرَّك وهنا للنبيذ.» قدح أو
التفرع نقاُط أنهما يبدو منفرجان، خطان عليها منقوش زجاجية قطعة ثمة جريفيز. يا
الوعاء تشكيل إعادة من يمكِّنُنا وهذا نقاط. ثالث بها أخرى قطعة هي وها ثُمانية، لنجمة
القول أستطيع متناثرة. بنجوم مزينة كأًسا ربما أو رفيًعا، شفاًفا كوبًا كان لقد بالكامل.
النجوم، إىل باإلضافة زخريف رشيط عليه يُنقش األحيان بعض يف النقش. هذا تعرف إنك

العينة.» عىل نظرة ألِق الغالب. يف فقط بالنجوم يزخرف ولكنه
ونحن املشهد كان واملفتش. املحطة ناظر جاء حتى املجهر عىل عيني أضع أكد لم
ضحكًة فضحك املفتش، جديُة أمامه تصمَد أن من أكرب بيننا، األرضواملجهر عىل جالسان

باالبتهاج. تيش طويلة
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مثيل، محنك لرجل املنظر تعلمان! ا، حقٍّ ولكن السادة، أيها «معذرة معتذًرا: قال ثم
قضية يف كثريًا يفيدكما ال ولكنه للغاية، مثري يشء املجهر إن تفهمانني. حسنًا، يبدو،

كذلك؟» أليس كهذه،
النهاية؟» يف القبعة وجدتما أين باملناسبة، «ربما. ثورندايك: رد

نجدها.» «لم املفتش: أجابه
بانتظارنا تكرمتما إذا البحث. مواصلة يف نساعدكما أن علينا «إذن ثورندايك: قال
لتثبيت البطاقتني عىل كندا بلسم من قطرات بضَع سكب ثم فسنرافقكما.» لحظات
أنه أعلن ثم الحقيبة، يف املجهر مع ووضعهما مكانهما، يف تكوينُهما املعاد العدستني

لالنطالق. جاهز
هنا؟» من بالقرب نجع أو قرية أيُّ توجد «هل املحطة: ناظَر ثورندايك سأل

هنا.» من تقريبًا ميل نصف بُعد عىل إنها قرية. أقرب هي «كورفيلد
طريق؟» أقرب «وأين

عىل يقع واملنزل ياردة. ثالثمائة هنا عن يبعد بمنزل يمرُّ مكتمل غري طريق «يوجد
املحطة.» وبني بينه يربط مشاة ممرُّ ويوجد غريه. عليها يُبَن لم بناء أرض

قريبة؟» أخرى منازل أيُّ يوجد «هل
وما االتجاهات، جميع يف املحطة من ميل نصف بُعد عىل الوحيد املنزل هو هذا . «كالَّ

هنا.» من بالقرب آخر طريق من
ألنه االتجاه، هذا من القطار رشيط إىل اتجه برودسكي يكون أن املرجح فمن «إذن

الحديد.» السكة خط من الناحية هذه عىل ُوجد
املحطة، ناظُر يقودنا ببطء املنزل إىل جميًعا توجهنا ذلك وعىل الرأَي، املفتش وافقه
مغطاًة طريقنا يف عليها مررنا التي الخربة األرض كانت طريقنا. األرضيف يف نفتش وكنا
عن ومصباحه بقدمه باحثًا يركلها املفتش وأخذ والحماض، القراص نباتات من بُرَقٍع
حديقة، يطوق قصري سياج إىل وصلنا ياردة لثالثمائة مشينا أن وبعد املفقودة. القبعة
وسط املفتش خاض بينما قليًال توقفنا وهنا صغريًا. منزًال الحديقة هذه وراء ورأينا
صوَت سمعنا فجأًة بقوة. يركلها وأخذ السياج بجانب القراص نباتات من كبري حوض
يُمسك وهو مبتعًدا املفتش قفز ثم توبيخ، بكلمات ممتزًجا معدني بجسم حذائه ارتطام

البذاءات. فمه من انطلقت بينما قدميه بإحدى
حوض وسط كهذا شيئًا يضع أحمق «أيُّ املصابة: قدمه عىل يربُت وهو املفتش صاح
املصباح، ضوء عىل وفحصه املعدني الجسم ثورندايك التقط القراص؟!» نباتات من
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قال: ثم قدم، نحو وطوله البوصة أرباع ثالثة عرُضه املدرفل الحديد من قضيبًا فوجده
تقريبًا.» عليه صدأ فال طويلة؛ لفرتة املكان هذا يف كان أنه يبدو «ال

به أرضب أن أودُّ كم قدمي! ليصيب فقط هنا ظلَّ كان لو «كما مزمجًرا: املفتش رد
هنا!» تركه الذي األحمق رأس

أسند وأخريًا املفتش. لتأوهات آبٍه غري هدوء يف القضيب فحص ثورندايك واصل
إياها، الفحصمستخدًما واستأنف جيبه، من املكربة العدسة وأخرج السياج، إىل مصباحه
ناظُر يتبعه مزمجًرا األمامي الباب نحو يعرج فأخذ املصاب، املفتش غضب أشعل ما وهو

بعنف. األمامي الباب عىل يطرق سمعناه قليل وبعد املحطة،
ثمة جريفيز. يا فارانت محلول من قطرة عليها رشيحًة «أعطني ثورندايك: خاطبني

القضيب.» بهذا عالقة ما نسيج بقايا
ثم فحص، وإبرة وملقط تغطية رشيحة مع إياها وناولته الرشيحة، له أعددُت

السياج. عىل املجهر أعددُت
لقدِم حدث ما «يؤسفني املجهر: تحت العينة يفحص كان بينما ثورندايك قال

العينة.» إىل انظر لنا. حظٍّ رضبَة كانت الركلة هذه لكن املفتش،
أخربتُه ثم بالكامل العينة رؤية من تمكنُت حتى الرشيحَة وحركت العينة، إىل نظرت
تبدو نباتي مصدر من صفراء وألياف زرقاء قطنية وألياف حمراء، صوفية «ألياف برأيي:

كالخيش.»
امُلتوىف، أسنان بني وجدناها التي األلياف من نفسها املجموعة «نعم، ثورندايك: ردَّ
البساط أو بالستارة املعدني القضيب مسح أحدهم أن بد ال نفسه. املصدر من وغالبًا
نحتاج لعلنا السياج عىل القضيب فلنرتك برودسكي. املسكني خنق يف استُخدم الذي نفسه
واضح دليل تجاهُل يمكننا ال طريقة. بأي املنزل هذا ندخل أن فعيلنا اآلن أما الحًقا، إليه

الدرجة.» هذه إىل
فرأينا املنزل، مقدمة إىل وأرسعنا عجل، عىل وأغلقناها الحقيبة إىل األدوات أعْدنا

الغموض. من بقدر املكتمل غري الطريق إىل ينظران والناظر املفتش
ولم مراًرا الباب طرقُت فقد الداخل. يف أحد ال لكن املنزل، يف ضوء «ثمة املفتش: قال
املكان من مقربة عىل موجودة القبعة أن الظن أغلب هنا. نمكث ِلَم أعرف وال ا. ردٍّ أجد

الصباح.» يف وسنجدها الجثة، عىل فيه ُعثر الذي
جثَا ثم بخفة، الباب عىل وطرق املمر وسلك الحديقة دخل بل ثورندايك، يردَّ لم

السمع. مرهًفا املفتاح ثقب عند أذنه ووضع

44



الجريمة كشف آلية

واصل ثورندايك لكن سيدي.» يا املنزل يف أحد ال إنه لك «قلت منفعًال: املفتش قال
مصباحه ثورندايك سلط ابتعد، وحاملا غاضبة. بعبارات متمتًما املفتش فابتعد اإلنصات،
بني من ليلتقط ينحني رأيتُه ثم الصغرية، الزهور وأحواض واملمر والعتبة الباب، عىل

شيئًا. الزهور
بوصة: نصف سوى منها يُدَخن لم سيجارة حامًال البوابة إىل متجًها يخرج وهو قال

جريفيز.» يا بالكثري يخربنا اكتشاف «هذا
منه؟» عرفته الذي ما بماذا؟ «يخربنا سألته:

ييش ما وهو يدخنها، أن بدون رماها ثم أحدهم أشعلها لقد كثرية. «أشياء قال:
كان ألقاها من أن الظن وأغلب املنزل، مدخل عند بها أُلقي وقد الخطة. يف مفاجئ بتغيري
لكنه بها. دخل لكان وإال األرجح، عىل غريب الشخص هذا املنزل. إىل الدخول وشك عىل
اآلن إليك عامة، استنتاجات كان سبق ما أشعلها. كان ما وإال املنزل، سيدخل أنه يتوقع لم
ومن واضحة املائية فالعالمة «زيج-زاج»، باسم يعرف نوع من التبغ ورق أدق: هو ما
«زيج-زاج»، نوع من كان برودسكي مع ُوجد الذي اللف ورق ودفرت رؤيتها. ا جدٍّ السهل
الشكل تأخذ منه ورقة قطع عند تظهر التي حافته ألن نظًرا االسم؛ هذا يحمل وهو
من به وأخرج معطفه، من دبوًسا أخرج ثم التبغ.» شكل نفحص دْعنا لكن املتعرج.

ألفحصه. أمامي به وأمسك الداكن، البنيِّ التبغ من القليل املحرتق غري الطرف
الفاخر.» التاكيا نوع من تبغ «إنه تردد: بال قلُت

للذي مشابه شائع غري بتبغ محشوة سيجارة ذي هي وها «حسنًا، ثورندايك: ردَّ
لف لورق مشابه شائع غري لف ورق يف وملفوفة بربودسكي الخاص التبغ كيس يف ُوجد
الرابعة القاعدة مراعاة ومع أيًضا. بربودسكي الخاص اللف ورق دفرت يف ُوجد الذي التبغ
السيجارة. هذه لف من هو برودسكي أوسكار أن أخمن املنطقي، االستدالل قواعد من

ذلك.» تؤيد أن شأنها من تفصيلة عن فسنبحث ذلك ومع
التفصيلة؟» تلك هي «وما سألتُه:

أعواد بها كان بربودسكي الخاصة الثقاب أعواد علبة أن الحظت «لعلك أجابني:
السيجارة أشعل — بد ال — ألنه ونظًرا شائعة. غري أيًضا وهي مستديرة، خشبية ثقاب
الذي الثقاب عود عىل العثور من نتمكن أن املفرتض فمن البوابة، من خطوات بعد عىل

منه.» جاء قد يكون أن يُرجح الذي االتجاه من الطريق يف عنه لنبحث به. أشعلها

45



ثورندايك الدكتور مغامرات

نكد ولم باملصباح، األرض يف نفتش وأخذنا شديد، ببطء املحدد الطريق يف مشينا
فالتقطته الَوعر، املمر عىل ُملًقى ثقاب عود عىل عيناي وقعت حتى خطوات عرش نخطو

مستديًرا. خشبيٍّا ثقاب عود كان متلهًفا.
عاد ثم األدلة»، جمع «علبة يف السيجارة مع وضعه ثم باهتمام، ثورندايك فحصه
املنزل. هذا يف ُقتل برودسكي أن يف شكٌّ ثمة يَُعد لم جريفيز يا «اآلن يل: وقال أدراجه
األدلة ى نتقفَّ وأن بالقوة ندخله أن اآلن وعلينا بالجريمة، املنزل ذلك ربط يف نجحنا لقد
ناظر إىل يتحدث املفتش فوجدنا املبنى، من الخلفية الناحية إىل مرسعني وُعْدنا األخرى.»

م. وتجهُّ كآبة يف املحطة
ملاذا أدري ال الحقيقة يف اآلن، جئنا حيث من العودة علينا أن «أعتقد املفتش: قال
ويُلقي بخفة يقفز بثورندايك إذا كذلك هما وبينما انظر!» ولكن، أصًال؛ هنا إىل جئنا
حديثَه املفتش فقطع إنذار، سابق دون إياه متسلًقا السياج عىل الطويلتني ساقيه بإحدى

ذلك!» تفعل أالَّ يجب «سيدي، ثورندايك: يف وصاح املحطة ناظر مع
ولكن سيدي.» يا خاصة ملكية باقتحام لك أسمح أن يمكنني «ال قائًال: واصل ثم
السياج. فوق من املفتش ليواجه استدار ثم صمٍت يف الداخل إىل تسلقه أكمل ثورندايك

امُلتوَىف، أن لالعتقاد تدفعني وجيهة أسباب لديَّ املفتش. أيها إيلَّ «استمع له: قال
ثمني، الوقت لكن ذلك. عىل أُقسم ألن استعداد عىل أنا بل املنزل، هذا يف كان برودسكي،
أن هو أريد ما كل املنزل؛ اقتحام أنتوي ال وأنا ساخن. وهو الحديد نطرق أن وعلينا

الجاروف.» أفحص
تجد أن تتوقع ماذا الغرابة! شديد رجل من لك يا «الجاروف؟! متفاجئًا: املفتش رد

الجاروف؟» يف
بزخارف مزيَّن رفيع زجاجي وعاء إنه مكسور. نبيذ قدح أو كأس عن «أبحث أجابه:

املنزل.» داخل ربما أو الجاروف يف يكون ربما صغرية. ثمانية نجوم شكل عىل
أقنعته. قد ثورندايك بها تحدث التي الواثقة اللهجة أن يبدو ولكن املفتش، تردد

املكسور القدح عالقة ما أفهم ال أني مع الجاروف، محتويات نتفقد أن «يمكننا فقال:
وناظر أنا تبعتهما ثم الداخل، إىل السياج وتسلق شئت.» ما فليكن ذلك، ومع بالقضية.

املحطة.
ناظر قطع بينما األرض، يتفحص لحظات لبضع البوابة بجانب ثورندايك مكث
اتجاه يف فسار اهتمامه، يُثري ما عىل ثورندايك يعثر لم مرسَعني. املمرَّ واملفتش املحطة
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حتى املمر منتصف إىل نصل نكد لم ولكن يحيطه، ما كل يف باهتمام نظَره مجيًال املنزل
متحمًسا. ينادي املفتش صوت سمعنا

هو فجأًة وجدناه حتى الُخَطى فأرسعنا سيدي.» يا هنا «من عاليًا: املفتش صاح
كومَة مصباحهما أضاء مشدوهني. القمامة من صغرية كومة بجانب يقفان املحطة وناظر

بنجوم. مزخرف رفيع زجاجي قدح من متناثرًة قطًعا فيها فرأينا القمامة،
أنه نَت خمَّ كيف أتخيل أن يمكنني «ال متجدد: احرتام فيها بدا بلهجة املفتش قال

وجدته.» أن بعد به ستفعل ما أعرف وال سيدي، يا هنا
«إنه قائًال: القمامة كومة عىل ومال ملقًطا حقيبته من يُخرج وهو ثورندايك رد
شظايا عدة والتقط آخر.» شيئًا وجدنا ربما أكثر. ال األدلة سلسلة يف أخرى حلقة مجرد
قطعة عىل عيناه وقعت وفجأة مكانها. ألقاها ثم قرب عن وفحصها الزجاج من صغرية
عىل عينيه من بالقرب بها وأمسك بامللقط، فالتقطها الكومة، قاعدة يف صغرية زجاج
ما هذا «نعم، أخريًا: قال ثم أكرب، بدقة وفحصها عدسته أخرج ثم القوي، املصباح ضوء

جريفيز.» يا البطاقتني هاتني أعطني عنه، أبحث كنت
عىل ووضعتهما تكوينهما، امُلعاد العدستان عليهما امللصق الزيارة بطاقتَي أخرجُت
الوقت، لبعض برتكيز إليهما ثورندايك نظر املصباح. ضوء عليهما وسلطُت الحقيبة، غطاء
املفتش إىل التفت ذلك بعد يده. يف التي الصغرية الزجاج قطعة إىل أخرى مرة نظر ثم

كذلك؟» أليس هذه، الزجاج قطعة ألتقط رأيتنَي «لقد قائًال:
سيدي.» يا «نعم املفتش: رد

صاحبها؟» كان من وتعلم هذا النظارة زجاج وجدنا أين «ورأيَت
الجثة.» وجدنا حيث وجدتَها وقد امليت، الرجل نظارة إنها سيدي. يا «نعم

وهما املحطة وناظر املفتش ارشأبَّ وبينما هذا.» راقب واآلن «رائع، ثورندايك: قال
لألمام وكزها ثم العدستني إحدى يف فراغ داخل الصغرية الزجاج قطعة وضع مشدوَهان،
لها املجاورة القطع بحوافِّ ها حوافُّ والتصقت بالضبط، الفراغ يف فاستقرت بلطف،

تماًما. العدسة من الجزء هذا بها فاكتمل
عرفت؟» كيف إلهي! «يا املفتش: صاح

نظرة نُلقَي أن األفضل فمن اآلن أما شك. بال الحًقا هذا «سأرشح ثورندايك: رد
وبعض مدهوسة، — سيجاًرا أو — سيجارة هناك نجد أن أتوقع الداخل. من املنزل عىل
القبعة نجد حتى وربما خشبيٍّا، ثقاب عود وربما الكاملة، الحبوب من املصنوع البسكويت

املفقودة.»
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الغلق، محكَم وجده لكنه الخلفي الباب إىل لهفة يف املفتش أرسع القبعة، ذكر وعىل
ثورندايك نصيحة عىل وبناء بإحكام. مغلقة أيًضا فوجدها النافذة، من الدخول فحاول

األمامي. الباب إىل ذهبنا
ولكنه االقتحام. إال لنا يتبقَّ لم أنه أخىش اآلخر. هو مغلق الباب «هذا املفتش: قال

مزعج.» حلٌّ
النافذة.» عىل نظرة «ألِق مقرتًحا: ثورندايك قال

خاصته. الجيب سكني بواسطة النافذة مزالج فتَْح عبثًا وحاول االقرتاح، املفتش ذ نفَّ
قطع وهنا «… إىل سنُضطر ذلك، يُفلح «لن وقال: األمامي الباب إىل املفتش عاد

ما. شيئًا جيبه إىل يُعيد وثورندايك مفتوًحا الباب وجد إذ متفاجئًا؛ وحملق جملته
من الكثري يُهدر ال «صديُقك املنزل: داخل إىل ثورندايك نتبع ونحن قائًال خاطبني
أخرى. مفاجأة عن وأفكاره تأمالتُه أسفرْت ما رسعان ولكن قفل.» فتح يف حتى الوقت،
مصباٌح يبعثه خافت بضوء مضاءة صغرية جلوس غرفة إىل سبَقنا قد ثورندايك كان

ضوءُه. ُخِفض معلَّق
الطاولة عىل كان الغرفة. عرب نظَره وأجال املصباح إضاءة ثورندايك زاد دخلنا عندما
للمفتش: وقال العلبة إىل ثورندايك فأشار بسكويت. وعلبة وقَدٌح ومسكبة، ويسكي زجاجة

فيها.» ماذا وانظر العلبة هذه «افتح
فوق من يفعل ما املحطة ناظر وتابع العلبة، داخل إىل ونظر الغطاء املفتش رفع

ثورندايك. يف مًعا َقا حدَّ ثم كتفه،
الكاملة الحبوب من بسكويتًا البيت يف أن عرفَت كيف عليك «باهلل املحطة: ناظر صاح

سيدي؟» يا
املدفأة، قاعدة إىل وأشار هذا.» إىل انظر لكن أخربتُك. إن «ستُحبَط ثورندايك: ردَّ
يف املفتش حدَّق خشبيٍّا. ثقاب وعوَد نصفها حتى نة ومدخَّ مبططة سيجارة وجدوا حيث
بثورندايك يحدق املحطة ناظر استمر بينما صامتة، دهشة يف الثقاب وعود السيجارة

واملهابة. باإلجالل إال وصُفه يسعني ال فيما
كذلك؟» أليس امليت، الرجل مقتنيات لديك أن «أظن زمييل: قال

سالمتها.» عىل حرًصا جيبي يف باألشياء أحتفظ «نعم، املفتش: رد
التبغ.» كيس عىل نظرة فلنُلِق «إذن، وقال: املبططة السيجارة ثورندايك التقط

وسأل: بسكينه السيجارة يف فتحًة ثورندايك وصنع وفتحه، الكيس املفتش أخرج
الكيس؟» يف املوجود التبغ نوع ما «واآلن،
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تلك أحد «إنه وقال: متقزًزا، ها وشمَّ فتأملها الكيس، من التبغ من حفنة املفتش أخذ
أعتقد.» ما عىل التاكيا أخالًطا. منها يصنعون التي املقيتة األنواع
هذا؟» «وما وسأل: املفتوحة السيجارة إىل ثورندايك أشار

شك.» بال نفسه، «التبغ املفتش: رد
اللف.» ورق لنَر «واآلن ثورندايك: قال

كانت إذ الصغرية؛ الرزمة باألحرى أو — الصغري الدفرت جيبه من املفتش أخرج
املحرتق اللف ورقة ثورندايك ووضع منه. ورقًة سحب ثم — منفصلة أوراق من تتألف
املصباح. ضوء عىل ليشاهدهما رفعهما ثم الورقتني، املفتش وفحص بجانبها، نصفها

هذه لفَّ َمن هو امُلتوىف العني. تُخطئها ال املائية «زيج-زاج» «عالمة املفتش: قال
ذلك.» يف شك ال السيجارة،

آخر. يشء «ثمة وقال: الطاولة عىل املحرتق الخشبي الثقاب عود ثورندايك وضع
الثقاب؟» أعواد علبة ألديك

داخلها املوجودة الثقاب أعواد وقارن وفتحها الصغرية، الفضية العلبة املفتش أخرج
بقوة. العلبة أغلق ثم املحرتق، بالعود

لدينا يُصبح وحينها القبعة، عىل نعثر ليتنا تماًما. رأيك أثبتَّ «لقد املفتش: قال
األركان.» متكاملة قضية

بخالف آخر شيئًا أن تالحظ ألم بعُد. عليها نعثر لم أننا متأكًدا «لسُت ثورندايك: قال
املدفأة؟» يف محرتٌق الفحم

بيدين محرتقة بقايا من النار تركته ما جمع يف وبدأ متحمًسا املدفأة إىل املفتش هرع
محرتق. فحم بقايا كلها ليست قطٌع ويوجد دافئة، البقايا تَزل «لم وقال: مضطربتني،
فحًما فليست الصغرية السوداء الكتل هذه أما الفحم، إىل باإلضافة هنا حطٌب أُحِرق لقد
ِقَطع تركيُب يمكنك يعرف؟ أن له َمن ولكن محرتقة، قبعة بقايا كانت ربما حطبًا. وال
من األوىل سريتها إىل محرتقة قبعة تُعيد أن يمكنك ال ولكن املحطمة، النظارة عدستَي
متحًرسا، ثورندايك إىل ونظر سوداء أسفنجية بقايا من صغرية بحفنة وأمسك بقاياها.»

ورقة. عىل ووضعها ثورندايك منه فأخذها
ولكن القبعة، تكوين إعادة يمكننا ال أنه املؤكد «من قائًال: الرأي ثورندايك وافقه
يف القبعة بقايا تكون ال فقد احرتاقها. قبل البقايا هذه أصل نكتشف أن يمكننا قد
للنار. وعرضها املتفحمة الِقَطع إحدى أخذ ثم شمعيٍّا، ثقاب عود وأشعل املطاف.» نهاية
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ورسعان كثيًفا، ودخانًا وغليان قرقعة صوَت مصدرًة الفور عىل املحرتقة الكتلة فاشتعلت
حيواني. أصل من مادة احرتاق برائحة مختلطة اذة نفَّ صمغية برائحة الجو امتأل ما

ورنيش.» كرائحة «تبدو املحطة: ناظر قال
أما إيجابية. األول االختبار نتيجُة جاءت قد ها شيالك. نوع من «نعم، ثورندايك: ردَّ

الوقت.» من مزيًدا فسيستغرق الثاني االختبار
مارش اختبار إلجراء مالئمة صغرية قنينة منها وأخرج الخرضاء الحقيبة فتح
قابًال ثالثيٍّا وحامًال البخار، لترصيف وأنبوب أمان بُقمع ومزودة الزرنيخ، عن للكشف
يف أسقط ثم رميل. كحمام الستخدامه األسبستوس من وقرًصا كحوليٍّا، ومصباًحا للطي،
بالكحول القنينة مأل ثم ، متأنٍّ فحص بعد اختارها التي املحرتقة الكتل من عدًدا القنينة
الكحويل املصباح أشعل ثم الثالثي، الحامل عىل وضعه أن بعد القرص عىل ووضعها

الكحول. غليان ينتظر وجلس القرص تحت
آخر يشء «ثمة ثورندايك: قال القنينة، يف ترتفع الفقاقيع بدأت عندما قليل، بعد

جريفيز.» يا فارانت محلول من قطرة عليها رشيحة أعطني نحسَمه. أن بنا يجدر
مفرش نسيج من للغاية صغرية ُخصلًة ثورندايك التقط بينما الرشيحة أعددُت
الُخصلة وضع ثم قبل.» من النسيج هذا رأينا أننا «أعتقد قائًال: ملقط، بواسطة الطاولة
العدسة يف ينظر كان وبينما املجهر، منصة عىل الرشيحة ووضع الفوار السائل يف الصغرية
والقطنية الحمراء، الصوفية األلياف القدامى، أصدقاؤنا هم ها «نعم، قائًال: أردف العينية
كي الفور عىل عليها العينة هذه بمصدر ملصًقا نضع أن علينا األصفر. والخيش الزرقاء،

األخرى.» العينات مع تختلَط ال
الرجل؟» وفاة كيفية عن فكرة أي لديك «هل املفتش: سأل

املرطبات. بعض له وقدَّم الغرفة إىل استدرجه القاتل أن أعتقد «نعم. ثورندايك: رد
الكريس هذا يف برودسكي وجلس اآلن، فيه أنت تجلس الذي الكريس يف القاتل جلس
الذي الحديدي القضيب بذلك ذلك بعد هاجمه القاتل أن أتخيل الذراعني. ذي الصغري
نَفَسه كتم حتى فتعارَكا األوىل، بالرضبة قتله من يتمكن ولم القراص، نباتات بني وجدناه
هذا عىل تعرفت هل إضافية. أخرى نقطة ثمة باملناسبة، األمر. نهاية يف الطاولة بمفرش
عليها عثروا التي الدوبارة من الصغري الطرف األدلة»، «جمع علبة من وأخرج الخيط؟»
وستجد خلفك «انظر ثورندايك: فقال باملوافقة، املفتش أومأ الحديد. السكة خط عند

مصدره.»
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ثم فأخذه، املدفأة. رف عىل خيوط صندوق عىل عيناه فوقعت ة، بحدَّ املفتش التفت
وبني بينها وقارن واحدة، خرضاء فتلة بها بيضاء دوبارة من قطعًة ثورندايك منه سحب
من بيشء عليها التعرف من تُمكننا الخرضاء «الفتلة وقال: يده، يف كانت التي القطعة
حملهما قد يكون أن يمكن ال والحقيبة، املظلة لربط استُخدم الخيط أن بد ال اليقني.
جاهزًة األخرى عينتنا تكون أن أتوقع لكني بالفعل. كاهله تُثقل الجثة كانت إذ يده؛ يف
كان بعدسته. املكونات وفحص بقوة، ها ورجَّ الثالثي، الحامل فوق من القنينة رفع اآلن.»
نحٍو عىل وتماسًكا لزوجة أكثر وقوامه الداكن، البنيِّ إىل اآلن استحال قد الكحول لون

ملحوظ.
ماصًة واختار بدائي.» اختبار إلجراء يكفي ما اآلن لدينا أن «أعتقد ثورندايك: قال
القاع، من الكحول من قطراٍت بها وسحب القنينة يف املاصة غمس الحقيبة. من ورشيحة

الرشيحة. عىل القطرات بعَض أسقط ثم
وفحصها املجهر منصة عىل الرشيحة وضع ثم تغطية، برشيحة الكحول قطرات غطَّى

وترُقب. صمٍت يف تابعناه بينما بعناية،
القبعات تُصنع مما تعرف «هل املفتش: وسأل املجهر، عن عينه رفع فرتٍة بعد

اللبادية؟»
سيدي.» يا بذلك يل علم «ال املفتش: رد

األليفة األرانب أصواف من تُصنع اللبادية القبعات من جودة األعىل «األصناف فقال:
هذه أن الظن وأغلب بالشيالك. مًعا طبقاتُه تُلصق إذ يغطيها. الذي الفراء أعني والربية.
صغرية شعريات من عدًدا املجهر تحت وجدُت وقد الشيالك، عىل تحتوي املحرتقة الكتل
ألن ونظًرا اللباد، من صلبة قبعة بقايا هي املحرتقة الكتل هذه أن ظني فأغلب لذا ألرنب.

رمادية.» قبعًة كانت أنها أعتقد لون، بأي مصبوغًة تبدو ال الشعريات
فالتفتنا الحديقة، ممر من قادمة مرسعة ُخًطى صوُت اجتماَعنا قطع اللحظة هذه يف

فجأًة. الغرفة عجوز امرأة فدخلت القادم، َمن لنرى جميًعا
وتساءلت: اآلخر، تلو واحًدا فينا نظَرها أجالت ثم للحظات، لسانها املفاجأة عقدت

هنا؟» تفعلون وماذا أنتم؟ «من
مزيًدا أعطيَِك أن يمكنني ال سيدتي. يا رشطة ضابط «أنا وأجاب: واقًفا املفتش هبَّ

تكونني؟» َمن بالسؤال، يل تسمحني لو ولكن اآلن، املعلومات من
هيكلر.» السيد منزل مدبرة «أنا ردَّت:

قريبًا؟» املنزل إىل هيكلر السيد عودة تتوقعني «وهل سألها:
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القطار متن عىل غادر لقد اآلن. البالد خارج هيكلر السيد «كال، باقتضاب: ردَّت
املساء.» هذا السفينة إىل املؤدي

أمسرتدام؟» «إىل ثورندايك: سأل
بذلك.» شأنك ما أعلم ال كنُت وإن ذلك، «أعتقد املنزل: مدبرة أجابت

فالكثري األملاس، تجارة يف وسيًطا أو أملاس تاجَر يكون ربما أنه «أظن ثورندايك: ردَّ
القطار.» هذا متن عىل يسافرون منهم

األقل.» عىل باألملاس عالقة له بالفعل، كذلك «هو السيدة: ردت
أن وعلينا هنا، عملنا انتهى فقد جريفيز؛ يا الذهاب علينا «حسنًا، ثورندايك: قال

املفتش؟» سيدي معك بكلمة يل هل نُزًال. أو فندًقا نجد
نصيحة إىل ليستمع اآلن، والتوقري التواضع عليه غلب وقد الحديقة، إىل املفتش تبَعنا

املغادرة. قبل ثورندايك
وتتخلص الفور، عىل املنزل عىل سيطرتك تفرَض أن األفضل «من ثورندايك: له قال
واحِم املحرتقة، بالبقايا احتفْظ مكانه. من شيئًا أحٌد يحرَك أال يجب املنزل. مدبرة من
ليُعفيَك ضابٌط إليك سرُيَسل الغرفة. بكنس تسمَح أال واألهم عبث، أيِّ من القمامة كومة

املسئولية.» من
صلتُنا وانتهت املحطة، ناظُر يقودنا طريقنا يف انطلقنا الوداع، كلمات تبادل بعد
سيالس)، األول اسمه أن تبنيَّ (الذي هيكلر عىل القبض أُلقَي الحد. هذا عند بالقضية
أوسكار هو صاحبها أن تبنيَّ األملاس، من حزمة معه وُوجدت الباخرة، من ترجل أن بعد
حرَّاِسه من اإلفالت من العودة رحلة خالل تمكَّن إذ قط؛ يُحاَكم لم هيكلر لكن برودسكي.
أيام ثالثة ومرَّ اإلنجليزي. الساحل من مقربة عىل السفينة أصبحت عندما خاطفة للحظة
عىل اليدين مكبلة جثته عىل ُعثر حتى هيكلر، سيالس مصري السلطات فيها تعرف لم

أورفوردنيس. منارة من بالقرب املهجور الساحل
ولو غريبة، لقضية ودرامية مالئمة «نهاية وقال: يديه، من الجريدة ثورندايك ترك
القدرة وأكسبتْك جرفيز، يا معارفك إىل أضافت قد تكون أن أتمنى املألوف. عن تخرج لم

مقدماته.» رؤية فور أكثر أو مفيد استنتاج إىل التوصل عىل
الطبية بالتفسريات تصدُح إليك أستمع أن ل «أفضِّ ساخًرا: عريضة بابتسامة أجبتُه

الجنائية.»
حال، أي عىل الفكرية. للمبادرة افتقادك عليك وآخذ ذلك، «أعرف تهكمية: بجدية رد
الحيوية األهمية أي التأخري، خطر أولها: النقاط: من عدًدا القضية هذه أوضحْت لقد
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عليه نطلق الذي الزوال الرسيع الهش اليشء لذلك يتسنَّى أن قبل فوري إجراء التخاذ
ثانيًا: واحدة. معلومة عىل عثرنا ملا فقط ساعات بضع تأخرنا كنا لو يتبخر. أن الدليل
ثالثًا: ذلك. عىل مثال خري النظارة عدستي وزجاج النهاية، حتى األدلة أبسط تتبُّع أهمية
وجهه عىل ارتسمت وهنا «… وأخريًا الرشطة؛ عون يف مدرب عالم لوجود املاسة الحاجة

الغالية.» الخرضاء الحقيبة بدون أبًدا البالد نغادر أال «تعلمنا قائًال: وأردف ابتسامة
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األول الجزء

برات السيد التخلصمن

ودفع أصليٍّا نبيذًا طلب قد كان عميل إىل الرخيص النبيذ من شحنًة نبيٍذ تاجُر ورَّد لو
محددة. قانونية لعقوبات بل رصيحة، النتقادات هذه بفعلته نفَسه التاجُر لعرَّض ثمنه،
من تتقاىض عندما الحديدية السكك رشكة تفعله عما أخالقيٍّا يختلف ال هذا سلوَكه ولكن
التذكرة ثمن دفع قد كان العربة يف بُصحبة تبتليه ثم األوىل، الدرجة عىل تذكرة ثمن راكب
فرعي نتاج هو — سبنرس هربرت أوضح كما — الجمعي الضمري لكن لتجنُِّبها. أصًال

الفردي. للضمري
القطار كان عندما بيمربي روفوس السيد رأس يف تدور التي األفكار هي هذه كانت
واضًحا (كان البنية وقويَّ فظٍّا رجًال وكان (ويست)، ميدستون محطة مغادرة عىل موشًكا
من ال أعىل، أجرة دفع قد وكان عربته. إىل الحارس قاَده الثالثة)، الدرجة مرتادي من أنه
أن بيد األقل. عىل الراقية حبة الصُّ أو العزلة، أجل من بل الوثرية، املوسدة املقاعد أجل

صفوه. وعكَّر االثنني، من حَرمه اآلخر الرجل ذلك دخول
بيمربي روفوس السيد عليه تعاقد ملا خرٌق الغريب هذا حضور يف كان إذا ولكن
تدور القطار محركات تكد فلم وإهانة؛ حقيقي تحقري سلوكه يف كان فقد التذكرة، برشاء
ذلك بعد وظل الوقاحة، تُناهز بحدة فيه وحدَّق بيمربي، بالسيد نظره الرجل علَّق حتى

يطرف. ال كصنم تتزحزح ال ثابتة بنظرة يرمقه
يتململ بيمربي السيد راح أيًضا. للغاية ومربكًة ما، حدٍّ إىل مسيئًة النظرات كانت
أو خطابًا وقرأ مالحظاته، دفرت إىل نظر متصاعد. وانفعال متزايد انزعاج يف مقعده يف
نفد وأخريًا مظلته. فتح يف فكَّر إنه بل الزيارة. بطاقات من مجموعة يرتب وأخذ اثنني،

بارد. احتجاج بلهجة وخاطبه الغريب إىل فالتفت الكيل، به وطفح صربُه،
أخرى، مرًة تقابلنا أن حدَث إذا عيلَّ التعرُّف يف صعوبة تجد لن أنك سيدي يا «أظن

هللا.» قدَّر ال
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بيمربي السيد ُصعق شخص.» آالف عرشة بني من ولو سأميزك «حينها الرجل: رد
يقوله. شيئًا يجد لم إنه حتى املتوقع، غري للرد

أنىس ال الوجوه. تذكُّر يف خاصة موهبة لديَّ «أتعلم؟ مستفزة: بلهجة الغريب واصل
أبًدا.» وجًها

واملواساة.» التعويض من الكثري ذلك يف أن بد «ال بيمربي: قال
يف انًا سجَّ كنُت عندما تفيُدني كانت األقل عىل أو كثريًا، تفيُدني «إنها الغريب: قال
العقوبة لفرتة قضائك خالل ان سجَّ مساعَد كنُت برات. اسمي تتذكُرني؛ أظنك بورتالند.
البلدة إىل يُرسلونني كانوا عندما أسعد كنُت وكم نائية، مهملة بقعة بورتالند إن هناك.
قبل ذلك كان تتذكَّر؛ كما هناك، االحتجاز مقر هولواي كانت األشخاص. عىل للتعرف

بريكستون.» إىل االنتقال
هول من يلهث وأخذ بيمربي لون وشحب ذكرياته، اسرتجاع عن برات توقف

نفسه. يتمالك أن حاول ولكنه املفاجأة،
آخر.» شخص وبني بيني تخلط أنك «أعتقد قال: ثم

منذ مساء ذات بورتالند من هربت هو. أنت دوبز، فرانسيس أنت ، «كالَّ برات: ردَّ
للهارب. أثٍر بدون التايل، اليوم يف بيل شاطئ عىل ثيابك عىل وُعثر عاًما، عرش اثني نحو
سجل يف األصابع وبصمات الصور بعض ثمة لكن قط. مثيًال لرباعته أشهد لم اختفاء

كذلك؟» أليس لرؤيتها، تأتَي أن أردَت ربما اإلجرام، معتادي
اإلجرام؟» معتادي سجل إىل أذهب أن عيلَّ «ولَِم بفتور: بيمربي رد

شأنه من بحكمة األموال بعض وإنفاق موًرسا رجًال كنَت إذا ذلك عليك ِلَم «بالضبط.
رضوري؟» غري إليه ذهابك يجعل أن

التفت وأخريًا أكثر. أو لدقيقة تماًما متجهًما صامتًا وظل النافذة من بيمربي نظر
تريد؟» «كم وسأله: برات إىل فجأة

يضريَك.» لن مبلغ العام يف جنيه مائتي أن «أعتقد بهدوء: برات ردَّ
مورس؟» أنني تظن يجعلك الذي «وما سأله: ثم لوهلة، بيمربي فكَّر

عنك أعرف إنني بيمربي. سيد يا الرب «باركك وأجابه: مقيتة ابتسامة برات ابتسم
األخرية.» الستة األشهر مدى عىل منزلك من ميل نصف بُعد عىل أسكن كنُت فقد يشء. كلَّ

شيطان!» من لك «يا بيمربي: رد
أو حارًسا أوجورمان الجنرال عيَّنني الخدمة، من تقاعدُت عندما «نعم. برات: قال
ومنذ ندر، فيما إال هناك إىل املجيء يَْعتَد ولم بيسفورد، يف الصغري ملنزله ما نوع من مديًرا
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خطر تراني. أدْعك لم الحال بطبيعة ولكن وعرفتُك، رأيتُك هناك، إىل لوصويل األول اليوم
فتحسسُت بك، أَيش أن قبل شكل بأي منك االستفادة بوسعي كان ما إذا أعرف أن ببايل

املائتني.» يل تدفع أن بإمكانك أن عرفُت حتى أنباءك
أن فائدة «هذه قائًال: الحديث السابق السجن حارس تابع ثم مؤقت، صمٌت ساد
أمام كنت أنك بد ال إيليس؛ جاك اآلخر، الجانب عىل لدينا اآلن للوجوه. ذاكرة لديك يكون
جملته يُنهي يَكْد ولم أبًدا.» يعرفك ولن قط، يعرفك لم ذلك ومع سنوات، لبضع عينيه

به. يُفصح ألن غروُره دفعه ما عىل ندم حتى
إيليس؟» جاك يكون «ومن بحدة: بيمربي سأل

صغرية مهامَّ ويتوىل بيسفورد، رشطة بمركز زائدة عمالة إنه القول «يمكنك أجابه:
الحرس يف كان ذلك. إىل وما املكتب يف يساعد وتارة ريفيٍّا، محقًقا يكون فتارة متنوعة؛
ونظًرا للتقاعد؛ فأُحيل اليرسى سبَّابتُه ُقطعت ولكن هناك، فرتتك خالل بورتالند يف املدني
بشأنه.» تقلق ال أبًدا، عليك يتعرف لن لكنه املنزل. هذا أعطوه بيسفورد رجال من كان ألنه

إيلَّ.» نظره لفت إذا «إال بيمربي: قال
طيَّ ك رسَّ سأُبقي بأنني تثق أن يمكنك ذلك. من تَخْف «ال ضاحًكا: برات قال
الخادمة، وراء يسعى املنزل إىل جاء لقد معه. وفاق عىل فلسُت ذلك، عىل وعالوة الكتمان.
اآلن.» إيليس جاك إىل أروق ال إنني لك. أؤكد طردتُه، ما رسعان ولكني متزوج. أنه رغم
أوجورمان؟ الجنرال «من سأله: ثم لوهلة وتوقف ذلك.» «أفهم متفكًرا: بيمربي قال

يل.» معروًفا االسم يبدو
مقرَّ كانت — هناك كنُت عندما دارتمور حاكَم كان لقد ذلك. «توقعُت برات: قال
من قط تمكنَت ملا سجنك، فرتة خالل بورتالند يف كان لو أخربْك، ودْعني — األخري عميل

الهرب.»
ذلك؟» «كيف

النزالء وكان دارتمور، يف منها قطيٌع لديه وكان الصيد، كالب يهوى الجنرال «إن
يكن لم إذ الهرب؛ محاولة عىل أحُدهم يجرؤ فلم جيًدا. هذا يعرفون هؤالء الدائمون

لذلك.» فرصة أيُّ لهم لتسنَح
كذلك؟» أليس هذا، الكالب بقطيع محتفًظا يزال «وال بيمربي: سأل

يقع أن تمنَّى لطاملا كذلك. تدريبها يف الوقت من الكثري ويقيض «أجل. برات: أجابه
سمع ربما بعد. بالفرصة يحَظ لم ولكنه ليجربها، الحي يف قتل جريمة أو سطو حادُث
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دفعة يل تدفع أن يمكنك املائتني؟ يف قولك ما موضوعنا: إىل نَُعد دْعنا لكن املجرمون. بها
أردت.» إذا أشهر، ثالثة كلَّ منها

الوقت بعض تُمهَلني أن عليك الفور. عىل أمري أحسم أن يمكنني «ال بيمربي: رد
األمر.» يف ألفكر

كامل يوٌم أمامك سيكون وبهذا الغد، مساء بيسفورد إىل سأعود «حسنًا، برات: قال
ليًال؟» غًدا منزلك إىل آتي هل األمر. يف للتفكري

التقيتَُك إذا منزلك. يف أحٌد يراني وال منزيل، يف أحد يراك أال األفضل ، «كالَّ بيمربي: رد
بلقائنا. أحٌد يعرف أن بدون أمورنا تسوية من فسنتمكن أحٌد، فيه يرانا ال هادئ مكان يف

نخاطر.» أال ويجب طويًال، وقتًا اللقاء يستغرق لن
أظنك منزيل، إىل تؤدي جادة ثمة سنفعل. ما إليك حسنًا، صحيح. «هذا برات: وافقه
ليًال. عدا جزئيٍّا مفتوحة تكون دائًما والبوابات هناك، حارس غرفُة توجد ال تعرفها.
لنلتِق املحطة. من ربع إال ساعة بُعد عىل املنزل والنصف. السادسة يف بيسفورد يف سأكون

ربع.» إال السابعة الساعة يف الجادة يف
يف تتجول ال الصيد كالب أن متأكًدا كنت إذا هذا ذلك، «سيناسبني بيمربي: رد

الوقت.» هذا يف الجوار
تتجول الغالية كالبَه يرتك الجنرال أن تعتقد هل الرب. «فليباركك ضاحًكا: برات قال
يف أمان يف قابعة إنها ، كالَّ املسمومة؟ النقانق ويُطعمها عابر لصٍّ أيُّ ليجَدها الجوار يف
إىل سأنتقل أعتقد. ما عىل سوانيل هي القادمة املحطة آه، املنزل. وراء عليها املغلقة بيوتها
يف مساءً غًدا موعدنا اللقاء. إىل عقلك. يف األمر لتقلب وقتًا لك وسأترك هنا تدخني منطقة
الدفعة معك تُحَرض أن يمكنك بيمربي، سيد يا باملناسبة ربع. إال السابعة الساعة الجادة
يكافئ ما أو صغرية، فئات من نقدية أوراق صورة يف جنيًها، خمسني املبلغ؛ من األوىل

ذهبًا.» املبلغ
والتماع وجنتَيه احمرار رغم بالربود يتظاهر كان كذلك.» «وهو بيمربي: السيد رد
خرج أن بعد إنه إذ األرجح؛ عىل السابق السجان الحظه ما وهو الغضب، فرط من عينيه

مهدًدا: وقال النافذة من رأسه مدَّ وراءه الباب وأغلق
البارحة ابَن لسُت أني تعرف أنت واألالعيب. إياك بيمربي-دوبز: سيد يا أخرية «كلمة
بيمربي تارًكا واختفى، رأسه وسحب حال!» بأي خداعي تحاول فال كذلك. غبيٍّا ولسُت

ألفكاره.
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املفقودة األدوات أو الخفية الباحات عن البحث مهام بالتخاطر العاملني أحُد ى نحَّ لو
ذهن يف تدور كانت التي األفكار فنقَل األهم، العملية الشئون عىل انتباهه وركز جانبًا،
من القلُق ساوره وربما السابق السجان هذا لتفاجأ برات، السيد ذهن إىل بيمربي السيد
يف يكوِّن سجينًا، كان عندما باملجرم، الطويلة خربتُه جعلته فقد األفكار. هذه طبيعة
السابق ان السجَّ استهان لقد طليق. حرٌّ وهو اآلن سلوكه عن ما نوًعا مضللًة أفكاًرا رأسه

األمر. واقع يف كثريًا السابق بالسجني
— مستعار اسم سوى دوبز يكن لم إذ — الحقيقي اسمه وهو بيمربي، روفوس كان
تستحق ال ووجدها اإلجرام حياة جرب أن وبعد ولذلك الذكاء. حادَّ الشكيمة قويَّ رجًال
إىل بيل بورتالند من أقلته التي املاشية سفينة به رست وعندما رجعة. بال تركها العناء،
فيها وأصاب مرشوعة، تجارية مرشوعات يف وطاقته قدراته كلَّ استغل أمريكي، ميناء
ذلك بعد واشرتى الوجاهة. من بقدر إنجلرتا إىل العودة من سنوات عرش بعد مكَّنه نجاًحا
السنتني مدى عىل منعزًال فيه وعاش الصغرية، بيسفورد بلدة من بالقرب متواضًعا منزًال
عزلته يف يجد أن بدون به املحيط املحيل املجتمع معتزًال مدخراته، عىل معتمًدا األخريتني
جعل الذي العاثر الحظ لوال سالم يف العمر من تبقى ما هنا سيعيش وكان تُذكر، صعوبة

تماًما. وسالمه أمِنه أُسَس الحي إىل برات قدوُم قوَّض لقد الحي. إىل يأتي هذا برات
وال الدوام، عىل باتفاق يلتزم ال فهو امُلبتز؛ مع التعامل يف للغاية مزعج يشء ثمة
أجر يتقاىض أخرى. مرة ليبيعه حوزته يف يبيعه ما فيظل نفسه. عىل قطعه بتعهد يفي
التعامل يصعب شخص امُلبتز أن القول خالصة أصفاده. مفاتيح عىل ويُبقي العبد تحرير

معه.
لم التي عروضه، من برات يفرغ أن قبل حتى بيمربي، روفوس بخلد دار ما هذا
عقله» يف األمر «يقلب بأن له السابق ان السجَّ نصيحُة تكن لم قبولها. يف للحظة ولو يفكر
برات فيها كشف التي اللحظة منذ قراره اتخذ لقد بالفعل. أمره حزم قد كان إذ رضوريًة؛
وحينما وسالم. أمن يف يعيش كان برات ظهور قبل بديهية. النتيجة كانت هويته. عن
إذن وسالمه. أمنَه فسيستعيد برات، اختفى فإذا الوقت. طوال مهددًة حريته كانت ُوجد

برات. من التخلص من بد ال
منطقية. نتيجة كانت

الرحلة من ى تبقَّ ملا فيها مستغرًقا بيمربي ظل التي العميقة للتأمالت تكن لم لذا
من التخلص عىل بالكامل منصبًة كانت بل أشهر، ثالثة كلَّ املطلوبة بالدفعة صلة أيُّ

برات. السابق السجان
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بموهبة ُحبي ولكنه حتى، القسوة يعرف لم بل عنيًفا. رجًال بيمربي روفوس يكن لم
عىل فقط ويركز العاطفة، تفاهاِت يتجاهل جعلته اآلخرين، نوايا يف واالرتياب التشاؤم يف
ليس ولكن لسحقه، يرشبه، شاي قدح حول دبور حاَم أن حدث فلو األساسية. األمور
فشغله هو أما مهاجمته، عىل تركيزه جلَّ ويضع االعتداء وسائل يحمل فالدبور بيديه،

لسعته. تجنُّب فهو الشاغل
بيمربي، حرية تهديد وراء من يرتبح أن برات اختار لقد برات. مع الحال كان وهكذا
سالمته سوى يشغله يكن لم بذلك. بيمربي يعبأ ولم نفسه. عىل جنى من هو إذن

الشخصية.
شاهد أن (بعد توجه كروس، تشارينج محطة يف القطار من بيمربي ترجل عندما
فندق إىل دلف حيث سرتاند، شارع من املتفرع باكينجهام شارع إىل املحطة) يغادر برات
به رحبت إذ بمجيئه؛ علم عىل كانوا الفندق عىل القائمني أن واضًحا كان هادئ. خاص

املفتاح. تعطيه وهي باسمه املديرة
بيمربي؟» سيد يا طويًال البلدة يف ستبقى «هل املديرة: سألته

باملناسبة، قصرية. فرتة بعد مجدًدا أعود قد ولكني الغد، صباح سأعود «ال، فأجابها:
للحظة؟» أطالعها أن يل هل الغرف. إحدى يف موسوعة لديكم كانت

إليها، الطريق تعرف لكنك معي؟ جئت هال االستقبال. غرفة يف «إنها املديرة: قالت
كذلك؟» أليس

األول، الطابق يف االستقبال غرفة كانت تأكيد. بكل الطريق يعرف بيمربي السيد كان
قبعت أرففها أحد وعىل الهادئ، القديم الشارع عىل تطلُّ الطراز قديمة مبهجة غرفة وهي

الروايات. من بمجموعة محاطًة تشامربز موسوعة مجلدات
موضوع يف يبحث أن الريف من رجل يودَّ أن العادي للمتابع امُلستغرب من ليس
إىل ومنه الدم، عن القراءة إىل الكالب موضوع يف البحث من ينتقل عندما ولكن «الكالب».
أقدم ما تتبُّع حالة يف االستغراب هذا ويزداد االستغراب، من قدًرا ذلك يُثري فقد العطور،
أفعال من املبارش الهدف أن االعتبار يف األخذ عند وخاصة بعد، فيما بيمربي السيد عليه

فيه. مرغوب غري شخص من التخلص هو تلك بيمربي السيد
محدد، هدف ولديه الفندق من بيمربي خرج الغرفة، يف ومظلته حقيبته أودع أن بعد
من عصا املتجر من وانتقى سرتاند، شارع يف مظالت متجر إىل أوًال خطواتُه وقادته
سماكة ذات كانت أنها إال بالعصا، الفٌت يشءٌ ثمة يكن لم ربما الغليظ. الهندي الخيزران
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فقال لها. اختياره عىل واعرتاضه استغرابه يُبدَي ألن بالبائع حدا ما وهو مناسبة، غري
الغليظة.» الِعِيصَّ «أحبُّ بيمربي: السيد

(وكان «… لك أقرتح طولك، يف شخص إىل بالنسبة لكن سيدي، يا «نعم البائع: رد
البنية.) ضئيل بيمربي السيد

تُثبت وال املناسب الطول إىل ها ْ قرصِّ الغليظة. الِعِيصَّ «أحبُّ مكرًرا: بيمربي قاطعه
املنزل.» إىل أعود عندما بنفيس ذلك سأفعل فوقها. املعدنية الحلقة

متوقعة غري ببدائية أوحت وإن انتواه، ما مع تماشيًا أكثر التالية بيمربي خطوة بدت
األوىل السكنُي تِف لم ولكن كبرية. نرويجية سكني لرشاء سعى فقد اختارها. التي للوسيلة
ملاذا آخر. سكاكني بائع من تماًما لألوىل مطابقة أخرى سكينًا فاشرتى بغرضه، وحدها
غاية يف أمًرا كان نفسه؟ املتجر من يشرتهما لم وملاذا تماًما؟ متطابقتني سكينني أراد

الغموض.
التالية، الساعة النصف خالل ففي بيمربي. روفوس لدى محببًا هوًسا التسوق بدا
وإصبَع ثالثيٍّا، ومربًدا المع، أسود لون ذات رسٍم ُفَرِش وعلبَة رخيصة، يٍد حقيبَة اقتنى
الطراز قديمة صيدلية إىل فتوجه بذلك، يكتِف ولم حديديَّني. بوتقة وماسَكي الصق، غراء
برمنجنات مادة من وأونصة املاص، الطبي القطن من عبوة واشرتى فرعي، شارع يف
الهالُة تلك به أحاطت وقد مًعا األغراض هذه كلَّ يحزم الصيديل كان وبينما البوتاسيوم،
أيَّ يُبدَي أن دون جمود يف يراقبه بيمربي راح للصيادلة، املميزة الغامضة السحرية

مشاعر.
صحيح؟» أظن، ما عىل مسٌك لديكم «ليس اهتمام: بال سأله ثم

وفتح الُحزمة، به سيُغلق كان الذي الشمع عود تسخني عن لوهلة الصيديل ف توقَّ
لدينا ليس سيدي، «كالَّ قائًال: ببساطة أجاب ولكنه تعويذة. سيُلقي كان لو كما فمه

املسك.» خالصة لدينا لكن للغاية. مكلف فهو صلب؛ مسٌك
كذلك؟» أليس النقي، املسك بقوة ليس «أظن بيمربي: قال

يكفي. بما قويٌّ ولكنه نفسها، بالقوة ليس ، «كالَّ مفهومة: غري بابتسامة الصيديل رد
إن أبالغ ال طويًال. وتدوم تعلم، كما للغاية نفاذة الحيواني املصدر ذات العطور هذه
بول، سانت كاتدرائية وسط يف املستخلص هذا من طعام ملعقة ملءَ رششت لو إنك قلُت

ذلك.» بعد أشهر لستة منها تفوح الرائحة لظلت
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من منه صغرية كمية أعطني بالغرض. سيفي أنه أعتقد حسنًا، ا؟! «حقٍّ بيمربي: رد
يل ليس فهو الخارج. من العبوة عىل له أثر أيِّ وجود عدم من تأكَّد عليك وباهلل فضلك،

الزباد.» قط كرائحة رائحتي تصبح أن أود وال أنا،
وقمًعا واحدة، أونصة سعة عبوة أخرج ثم سيدي.» يا «بالطبع الصيديل: وافقه
بارعة بحركات العبوة يف الزيت يعبئ أخذ ثم سدادة، ذات وزجاجة صغريًا، زجاجيٍّا

كالسحرة. يد وخفة
العبوة، خارج واحدة قطرة تسقط لم سيدي. يا «هاك، قال: عمله من انتهى عندما

ٍب.» ترسُّ أيِّ من تماًما مأمن يف ستكون املطاط، من بسدادة غلقها أحكمَت وإذا
ما أمٍر يف له مألوًفا شبًحا سيحادث كان لو كما خلفية غرفة إىل الصيديل انسحب
بدا اللحظة هذه ويف كراون)، نصف فئة من معدنية عملة يفكُّ كان الواقع يف (ولكنه
ثم غطاءها، وأزال حقيبته، من الفرش علبة أخرج إذ مفرًطا؛ املسك من بيمربي نفور
الُفَرش، علبة يف وأودعها بتؤدة، الصيدلية منضدة أعىل من باملاسكني املسك عبوة حمل
أعىل من األخريني الحزمتني أخذ ثم الحقيبة. إىل واملاسكني وأعادها بالغطاء، وغطَّاها
النصف ل حوَّ بعدما الغرفة من الساحر الصيديل خرج وعندما جيبه، يف ووضعهما املنضدة
سرتاند شارع إىل وعاد الصيدلية بيمربي غادر الباقي، وأعطاه بنسات أربعة إىل الكراون
للحظات وفكر فتوقف له. خطرت قد جديدة فكرة كأن بدا وفجأة التفكري. يف مستغرًقا

كافة. مشرتياته أغرب ليبتاع شماًال الُخَطى ع وسَّ ثم
إىل ينتمي ما كلَّ الغريبة بضائُعه شملت ديالز، سيفن يف متجر إىل بيمربي ه توجَّ
العرض نافذة يف بيمربي شاهد األنجورا. قطط حتى املائي الحلزون من الحيوانية، اململكة

املتجر. إىل دلف ثم التجارب، يف املستخدمة الغينية الخنازير من قفًصا
ميت؟» غيني خنزير لديك يكون أن «أيصدف البائع: بيمربي سأل

«لكنها خبيثة: بابتسامة أضاف ثم «… الحياة قيد عىل منها لدينا ما كلُّ ، «كالَّ أجابه:
تعلم.» كما خالدة، ليست

الغيني الخنزير بني الشبه أوجُه بباله خطر بامتعاض. الرجل إىل بيمربي نظر
بالغرض.» سيفي الحجم الصغرية الثدييات من نوع «أي قال: ثم وامُلبتز،

هذا نفق لقد نفع. أيَّ سيُجديك كان إن القفص، ذلك يف نافق فأر «ثمة البائع: قال
طازًجا.» يزال وال الصباح،

تماًما.» بالغرض سيفي إذن؛ الفأر «سآخذ بيمربي: قال
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بيمربي ومنحه الحقيبة يف ووضعه علبة يف النافق الصغري الفأر البائع حزم ذلك وعىل
الفندق. إىل أدراجه عاد ثم إكرامية،

االهتمام يف اليوم من املتبقي وقىض الخارج إىل انطلق متواضًعا، غداءً تناول أن بعد
ولم املطاعم، أحد يف العشاءَ تناول أصًال. البلدة إىل به جاءت التي التجارية باألعمال
تحت علبًة حامًال ودخلها غرفته، مفتاح أخذ حني العارشة، الساعة حتى الفندق إىل يَُعد
فعل مالبسه يخلع أن وقبل الباب غلق أحكم أن بعد ولكن النوم. إىل يخلد أن وقرر إبطه،
املعدني مقبضها اشرتاها التي العصا عن خلع أن فبعد مفهوم. وغري ا جدٍّ غريبًا شيئًا
املربد استخدم ثم أسفل، من ثقبًا فيها ليُحدَث للمربد املدبَّب الطرف استخدم املفكوك،
وبعد صغرية. حافة إال العصا من السفيل الجزء من يتبقَّ لم حتى الثقب لتوسيع كمثقاب
بعض ووضع املعدني، املقبض داخل وحرشها الطبي القطن من صغرية قطعة ر كوَّ ذلك،
ن وسخَّ العصا، عىل مكانه إىل املعدني الطرف أعاد ثم العصا، طرف عىل الالصق الغراء

بالغراء. ليلتصَقا املعدني باملقبض العصا التقاء موضع
فاستخدم النرويجيَّتني. السكينني إحدى إىل انتباهه ل حوَّ العصا أمر من فرغ عندما
الخشبي املقبض فوق من الفاتح األصفر الطالء معظم إلزالة شديد بحرص أوًال املربد

للسكني.
النافق الفأر منها وأخرج معه، جلبها التي العلبة رباَط وقطع السكني فتح ذلك بعد
ذيله من به أمسك ثم رأسه، وقطع ورقة عىل فوضعه الحيوانات، متجر من اشرتاه الذي
جانبي عىل الدم يوزع وأخذ الرقبة، من عليه ينسال بأن للدم ليسمح السكني فوق ه ودالَّ

بإصبعه. واملقبض النصل
الشارع ظالم من إليه فارتفع برفق، النافذة وفتح الورقة عىل السكني وضع ذلك بعد
بيمربي ح فطوَّ بأكمله، املوسيقي لَّم السُّ غناء يف قدراته تحسني يحاول كأنه بدا قطٍّ صوُت
وألقى يديه غسل أن وبعد النهاية ويف النافذة. أغلق ثم اتجاهه، يف ورأسه الفأر جسد

للنوم. خلد املدفأة، يف به ملفوفًة الحزمة كانت الذي بالورق
مبكر وقت يف فطوَره تناول أن فبعد غموًضا، التايل اليوم يف عليه أقدم ما يِقلَّ لم
املزينة، بقائم الجديدة عصاه ربط بعدها بابه، عليه وأغلق نومه غرفة إىل عاد اعتاد، عما
إخراج يف املعدنيَّني املاسَكني استخدم ذلك وبعد األسفل. إىل العصا مقبض كان بحيث
خلوها من ليتأكد الخارج من العبوة يتشمم وأخذ الُفَرش، علبة من الصغرية املسك عبوة
املسك خالصة من قطرات بضَع يُسقط وجعل املطاطية، السدادة سحب ثم الرائحة، من
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من بارًزا كان الذي الطبي القطن عىل بالغ بتأنٍّ — صغرية ملعقة نصف تعادل —
يمتص وهو املاص القطن يراقب وأخذ املعدني، العصا مقبض يف صنعها التي الفجوة
من قطرة فأسقط باملثل، السكني مع التعامل يف رشع باملسك تشبَّع وعندما ببطء. السائل
وأطل النافذة فتح ذلك، من فرغ وملا برسعة. فامتصه الخشبي املقبض عىل املسك خالصة
الغار إكليل شجريات بعُض بها نما ا جدٍّ صغرية باحة مبارشة منه أسفل فوجد منها.
املسك عبوة دىلَّ الليل. ظالم يف تبخر كان لو كما مكان، أي يف الفأر جسم يَر لم الذابلة.
بسدادتها وألقى الشجريات، بني أسقطها ثم بها، ممسًكا يزال ال كان التي النافذة، من

وراءها. املطاطية
صغرية كمية منه وبَثَق الفازلني، من أنبوبًا الزينة أدوات علبة من أخذ ذلك بعد
من ليتأكد بالكامل الغطاء من الداخيل والجزء الفرش علبة حافة بها ودهن أصابعه، عىل
داخل فوضعه املعدني، باملاسك السكني وأمسك أصابعه، مسح ذلك بعد غلقها. إحكام
الغاز موقد عىل املاسكني أطراف ن سخَّ ثم الفور. عىل بالغطاء العلبة وأغلق الفرش، علبة
الحقيبة، يف الفرش وعلبة املاسكني وضع ذلك وبعد رائحة، من بهما عِلق مما للتخلص
العصا حامًال وخرج الحقيبتني حمل ثم املعدني، مقبضها مالمسة متجنبًا العصا وفكَّ

منتصفها. من
األوىل الدرجة ركاب كان إذ القطار؛ يف شاغرة عربة عىل العثور يف صعوبة يجد لم
صافرُة انطلقت حتى املحطة رصيف عىل بيمربي انتظر الصباح. من الوقت هذا يف قليلني
املعدني مقبضها تارًكا املقعد عىل العصا ووضع الباب وأغلق عربته، فدخل الحارس،
محطة يف القطار توقف حتى هذا وضعها عىل العصا وظلت الجانبية، النافذة من يخرج

بيسفورد.
ممسًكا يزال ال بينما طريقه ومىضيف األمتعة، غرفة يف الخاصة حقيبته بيمربي ترك
وكان تقريبًا، ميل بنصف املحطة رشق تقع بيسفورد بلدة كانت منتصفها. من العصا
فكان أوجورمان الجنرال منزل أما الطريق، عىل الغرب جهة من ميًال عنها يبعد منزله
منزل كان جيًدا. املكان يعرف بيمربي كان واملحطة. منزله بني الطريق منتصف يف يقع
تربطه املستوية، املروج من شاسعة مساحة حافة عىل يقع ريفيٍّا منزًال األصل يف الجنرال
كانت جانبَيها. عىل العتيقة األشجار تصطفُّ ياردة ثالثمائة نحو طولها جادٌة بالطريق
ال العام للمظهر كانتَا لكنهما حديديتني، بوابتني بواسطة الطريق عن منفصلة الجادة
وبالفعل املحيطة، املروج من إليها الوصول ويمكن مسيَّجة غري الجادة كانت فقد أكثر؛
تقريبًا. منتصفها يف الجادة مع وتقاطع املروج يقطع واضح غري مشاة ممر ثمة كان
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املشاة، ممر من إليها الوصول فقرر بيمربي، هدف هي الجادة كانت املرة، هذه يف
أصبحت قليل وبعد املحيطة. املنطقة ليتفقد يتوقف سياج أو بحاجز مرَّ كلما وكان
لدخول شجرتني بني فمرَّ الضيق، املمر سوى عنها يفصله ولم منه، مرأًى عىل الجادة

حوله. من املكان ليتفقد مجدًدا توقف ثم الجادة،
كان الخافت. األشجار أوراق حفيف سوى يسمع فلم يُنصت، لوهلة مكانه وقف
أن الظن فأغلب بحريَّة، يتجول كان برات ألن ونظًرا بالجوار؛ يكن لم أحًدا أن واضًحا

املنزل. عن غائبًا كان الجنرال
اللتني الشجرتنَي إحدى كانت زائد. باهتمام املجاورة األشجار يفحص بيمربي رشع
العمالق جذُعها يمتدُّ أعالها، مقطوع باسقة بلوط شجرة واألخرى دردار شجرة بينهما مرَّ
يف يضاهي منها كلٌّ أفرع، ثالثة إىل ينقسم ثم أقدام لسبع الصغرية بالنتوءات امليلء
فيصل الجادة باتجاه كبري قوس يف الخارج إىل أكربُها وينحني متوسطة، شجرًة الحجم
ثم كاملًة دورًة حوله فدار ا، خاصٍّ اهتماًما األكرب الفرَع هذا بيمربي أوَىل منتصفها. إىل
يستطيع حتى األرض، عن املعدني مقبضها ُمبعًدا العصا عليها وأسند أرًضا حقيبته وضع
مفرتق إىل يصل يكد ولم الشجرة، أعىل لفحص نتوءات من به ما عىل معتمًدا الفرع تسلَُّق
الجادة. يف مرسعة ُخًطى صوُت تاله الحديديتني البوابتني رصير سمع حتى الثالثة األفرع
به. ملتصًقا الضخم الشجرة جذع خلف ووقف متعلقاِته ومللم مرسًعا، الشجرة عن فنزل
وراءها مختبئًا بالشجرة يلتصق وهو نفسه حدَّث هكذا رؤيتي.» ألحد يمكن ال «هنا
يظهر أن قبل طويل وقٌت يمِض لم الجذع. وراء من حذرة نظراٍت يخطف وأخذ وينتظر،
حائًال يكون حتى الجذع حول بيمربي فالتفَّ منه، الغريب اقرتاب عن أعلن متحرك ظلٌّ
إىل جنبًا الغريُب أصبح حتى أكثر الُخَطى اقرتبت يراه. ال كي القادم الغريب وبني بينه
لم املبتعد. الظل إىل رسيعًة نظراٍت بيمربي اختلس تجاوزها أن وبعد الشجرة، مع جنب
الترصف أحسن قد أنه بيمربي فأدرك يعرفه كان الرجل ولكن الربيد، ساعي سوى يكن

باختبائه.
وأخذ عنها فنزل نفسه، يف كان الذي بالغرض تِف لم البلوط شجرة أن واضًحا كان
خلف الرأس مقطوعة عتيقة بوق شجرة عىل عيناه وقعت الجادة. يف غريها عن يبحث
كلما عريض إكليل شكل يف جذعها يتسع وعظيمة غريبة شجرًة كانت الدردار؛ شجرة
كأطراف بدت متشابكة غزيرة أفرع حافتها من وبرزت حقيقي، كبوق فبدت ارتفع،

الشكل. غريب وحش
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البلوط شجرة خلف مختبئًا ظل ولكنه الفور، عىل استحسانه البوق شجرة القت
بابتهاج، يصفر وهو نشيطة بُخًطى عائًدا كان بينما الجادة الربيد ساعي اجتاز حتى

البوق. شجرة إىل عزم يف فانطلق وحيًدا. أخرى مرة إياه تارًكا
إليه الوصول فأمكنه أقدام، ست بالكاد يبلغ األرض عن الجذع قمة ارتفاع كان
األسفل إىل املعدني املقبض ًها موجِّ الشجرة إىل العصا أسند تسلَُّقه. حاول حني بسهولة
املعدنيَّني املاسَكني واستخدم غطاءها، وفتح الحقيبة من الُفَرش علبة وأخرج املرة، هذه
ظالَّ بحيث املاسكان، ومعها األعني، عن بعيًدا الشجرة قمة يف خبَّأها ثم السكني لرفع
غريَّ أنه بدا ثم الحقيبة، إىل الفرش علبة يُعيَد أن وشك عىل كان السكني. عىل قابَضني
رماها ثم أخرى مرة فغطاها النفاذة، العطر برائحة تفوح وجدها مها تشمَّ فحني رأيه.
الحقيبة، أغلق ذلك بعد الجذع. تجويف داخل تتدحرج سمعها حيث الشجرة أعىل إىل
شجرتَي بني من الجادة من وخرج أتى، حيث من متمهًال وعاد مقبضها من العصا وأمسك

والبلوط. الدردار
وخطَّ الفتة، لدرجة أبطأ فقد غريب. نمط عىل يسري عودته طريق يف ُمه تقدُّ كان
للعصا املعدني باملقبض ليضغط آلخر وقت من يتوقف وكان مشيه، أثناء بالعصا طريقه

عميق. تفكري يف مستغرًقا يحسبه أحٌد رآه إذا حتى األرض، عىل
الطريق إىل يَُعد لم لكنه نفسها بالطريقة الحقول عرب ُقُدًما يميض ظل وهكذا
الشارع إىل أوصله ضيق زقاق إىل وصل حتى األخرى الحقول من عدًدا قطع بل الرئييس،
سوى املتاخمة األكواخ عن يميِّزه لم مبارشة، للزقاق مواجًها الرشطة مركز كان الرئييس.
خط يف الطريق عرب بيبمري سار خارجه. امللصقة والالفتات املفتوح وبابه مصابيحه
الالفتات ليقرأ الرشطة مركز باب عند وتوقف بعصاه، الطريق يخطُّ يََزل لم وهو مستقيم
كان يكتب. مكتبه إىل جالًسا رجًال شاهد املفتوح الباب وعرب الباب. إىل عصاه مسنًدا
اليرسى يُده فأصبحت جلسته يف الرجل تحرك قليل بعد لكن نحوه، موجًها الرجل ظهر
إذن، إيليس جاك هو هذا موجودة. غري السبابة أن بيمربي فالحظ بيمربي، من مرأًى عىل

بورتالند. يف املدني الحرس من كان الذي
فكثريًا الفور. عىل عليه بيمربي فتعرف رأسه يدير بالرجل إذا إليه، ينظر كان وبينما
نفسه. الوقت يف ودائًما لها، املجاورة ثورب وقرية بيسفورد بني الطريق عىل التقاه ما
رشطي من يوميٍّ تقريٍر ي لتلقِّ ربما — يوميٍّا ثورب قرية زيارة اعتاد إيليس أن يبدو
والسابعة السابعة بني ويعود والرابعة، الثالثة الساعة بني رحلتَه يبدأ وكان — القرية

والرُّبع.
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التفكري يف مستغرًقا فابتعد والربع. الثالثة الساعة كانت ساعته. بيمربي د تفقَّ
ثورب. قرية نحو غربًا ببطء امليش يف وبدأ مجدًدا)، منتصفها من بالعصا (ممسًكا

وجهه عن زال وفجأة حائرة. تقطيبة وجهه واكتىس لوهلة، منشغًال باله كان
مواٍز حقل يف ومىش الشجري، السياج يف فجوة عرب قليل وبعد خطاه. وتسارعت العبوس
كل من أفرغه أن وبعد الخنزير. جلد من املصنوع الصغري نقوده كيس أخرج ثم للطريق،
املخصص الصغري الجيب يف لعصاه املعدني املقبض دس الشلنات، بعض عدا محتوياته،

النقدية. األوراق أو الذهبية للِقَطع األصل يف
يف النقود كيس ومثبتًا منتصفها من العصا حامًال متمهًال، مسريه واصل وهكذا

طرفها.
يرى أن بمقدوره كان حيث الطريق، يف حاد مزدوج منعطف إىل وصل فرتة بعد
السياُج حجب صغرية. فتحة أمام مكانه وانتظر فجلس وراءه، الطريق من كبرية مسافة

هو. رؤيته يُعيَق أن دون — أعدادهم قلة رغم — له املارة رؤيَة الشجري
آلخر وقت من القرية يزور إيليس كان هل أخطأ؟ هل يتململ. فبدأ ساعة، ربع مرت
إىل يصل لم وإن مزعًجا، الوضع فسيكون كذلك األمر كان لو ظن؟ كما يوميٍّا وليس
يحثُّ رؤيته مجال يف ما شخص ظلُّ ظهر أفكاره، يف مستغرق هو وبينما الكارثة. حدِّ

إيليس. كان لقد عليه. بيمربي وتعرَّف ثابتة، بوترية الُخَطى
يبدو. ما عىل عامًال كان املقابل؛ االتجاه من نحوه يتقدم كان آخر شخًصا ثمة ولكنَّ
أوًال. به سيمرُّ العامل أن يدرك جعلته أخرى خاطفة نظرة لكن للتحرك، بيمربي استعد
عند لوهلة إيليس اختبأ حني يف أخريًا، الفتحة وعرب العامل وصل حتى بيمربي انتظر
وأخذ الحال، يف الشجري السياج فتحة من عصاه بيمربي أخرج الطريق. عىل منعطف
ببطء يتقدم وأخذ املشاة. طريق منتصف إىل ودفعه النقود كيس عنها فأسقط يهزها
ُخَطى اقرتبت أخرى. مرًة ينتظر وجلس القادم، الضابط نحو الشجري السياج وراء من
يبتعد. وشاهده رؤيته أعاق غصنًا بيمربي وأزاح تخطَّاه، حتى الثابتة الغافل الضابط
كبري. حدٍّ إىل لألنظار الفتًا يكن فلم النقود؟ كيس إيليس سريى هل اآلن: السؤال كان

ويتفحص النقود كيس اللتقاط ينحني بيمربي ورآه فجأة، إيليس ُخَطى توقفْت
مجال عن إيليس ابتعد وعندما ارتياح، يف بيمربي د تنهَّ بنطاله. جيب يف ه دسَّ ثم محتوياته
نشيطة. بُخًطا ابتعد ثم يتمطَّى وأخذ واقًفا هبَّ الطريق، يف منعطف وراء واختفى رؤيته
نظر جديدة. فكرة له فخطرت الفجوة، من بالقرب القش أكوام ببعض بيمربي مرَّ
منها يبُد لم حتى فيها عصاه وغرز األكوام أحد من اآلخر الجانب إىل عرب ثم برسعة حوله
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املقبض لدفع الكومة من بالقرب األرض من التقطها أخرى عًصا فاستخدم املقبض، إال
من خلت التي الحقيبة سوى اآلن يتبقَّ لم تماًما. اختفى حتى القش كومة عمق إىل
املحطة إىل يذهب أن عليه التي مالبسه حقيبة يف األخرى مشرتياته كانت إذ محتوياها؛
روائح، أيَّ فيها يجد فلم الداخل، من ها وشمَّ معه تزل لم التي الحقيبة فتح إلحضارها.

ذلك. له أتيح إذا منها التخلص قرر ذلك ومع
آخرها عن مكدسة كانت بجانبه. ببطء تسري عربة ثمة كانت الفجوة من خرج عندما
الطريق نهر إىل بيمربي خَطا مفتوًحا. العربة لصندوق الخلفي اللوح وكان بأجولة،
اللوح عىل بخفة الحقيبة وضع رسيًعا، حوله نظر أن وبعد بالعربة لحق ما ورسعان

املحطة. نحو انطلق ثم املفتوح، الخلفي
وطلب منزله مدبرَة استدعى ثم مبارشًة، نومه غرفة إىل اتجه منزله، إىل وصل عندما
عنقه، ورابطة وجوربَيه قميصه حتى كاملة، مالبسه خلع ثم دسمة. وجبة تحضري منها
النفثول مادة من الكثري عليها مرشوًشا الصيفية مالبسه فيه يخزِّن صندوق يف ووضعها
إىل وأخذها البوتاسيوم، برمنجنات عبوَة حقيبته من أخرج ذلك بعد الُعثَّة. من لحمايتها
بمحلول املغطس امتأل ما ورسعان املاء. وفتح املغطس يف حبيباِتها وفرغ املجاور، الحمام
أفرغ بعدها املاء. يف بالكامل وشعره جسده غمر حتى فيه فغطس اللون، وردي ملحي
وارتدى نومه غرفة إىل وعاد ف تنشَّ ذلك وبعد لشطفه، بدنه عىل نقيٍّا ماءً ومرَّر املغطس
يحني حتى ليسرتيَح األريكة عىل واستلقى دسمة، وجبة تناول وأخريًا جديدة. مالبس

موعده. إىل لالنطالق الوقت
رؤية من مكَّنه موضٍع يف املحطة، من بالقرب منتظًرا كان والنصف السادسة يف
الركاب جموع وشاهد املحطة، إىل يدخل القطار سمع الطريق. يف الوحيد املصباح
سقط ثورب. قرية طريق إىل ويتوجه الجمع عن ينفصل شخًصا والحظ منه، يخرجون
واسعة بُخًطى طريٍق يميضيف وكان برات كان عليه؛ فتعرَّف الشخص عىل املصباح ضوء

معتاد. غري الفتًا رصيًرا يُصدر حذاءً منتعًال منتشيًا، اللقاء مكان إىل
عن عوًضا حذائه صوت عىل ومعتمًدا بينهما، آمنة بمسافة محتفًظا بيمربي تبعه
إىل متوجه أنه واضًحا كان املشاة. ممر بداية عند القائم الحاجَز برات عرب حتى رؤيته،

الظالم. غطَّاها التي املروج يف رسيًعا وأوغل الحاجز فوق من بيمربي قفز البوَّابتنَي.
شجرة إىل طريقه س تحسَّ أن الجادة ظلمات يف أوغل عندما عليه أقدم ما أول كان
تركهما. حيث موجودين يزاَال لم املعدنيَّني املاسَكني أن ليطمنئ ِتها قمَّ إىل يده ومدَّ البوق
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متمهًال ومىش استدار ثم قلبُه اطمنئ للماسكني الحديدية الحلقات أصابُعه ملست ا فلمَّ
وجاهزة مفتوحة ملعطفه، األيرس الداخيل الجيب يف املطابقة السكينة وكانت الجادة. عرب

سريه. أثناء بأصابعه مقبضها يتحسس وكان لالستخدام،
اإليقاُع سمعه إىل تناهى ثم ا، حادٍّ رصير صوَت الحديدية البوابة أصدرت قليل بعد
ظهر حتى ببطء األمام إىل بيمربي سار الجادة. عرب قادم لشخص حذاء لرصير املنتظم

بيمربي: فنادى شخص، هيئة عىل أحلك ظالٌم املحيط الظالم وسط
برات؟» يا أنت «أهذا

النقود أحرضت «هل وسأله: أكثر برات اقرتب ثم أنا.» هذا «نعم، املبتهج: الردُّ فجاءه
العجوز؟» أيها

هدوءًا زادته فقد لبيمربي؛ مستساغة برات لهجة يف بدت التي املألوفة الوقاحة كانت
تعلم.» كما محدًدا، اتفاًقا نعقد أن علينا لكن «بالطبع، قائًال: فأجابه قساوة، قلبَه وزادت
فهو قليل؛ بعد هنا إىل الجنرال سيصل للثرثرة. وقت لديَّ ليس «اسمع، برات: قال

آخر.» لوقت الحديث ولنؤجل األموال سلمني صديق. مع بنجفيلد من قادم
ووقف فجأة توقَّف ثم «… أن تفهم أن عليك ولكن بذلك، بأس «ال بيمربي: ردَّ
كتلة يف نظره حدَّق واقف، هو وبينما البوق، شجرة من اآلن اقرتبَا قد كانَا َحراك. بال

فوقهما. الداكنة الشجر أوراق
يف بقوة يُحدِّق وأخذ اآلخر هو وتوقَّف هكذا؟» تُحدِّق إالَم الخطب؟ «ما برات: سأله

الظالم.
ظهر يف قوة من أوتي ما بكل وغرزها السكني بيمربي استلَّ لحظة، ويف ذلك، بعد

اليرسى. الكتف عظمة أسفل العريض، السابق السجان
البنية قويَّ برات كان مهاجمه. مع واشتبك واستدار شنيعة، رصخًة برات أطلق
يف برات فتمكَّن سالح، بدون عليه يتغلب أن لبيمربي يكن ولم أيًضا، بارًعا ومصارًعا
يتأرجَحا وأخذَا بشدة، به أمسك بيمربي لكن بيمربي. رقبة عىل قبضته إحكام من لحظة
بعدة إثخانه من بيمربي تمكَّن ذلك وخالل مرات، عدة واستداَرا الخلف وإىل األمام إىل
بعدها صوتُه. وتحرشج وغرغر برات صيحاُت فتصاعدت العقرب، كلدغات أخرى طعنات
برات وأصدر انتهت، املعركة لكن األسفل. يف بيمربي وكان ثقلهما بكلِّ األرض عىل وقَعا
بيمربي فدفعه وهمد. جسُمه وتخدر قبضته وأفلت هوائية، بفقاعات مصحوبة أخرية أنًَّة

بقوة. ويتنفس يرتجف واقًفا وهب فوقه من
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شجرة إىل فأرسع يتوقع، كان مما أكثر ضجيٌج صدر فقد الوقت. يُِضع لم لكنه
وكانَا الحلقية، املعدنية مقابضهما يف أصابُعه فدخلت املاسَكني، نحو يده ومدَّ البوق،
عىل األرض عىل ووضعه الجثة، مكان إىل وحمله مخبأه من فرفعه السكني، عىل قابَضني

جذعها. تجويف يف املاسَكني ودفع الشجرة إىل عاد ثم منها. قليلة أقدام بُعد
الجادة. طرف من بقوة تنادي امرأة صوُت الليل صمَت قطع اللحظة هذه يف

برات؟» سيد يا أنت «أهذا السيدة: قالت
فلم الجثة. نحو أصابعه أطراف عىل ومىش برسعة، أدراجه عاد ثم بيمربي تحرَّك

األمر. كلَّفه مهما يأخذها أن عليه وكان عندها، املطابقة السكني تَزل
املقبض. حتى بالكامل مغروزة تحتها السكني وكانت ظهرها، عىل ملقاة الجثة كانت
السكني. نزع يف الصعوبة بعض واجه ذلك ورغم الجثة، لرفع يديه كلتا الستخدام فاضطر

السؤال. مكرًرا السيدة صوت اقرتب ذلك غضون ويف
مكانها، الجثة وسقطت معطفه. جيب يف وضعها ثم السكني سحب من تمكَّن وأخريًا

يلهث. وهو ووقف
فاستدار بيمربي، الصوت اقرتاُب وأربك هنا؟» أنت هل برات! «سيد الصوت: نادى
وسِمع عاليًا، رصيًرا مصدرتنَي البوابتان ُفتحت ثم األشجار. بني يتألأل ضوءًا وشاهد

الحىص. عىل تدبُّ حصان سنابك صوَت
حصان. لوجود حسابًا يحسب فلم تماًما. املفاجأُة داهمته وقد متحريًا، لحظًة وقف
فسينتهي به أُمسك إذا ممكنًا. ثورب قرية إىل وصوًال املروج عرب املزمع هروبُه يَُعد لم
عن ناهيك وزلقتنَي، مبتلتنَي يداه وكانت مالبسه، لطَّخ قد الدم أن يعلم كان إذ أمُره؛

جيبه. يف القابع السكني
الجادة نحو من فخرج البلوط، شجرة تذكَّر فقد للحظة. إال يَُدم لم االرتباك لكن
يديه مالمسة من الحدَّ محاوًال قمتها، إىل وصل حتى رسيًعا فتسلَّقها باتجاهها، وركض
فتمدد أقدام، ثالث نحو أفقيٍّا املمتد األكرب الفرع ُقطر كان استطاعته. قدر لها الداميتني

األسفل. من ألحد ممكنة رؤيته تكن لم وبذلك جيًدا، بمعطفه ممسًكا عليه،
كامل مرأًى عىل بعيد من رآه الذي الضوء أصبح حتى الفرع عىل يستقر يكد لم
جاء تقريبًا نفسها اللحظة ويف ثابتًا. مصباًحا بيدها تحمل قادمة امرأة عن كاشًفا منه،
دراجة. عىل آخُر يصاحبه حصان عىل رجل عن كشف أقوى ضوء شعاُع اآلخر االتجاه من
مشكلة هناك «هل فنادى: املرأة الحصان راكُب ورأى رسيعة، بُخًطى الرجالن اقرتب
املسجاة. الجثة عىل الدراجة مصباح ضوءُ سقط اللحظة هذه يف ولكن بارتون؟» سيدة يا
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الفارس ترجل ثم عاٍل، بصوت السيدة ورصخت متزامنتنَي، ذعٍر رصختَي الرجالن فأطلق
الجثة. إىل وهرع حصانه عن

الدراجة راكب اقرتب وعندما برات!» إنه للهول، «يا صاح: ثم الجثة، عىل الرجل مال
جريمة أنها «يبدو الفارس: فأضاف الدماء، من كبرية ِبركة عىل مصباحها ضوء سقط

هانفورد.» يا قتل
ياردات. لعدة حولها األرض به فأضاء الجثة، حول مصباحه ضوء هانفورد أجال
نحو متجًها كان هذه؟» سكني أوجورمان؟ يا خلفك الذي هذا «ما فجأة: قال ثم

بيده. أوجورمان أمسك حني برسعة السكني
الوغد هذا أثر وستقتفي رائحته، تتبع الصيد كالب سنجعل تلمسه! «ال قائًال: فصاح
تقريبًا.» أيدينا يف وقع قد املجرم هذا إن هانفورد يا لك أُقسم هويته. كانت مهما برسعة
وقال: صديقه إىل رسيًعا التفت ثم النشوة، يُشبه بما السكني إىل ينظر للحظات ووقف
ثالثة بُعد عىل إنه يمكنك. ما بأرسع الرشطة مركز إىل أنت انطلق هانفورد، يا «اسمع
أحرضه أو رشطيٍّا أرسل دقائق. خمس غضون يف هناك إىل ستصل هنا؛ من امليل أرباع
كالب فسنجعل باملجرم، أمسكت قد أكن لم وإذا يأتي. ريثما املروج سأفتش وأنا معك

الوغد.» هذا مكان نحدد حتى السكني هذه رائحة تتبع الصيد
أن دون الظالم وسط وقادها عليها قفز ثم دراجته ودفع «حسنًا.» هانفورد: أجابه

أخرى. كلمة يزيد
أحد، يلمَسها أالَّ عىل احريص السكني. هذه راقبي بارتون، «سيدة أوجورمان: قال

املروج.» لتفتيش أنا أذهب بينما
سيدي؟» يا برات السيد مات «هل مرتجفة: قالت

حذاِر ولكن عليه، نظرًة تُلقَي أن يستحسن ذلك. يف أفكر لم إلهي! «يا الجنرال: رد
الكالب.» عىل الرائحة التبست وإال السكني، أحٌد يلمس أن

بيمربي كان وحينما ثورب، قرية اتجاه يف املروج يف وانطلق حصانَه الجنراُل امتطى
محاولته لعدم بالسعادة شعر فشيئًا، شيئًا يتالىش وهو الحصان سنابك لصوت يُنصت
محالة. ال أيديهم يف لوقع فعل ولو الجنرال، اتجاه نفس يف الهرب ينوي كان ألنه الهرب؛
ثم الرعب، مألها بنظرة خلفها بارتون السيدة نظرت حتى ينرصف الجنرال يكد لم
إثر بشدة وارتعدت وقفت وفجأة وجهها. عىل مصباحها ضوء وسلطت الجثة من اقرتبت

روعها. من أ هدَّ مألوًفا صوتًا ولكن الجادة. عرب قادمة ُخًطى صوَت سماعها
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إحدى صوت فتبيَّنت بارتون؟» سيدة يا خطب من «هل قائًال: الصوت جاءها
الضوء. دائرة دخَال ما ورسعان آخر، شابٌّ يصاحبها عنها، تبحث جاءت الخادمات

هذا؟» من إلهي! «يا الشاب: صاح
ُقتل.» لقد برات. السيد «إنه بارتون: السيدة أجابت

ذعر يف الجثة إىل ونظَرا أصابعهما، أطراف عىل االثنان اقرتب ثم الفتاة، رصخت
مهول.

السكني. هذه تلمس «ال بارتون: السيدة فقالت السكني، التقاط وشك عىل الشاب كان
رائحتَها.» تقتفي الكالب الجنرال سيجعل

سنابك صوت جاء حتى سؤاله من يفرغ يكد ولم هنا؟» الجنرال «هل الرجل: سأل
سؤاله. عن ليجيب فشيئًا شيئًا يتعاىل املرج من الحصان

«هل سأل: ثم الجثة، حول مجتمعني الخدم رأى عندما حصانَه أوجورمان أوقف
بارتون؟» سيدة يا مات

سيدي.» يا «لألسف ردُّها: فجاءه
أن منك أريد فأنا باييل. يا أنت ليس ولكن الطبيب، أحٌد فليحرض «إذن الجنرال: رد

أناديَك.» حتى الجادة مقدمة عند بها تنتظر وأن الكالب تجهز
السيدتني تارًكا األمر، لتنفيذ باييل وهرع بيسفورد، مروج إىل أخرى مرًة انطلق

وتتهامسان. الجثة يف تُحدِّقان
حتى وال الحركة، عىل يجرؤ يكن فلم مريحة. وغري متقلصة بيمربي وضعية كانت
وبمزيج عنه، ياردات عرش نحو بُعد عىل األسفل يف الواقفتان السيدتان كانت إذ التنفس؛
األضواء من مجموعًة املرتفع موقعه من يشاهد راح نفسه يف والتخوف االرتياح مشاعر من
وبعد األشجار، وراء املصابيح اختفت قليل وبعد بيسفورد. من الطريق عىل برسعة تقرتب
جذوع عىل سقطت التي األضواء وأعلنت الطريق عىل العجالت صوُت عال وجيزة، فرتة
السيد التوايل عىل يقودها دراجات، ثالث هناك كانت ُجُدد. وافدين وصول عن األشجار
هو الجنرال عاد أكثر، اقرتبوا وعندما رقيب، برتبة وضابط رشطة، ومفتش هانفورد،

الضجيج. من الكثريَ محدثًا الجادة إىل اآلخر
معك؟» إيليس «هل حصانه: يوقف وهو الجنرال سأل

قليًال تأخر لقد غادرنا. عندما ثورب من عاد قد يكن لم سيدي. يا «كال : الردُّ فجاءه
الليلة.»

طبيب؟» طلب يف أرسلتم «هل سأل:
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الدكتور طلب يف أرسلت سيدي، يا «نعم البلوط: شجرة إىل دراجته مسنًدا املفتش رد
جذع عىل جاثم وهو املصباح رائحة يشتم أن بيمربي استطاع األثناء هذه ويف هيلز.»

برات؟» مات «هل املفتش: سأل الشجرة.
سكني هذه ذلك. يف الطبيب يبتَّ أن األفضل لكن كذلك، «يبدو أوجورمان: أجاب

اآلن.» الصيد كالب إلحضار سأذهب أحد. يمسْسه لم القاتل،
يف يديه وفرك هنا.» عن ابتعد يكون أن يمكن ال فالقاتل فعلت. «حسنًا املفتش: قال

الجادة. عرب بعيًدا بالحصان أوجورمان خبَّ عندما رًضا
ُخًطى صوُت تبعه صيد، لكلب عميق نباح صوُت الظالم من جاء دقيقة من أقل يف
الحركة، رشيقة عجفاء مرعبة أشباح ثالثُة الضوء دائرة يف ظهر ثم الحىص. عىل مرسعة

تثاقل. يف يهروالن ورجالن
مًعا.» عليها أسيطر أن يمكنني ال واحًدا، خذ املفتش، حرضة يا «هاك الجنرال: صاح
عىل امللقاة السكني إىل كلبه الجنرال واقتاد الكالب، أحد بزمام وأمسك املفتش هرع
بفضول الرشس الكلب وراقب الغصن، فوق من حذر يف املوقف بيمربي تابع فيما األرض،
السكني عىل يميل وهو املتجهم ووجهه املجعدة وجبهته املرتفع، رأسه فالحظ مجرد،

ها. ليشمَّ األرض عىل امللقاة
وإيابًا ذهابًا يميش وأخذ ابتعد ثم حراك، بال السكني يتشمم للحظات الكلب ف توقَّ
ثم مجدًدا أنفه وخفض عاٍل، بصوت ونبح رأسه رفع وفجأة األرض. إىل موجه وأنفه

برسعة. الجنرال وراءه ساحبًا والدردار، البلوط شجرتَي بني من انطلق
الجنرال. أثر يف املفتش الكلب قاد ما ورسعان السكني، إىل كلبه املفتش اقتاد ذلك بعد
«هذه السكني: نحو الثالث الكلب يقتاد وهو املغتبط الرقيب مخاطبًا باييل قال
بعنف الحبل الكلب شد حتى كلمته يُنهي يكد لم ولكنه سرتى.» أبًدا. تُخطئ ال الكالب

هانفورد. السيد وتبعه اآلخرون، سلكه الذي االتجاه يف وانطلق
ركض ثم جيبه، يف ووضعها بمنديله ها ولفَّ حلقتها، من برفق السكني الرقيب التقط

الكالب. وراء مرسًعا
رغم رائع نحٍو عىل للنجاح طريقها يف خطته كانت لقد بخبث. بيمربي ابتسم
لتمكن املكان، املرتبكات النسوة تلك تغادر لو فقط واجهها. التي املتوقعة غري الصعوبات
أكثر عنه يبتعد الكالب لنباح أنصت خاٍل. والطريق بسهولة والهرب مكانه من النزول من

موت؟ أو حياة مسألة أنها يعلم ألم له! بئًسا الطبيب. تلكَُّؤ ولعن فأكثر،
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ثم الجادة عرب قادم جديد ضوءٌ وظهر دراجة، جرس صوُت سمعه إىل تناهى وفجأة
ووقف الحجم صغري مسن رجٌل عنها ونزل الجريمة، مرسح عند برسعة دراجة توقفت
بساعده، وأمسك القتيل عىل مال دراجته، بارتون السيدة أعطى أن وبعد الجثة. بجوار
سيدة يا حدث ما «صادٌم وقال: وقف ثم ثقاب، عود عينه من وقرَّب جفنه، رفع ثم
أمسَكا املنزل. إىل حمله يف تساعداني أن األفضل من املسكني. الرجل مات لقد بارتون.

كتفيه.» من سأحمله وأنا بقدميه أنتما
خطواِتهم صوَت وسمع الجادة. يف بها ويرتنحون الجثة يحملون وهم بيمربي راقبهم
فسمع السمع، يرهف مكانه وظل املنزل. باب إغالق صوت ثم رويًدا رويًدا يختفي املتثاقلة
أخرى. أصوات أيَّ يسمع ولم املروج. يف بعيدة مسافة من متقطًعا يأتي الكالب نباح
خالية. الساحة أصبحت الراهن الوقت يف ولكن دراجته، ألخذ قليل بعد الطبيب سيأتي
لزجتنَي تزاَال لم اللتان يداه التصقت مفاصله. تيبست وقد موضعه من بيبمربي نهض
وأنصت الشجرة، عن نزل ما رسعان ولكن الشجرة. بفرع إمساكه بموضع ومبتلتني
صغرية التفافة والتفَّ ضجيج، دون الجادة عربَ ثم للحظة، مجدًدا حوله من لألصوات

ثورب. مروج عرب وتسلَّل املصباح، لتجنُِّب
مسربًا مرسًعا، طريقه يف فمىض املروج، يف صوتًا يسمع ولم حالًكا، الليل ظالم كان
شيئًا يسمع لم ولكنه السمع، لريهف آلخر وقت من ويتوقف بنظره، املحيط الظالم أغوار
منزله من اقرتب وملا قبل. ذي من أضعف اآلن صار الذي البعيدة الكالب نباح سوى
مظهره أن يعلم كان فقد إليها؛ فتوجه خشبي، جرس يعلوها قريبة عميقة قناة تذكَّر
ومعصميه، يديه ليغسل وانحنى القناة، إىل وصل البرص. ملح يف يُدينه أن شأنه من اآلن
يده فمدَّ القناة. حافة عند الضحلة املياه يف وتسقط سرتته جيب من تنسلُّ بالسكني فإذا
وبعد إليها. الوصول استطاع نقطة أبعد يف الطني يف غرسها وجدها أن وبعد ليلتقطها،

منزله. إىل متوجًها الجرس وعربَ املائية، األعشاب ببعض يديه فرك ذلك
الباب ففتح املطبخ، يف املنزل مدبرة بأن نفَسه مطمئنًا الخلف من منزله إىل اقرتب
ليسهل املغطس يف جيًدا فاغتسل نومه. غرفة إىل رسيًعا وصعد بمفتاحه شديد بهدوء
التي املالبس ووضع مالبسه، بدَّل ثم فيها، اغتسل التي العكرة املياه من التخلص عليه

كبرية. سفر حقيبة يف خلعها
اتخذ وحينما العشاء. موعد حلول عن معلنًا الجرس ُقرع حتى ذلك من يفرغ يكد لم
قائًال: منزله مدبرة خاطب واالبتهاج، واالنتعاش الهندام عليه وبدا الطاولة، إىل موقعه

الغد.» يف هناك إىل للعودة سأضطر لندن. يف أعمايل استكمال من أتمكن «لم
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نفسه؟» اليوم يف املنزل إىل ستعود «هل املنزل: مدبرة سألته
الظروف.» عىل ذلك سيتوقف ال. وربما «ربما، أجابها:

يكن فلم املنزل. مدبرة تسأله ولم الظروف، هذه تكون أن عساها ماذا يذكر لم
ال واملتحفظون التحفظ، شديد رجًال وكان لآلخرين، أرساره إفشاء يهوى بيبمري السيد

بالكثري. يُفصحون
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املقابل واملكر املكر

جريفيز كريستوفر الدكتور يرويها

تستعُر حني كلها، اليوم أوقات أجمَل اإلفطار تناول تيل التي الساعة النصف كانت ربما
بشكل كذلك وتكون دخاِنه. ُسُحَب الصباح غليون ويُطلق مصطالها، يف التدفئة نريان
الصباح هواء يغزوها شوارع إىل البلدة، تغطي التي الداكنة، السماء تشري حني خاص
تلكَُّؤ معلنًة استهجان، صافراِت النهر صفحة عىل العالقة املراكب تُطلق فيما البارد،

الزوال. يف لتوِّه املتاليش الليل خلَّفه الذي الضباب
فمددُت بهجة، مشعة تحرتق املدفأة نريان وكانت ناًرضا، الخريفي الصباح هذا كان
يف التفكري دون كالقطط، متعة يف أتأمل وأخذُت أُدفئهما اللهب نحو يهما خفَّ يف قدميَّ
انتباهي، وجذبت تأميل ثورندايك أصدرها ممتعضة زفرٌة قطعْت قليل وبعد بعينه. يشء
مكتب، بمقص الصباح جريدة من البارزة األخبار يقصُّ كان متكاسًال. إليه فالتفتُّ
سنسمع قريبًا مجدًدا! الصيد «كالب وقال: صغرية قصاصة إصبعيه وبني لوهلة وتوقف

بالنار.» املحاكمة طقوس بعودة
يف للغاية ومريحة دافئة محاكمة من لها «ويا نشوة: يف ساقيَّ أُدلُِّك وأنا له قلُت

القضية؟» ما كهذا! صباح
كالمنا. قطع النحاسية بمطرقته الباب عىل شديًدا طرًقا ولكنَّ اإلجابة وشك عىل كان
فأدخله، الرسمي، الزيَّ مرتديًا رشطة مفتَش الطارق فوجد الباب إىل ثورندايك ذهب
وبني الجسدية والراحة الدعة بني للجمع وتأهبت النار، إىل ظهري ًها موجِّ أنا، ووقفُت

العمل.
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وتابع باملوافقة، ثورندايك فأومأ كذلك؟» أليس ثورندايك، «دكتور الرشطي: قال
لعلك بيسفورد. رشطة من فوكس املفتش سيدي، يا فوكس «اسمي قائًال: الرشطي

الصباح؟» جريدة طالعَت
وسأل املدفأة، من بالقرب كرسيٍّا ووضع الخرب، تحمل التي القصاصة ثورندايك رفع

اإلفطار. وجبة تناول قد كان إن املفتش
عىل البلدة إىل جئت لقد بالفعل. أفطرُت لقد سيدي، يا «أشكرك فوكس: املفتش رد
بد ال الفنادق. أحد يف وبتُّ مبكر، وقت يف هنا ألكون املاضية الليلة املتأخر القطار متن
بالطبع، محرج أمر رجالنا. أحد عىل القبض إىل اضطررنا أننا الجريدة من عرفَت أنك

سيدي.» يا تعلم كما
ا.» جدٍّ «محرج الرأي: ثورندايك وافقه

ولكننا أيًضا. العامة إىل وييسء الرشطة سمعة إىل ييسء إنه «أجل، املفتش: تابع
أجلنا من املمكنة، الفرص كلَّ املتهم منح نودُّ ذلك ومع منه. مفرٍّا نجد لم لذلك. اضطررنا
أنك بباله وخطر الواقعة، يف رأيك يسمع أن الرشطة رئيس يود لذا أيًضا؛ هو أجله ومن

املتهم.» عن الدفاع مهمة تويلِّ يف راغبًا تكون ربما
يف وجلس مالحظات دفرت الدرج من وأخذ التفاصيل.» عىل «أطلْعنا ثورندايك: ردَّ

تعرف.» ما بكل وأخربنا البداية، من «ابدأ أضاف: ثم ذراعني، ذي كريس
متقاعًدا، انًا سجَّ كان برات. اسمه بالقتيل: سأبدأ «حسنًا، قال: ثم املفتش تنحنح
متقاعد؛ سجن مدير فهو أوجورمان الجنرال أما بمنزله، خادًما أوجورمان الجنرال وعيَّنه
عىل أمس مساء لندن من برات جاء يربيه. الذي الصيد كالب قطيع وعن عنه سمعت ربما
املحطة، حارس ِقبَل من شوهد وقد والنصف. السادسة يف بيسفورد إىل يصل قطار متن
دقيقة. وثالثني وسبع السادسة يف املحطة يغادر ال الحمَّ وشاهده ال. والحمَّ والكمرسي،
خمس إال السابعة يف تقريبًا. ميل نصف نحو املحطة عن أوجورمان الجنرال منزل يبعد
جثة عىل الجنرال منزل مدبرة بارتون والسيدة هانفورد يُدعى ورجل الجنرال عثر دقائق
إذ طعنه؛ أحدهم أن يبدو الجنرال. منزل إىل تؤدي التي الجادة أرض عىل ملقاة برات
عىل — بالتحديد نرويجية سكني — سكني عىل وُعثر حوله، الدم من الكثري هناك كان
الجادة؛ يف يستغيث شخًصا سمعت أنها بارتون السيدة تعتقد الجثة. من بالقرب األرض
وهناك مصباًحا. تحمل إليه خرجت الوقت، ذلك يف متوقًعا كان برات حضور ألن ونظًرا
ويف نفسها. اللحظة يف الجثة رأوا الثالثة أن ويبدو هانفورد، والسيد بالجنرال التقت
يف فأرسلنا حدث؛ بما وأبلغنا الرشطة مركز يف دراجته عىل هانفورد السيد جاءنا الحال
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رشطة. رقيَب معي مصطحبًا الجريمة مرسح إىل هانفورد السيد مع وعدُت طبيب، طلب
املحيطة املروج جال قد كان الذي الجنرال، وقام دقيقة، عرشة واثنتي السابعة يف وصلنا
إىل واقتادها كالبه بجلب أحًدا، يرى أن دون بالجادة املحيطة االتجاهات كل يف بحصانه
أمسك أنا وكنت الفور، عىل فيها رائحة عىل وتعرفت السكني كالب ثالثة شمَّ السكني.
الحواجز وتجاوزت تردد، أو توقف بدون املروج الكالب بنا وقطعت الكالب، أحد بزمام
يف اآلخر تلو واحًدا الطريق الكالب عربت ثم البلدة، إىل ومنه زقاق عرب وسارت واألسيجة،
وتوجهت مفتوًحا، كان الذي الباب نحو وركضت الرشطة مركز إىل متوجهًة واحد صفٍّ
ضجيًجا وأحدثت يكتب. إيليس يدعى رشطي إليه يجلس كان حيث املكتب إىل مبارشة
أما استطاعتنا؟ بقدر كبحها وحاولنا جهدها، بكل إيليس إىل الوصول محاولة مثيله، ندر

كالشبح.» وصار حينها لونه امتقع فقد إيليس،
آخر؟» أحد الغرفة يف كان «هل ثورندايك: سأل

أيَّ تُعْرهم فلم إليهم، الكالب اقتدنا وقد ورسول. رشطة رجَال «نعم، املفتش: ردَّ
إيليس.» تقصد كانت لقد اهتمام.

فعلتم؟» «وماذا ثورندايك: قال
ذلك غري نفعل أن عسانا ماذا بالطبع. إيليس عىل القبض «ألقينا املفتش: أجابه

هناك؟» كان الجنرال أن خاصة
باملوضوع؟» الجنرال عالقة «وما ثورندايك: سأل

الحقت التي هي وكالبه لدارتمور، سابق وحاكم قضائي، ضابط «إنه املفتش: رد
حال.» أي عىل إيليس عىل القبض علينا كان ولكن به. أمسكت حتى الرجل

املتهم؟» ضد دليل أيُّ يوجد «هل ثورندايك: سأل
رفيقني كانَا لقد واضح. نحٍو عىل عدائية بربات عالقته كانت «نعم. املفتش: أجابه
وأُحيل هناك، انًا سجَّ برات كان عندما بورتالند يف املدني الحرس يف إيليس كان إذ قديمني؛
مؤخًرا بينهما تولدت ضغينة ثمة لكن اليرسى، يده سبابة برت بسبب للتقاعد إيليس
كان متزوج، رجل وهو إيليس، أن يبدو الجنرال. منزل يف خادمة تعمل امرأة بسبب
املنزل. من االقرتاب من إيليس وحذر برات، اعتقد هكذا أو الحد، عن زائًدا اهتماًما يوليها

حديث.» يجمعهما لم الحني ذلك ومنذ
إيليس؟» طباع عن «وماذا ثورندايك: سأل
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يمكن ال إنه بل الطباع؛ وحسَن ورزينًا هادئًا مهذبًا؛ رجًال بَدا «طاملا املفتش: أجابه
محاربًا املسكني برات كان فقد برات؛ من حتى أكثر نحبُّه، جميًعا كنا لقد ذبابة. يؤذَي أن

اليشء.» بعض وماكًرا داهية كان أنه سيدي يا أعني التعبري؛ جاز إن قديًما
كذلك؟» أليس جيًدا، إيليس فتشتم «أظنكم ثورندايك: سأل

قال لكنه نقود. كيَيس سوى للريبة مثريًا شيئًا معه نجد ولم «نعم، املفتش: أجاب
طريق عىل املشاة ممر يف — الخنزير جلد من صغري كيس وهو — أحدهما عىل عثر إنه
حال.» أي عىل لربات ملًكا النقود كيس يكن لم لتكذيبه. سببًا نجد ولم أمس، عرص ثورب
أو دماء بَُقُع مالبسه عىل كانت «هل سأل: ثم دفرته، يف مالحظة ثورندايك ن دوَّ

عالمات؟»
حال.» بأي طبيعي غري يشء أيَّ أو بَُقع أيَّ مالبسه عىل نجد لم . «كالَّ املفتش: ردَّ

كدمات؟» أو خدوش أو جروح أيَّ به وجدتم «هل ثورندايك: سأل
ذلك.» من يشء أيَّ نجد «لم املفتش: ردَّ

إيليس؟» عىل القبض ألقيتم «ومتى ثورندايك: سأل
تماًما.» والنصف السابعة «يف املفتش: رد

الجريمة؟» مرسح من قريبًا كان هل تحركاته؟ من تأكدتم «هل ثورندايك: سأل
وقد عودته. طريق يف الجادة بوابتَي عرب أنه بد وال ثورب، يف كان «نعم، املفتش: ردَّ

سابقة.» مرات يف اعتاد عما كثريًا يتأخر لم أنه ولو العودة، يف عادته عن تأخر
جثته؟» ُفحصت هل القتيل؛ إىل نتحول «واآلن ثورندايك: سأل

سبع هناك كان أغادر. أن قبل هيلز الدكتور تقرير عىل حصلُت لقد «نعم، أجابه:
من الكثريُ األرض عىل وكان الظهر. من األيرس الجانب يف كلُّها األقل، عىل نافذة طعنات

اثنتني.» أو دقيقة خالل مات حتى ينزف ظل برات أن هيلز الدكتور ويرى الدماء،
عليها؟» ُعثر التي السكني مع الطعنات تتطابق «وهل ثورندايك: سأل

سكني بنوع يجزم لم وإن باإليجاب، فأجابني ذلك، عن الطبيب «سألت أجابه:
مرضًجا السكني كانت فقد حال. أي عىل أهمية ذات ليست املسألة هذه ولكن محدد.

الجثة.» من بالقرب وُوجدت بالدماء،
باملناسبة؟» بالسكني فعلتم «وماذا ثورندايك: سأل

أخذتُها وقد جيبه. يف ووضعه بمنديله ه ولفَّ برفقتي كان الذي الرقيب «أخذه أجابه:
حفظ.» صندوق يف ووضعتها بالضبط، حالها عىل منه
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السكني؟» صاحب هو إيليس أن عرفتم «وهل ثورندايك: سأل
نفعل.» لم سيدي، ، «كالَّ : ردَّ

عراك؟» عىل أدلة أو أقدام، آثار وجدتم «هل ثورندايك: سأل
أن بعد ولكن سيدي، يا الجريمة مرسح أفحص «لم وقال: بخجل املفتش ابتسم
والسيد والرقيب والبستاني أيًضا وأنا نفسه والجنرال الصيد وكالب الجنرال حصان َوِطئه

سيدي.» يا أقصد ما فهمت أنك بد ال وإيابًا. ذهابًا مرتني هانفورد
مهمة أتوىلَّ أن يسعدني املفتش، سيدي حسنًا بالطبع. «بالطبع، ثورندايك: قال

جوانبها.» بعض يف حاسمة غريُ إيليس ضد األدلة أن يل يبدو الدفاع؛
سيدي.» ذلك يل يبُد لم «بالتأكيد وقال: رصيحة دهشًة املفتش أبدى

معك آتَي أن األمثل الحل أن وأعتقد نظري، وجهة هذه حسنًا، ا؟ «حقٍّ ثورندايك: قال
الجريمة.» مكان يف األمر يف أحقق وأن

جداول عىل نظرة إللقاء املخترب إىل ذهبنا ثم جريدة وأعطيناه مبتهًجا، املفتش وافق
للمهمة. واالستعداد القطارات مواعيد

صحيح؟» جريفيز، يا معي ستأتي «أظنك ثورندايك: يل قال
جدوى.» أيُّ لوجودي كان «إذا أجبتُه:

عقَلينا أن يبدو ما وعىل واحد، عقل من أفضل عقالن «بالطبع، ثورندايك: فقال
كامريا ولنأخذ بالطبع، األبحاث حقيبة سنأخذ املنطقيني. الوحيدين العقَلني سيكونان

دقيقة.» عرشين بعد سينطلق كروس تشارينج من قطاًرا هناك أن أرى كذلك. معنا
مالحظاِته يتفحص ركنه يف ثورندايك جلس الرحلة من األوىل الساعة النصف خالل
حريًصا وكنُت للقضية، س تحمَّ أنه أدركُت حينًا. متأملتني بعينني النافذة من ويحدق حينًا
ثم غليونه، حشو يف وبدأ مالحظاِته ترك ما رسعان ولكنه أفكاره. حبَل أقطَع أال عىل

للوصول. صربًا يطيق يكن لم الذي املفتش له أشعله
مخرًجا؟» إليليس ترى هل سيدي، «إذن املفتش: وقال

األدلة إن قلُت إن أبالغ ال بل إليه، يستند ما الدفاع لدى أن «أعتقد ثورندايك: ردَّ
ضعيفة.» ضده

السكني؟» عن ماذا سيدي؟ يا السكني، «ولكن وقال: املفتش لهث
بالدم، مغطَّاة كانت لقد تعلم. ال أنت هو؟ َمن سكني عنه؟ «ماذا ثورندايك: ردَّ
هو عليها الذي فالدم إذن القاتل. سكني أنها جدًال لنفرتض كذلك. تعلم ال َمن؟ دم ولكن
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اشتمت أن بعد جثته إىل قادتكم الكالب لكانت برات، دم الدم كان لو ولكن برات. دم
الدم أن عىل يدل مما الجثة، وتجاهلت تفعل، لم ولكنها قوية. رائحة له الدم ألن السكني؛

برات.» دم ليس السكني عىل املوجود
لم سيدي. يا تماًما، محقٌّ «أنت وقال: برفق، رأسه مؤخر وحك قبعته املفتش خلع

منا.» أيٌّ فيه يفكر لم بل قط. هذا يف أفكر
السكني أن سيبدو حينها برات. سكني السكني أن «ولنفرتض كالمه: ثورندايك واصل
كسالح تُستخدم ال واهية، أداة نرويجية، سكني كانت ولكنها النفس. عن دفاًعا استُخدم قد
أسأل، اآلن دْعني حرَّتني. يَدين استخدام ويتطلب الوقت، بعَض فتُحها ويستغرق مطلًقا،
سبع هناك كانت الهجوم. بدء بعد كذلك تكونَا لم بالطبع حرَّتنَي؟ برات يَدا كانت هل
بتالبيب يمسك كان برات أن عىل يدل مما الظهر؛ من األيرس الجانب عىل كلُّها طعنات،
اليد يستخدم القاتل أن عىل يدل كذلك تطوقانه. كانتَا القاتل ذراَعي وأن بيديه، القاتل
الحالة هذه يف برات؛ سكني كانت السكني أن ذلك رغم لنفرتض ولكن باملناسبة. اليمنى،
لم إيليس ولكن ُجرح. قد القاتل أن بد ال إذن القاتل. دم هو عليها الذي الدم يكون

اإلطالق.» عىل هنا جدوى لها ليس السكني إن القاتل. ليس أنه يعني مما يُجرح،
ال سيدي، يا ولكن األمر. يف احرتُت «لقد وقال: برفق ر صفَّ ثم وجنتيه املفتش نفخ
أجُد وال إيليس، سكني هي السكني بأن بوضوح تُخربنا إنها الكالب. مسألة تجاوُز يمكننا

اإلطالق.» عىل لذلك إجابة
تُخربكم لم فالكالب األصل. من سؤال وجود لعدم إجابة توجد «ال ثورندايك: ردَّ
تمثِّل ال وبالتأكيد تماًما، خاطئة كانت ربما استنتاجاٍت سلوكها من استنتجتم لقد بيشء.

دليًال.»
الصيد.» كالب عىل كثريًا تعول ال أنك «يبدو املفتش: قال

أن يمكنك فال الجرائم. لكشف كوسيلٍة الفائدة عديمة أراها «إنني ثورندايك: ردَّ
كان وإذا مفهومة. إفادة منه تأخذ أن يمكنك وال الشهود. منصة عىل الصيد كلب تضع
استخدام نظام أن األمر حقيقة اآلخرين. إىل لتوصيلها له وسيلة فال معلومة، أيُّ لديه
هذه كانت األمريكية املزارع يف مغالطة. عىل قائٌم بأكمله باملجرمني اإليقاع يف الصيد كالب
وكل معروف، شخٌص العبد ولكن اآلبقني. بالعبيد اإلمساك يف بفاعلية تُستخدم الحيوانات
ال فاملحقق مختلف. فاألمر الجرائم كشف يف أما مكانه. عىل التعرف هو مطلوبًا كان ما
األمر مجهول، شخص هوية ملعرفة يسعى ولكنه معروف، شخص مكان ملعرفة يسعى
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فعلت إن ولكنها الشخص، هوية الصيد كالب تكتشف قد الصيد. كالُب فيه تفيد ال الذي
تحديُد يمكنها فال مجهوًال، املجرم كان إذا أما هذا. باكتشافها غريها إخبار من تتمكن فلن

إليها.» الرشطة حاجة انتفت معلوًما، كان وإذا هويته؛
استخدمنا لقد الحالية، لقضيتنا «بالعودة حديثه: واصل ثم لوهلة ثورندايك توقف
الوسطاء يقول كما معها، للتواصل وسيلٌة لنا وليس — الصيد كالب هي — محددة وسيلة
خاصة، قدرات ذات حاسة يمتلك الصيد كلب إن «وسيط». لدينا ليس أي الروحانيون؛
جاز إذا بأنفه، يفكر الكلب إن البرش. عند متواضعًة قوتها تُعدُّ التي الشم، حاسة وهي
بالدرجة الشم حاسة لديها تتطور لم التي للكائنات للرتجمة قابلة غري وأفكاره التعبري،
يكتشف وقد الخصائص، بعض رائحتها يف واكتشف سكينًا، للكلب قدمنا لقد نفسها.
هذه يف إيليس هو الذي ما، شخص يف أو أرض قطعة يف مشابهة أو مماثلة خصائص
إذن؟ لنا يتبقى ماذا طبيعتها. من التأكد أو اكتشافاته من التحقق يمكننا ال لكن الحالة.
بالرائحة. يتعلق فيما وإيليس السكني بني ما صلًة ثمة أن يبدو إنه قوله يمكننا ما كلُّ
وكل وزنه. أو الدليل قيمة نحدد أن يمكننا ال الصلة، هذه طبيعة من نتأكد أن إىل ولكن
الحايل، الوقت يف أما الجنرال. خيال أو خيالكم نسج من هو أخرى «أدلًة» تعتربونه قد ما

إيليس.» ضد حجة فال
وقوعها.» عند الجريمة مرسح من ا جدٍّ قريبًا كان أنه بد «ال املفتش: قال

كاٍف وقٌت لديه كان هل ولكن األرجح، عىل ُكثُر آخرون كان «وكذلك ثورندايك: ردَّ
الفاعل.» كان لو لذلك سيحتاج كان فقد ثيابه؟ وتبديل لالغتسال

محق.» أنك «أعتقد الرأي: وافقه وقد مفكًرا املفتش قال
استغرق تسديدها أن بد ال طعنات، سبع هناك كان لقد شك. «بال ثورندايك: رد
مقاومة؛ أو حراك بال الطعنات يتلقى وقف برات أن نفرتض أن يمكننا وال الوقت. بعض
الرجالن. واشتبك عراك، حدث لقد قلت. كما ذلك، عىل تدل ال الواقع، يف الطعنات، ومواضع
واألخرى بربات تُمسك واحدة يديه، كلتا وربما برات، ظهر خلف القاتل يدي إحدى وكانت
ولكنك بالدماء. تلطخت قد — كليهما وربما — اليدين إحدى أن بد ال الطعنات. تسدد
يغتسل.» لكي الفرصة أو بالوقت حظَي أنه يبدو وال دماء، أيُّ به يكن لم إيليس إن تقول
كالب سلوك ستفرس كيف بعُد أعرف ال ولكني غامضة، مسألة «إنها املفتش: قال

الصيد.»
الحقيقية املشكلة وْهم. مجرد الصيد «كالُب وقال: صرب نفاد يف كتَفيه ثورندايك هز
وما السكني؟ صاحب َمن هي: نفَسها تطرح التي واألسئلة السكني. يف تها برمَّ تكمن
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جريفيز يا مشكلة «توجد قائًال: حديثه تابع ثم إيلَّ والتفت إيليس؟» وبني بينه الصلة
الغرابة.» بالغة لها املحتملة الحلول من وبعض لتقديرك. أترُكها

قال ثم الوقت، ن ودوَّ ساعته ثورندايك د تفقَّ بيسفورد، محطة من خرجنا عندما
برات.» سلكه الذي الطريق يف بنا «ستميض للمفتش:

بينهما املسافة فرَق ولكنَّ املشاة، ممر أو الرئييس الطريق سلك «ربما املفتش: فقال
للغاية.» ضئيٌل

قليل وبعد ثورب، قرية نحو وتحديًدا غربًا، الطريق وسلكنا بيسفورد من انرصفنا
يميننا. عىل للمشاة ممرٍّ إىل يؤدي مدخٍل عند بحاجز مررنا

نلزم أن األفضل ولكن تقريبًا، منتصفها يف الجادة يقطع املمر «هذا املفتش: قال
مفتوحة، إحداهما كانت َصِدئتنَي حديديَّتنَي بوابتنَي إىل وصلنا ميل ربع وبعد الطريق.»
جذوعها بني ومن األشجار، من ان صفَّ يحدُّه عريض طريق يف أنفسنا فوجدنا ودخلنا
العام، نهاية قرب من الرغم وعىل جميلة، جادًة كانت الجانبني. عىل ممتدة مروًجا رأينا

بكثافة. بأغصانه معلًقا املصفر الشجر ورق يزل لم
املفتش. توقف ثم البوابتني، بعد ياردة وخمسني مائة حوايل مشينا
أخرى. مرة وصولنا وقت ثورندايك ن ودوَّ املكان.» هو «هذا وقال:

أربع إال السابعة يف هنا إىل وصل برات أن هذا معنى بالضبط. دقائق «تسع قال: ثم
بتسع وصوله بعد أي دقائق، خمس إال السابعة يف جثته عىل وُعثر تقريبًا، دقيقة عرشة

إذن.» املكان عن بعيًدا يكن لم القاتل أن بد ال دقائق.
الجثة رؤية تريد إنك قلت قد أظنك طازجة، الرائحة كانت لقد «بالفعل، املفتش: قال

سيدي؟» يا أوًال
فضلك.» من كذلك، والسكني «بىل، ثورندايك: رد

املكتب.» يف ُمحرزة فهي املخفر؛ من بها يأتي َمن إرسال إىل «سأضطر املفتش: قال
الخارجي املبنى إىل وأوصَلنا خرج ثم املخفر، إىل رسوًال وأرسل املنزل، املفتش دخل
التي وللفتحات لإلصابات رسيًعا فحًصا ثورندايك أجرى الجثة. إليه نُقلت الذي امللحق
السالح أن جليٍّا بدا داللة. ذي بيشء منها يخرج فلم املالبس، يف الطعنات أحدثتْها
ُ تغريُّ ودلَّ له، ُوصف كما األخرى الناحية من سميك وأنه واحد، نصٌل له كان املستخدم
ما وهو مقبضه، عن تفصله قاعدة لنصله كان السالح أن عىل الجروح حول الجلد لوِن

بالغ. بعنف القتيل جسم يف ُغرز أيًضا وأنه النرويجية، السكني عىل ينطبق
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عن جديد أيَّ يكشف شيئًا وجدَت «هل املفتش: سأله فحصه، من ثورندايك فرغ ملا
القضية؟»

بينما ولكن السكني، نرى أن بدون استنتاج إىل نتوصل أن «يستحيل ثورندايك: رد
حذاء هذا أن أظن املأساة. مرسح عىل نظرٍة إللقاء نذهب أن يمكننا وصوله، ننتظر نحن
لفحص وقَلبَهما الطاولة عن رباَطني ذي سميك حذاء فردتَي ورفع صحيح؟» برات،

نعَليهما.
به اإليقاع لَسُهل القاتل هو وكان الحال انعكس لو حذاؤه، هذا «نعم، فوكس: أجاب
«بالكي» نوع من وهما مميزتان، الكعبني يف املثبتتان الحماية فِقْطعتَا الحذاء. هذا بتتبع

املعروف.»
آثار اقتفينا ثم منه، الحذاء املفتش وأخذ حال.» كل عىل «سنأخذهما، ثورندايك: قال

الجادة. إىل عائدين خطواتنا
ضخمة داكنة بقعٌة ميَّزتْه إذ الجريمة؛ وقوع مكان عىل التعرُّف السهل من كان
كانت إحداهما شجرتني؛ بني املسافة منتصف يف الجادة جانبي أحد عىل الحىص لطخت
كانت الدردار شجرة وبجانب دردار. شجرة واألخرى أعالها، مقطوٌع عتيقة بوق شجرة
منه ويخرج أقدام سبع نحو طولُه بالنتوءات ميلء عريض جذع ذات بلوط شجرة هناك
األرض وكانت منتصفها، إىل فيِصُل الجادة باتجاه منها واحٌد يميل ضخمة، أفرع ثالثة
سنابك آثار فوق صيد وكالب رجال أقداُم تركتها بآثاٍر مغطاًة الشجرتني هاتني بني

الحصان.
السكني؟» عىل ُعثر «أين ثورندايك: سأل

تقريبًا، البوق شجرة مقابل الطريق، منتصف من بالقرب موضع إىل املفتش أشار
ثم املفتش. إليه أشار الذي املوضع يف ووضعه األرض من كبريًا حجًرا ثورندايك فأخذ
تصطفُّ التي األشجار ويتأمل الطريق طرَيف بني نظَره يُجيل وظل متفكًرا، املكان د تفقَّ
والبلوط الدردار شجرتَي بني الفاصلة املساحة نحو ببطء سار النهاية ويف جانبَيها، عىل
«آثار املدهوسة: األرض إىل ينظر وهو عبوس يف قال طريقه. يف األرض عىل بَرصه ممرًِّرا

كثرية.» األقدام
اآلثار؟» هذه ملن هو: السؤال بل «ال، املفتش: قال

أقدام آثار بتحديد اإلجابة إيجاد يف وسنبدأ السؤال، هو هذا «نعم، ثورندايك: وافقه
برات.»
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هنا.» كان أنه بالفعل نعلم نحن ذلك؟ سيساعدنا كيف أفهم «ال املفتش: قال
أنا أذهلني األحمق السؤال هذا أن أعرتف أن بد وال متفاجئًا، إليه ثورندايك نظر

البديهة. رسيعي يارد سكوتالند يف ضباًطا عهدُت فقد اآلخر؛
والبلوط؛ الدردار شجرتَي بني مرَّ الجثة عىل عثر الذي الجمع أن «يبدو ثورندايك: قال
يََزل ولم الدردار شجرة حول وسار املنطقة.» هذه عدا فيما اآلثار من خاليًة تبدو فاألرض
الناعم الرتاب حيث هنا، «أما قائًال: حديثه تابع قليل وبعد فاحصة، بعنٍي األرض يتأمل
يبدو األمام، من مدبَّبًا طويًال حذاءً تنتعالن صغريتنَي قدَمني آثار أرى بالعشب، املحيط
من كان أنه يبدو وال الخطوة، وطول القدم حجم من يبدو كما القامة، قصري لرجل أنها
يَْخُط لم أنه يبدو برات؛ لقدَمي آثار أيَّ أرى ال ولكني الجثة. عىل عثروا الذين الجمع بني
مثبتتان وعيناه البوق شجرة نحو ببطء السري ثورندايك وواصل الصلب.» الحىص خارج
أنا اقرتبُت وعندما تلهف، نظرُة عينيه ويف األرض عىل وجثا توقَّف وفجأة األرض. عىل
تُخطئها ال ولكن ومتقطعة، قليًال ممسوحة برات، أقدام «آثار بيده. وأشار وقف وفوكس،
من أيٍّ مع تزامنها يُخربنا إذ قدَميه؛ آثار أهمية تُدرك لعلك املفتش، سيدي واآلن، العني.
املمسوحة اآلثار من اثنني إىل وأشار ذاك.» إىل ثم األثر، هذا إىل انظر بالكثري. األخرى اآلثار

القتيل. لقدمي اليشء بعَض
لعراك؟» آثاًرا هناك أن «أتعني فوكس: قال

حذاء أثر فوق برات قدم آثار أحُد هو ها ذلك. من أكثر أعني «بل ثورندايك: رد
تقريبًا تماًما ممحوة برات لقدم آخر أثٌر الحصوي املمر حافة عند وهنا ومدبَّب، صغري
حذاء أثر سبق األرض عىل املدبَّب للحذاء األول األثر أن الواضح من مدبَّب. حذاء بفعل
أن هنا األسايس واالستنتاج املدبب؛ الحذاء ثم برات لحذاء فكان الثاني األثر أما برات،

نفسه.» الوقت يف برات مع هنا كان املدبب الحذاء صاحب
شك!» بال القاتل فهو «إذن فوكس: صاح

يف تالِحظ، لعلك ذهب. أين إىل نَر دْعنا ولكن املفرتض، هو «هذا ثورندايك: ردَّ
البوق شجرة إىل وأشار الشجرة.» هذه من بالقرب واقًفا كان الرجل أن األول، املوضع
الدردار، بشجرة مرَّ لقد نتبْعه. دْعنا الدردار. شجرة باتجاه سار «وأنه قائًال: واصل ثم
مع تتداخل وال البوق، شجرة عند من متتابعًة تسري اآلثار هذه أن وستالحظ ترى، كما
وستالحظ الجريمة. ارتكاب بعد نتجت قد اآلثار هذه تكون أن فاألرجح لذا العراك. آثار
من تستنتج ماذا الجادة؛ خارج أي الخلف، من األشجار جذوع عىل تظهر اآلثار أن أيًضا

ذلك؟»
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شخًصا أن ذلك من «أستنتج ثورندايك: بإجابة أنا فبادرُت يأس، يف رأسه املفتش هزَّ
الهرب.» يحاول الرجل كان عندما الجادة يف كان ربما ما

تزيد ال بفرتة هنا إىل برات وصول بعد الجثة عىل ُعثر لقد «بالضبط. ثورندايك: رد
املنزل مدبرة ظنت ثم الوقت. بعض استغرق قد القاتل أن بد ال ولكن دقائق. تسع عىل
الجنرال وصول مع ذلك وتزامن مصباح، وبيدها وخرجت ينادي شخًصا سمعت قد أنها
األنظار. عن ليتوارى األشجار خلف إىل تسلَّل الرجل أن هو االستنتاج هانفورد. والسيد
لكن تليها، التي الشجرة خلف ثم الدردار بشجرة تمرُّ إنها األقدام. آثار لنتتبع ذلك، ومع
وأخذ أعالها املقطوع الضخمة البلوط شجرة خلف من ومرَّ هنا.» غريب يشء ثمة انتظر!
األخرى، اآلثار من بكثري أعمق أثران هما «ها وتابع: بجذورها، املحيط الناعم الرتاب يتأمل
بدأ اإلجابة ينتظر أن وبدوِن ذلك؟» من تستنتج ماذا املتتابعة. اآلثار من جزءًا وليَسا
بالنتوءات ميلء الشجرة يف كبري بروٍز عىل باألخص وركز بعناية، الشجرة جذع يفحص
رأسية عالمة يعلوه الذي اللحاء عىل ووجد أقدام. ثالث بنحو األرض عن يرتفع الصغرية
له وبدا خدًشا، عليها وترك الشجرة أعىل من انزلق قد شيئًا وكأن مظهرها من يبدو
ثورندايك أشار األرض. عىل وسقط حديثًا النتوء عن انفصل قد ميتًا صغريًا غصنًا أن
قمة مستوى فوق بُرصه فأصبح اعتاله، ثم الربوز عىل قدمه وضع ثم العالمات هذه إىل

الكبرية. الفروع منها تفرعت التي الشجرة
آخر بروز عىل وباالعتماد بكثري.» حسًما أكثر يشء هو «ها متعجبًا: ثورندايك قال
عىل قدمي وضعُت نادانا. ثم حوله، رسيعة نظرة وألقى قمتها، إىل وصل حتى تسلَّق
ِّيٍّا بُن أثًرا وجدُت قمتها، مستوى فوق عيني صارت وعندما الشجرة، ألتسلق البارزة الكتلة
رسيًعا، املفتش وتبعني الشجرة، قمة اعتليُت حتى تسلقُت الحافة. عىل يٌد تركتْه المًعا
الجزء إىل نظرنا وقوفنا موضع ومن الثالثة. األغصان بني ثورندايك بجانب مًعا ووقفنا
أثَرين بالحزاز املغطَّى سطحه عىل فوجدنا الجادة، قطع الذي الكبري الفرع من العلوي

مفتوحتني. يٍد لراحتَي للحمرة مائلني بُنِّيَّني
أنا يمكنني فال القامة؛ قصري رجل أنه «تالحظان وقال: الغصن عىل ثورندايك مال
يقطع مما السبابتني، أثَري تالحظان كما بارتياح. املنخفض املوضع هذا يف يديَّ أضع أن

إيليس.» ليس الفاعل بأن
فأنا العالمتني، هاتني ترك من هو القاتل أن سيدي يا تقصد كنت «إن فوكس: قال
بالكالب. عنه نبحث كنا عندما عٍل من يراقبنا هنا كان أنه يعني فهذا مستحيًال. ذلك أرى

القاتل.» يكون أن يمكن ال الرجل هذا أن يثبت هنا الكالب فوجود
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األخرى األدلة يؤكد داميتنَي بيَدين الرجل هذا وجود إن العكس؛ «عىل ثورندايك: قال
املفتش: سيدي يا لك سأرشح قط. القاتل أثر يف تكن لم الكالب أن إىل كلها تُشري التى
آخر رجل ولدينا بالدماء، مرضجتان القاتل يَدي أن تأكيد ِشبُه وثمة مقتول، رجٌل لدينا
اكتشافها بعد الجثة من قليلة أقدام مسافة عىل شجرة فوق مرتبًصا ينتظر داميتان، يداه

املعقولة؟» االحتماالت إذن هي فما األقدام)؛ آثار من يتبني (كما قليلة بدقائق
القاتل.» وسكني سيدي، يا الكالب، أمَر نسيَت «ولكنك مجادًال: املفتش ردَّ

ولكني هواجس. محض هذه الصيد كالب رجل! يا ذلك من «دْعك ثورندايك: صاح
اللغز.» حلِّ يف ساعدتنا ربما معه. السكني يكون أن وآمُل الطريق عرب قادًما الرقيب أرى
اليشء، بعض متفاجئًا الشجرة أمام فتوقف صغري، حفٍظ صندوَق حامًال الرقيب جاء
املفتش سلم ثم عسكرية تحيًة وأدى علينا أقبل ثم الشجرة، أعىل من ننزل كنا بينما
جيب. بمنديل ملفوف يشءٌ بداخله فظهر الغطاء، عنه ورفع الفور، عىل ففتحه الصندوق
أما بالضبط. به تسلمتُها الذي الحال عىل سيدي، يا السكني، هي «هذه املفتش: قال

الرقيب.» منديل فهو املنديل
أعطاني ثم بتمعٍن َلها فتأمَّ كبرية، نرويجية سكينًا منها وأخذ املنديل، ثورندايك فردَّ
إىل التفت ثم الجانبني، من ويتفقده املنديل يهزُّ هو كان النصل، أتفقد كنُت وبينما إياها.

بالتحديد؟» السكني هذه التقطَت «متى وسأله: الرقيب
الكالب. انطالق فور سيدي، يا دقيقة وخمسعرشة السابعة حوايل «يف الرقيب: أجاب

الفور.» عىل باملنديل ولففتها الحلقة، من التقاطها عىل حريًصا كنُت
نصف من بأقل الجريمة بعد أي دقيقة، عرشة وخمس «السابعة ثورندايك: فقال
لبقعة أثَر وال عالمة، بأيِّ يتلطخ لم املنديل؟ هذا حالة تالحظ هل ا. جدٍّ غريب أمر الساعة.
ولكن بالفعل. جفَّ قد يُغطيها الذي الدم كان السكني، التقاط عند أنه يُثبت مما عليه، دم
يبدو خريفية. ألمسية بالرطوبة املشبع الهواء يف — أصًال جفت إن — ببطء تجفُّ األشياء
مكانها. يف بالسكني أُلقيت عندما بالفعل ا جافٍّ كان السكني به ترضجت الذي الدم أن

منديلك؟» تُعطر بَم الرقيب، سيادة يا باملناسبة،
أعطره. ال قطًعا سيدي، يا كالَّ مندييل! أعطر «أنا استياء: بنربة مندهًشا الرقيب ردَّ

سيدي.» يا قط، حياتي يف العطر أستخدم لم
«بالفعل قائًال: اعرتف ثم مصدق، غري وهو الرقيب فشمه املنديل، ثورندايك رفع
بخاطري، نفسها الفكرة وجالت السكني.» مصدرها أن بد ال ولكن عطر، رائحُة فيه تبدو
للغثيان. املثرية السكرية املسك رائحَة الفور عىل وميزُت أنفي من السكني مقبض فقرَّبُت
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انتقلت هل هو: «السؤال املفتش: قال والسكني، املنديل شمَّ جميًعا تناوبْنا أن وبعد
السكني؟» إىل املنديل من أم املنديل إىل السكني من الرائحُة

لُفَّ عندما رائحة أيُّ باملنديل يكن لم الرقيب. قول سمعَت «لقد ثورندايك: ردَّ
غريبة فرضية إىل تقودني أنها تبدو الرائحة هذه املفتش، سيدي يا أتعلم به. السكني
من الرغم عىل مبارشًة، إيليس إىل قاد الذي الواضح املسار القضية: وقائع يف فكِّر ا. جدٍّ
متن عىل ونحن إليها أرشُت التي القضية وتناقضات دم، بقعُة وال خدٌش به يوجد لم أنه
باملسك. ومعطًرا جاف بدم مرضجة بها أُلقَي أنها يبدو التي السكني، هذه واآلن القطار،
لقد الرتكابها. مبيتة نية وإىل بعناية، لها ُخطط جريمة إىل تقديري حسب يشري هذا كلُّ
هذه ودسَّ االنتباه. لرصف واستغلها الجنرال يربيها التي الصيد كالب بشأن القاتُل علم
معطًرا ما، شيئًا أن شك وال الكالب. ه لتشمَّ باملسك ومعطرة بالدماء مرضجة السكني
بالطبع، فرضية مجرد هذه للكالب. مساٍر إلعطاء األرض عىل ُسحب اآلخر، هو باملسك

االعتبار.» بعني أخذها تستحق ولكنها
لعلقت بالسكني، أمسك قد القاتل كان لو سيدي، يا «ولكن معرتًضا: املفتش قال

اآلخر.» هو به الرائحة
نفرتض فقد غبيٍّا، ليس الرجل أن نفرتض أننا بما إذن «بالضبط، ثورندايك: رد
أن يمكنه مكان يف مخبَّأة املناسب، الوقت حتى تركها ربما بالسكني. يمسك لم أنه كذلك

يلمسها.» أن دون عليها، ُعثر حيث إىل مثًال، بعصا، منه يدفعها
سيدي.» يا نفسها الشجرة هذه يف «ربما وقال: البلوط شجرة إىل الرقيب أشار

السكني كان التي الشجرة عىل اختبأ قد يكون أن املستبعد من ، «كالَّ ثورندايك: ردَّ
املخبأ الفور. عىل املسار تتبع من بدًال الشجرة إىل الكالب الرائحُة قادت فلربما عليها.
ميَّز الذي الحجر نحو وسار عليها.» العثور ملكان األقرب الشجرة هو للسكني األرجح
البوق فشجرة ترون، «كما تابع: ثم حوله، ونظر السكني، عىل فيه ُعثر الذي املوضع به
حتى إليها الوصول يسهل إذ للهدف؛ تماًما مناسبة املسطحة قمتها أن كما األقرب، هي
يف ساعْدني آثار. أيُّ عليها كانت ما إذا لنَر القاتل. عىل يبدو كما القامة قصري رجل عىل

ُسلَّم.» لدينا فليس الرقيب؛ حرضة يا فضلك من تسلُِّقها
تُتخذ التي كتلك وضعية يف الشجرة بجانب وانحنى باهتة، بابتسامة الرقيب وافق
ثم متني، بفرع ثورندايك وأمسك ركبته. عىل بقوة يديه واضًعا القفاز، الضفدع لعبة يف
بني باعد ثم الشجرة. أعىل إىل نظر هذا موضعه ومن العريض، الرقيب ظهر فوق قفز

وسطها. يف اختفى ثم الشجرة حافة عىل قدمه ووضع األفرع
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الغرابة: شديَدي بشيئني يديه يف يُمسك كان أخرى مرًة ثورندايك ظهر عندما
الالمع. األسود باللون املطيل القصدير من رسم فرش وعلبة حديديَّني، بوتقة ماسَكي

الشجرة. عن نزل ثم حاملها من بحرص الفرش بعلبة هو وأمسك املاسَكني، ناوَلني
استُخدَما املاسكان فهذان واضحة. الغرضني هذين داللة أن «أعتقد ثورندايك: قال
تترسب ال حتى بداخلها محمولة السكني كانت فقد الفرش علبة أما بالسكني، اإلمساك يف

بعناية.» الخطة ُوضعت لقد حقيبته. أو مالبسه إىل الرائحة منها
داخل من املسك رائحة تفوح أن املفرتض فمن صحيًحا، ذلك كان «إذا املفتش: قال

العلبة.»
هال به. نهتمَّ أن يجب مهم أمر ثمة نفتحها، أن قبل ولكن شك، «بال ثورندايك: رد

جريفيز؟» يا الفيتوجني مسحوق أعطيتني
مملحة يُشبه صغريًا شيئًا منها وأخذُت بالقماش املغطاة األبحاث» «حقيبة فتحُت
وناولتُه — اليودوفورم مادة عىل تحتوي مصفاة ذات علبة الواقع يف كانت — املائدة
العلبة من الفاتح األصفر املسحوق ورشَّ السلكي، حاملها من الفرش علبة فأمسك إياه.
إصبعه بعقالت العلبة أعىل عىل يطرق وأخذ بالكامل، الخارجي الغطاء حول بوفرة
مًعا الضابطان فصاح العلبة، فوق من الزائد املسحوق نفخ ثم الدقيقة، الحبيبات ليوزع
ومميزة تماًما واضحًة األصابع، بصمات من عدٌد السوداء العبوة عىل ظهر فقد مندهَشني؛

سهًال. ومنحنياتها خطوطها تمييز جعلت لدرجة
اليمنى.» يده بصمات هذه ستكون األرجح «عىل ثورندايك: قال

بالطريقة نفسها العبوة عىل املسحوق ورش اليرسى.» عىل نظرة لنُلِق «واآلن
«واآلن قال: ثم صفراء، بيضاوية ببقع مليئًا سطحها كان املسحوق، نفخ وعندما نفسها،

بالداخل.» سنجد ما لنرى الغطاء، وانزع قفاًزا ارتِد جريفيز، يا
وكان — بالفازلني مدهونة العلبة حافة كانت فقد صعبًا؛ الغطاء نزُع يكن لم
صوُت وصدر العلبة عن انفصل وعندما — الغلق إحكام بغرض كان ذلك أن واضًحا

خفيفة. مسك رائحُة داخلها من فاح تجويفها، من الهواء اندفاع
نُجريَه أن األفضل من التحقيق «باقي أخرى: مرة الغطاء نزعُت عندما ثورندايك قال

البصمات.» هذه تصويُر أيًضا يمكننا حيث الرشطة، مخفر يف
الكالب.» ذهبت حيث من املروج، عرب سيكون الطرق «أقرص فوكس: قال

برفق. مقبضها من الفرش علبَة ثورندايك حمل حني يف املقرتح، الطريق سلكنا
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حني يف باألمر، إيليس صلة تماًما أفهم «ال قائًال: املفتش علَّق طريقنا يف نحن وبينما
صديَقني.» يكونَا فلم لربات. ضغينة يُكنُّ كان أنه

سجن حارَيس كانَا الرجلني إن قلَت لقد الصلة. فهمُت أنني «أعتقد ثورندايك: قال
سابق مجرم فعل من حدث ما يكون أن املحتمل من يبدو أال نفسه. الوقت يف بورتالند يف
بصمات أهمية تظهر هنا أيًضا؟ إيليس ربما أو برات ابتزَّه وربما أحدهما، عليه تعرَّف
يكن لم إن أما يارد. سكوتالند يف بصماتُه فستكون ا؛ حقٍّ سابًقا سجينًا كان إذا األصابع.

قيمة.» ذا دليًال البصمات هذه تكون فلن كذلك،
إيليس.» رؤية تودُّ أنك أعتقد سيدي. يا صحيح «هذا املفتش: قال

طرَف يكون لعله أوًال. عنه تحدثَت الذي النقود كيس رؤية أريد «بل ثورندايك: رد
اآلخر.» الخيط

وقال: ففتحها حزمًة منها وأخرج خزانًة املفتش فتح حتى املخفر إىل وصلنا إن ما
النقود.» كيس هو وهذا إيليس، متعلقات «هذه

الداخل من ه وشمَّ زمييل، ففتحه الخنزير، جلد من صغريًا كيًسا ثورندايك وأعطى
الخلفي الجانب يف الصغري الجيب يف خاصًة ملحوظًة، املسك رائحة كانت إياه. ناولني ثم

الكيس. من
الرائحة تكون أن املرجح «من اآلخر: تلو واحًدا املحتويات يشمُّ وهو ثورندايك قال
يكفي بما حادة ليست لديَّ الشم حاسة ولكن للحزمة، األخرى باملحتويات علقت قد
مميزة فرائحته النقود كيس أما الرائحة، من خالية األغراض كل يل تبدو الرائحة. لكشف

اآلن؟» إيليس أحرضتم هالَّ ا، جدٍّ
إليهم عاد ما ورسعان الزنازين، إىل به وذهب مغلق درج من مفتاًحا الرقيب أخذ
البؤس درجات أعىل يف وبدا البنية، قويَّ الجسم ممتلئَ رجًال وكان السجني، بصحبة

والكآبة.
أن ويريد ليساعدنا، ثورندايك الدكتور جاء لقد إيليس! يا عليك ن «هوِّ املفتش: قال

اثنني.» أو سؤاًال يسألك
هذا عن شيئًا أعرف «ال وقال: االنكسار، مألهما بعينني ثورندايك إىل إيليس نظر

شيئًا.» أعرف ال إنني بالرب أقسم سيدي، األمر
أريدك اثنني أو أمًرا ثمة ولكن شيئًا. تعرف أنك قط أفرتض لم «وأنا ثورندايك: قال

وجدتَه؟» أين الكيس؛ هذا عن أوًال أخربْني بهما. تُخربني أن
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املشاة.» ممر منتصف يف ملًقى كان سيدي. يا ثورب، طريق «عىل : فردَّ
أو مررَت هل املوضع؟ بذلك املرور يف آخر شخص أيُّ سبقك «هل ثورندايك: سأله

بأحد؟» التقيَت
وال تقريبًا. بدقيقة الكيس أرى أن قبل بعامل التقيُت سيدي. يا «نعم إيليس: رد

يره.» لم ِلَم أفهم
هناك؟» شجري سياج يوجد هل عندئٍذ. موجوًدا يكن لم ألنه «ربما ثورندايك: قال

منخفضة.» حافة عىل شجري سياج سيدي. يا «نعم إيليس: رد
كنت عندما تعرفه كنَت الجوار يف شخص أيُّ يوجد هل أخربني، واآلن «حسنًا،
من نوًعا وبرات أنت عليه مارسَت سابًقا، سجينًا أقصد بورتالند؟ يف تعمالن وبرات أنت

الرتهيب.» أو الضغط
يتمتع كان لقد برات. إىل بالنسبة أعلم ال لكني لك. أُقسم سيدي، يا «كالَّ إيليس: رد

للوجوه.» نادرة بذاكرة
تعمل كنَت عندما بورتالند من سجني أيُّ هرب «هل سأله: ثم لوهلة ثورندايك فكَّر

هناك؟»
حلَّ مفاجئ ضباب وسط البحر إىل هرب دوبز. يُدعى رجل فقط؛ «واحٌد إيليس: ردَّ
ولم الجثة. دون بيل، شاطئ عىل مالبَسه األمواج جرفت فقد غرق. أنه واعتُِقد باملنطقة،

حال.» أي عىل قط ذلك بعد به يُسمع
بصماتك؟» أخذُت إن تمانع هل إيليس. يا «شكًرا ثورندايك: قال

بصماته، وأُخذت املحربة، طلب يف وأُرِسل سيدي.» يا ال «بالطبع متحمًسا: إيليس ردَّ
عاد تشابًها، يجد ولم الفرش ُعلبة عىل ُوجدت التي تلك مع ثورندايك ضاهاها وحني

أساريُره. انفرجت وقد زنزانته إىل إيليس
ذلك يف البلدة إىل ُعدنا الغريبة، للبصمات فوتوغرافية صور عدة التقطنا أن بعد
قطارنا، انتظار يف كنا وحينما الحًقا، لتحميضها معنا السالبة الصور معنا وأخذنا املساء،
غسل الرجل أن بد ال «تذكَّر! املغادرة: قبل للمفتش التعليمات بعض ثورندايك أعطى
والجداول والقنوات الِربَك كلِّ ضفاَف فتِّشوا للعامة. الظهور من يتمكن أن قبل يديه
منها، أيٍّا وجدتم وإذا الجادة، يف وجدناها التي كتلك أقدام آثار عن وابحثوا الجوار، يف

الطني.» يف بالسكني ألقى أنه املرجح فمن جيًدا؛ املياه قاع ففتِّشوا
من الخرباء فتمكن الليلة، تلك يف يارد سكوتالند إىل الفوتوغرافية الصور سلَّمنا
كامًال لوجهه صور وأُرسلت هارب، مجرم وهو دوبز، فرانسيس بصمات مع مضاهاتها
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وقت يمرَّ ولم للرجل، لوصف باإلضافة بيسفورد، إىل بملفه، ملحقًة كانت الجانب، ومن
يُعرف اليشء بعض غامض شخص مع واألوصاف الصور مضاهاُة تمت حتى طويل
ولكن املحيطني. عن منعزًال وكان سنتني، نحو منذ الحي يسكن بيمربي، روفوس باسم
يف أنه هو ُعرف ما كلُّ آخر. مكان أي يف وال األنيق منزله يف بيمربي روفوس عىل يُعثر لم
أثر، عىل له يُعثر لم ثم لحامله»، مالية «أوراق إىل ممتلكاته كل حوَّل الجريمة، يوم نفس

هذا. يومنا حتى عنه يُسمع ولم
«أَصدُقك يل: قال الحق، وقت يف القضية هذه حول ثورندايك مع أتناقش كنُت عندما
تجد لم إذا املبتز، وقتْل واضحة، ابتزاز حالَة كانت لقد يهرب. أن عليه حقَّ لقد القول،
أن بد وال يدان. أن املمكن من يكن فلم إيليس، عن أما جريمة. ليس منه، آخر مهربًا
ذلك وكان الجنايات، محكمة أمام سيمثل كان ولكنه بذلك. يعلم كان بيمربي، أو دوبز،
الحيلة، وواسع ومبتكًرا جسوًرا كان دوبز ولكن اآلثار. كل بزوال يسمح وقتًا سيتيح

تماًما.» الصيد كالب خرافة فضح أنه ذلك، من واألهم
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األول الجزء

املوتيفجريدلر

غامضة سحرية بقًوى تتمتع الدنيا والحيوانات الصغار األطفال بأن عام اعتقاٌد ثمة
ويميل املنطقي، االستدالل بمهارات املتمتع البالغ لإلنسان تتأتى ال باألمور، التكهن عىل

الفعلية. التجربة تُمليه ما عىل وتغليبها أحكامها لتقبُِّل االعتقاد هذا أصحاُب
العام الولع خالف أساٌس االعتقاد هذا وراء كان إذا فيما نبحث أن املجدي من ليس
وقد معينة؛ اجتماعية طبقة سيدات لدى سيما وال عموًما، راسخ اعتقاد فهو باملفارقات؛

الراسخة. العقيدة مرتبة إىل ووصل سويل توماس السيدة وجدان يف االعتقاُد هذا وقر
الصغار األطفال هؤالء قدرة هي مدهشٌة «نعم، وعٍظ: بلهجِة سويل السيدة قالت
يمكنهم خداُعهم. يمكن وال يعرفون، ولكنهم األمور، معرفة عىل البلهاء الحيوانات وتلك
يشء إنه مفتوح. ككتاب البرش قلُب يُكنُّه ما ويقرءُون لحظة، يف السمني من الغثِّ تمييُز

لديهم.» غريزة أنها أعتقد مبهر!
طست يف املرفقني حتى ذراعيها غمست تلك، الفلسفي الفكر بُدرر رصحت أن بعد
يحمل وهو إعجاب نظرَة املنزل مدخل عند الجالس املستأجر عىل وألقت املزبد، الغسل
رائًعا. مرقًطا قطٍّا األخرى وعىل شهًرا، عرش ثمانية عمره سمينًا طفًال ركبتَيه إحدى عىل
التملق من يخُل لم ولكنه الُخلق، دمَث البنية ضئيَل عجوًزا، اًرا بحَّ براون جيمس كان
إليهم، التودد يف البحارة براعة كلَّ ويملك والحيوانات األطفال أحب لكنه املكر. من ويشءٍ
سال بابتسامات يشعُّ الطفل وجه كان الدرداَوين، لثتَيه بني الفارغ غليونُه تأرجح وبينما
وهزَّ الحياكة، كماكينة وَخرَخَر وبراء، ككرة وصار جسَمه القطُّ ر كوَّ فيما لعابُه، معها

جديًدا. قفاًزا يجرِّب كأنه منتشيًا أصابعه
فحسب، رجال ثالثة املنارة. يف قاتلة الوحدة أن بد «ال حديثها: سويل السيدة تابعِت
بهم تعتني امرأة بدون فوىض يف يعيشون أنهم بد ال إلهي، يا معه، يتسامرون جاٍر بال
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يطول التي األيام هذه يف براون سيد يا لتفعله الكثري تجد لن ولكنك أمورهم. وترتب
وقتك.» ستقيض كيف أعلم ال التاسعة. بعد ما حتى نهاُرها

ودهان والزجاج املصابيح تنظيف من ألفعله؛ الكثري أجد أن أتوقع «بل براون: ردَّ
إن أزف. «قد وأضاف الساعة إىل التفت ثم «… الوقت بأن يذكرني وهذا املعدنية. األدوات

بالفعل.» الثامنة تجاوزُت وقد والنصف، العارشة الساعة موعدي
الطست من املغسولة املالبس إخراج يف فورها من فبدأت التلميح، سويل السيدة فهمت
براون السيد من املشاغب الطفَل وأخذت مئزرها، يف يَديها فت جفَّ ثم طوليٍّا، وعرصها

منه. لرتيحه
املنارة، عىل مناوبتك موعُد يحني عندما براون سيد يا جاهزًة غرفتُك «ستكون قالت:

مجدًدا.» نلقاك أن وتوم أنا وسيُسعدنا
تكون لن سويل؛ سيدة يا «أشكرك برفق: األرض عىل القط يضع وهو براون ردَّ
وربَت الطفل، قبَّل ثم بحرارة، منزله مالكة وصافح سعادتي.» من أكثَر بذلك سعادتك
من وخرج كتفه عىل إياه حامًال حلقته، من الصغري صندوقه وأخذ القط، ذقن أسفل عىل

الكوخ.
اسرتشد البحر، عرض يف املبحرة السفن ومثل املستنقعات، عرب ا ممتدٍّ طريُقه كان
وعندما اليابسة، حافة عند متناسق غري نحٍو عىل يقفان اللذين ريكولفر بربَجي سريه يف
الناعم األبيض الصوف ذات سويل توم نعاج إليه نظرْت الرطب، العشب قدماه وطئت
حاجز بوابة إىل وصل وعندما ثُغائها، بأصوات وودَّعته التعبري من الخالية بنظراتها
سانت برج حيث ِكنت، ملقاطعة النرضة الطبيعة عىل أخرية نظرة ليُلقَي توقف صخري
البعيدة الهواء وطاحونة املحيطة، األشجار فوق يرتفع الذي الرمادي ويد آت نيكوالس
عرف الذي املنعزل الكوخ إىل النظر وأطال الصيف، نسيم مع بتؤدة تدور وهي سار عند
كلُّ انتهى لقد حسنًا، وسالمها. األرسية الحياة هناءَ الصاخبة حياته يف قصرية لفرتة فيه
بُرَجي نحو طريقه يف ومىض البوابة عرب قصرية وبتنهيدة أمامه. املنارة والحت اآلن، ذلك

ريكولفر.
بحري صفٍّ ضابط وقف السوداء املداخن ذات األبيض باللون املطلية األكواخ خارج
يقرتب براون رأى التفت وعندما السارية. عىل الرايات حبال يعدل السواحل خفر من

مبتهًجا. فناداه
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صغرية. مشكلة لدينا ولكن الجديدة. مالبسك يف متألًقا ذا أنت «ها الضابط: قال
وال الرجال أحَد معك أرسل أن يمكنني ال لذا الصباح، هذا ويتستابل إىل اإلبحار علينا

قاربًا.» لك أوفر أن يمكنني
إذن؟» السباحة «أعيلَّ براون: تساءل

ويليت قارب ولكن صديقي، يا الجديدة بمالبسك «ليس وقال: الضابط ابتسم
القارب. وسيُعرينا مينسرت، يف ابنته لزيارة ذاهب فهو اليوم؛ يستخدمه لن متاح. العجوز

ويليت.» أمام القارب عن مسئوًال أنا وسأكون يُرافقك، أحٌد يوجد ال ولكن
قدرته يف موضعها) غري يف تكون ما عادة (التي الشديدة البحارة ثقُة براون غمرت
قارب يف التحكم أُجيد ال أني أتعتقد ذلك؟ يف «وماذا وتساءل: القارب، مع التعامل عىل

العارشة؟» يف كنت منذ البحر يف خاض من وأنا
القارب؟» سيعيد َمن ولكن «أجل، الضابط: رد

طريق يقطع أن يود ال أيًضا فهو منه؛ املناوبة سأستلم الذي «الرجل براون: ردَّ
سباحًة.» عودته

قال: ثم مار، بحري صندل نحو تليسكوبه ًها موجِّ السواحل، خفر ضابط فكر
قارب إرسال استطاعوا ليتهم لكن يرام، ما عىل سيكون يشء كلَّ أن أعتقد «حسنًا،
انطالقك.» وقت حان لقد إياه. فسنعطيك القارب، بإعادة تعهدت إذا ذلك، ومع الخدمات.
األربعة الرجال وسار رفاقه، من اثنني مع قليل بعد عاد ثم األكواخ خلف إىل ذهب

املد. ذروة عالمة قبل ويليت قارب مكان إىل وصلوا حتى الساحل بمحاذاة
البلوط من مصنوًعا وكان معروف، محيل نوع من عريًضا قاربًا إيمييل قارب كان
بالِحمل يكن ولم وخلفية. أمامية عروة بأرشعة ومزود بالورنيش، مطلية وألواحه املتني،
مصدًرا الناعمة الجريية الصخور عىل ينزلق كان وبينما مًعا، األربعة الرجال عىل الهني
التي الحىص أكياس من التخلص صوابية مدى السواحل خفر أفراد ناقش جوفاء، قعقعًة
بعد الحىص من بِحمله املاء حافة إىل إنزاله من تمكنوا ولكنهم لتثبيته. بها مثقًال كان
البحري الضابط أعطاه الرئييس، الصاري رفع يحاول براون كان وبينما بعدها، ألٍي،
اتجاه يف القارب مقدمة أبِق املد. اتجاه من االستفادة هو فعله عليك «ما قائًال: تعليماته
إىل توصلك حتى الغربي الشمال من القادمة الرياُح ستدفعك وبهذا الرشقي، الشمال
املاء.» انحرس إذا ورطة يف فستقع وإالَّ املنارة، رشق إىل ينجرف تدْعه وال بسالسة. املنارة
األرشعة يرفع كان بينما اهتماًما، يُعريَها أن بدون التنبيهات لهذه براون استمع
من ارتفع الذي املاء عىل القارب طَفا املستوي. الساحل ويغمر يرتفع القادم املد ويراقب
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الساحل القارب غادر حتى قوية دفعة املاء مانًحا مجداًفا براون دفع رويًدا. رويًدا تحته
حبل يضبط وأخذ جلس ارتكازها، محاور عىل التوجيه دفة أنزل أن وبعد أخري، باحتكاك

الرئييس. الرشاع
رسعة لزيادة رشاعه يضبط ينطلق، هو «ها مزمجًرا: السواحل خفر ضابط صاح
يفعل ما دائًما نفسه هو (كان الحوادث وقوع يُسبب ما وهذا يفعلونها، سوف القارب.

أخرى.» مرًة سليًما قاربَه العجوز ويليت يرى أن أتمنى املثل).
جانبية حركة يف املياه صفحة يخطُّ القارب يراقب الوقت لبعض الضابط وقف

املخفر. إىل زمالءه وتبع التفت ثم فشيئًا، شيئًا ويبتعد
عمُق فيها وصل نقطٍة وعند الرميل، جريدلر لرصيف الغربي الجنوبي الطرف عىل
خوَّاض كطري منظُرها فبدا املتباعدة الرفيعة دعاماتها عىل املنارة وقفت قامتني، إىل املياه
غمرت قد املياه كانت األقىص. ارتفاعه نصف إىل وصل قد اآلن املد كان اللون. أحمر فظ
فبدت الهادئ البحر فوق املنارة وارتفعت طويلة، فرتة قبل ضحالة البقع أكثر حتى

األوسط». «املمر يف فعلقت الريُح عنها انقطعت عبيد كسفينة
املنارة، مصباح أمام الكائنة املنصة عىل باملنارة، يعمل من كلُّ هما رجالن، ثمة كان
بينما اليمنى، فوق بالوسائد اليرسى ساَقه مسنًدا املقاعد، أحد يف رابًضا أحدهما جلس
وبرَجي البعيد، الرمادي الربِّ خطَّ يتأمل وأخذ املنارة درابزين عىل تليسكوبًا اآلخر أسند

صغريتني. كنقطتني ظهَرا اللذين ريكولفر
هاري.» يا للقارب أثًرا أرى «ال قال:

آخر.» يوٌم عيلَّ وسيضيع املدُّ «سيفوتني قائًال: ر وتذمَّ زميله زمجر
القطار.» لتستقل بريتشنجتون إىل توصيلُك «يمكنهم األول: قال

الكايف. بالقدر سيئ وحده فالقارب القطار. أستقل أن أريد «ال العليل: زميله زمجر
توم؟» يا كذلك أليس نحونا، قادٌم يشءَ ال

ذات سفينة «ثمة قال: ثم يده براحة عينَيه وظلل الرشق ناحية وجهه توم أدار
التليسكوب ه وجَّ ثم فحم.» كسفينة تبدو الشمال. جهة من املد تيار مع تتقدم صارينَي
قماش قطعتَي من يتكوَّن األمامي العلوي «رشاعها وأضاف: املقرتبة السفينة نحو

ضلعيه.» من ضلٍع كلِّ عىل واحدة جديدتنَي،
توم؟» يا بها العواصف رشاع يبدو «وكيف وسأل: متلهًفا زميله نهض
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بد ال مدبوغ. إنه اآلن؛ رؤيته «أستطيع استدرك: ثم رؤيته.» يمكنني «ال توم: أجاب
أعرف التي الوحيدة الصارينَي ذات السفينة فهي هاري؛ يا القديمة يوتوبيا السفينة أنها

مدبوًغا.» عواصف رشاَع لها أن
فستكون ا، حقٍّ يوتوبيا هي القادمة السفينة كانت إذا توم، يا «اسمع زميله: صاح
بذلك.» يل سيسمح موكيت الكابتن أن متأكد أنا متنها. عىل وسأصعد منزيل نحو متوجهًة
بارنيت؛ يا ذلك تعرف أنت املناوبة، تُسلَِّم أن قبل تغادَر أال «عليك شك: بنربة توم ردَّ

للوائح.» مخالف موقعك تْرَك إنَّ
أُمَيض أن أريد ال اللوائح. تهمني مما أكثر تهمني ساقي للوائح! «تبٍّا بارنيت: صاح
— براون — الجديد الرجل وهذا هنا، لوجودي داعي ال أنه كما قعيًدا. عمري من ى تبقَّ ما

السفينة.» واستدِع توم، يا اإلشارة وأطلق صالًحا زميًال ُكن قليل. بعد قادم
كنُت لو إنني أقول أن يف أمانع وال حال، أي عىل مناوبتك هذه «حسنًا، توم: قال
نحو مهل عىل ومىش الفرصة.» يل سنحت إذا طبيبًا واسترشُت املنزل إىل لُعدت مكانَك
السفينُة اقرتبت وعندما الرايات. بحبال بتأنٍّ وثبَّتهما إشارة، رايتَي فتخريَّ الرايات، خزانة
لتُعطيَا الرايتان فرفرفت الحبال، وهزَّ الصارية عىل الرايتني رفع نطاقهما، داخل وصارت

املساعدة.» إىل «نحتاج إشارة
صارية أعىل يف الفحم بآثار وملطخة الشكل، مثلثة استجابة راية ارتفعت رسيًعا
التيار، اتجاه يف مقدمتُها دارت أن وبعد قليًال، السفينة وأبطأت األساسية، السفينة
رجالن متنه عىل قارٌب السفينة من خرج ثم املنارة. باتجاه ببطء السفينة مؤخرة انجرفت

بقوة. مجاديفه يحركان أخذَا
املشكلة؟» ما املنارة! أهل «يا السمع: مرمى يف القارب صار عندما الرجلني أحد صاح
كان ما إذا يعرف أن ويريد بارنيت، هاري ساق «انكرست املنارة: حارس صاح

ويتستابل.» إىل بالذهاب له سيسمح موكيت الكابتن
وصاخبة، قصرية مشاورات وبعد الفحم، سفينة إىل عائًدا الصغري القارب استدار

مجدًدا. املنارة إىل القارب عاد
عىل يحثكما ولكنه القبطان، وافق «لقد السمع: مرمى يف صار عندما ار البحَّ صاح

املد.» يفوتَه ال حتى اإلرساع،
عىل سأنزل كيف أعرف ال ولكني سار، «خرب وقال: ارتياح تنهيدة املصاب أطلق

جيفريز؟» يا رأيك ما السلم.
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حبل، يف حلقة يف تجلس أن يمكنك بالرافعة. أُنزلك تدَعني أن «األفضل جيفريز: رد
به.» لتتشبث آخر حبًال وسأعطيك

الحبل تُنزل أن أرجوك ولكن توم، يا بالغرض هذا سيفي «حسنًا، بارنيت: قال
برفق.»

جاهًزا، يشء كلُّ كان حتى مكانه يأخذ القارب يكد فلم كبرية؛ برسعة الرتتيبات جرت
ينزل وأخذ ضخم، كعنكبوت الرافعة طرف من يتدىلَّ املصاب الرجل كان دقيقة وبعد
أُنزل ثم الحبال. بكرات رصير صوَت خالط مسموع بسباب لسانُه انطلق حني يف ببطء
سفينة إىل الصغري القارب عاد حتى الرافعة من انفكَّا إن وما معداته، وحقيبة صندوقه
الرجل ُرفع لألمام. هة موجَّ ومؤخرتها املنارة متجاوزة ببطء تتحرك اآلن كانت التي الفحم
مسارها يف الفحم سفينة وانطلقت صندوُقه، وتِبعه السفينة، جانب من أعىل إىل املصاب

كنت. مقاطعة من املسطحة املناطق عرب جنوبًا
أفراد أصوات إىل ويُنصت تبتعد السفينة يراقب املنارة منصة عىل جيفريز وقف
غريبة. وحشٌة املنارَة غمرت ، الفظُّ رفيُقه غادر أن وبعد ابتعدت. كلما تَخِفُت طاقمها
وتركت برنسيس قناة يف طويل وقت منذ مرت قد الرب إىل العائدة السفن آخر وكانت
عىل تطفو صغرية سوداء كنقاط تبدو البعيدة العوامات كانت وخاويًا. موحًشا البحر
املائية البقاع من البارزة الرفيعة الطويلة األشكال ذات والفنارات الالمعة، املاء صفحة
للعوامات الواهنة واألصوات الخاوي، البحر وحشة من زادت ولكنها الخفية، الضحلة
بدا والتي الرياح، عرب أذنُه اختلستْها التي ساند، شيفرنج عند القابعة األجراس ذات
وُقلِّمت العدسات، ُصقلت فقد بالفعل. نُفذت قد اليوم مهام كانت وشجيٍّا. غريبًا وْقُعها
أنه صحيح وُزيَِّت. الضباب من التحذير إلشارة الصغري املحرك ونُظِّف املصابيح، فتائل
دوًما الحال هو كما بها، القيام انتظار يف العابرة، املهام من العديد هناك يزال ال كان
حياتَه جديٌد رفيٌق سيدخل عندئٍذ. للعمل متحمًسا يكن لم جيفريز لكن منارة، أي يف
الغريب هذا يصبح وقد كامل، لشهر ونهاًرا ليًال ببعض بعضهما سينفردان غريب اليوم،
والخالف التشاحُن ينقطع ال خصيًما أو رفقتُه تحلو نديًما إما وعاداته وميوله بمزاجه
كانت طباعه؟ عن وماذا حياته؟ من مىض فيما كان وماذا هذا؟ براون يكون َمن معه.
ومهامه أفكاره عن وألهتْه الحال، بطبيعة املنارة حارس بخلد دارت التي األسئلة هي هذه

املعتادة.
يف بالتليسكوب باإلمساك سارع الرب. ناحية األفق يف تلوح نقطًة ملح فجأًة قليل بعد
يبحث كان الذي الرسيع السواحل خفر زورَق ليس ولكنه قاربًا، كان ليتفحصها. لهفة
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د وتنهَّ التليسكوب فوضع متنه. عىل واحًدا رجًال يحمل صيد قارُب أنه واضًحا كان عنه.
الرمادي الرب خط عىل تركزت حاملة بعني الدرابزين عىل واتكأ غليونه مأل ثم إحباط، يف

البعيد.
مع تماًما تتناقض التي املقبضة الوحدة هذه يف طواًال سنوات ثالث أمىض قد كان
بال بدت لو كما خالية سنوات ثالث كلل؛ بال املتواصل والسعي النشاط من طبيعته
والليايل الساكنة، الصيف أجواء من نهائي ال تعاقب سوى الذكريات من له ترتك لم نهاية،
الفراغ املرئية غري البخارية السفن أبواق تنطلق حني البارد الشتوي والضباب العاصفة،

املبحوحة. التحذيرية صافراِتها الضباب إشارُة وتُصدر
حوله من الواسع والعالم فيه مكث وملاذا القميء؟ املكان هذا إىل به أتى الذي ما
أمامه الحت حينما والتي أمامه، حيًة تمثَّلت لطاملا صورًة ذاكرتُه له رسمت عندئٍذ يناديه؟
أبرزت باأللوان، مفعمة صورًة كانت البعيد. والرب الهادئ البحر طمست اآلن، أخرى مرة
األمواج عىل بخفة يتمايل أبيض وقاربًا العميق، األزرق االستوائي البحر تعلو صافية سماءً

الصورة. منتصف يف يتمركز الهادئة،
رشاعه عوارض وكانت اتُّفق، كيفما َصواريه عىل مطويًة القارب أرشعُة كانت
يدور قائد بال املرتوك الدفة مقبض أخذ حني يف الرخوة، دعاماتها بني تهتز املتأرجحة

القارب. تأرجح مع وذهابًا َجيئًة
ولكنهم رجًال، عرش اثنَي من أكثُر سطحه عىل كان بل مهجوًرا، القارب يكن لم

ضابط. بينهم يكن ولم نائًما، كان وأغلبهم سكارى كانوا جميًعا
الخرائط منضدة كانت الداخل. من القارب مقصورات إحدى ذلك بعد رأى ثم
أربعة فيها كان القبطان. قمرة أنها إىل جميًعا تُشري الزمن قياس وأجهزة والبوصلة
أحدهما فكان اآلخران، االثنان أما القارب. سطح عىل منهما اثنني جثتَا يَت ُسجِّ رجال،
الجثتني إحدى بجوار جاثيًا وكان واملكر الدهاء مالمُح وجهه عىل تبدو الحجم صغريَ

نفسه. هو فكان الرابع أما معطفها، يف السكني ليمسح
بطاقمه القارُب جنح بينما نجاة، قارب يف بالفرار يلوذان القاتَلني رأى أخرى مرة
يختفي القارب ورأى النهرية. الرسوبية الحواجز أحد عن املتدفقة األمواج نحو الثمل
تحطمت البحارة من اثنني رأى ثم الشمس، أُوار تحت تذوب ثلج كقطعة األمواج وسط

أمريكي. مرفأ يف ويرسوان مفتوًحا قاربًا يستقالن سفينتهما،
إىل ل تحوَّ فقد تود، آموس اآلخر، املجرم أما قاتًال. كان لقد هنا. إىل به أدَّى ما هذا
الهرب من تمكَّن لكنه عليه، واعرتف الجريمة بتفاصيل للسلطات أقرَّ بعدما ملك شاهد
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املنعزلة، املنارة هذه يف الفسيح العالم عن مختبئ وهو الحني ذلك ومنذ األنفس. بشق
مات بعدما أحٌد يعرفه يكن لم إذ — القانون طائلة من ليس هنا، مختبئًا يظلَّ أن وعليه
يغريِّ جعله ما هو تود من خوفه كان الجريمة. يف رشيكه من بل — البحارة من رفاقه
ملا بها حبيًسا ليبقى جريدلر، منارة إىل وأرسله جيفريز توم إىل رورك جيفري من اسمه
لن ولكنه اآلن، بالفعل ميتًا كان وربما وقت، أي يف تود يموت قد حياته. ِسِني من ى تبقَّ

قط. رساحه إطالق خربُ يصَله ولن أبًدا، بذلك يعلم
إىل أقرب اآلن كان البعيد. القارب إىل التليسكوب يوجه وعاد أحالمه من استيقظ
حال، أي عىل ما؛ رسالة يحمل جاء قائَده لعل بالفعل. إليها متوجًها وبدا بكثري، املنارة

الرسيع. السواحل خفر لزورق أثٌر األفق يف يكن لم
لوجبة البسيطة التحضريات بعَض وأجرى املطبخ، إىل ه وتوجَّ الداخل، إىل دلف
املطهي البارد اللحم من ى تبقَّ بما يكتفَي أن قرر إذ للطهي؛ داعيًا يجد لم ولكنه العشاء؟
كانت واضطراب؛ توتٌر خالجه البطاطا. عن عوًضا البسكويت بعض مع السابق، اليوم يف
أعصابه. عىل يضغط املنارة أعمدة بني املتواصل املياه ارتطام وصوت تُزعجه، الوحدة

يَُعد لم حتى القارب واقرتب بقوة، بدأ قد املدُّ كان مجدًدا، املنصة إىل خرج عندما
أن يرى أن أمكنه املسافة هذه ومن قليًال، أكثر أو واحد ميل سوى املنارة عن يفصله
الخريية هاوس» «ترينييتي ملؤسسة الرسمية القبعة يرتدي القارب يقود الذي الرجل
ا. جدٍّ غريٌب هذا كان لكن براون، املدعو القادم رفيقه هو الرجل هذا أن بد ال للمالحة.

ليعيده. أحٌد ثمة يكن لم بالقارب؟ سيفعالن ماذا
ويُمسك الرشاع يُنزل قائده رأى القارب، يرقب كان وبينما يتالىش. النسيم أخذ
نظرًة فألقى املتزايد، املد مع القارب إيقاف يف التعجل من شيئًا جيفريز والحظ بمجداَفيه،
اقرتب وقد الرشق، جهة من يزحف كثيًفا ضبابًا األوىل للمرة الحظ وعندئٍذ األفق. عىل
فهرع األنظار. عن توارى قد الرميل جريدلر رصيف رشق الواقع الفنار إن حتى كثريًا؛
وانتظر الضباب، إشارة لتشغيل الهواء يضغط الذي الصغري املحرك لتشغيل الداخل إىل
صافرة بفعل السطح باهتزاز شعر وعندما يرام. ما عىل عمله من يتأكد حتى يتابعه لفرتة

مجدًدا. املنصة إىل خرج الضباب، إشارة
فبدا السمع، أرهف النظر. عن القارب وغاب تماًما، املنارة أنحاء جميَع الضباُب غمر
الضباب إشارة ظلت الرؤية. حجب مثلما األصوات حجب قد الكثيف الضبابي الجدار أن
ق تدفُّ صوت عدا تماًما، األصوات جميُع سكنت ثم آلخر، حني من إنذارها صافرة تُطلق
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رنينًا وكان ساند، شيفرنج من الشجي الجرس ورنني األسفل، يف املنارة قوائم بني املياه
للغاية. وبعيًدا خافتًا

بعدها، بمرتكزيهما، مجداَفني الحتكاك املكتوم الصوُت سمعه إىل نما فرتة وبعد
الضباب وسط القارب ظهر برؤيتها، الضباب سمح التي الرمادية املياه دائرة حافة وعند
صافرًة الضباب إشارُة أطلقت كشبح. بقوة يجدف قائده كان حني يف باهت، كَطيف

اتجاهها. يف القارب مسار وعدَّل املنارة ورأى حوله الرجل فنظر مبحوحة؛
طرف إىل وصل حتى السفلية املنصة عرب وسار الحديدي، السلم عىل جيفريز نزل
توُقه واشتدَّ الوحدة سِئم قد كان جادة. بنظرات املقرتب الغريب يراقب فوقف السلم،
أن أوشك الذي الغريب هذا طباع كانت ماذا ولكن بارنيت. رحيل منذ البرش لصحبة

منها؟ كبريًا جزءًا يحتل وجاء حياته يدخل
أن جيفريز يستطع لم ذلك ومع وأكثر، أكثر واقرتب املتسارع، املدِّ عرب القارب أرسع
واصطدم املنارة لقوائم للغاية محاذيًا القارب صار وهلة وبعد الجديد. رفيقه وجه يلمَح
جيفريز ودىلَّ الحديدي، السلَّم درجات إحدى وقبضعىل املجداَفني أحد الغريُب سحب بها.

بعد. الرجل وجه يَر لم زال وما القارب، إىل حبًال
ويفك ه دالَّ الذي الحبل يربط وهو باهتمام الرجل وراقب السلَّم عىل جيفريز مال
صغريًا صندوًقا التقط ذلك من الغريب فرغ وعندما الصاري. ويُنزل مربطه من الرشاع
كتفه، عىل امللقى الحمل بسبب ببطء، يصعد كان السلم. عىل وَصِعد كتفه عىل وحمله
األعىل، إىل واحدة نظرة يخطف أن دون األخرى تلو درجة السلم درجات يرتقي وأخذ
وانحنى أخريًا السلم أعىل إىل الغريب وصَل متزايد. بفضول رأسه إىل يُحدق جيفريز بينما
جيفريز فرتاجع األوىل، للمرة رأسه الغريب رفع وعندئٍذ ليساعده. إليه يده ومدَّ جيفريز

املفاجأة. هول من لونه وامتقع الخلف إىل
تود!» آموس إنه إلهي! «يا الهثًا: قال

بدا إنذاًرا الضباب إشارُة أطلقت املنارة، منصة عىل بقدِمه الجديد الوافد خَطا عندما
يتبعه الدرج إىل واتجه واحدة، كلمة دون فجأًة جيفريز استدار جائع. وحش كزمجرة
األلواح عىل الجوفاء حذاءيهما قعقعة سوى صوت أيِّ بال صامتنَي الرجالن وصعد تود،
أن إليه وأشار استدار ثم رفيُقه، وتبعه صمت، يف النوم غرفة إىل جيفريز اتجه الحديدية.

عنه. صندوقه يضع
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كثريًا، تتحدث ال «أنت الدهشة: من يشء يف الغرفة يف نظره يُجيل وهو تود قال
براون، جيم أنا جيَدين. رفيَقني نكون أن آُمل الصباح؟ تحية عيلَّ تُلقَي ألن رفيق. يا

اسمك؟» يكون عساه ماذا الجديد، املنارة حارس
بتمعٍن إيلَّ «انظر صارمة: بنربة قال ثم النافذة إىل وقاده فجأًة إليه جيفريز التفت

اسمي.» عن نفسك اسأل ثم تود، آموس يا
هامًسا: قال ثم كاملوتى لونه وشحب مجفًال، برصه رفع صوتَه تود سمع عندما

رورك!» جيف «مستحيل!
وجْدتَني «هل خفيض: بصوت وقال األمام، إىل ومال بغلظة، جيفريز ضحك

عُدوِّي!» يا
بلقائك، سعدُت أني الرب يعلم جيف. يا بعدوِّك تَدُعني ال هذا! تُقل «ال تود: صاح
يف أخطأُت أني أعرف رأَسك. غزا الذي الشيب وبهذا لحيتك بدون قط أعرفك لم أني مع
ولنكن جيف، يا املايض لننَس قديمة. ضغائَن اجرتار من طائل ال لكن جيف، يا حقك

تخوٍُّف. يف رفيقه وراقب بمنديله وجهه ومسح كنَّا.» كما صديَقني
اجلس «اجلس، وقال: مضلع بنسيج مكسوٍّ ذراعني ذي كريسمهرتئ إىل رورك أشار
بك لينتهَي كان ما وإال أظن، ما عىل كلَّها بددتَها األموال. هذه بكل فعلت ما وأخربني

هنا.» إىل املطاف
مؤسًفا كان كم آه! منها. بنس آخر حتى كلها ُرسقت جيف، يا ُرسقت «لقد تود: رد
نتذكَره. أال ويستحسن ، ووىلَّ انتهى ولكنه القديم! فالور يس مركب عىل حدث الذي ذلك
يشء كلُّ مغلقة؛ أفواُهنا بقيت طاملا تام أمان يف نحن لذا جيف؛ يا نحن إال ماتوا كلُّهم

أيًضا.» لهم مكان أفضل وهو البحر، قاع يف اآلن أصبح
الالزم، من أكثر يعرفون عندما لرفاقك مكان أفضل هذا «نعم، بحدة: رورك قال
وذهابًا جيئًة الصغرية الغرفة يذرع وأخذ املشنقة.» عىل يتأرجحوا أو البحر يبتلَعهم أن
بدا وقد الخلف إىل يرتاجع األخري كان تود، كريس من يقرتب مرة كل ويف مرسعة، بُخًطى

وجهه. عىل االنزعاُج
شيئًا؟» تفعل أو تدخن ال ِلَم هكذا. يفَّ وتحدق مكانك تجلس «ال رورك: قال

فمه يف ه دسَّ ثم الُخلد جلد من جراب من ومأله جيبه من غليونًا يُخرج تود سارع
جيبه؛ يف مفردًة الثقاب أعواد حمل اعتاد أنه يبدو ثقاب. عود عن يبحث أخذ بينما
أزرق لهبًا ُمصِدًرا فاشتعل الحائط عىل وقدحه الفور، عىل الرأس أحمر عوًدا أخرج إذ
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فقد رورك أما رفيقه. تفارقان ال وعيناه وجنتيه يشفط وظل الغليون من قرَّبه ثم شاحبًا،
وظل كبرية، جيب بمطواة الصلب التبغ من رشيحة يقطع ووقف املتوتر مشيه عن كفَّ

عابس. رشود يف تود يف يحدق
هل مسدود. الغليون «هذا قال: ثم جدوى، بال املبسم من الدخان يسحب تود ظل

جيف؟» يا السلك من قطعة لديك
هذا ُخذ الحال. يف املخزن من قطعًة لك سأجلب هنا. لديَّ ليس ، «كالَّ رورك: رد
اللحظة تلك يف الرف.» عىل هناك آخر واحد لديَّ غليونك؛ تنظيف من تتمكن حتى الغليون
يده فمدَّ لتود، رورك يُكنُّها كان التي العداوة عىل الضيافة حسن يف البحار طبع غلب
وعينُه شكر، بكلمة يُتمتم وهو أخذه الذي تود، نحو للتوِّ مأله قد كان الذي بالغليون
الصنع بدائيُّ رفٌّ الكريس بجانب الحائط عىل كان املفتوحة. بالسكني توتر يف معلقة
انسحب حني يف واحًدا، يأخذ ذراعه ومدَّ الكريس عىل رورك فمال منها، عدٌد عليه للغاليني

تماًما. تود وجه من الدم
«إذن، التبغ: من جديدة «حشوة» يقطع رورك كان بينما صمت بعد تود قال

كنا؟» كما صديَقني سنعود هل جيف، يا
مرًة سأصبح «هل برصامة: وقال جديد من رورك نفس يف العداء جذوُة اشتعلت
تابع ثم لوهلة َف وتوقَّ بي؟» بوشايته بحياتي يودَي أن حاول الذي للرجل صديًقا أخرى

املحرك.» لتفقد الذهاب فعيلَّ اآلن أما ا، حقٍّ التفكري لبعض يحتاج «هذا قائًال:
غارق وهو الغليوننَي، يديه يف يحمل الجديد املنارة حارس جلس رورك، غادر عندما
عىل املسدود الغليون وترك الذهن، شارد وهو فمه يف الجديد الغليون وضع أفكاره. يف
أن وبعد شارًدا، ذهنُه يزل ولم الغليون أشعل ثقاب. عود عن بحثًا جيبه س وتحسَّ الرف،
النظر يُجيل برفق، الغرفة عرب يتجول وأخذ كرسيه من نهض دقيقتني، أو لدقيقة ن دخَّ
عىل خرج ثم الضباب، وسط النظر يُمعن وأخذ الباب عند ف توقَّ السمع. ويُصيخ حوله
من فزًعا ف توقَّ وفجأة السمع. يُصيخ يََزل ولم الدرج، اتجاه يف املنصة إىل قدميه أطراف

رورك. صوت
ذاهب؟» أنت أين إىل تود! يا «مهًال

فحسب.» القارب ربط إلحكام «سأنزل الرد: فجاءه
أمره.» سأتوىل القارب. بشأن تقلق «ال رورك: فقال

الرجل أين ولكن، جيف. يا «حسنًا الدرج: نحو زحفه يواصل يزل ولم تود قال
منه؟» املناوبة أستلم أن املفرتض من الذي اآلخر،
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فحم.» سفينة متن عىل غادر فقد آخر؛ رجل يوجد «ال رورك: أجاب
نحن سوانا هنا يوجد ال «إذن الهثًا: وقال الذبول، عليه وبدا فجأًة تود وجه شحب

القارب؟» سيُعيد َمن «ولكن خوفه: إخفاء جاهًدا يحاول وهو تساءل ثم االثنني!»
صندوقك.» وأفرْغ أنت ادخل قليل؛ بعد أمره «سنتدبر رورك: رد

رمقه واالكفهرار. العبوس وجهه عىل بدا وقد حديثه، أثناء املنصة إىل رورك خرج
الدرج. نحو مرسًعا وفرَّ استدار ثم رعب، بنظرة تود

كانت تود قدَمي ولكنَّ هنا!» إىل «ُعد املنصة: عرب مرسًعا يهرع وهو رورك صاح
الدرج أعىل إىل رورك وصل وعندما الحديدي، السلم درجات عىل بقوة تدبدبان بالفعل
تشبث أن لوال يسقط وكاد استعجاله، غمرة يف تعثر ولكنه أسفله، من اقرتب قد تود كان
ولكنه السلم، أعىل إىل تود أرسع رورك. به لحق حتى توازنه يستعيد يكد ولم بالدرابزين،
خاطفة لحظة يف تود استدار ياقته. من به مطارُده أمسك حتى قائمه عىل قبض إن ما
تود عليها فردَّ عاٍل، بصوٍت ُسبًة رورك وأطلق رسيعة، رضبًة ه فوجَّ معطفه، تحت ويده
يف القابع القارب مقدمة يف استقر حتى الهواء يف يدور وأخذ سكني سقط ثم بصيحة،

األسفل.
الشيطان «أيها مخيف: هادئ بصوت وقال عدوه عنق عىل النازفة بيده رورك قبض
كذلك؟» أليس بي، للوشاية الهرب تحاول كنَت سكينك؟ استخدام يف بارًعا تزل ألم القاتل!
أفلتني ذلك. أنِو لم إني لك أقسم جيف، يا ذلك أنِو لم ، «كالَّ مختنق: بصوت تود رد
إحدى تحرير من تمكن مفاجئة َيلٍّ وبحركة أ…» فقط كنت إيذاءك. أقصد لم جيف. يا
بمعصمه وأمسك تفاداها، رورك لكن اهتياج. يف مهاجمه وجه نحو رضبة بها ه ووجَّ يديه،
حتى املنصة عرب الخلف إىل خطوات بضع تود فرتاجع منه. وأفلت بعنف دفعه ثم اآلخر
ويتشبث يرتنح أخذ ثم رعب، يف ومحدًقا فاه فاغًرا لوهلة وقف وهنا الحافة، إىل وصل
قوائم بإحدى مرتطًما وهَوى، الخلف إىل مال حادة، وبرصخة ذلك، بعد بالهواء. بقوة

املاء. يف ويسقط أخرى مرة لريتد سقوطه، أثناء املنارة
طفا فعندما عليه؛ يُغَش لم مسموع، بصوت بالقائم رأسه ارتطام من الرغم عىل
قصرية استغاثٍة رصخاِت مطلًقا بقوة، بذراَعيه املاء يرضب أخذ لحظات، بعد السطح عىل
رأس أخذ َحراك. دون من لكن متسارعة، وأنفاس مطبقة بأسنان رورك راقبه مكتومة.
الرسيع التيار سحبه إذ الصغرية، التموجات من دائرة أحاطته وقد وأكثر أكثر يبتعد تود
الرأس بدأ عندما وأخريًا الهادئة. املياه عرب القادمة املستغيثة صيحاتُه وخفتت بعيًدا،
رأسه الغرق، عىل املوشك الرجل رفع للنجاة، أخرية محاولة ويف الضباب، وسط يتوارى
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الضباب إشارة أجابت املنارة. نحو أخرية يائسة استغاثة رصخة وأطلق املاء سطح فوق
السكون ووسط أخرى، مرًة يظهر ولم املاء، تحت الرأس غاص ثم بصافرتها، عىلرصخته
من قادم خافت مكتوم جرس رنني سوى هناك كان ما البحر، عىل خيَّم الذي املخيف

بعيد.
استفاق قليل وبعد عميق. تفكري يف مستغرًقا حراك، بال دقائق لبضع رورك وقف
قد املد انحسار إثر املالحة حركة كانت بخارية. سفينة صافرة صوت عىل رشوده من
يف مربوًطا القارب يزل ولم لحظة، أي يف االنقشاع إىل طريقه يف الضباب وكان بدأت،
بد وال املنارة، إىل وصوله حني أحٌد يره لم الفور. عىل القارب من التخلص يجب األسفل.
إىل تود زيارة عىل دليل كلُّ فسيُمحى القارب من تخلص إذا باملنارة. مربوًطا أحٌد يراه أال
بحمولة محمًال القارب كان فقد بسيًطا. األمر كان القارب. وركب السلم، عىل نزل املنارة.

باملاء. امتأل إذا الحال يف يغرق وسوف الحىص، أكياس من ثقيلة
ونزع للقارب، السفلية األلواح خلع أن وبعد مكانها، من الحىص أكياس بعض نقل
وملَّا فاحصة، بعنٍي املشهد رورك ل تأمَّ قاعه. إىل بغزارة املاء اندفع الحال ويف السدادة.
ثبَّت ثم موضعها، إىل األلواح أعاد معدودة، دقائق غضون يف القارب سيمأل املاء أن أدرك
وفكَّ يُفلتا، ال حتى الحبال من ات لفَّ بضَع مستخدًما مجداف بمقعد والرشاع الصاري

السلم. درجات صعد ثم الربط، حبل من القارب
يشاهد العلوية املنصة إىل رورك أرسع حني يف الحر، القارب يسحب التيار أخذ
نظرة حوله نظر باألسفل. الغرفة يف يزال ال كان تود. صندوق تذكَّر وفجأة اختفاءه.
السفلية. املنصة إىل وحمله الصندوق، وانتزع الغرفة، إىل هرع ثم الضباب، يف رسيعة
قارب، أو لسفينة أثر أيِّ من األفق خلو من للتأكد أخرى متوترة خاطفة نظرة وبعد
مكث عاليًا، ارتطاًما محدثًا البحر يف سقط وعندما الدرابزين، فوق من بالصندوق ألقى
عىل يطُف لم ولكنه الغارق. والقارب صاحبه أثر يف يغطس وهو الصندوق يراقب رورك

فوره. من العلوية املنصة إىل فعاد قط، السطح
وقت مرَّ ولكن انجرافه. أثناء بوضوح مرئيٍّا القارب وظل اآلن، يتالىش الضباب كان
بتوتر وراقبه بالتليسكوب أمسك أبعد، ملوضع انجرف وملا يغرق، أن قبل توقع مما أطول
السدادة أمر واكتُشف القارب انتُشل فلو القارب؛ أحد يرى أن املؤسف من سيكون متزايد.

كارثة. ذلك فسيكون املنزوعة،
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ببطء ينقلب القارب يرى أن التلسكوب خالل من واستطاع بحق. يزداد قلقه أخذ
كل يف ينقشع الضباب وكان بوصات، بضع منه يظهر يزال ال كان ولكن املاء، مأله وقد

لحظة.
يَر فلم عجالة يف حوله ينظر أخذ قريبة. بخارية سفينة صافرة انطلقت قليل بعد
تنهيدة أطلق وفجأة لهفة. يف االختفاء يف اآلخذ القارب إىل التليسكوب توجيه فأعاد شيئًا،
مجدًدا انقلب ثم أخرى، مرًة لثانية واعتدل عقب، عىل رأًسا القارب انقلب فقد ارتياح.

أخريًا. فوقه املاء تدفق حتى ببطء
وأخذ التليسكوب رورك ترك األنظار. عن القارب اختفى قليلة أخرى ثواٍن غضون يف
أمنَه يَنَل لم لكنه رجعة. بال واختفى القارب غرق لقد آمنًا. اآلن أصبح لقد عميًقا. نَفًسا
طوال تهدده وظلت طاردته التي الرشيرة الروح اختفت كذلك. حريته نال بل فحسب،

يناديه. واملتعة، واالنطالق الحياة عالم الفسيح، العالم هو وها حياته،
سفينة عىل الذهبية أشعتها الشمس وأرسلت الضباب، انقشع قليلة دقائق غضون يف
الصيفي األزرق اللون عاد وهلة، منذ صافرتُها أفزعته التي الحمراء املدخنة ذات املاشية

األفق. يف مجدًدا الرب وظهر والبحر، السماء إىل
عاد ثم الضباب، إشارة صافرة محرُك وأوقف ابتهاج، يف يصفر الداخل إىل عاد
وجبته ليتناول عاد ثم املساعدة، لطلب إشارة ورفع لتود، ه دالَّ قد كان الذي الحبل وسحب

وسعادة. سالم يف وحده
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جريفيز كريستوفر الدكتور يرويها

البدني الجهد من معني قدٍر عىل — طبيعتُه اختلفت مهما — علمي مسعى أيُّ ينطوي
زمنًا تستغرق العملية فاملهارة بنفسه، يبذَله أن للعاِلم يمكن ال جهد الحال؛ بطبيعة
لألجهزة مرهقة «تنظيف» عملية يتطلب الكيميائي فالتحليل قصرية. الحياة بينما طويًال
تعطني من — عظمي هيكل تجهيز يتضمنه وما الكيميائي؛ وقُت لها يتسع ال واملخترب
كوقت ثمينًا وقتُه ليس شخٌص يتواله أن يجب — وربطها العظام» و«تجميع وتبييض،
فنيٌّ العلم، أدوات يملك عالم كلِّ فوراء األخرى. العلمية األنشطة عىل ذلك ويرسي العاِلم.

اليدوية. املهارة عدة يملك عنه غنًى ال
كان فقد األخري؛ النوع هذا عىل مثال خريَ املخترب، يف ثورندايك مساعد بولتون، كان
أحُد وكان مبتكًرا، عبقريٍّا ما حدٍّ إىل كان كما . يكلُّ ال ومثابًرا ومبدًعا الحيلة، واسع بارًعا،
السطور يف قصتها سأروي التي نوعها من الفريدة القضية يف انخراطنا يف سببًا ابتكاراته

التالية.
بحكم البرصيات يف متخصًصا أيًضا كان ولكنه الساعات، صناعَة بولتون امتهن
موشوًرا يوم ذات لنا جلب وحني حياته، شغَف هي البرصية األدوات كانت الهواية.
وثورندايك، أنا لنفحصه بالغاز تعمل التي الضوئية العوامات كفاءة يرفع ًرا ُمطوَّ زجاجيٍّا

للمالحة. هاوس» «ترينيتي بمؤسسة له صديق عىل االخرتاع بعرض ثورندايك سارع
باكٍر صباح يف أنفسنا، — وأنا وبولتون، ثورندايك، — ثالثتُنا وجد ذلك، أثر وعىل
عندما بيري. تيمبل مرفأ إىل متجهني لني تيمبل ميدل عرب الطريق يف يوليو، شهر من نديٍّ
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متورد رجًال ووجدنا بالوقود، يعمل صغريًا رسيًعا قاربًا العائم الجرس عند وجدنا وصلنا
القيادة. قمرة يف واقًفا أبيض شارب ذا الوجنتني

صباٌح دكتور؛ يا صباُحك «طاب ارة: البحَّ يميُز ورنَّان رائع بصوت الرجل قال
عيشنا، لقمة لتسلبنا أتيَت بولتون! يا بك وأهًال صحيح؟ السفيل، النهر إىل لرحلة مناسب
محرك خفقان صوَت فخالطت النهر صفحة فوق املبهجة ضحكتُه ودوت كذلك؟» أليس

عليه. راسيًا كان الذي الرصيف من التحرك عىل أوشك الذي القارب
كان هاوس». «ترينيتي ملؤسسة العليا الهيئة أعضاء من جرامباس الكابتن كان
مع يحدث كما له، شخصيٍّا صديًقا ليُصبح ارتقى ثم املايض، يف ثورندايك لدى عميًال

بثمن. يقدر ال الذي مساعدنا الحار برتحيبه شمل وقد ثورندايك، عمالء
من جماعٌة تُعلِّم أن لطيف هو «كم خفيفة: بضحكة الكالم جرامباس الكابتن تابع
تجارتُكم أَكسدْت األمر؟ ما عمَلهم، البحرية املالحة خرباء من جماعًة األطباء أو املحامني

بولتون؟» يا الوقت لشغل غريها عن فبحثتم
عىل لنفعله الكثريُ لدينا «ليس قائًال: وردَّ غريبة عريضة ابتسامًة بولتون ابتسم

النشاط.» من حالة يف يزالون ال املجرمني لكنَّ املدني، الصعيد
األلغاز ذكر وعىل ازدهارها! أوج يف تََزل لم األلغاز حلِّ «فرقُة جرامباس: الكابتن قال
تماًما. اختصاصك صميم يف لها، حالٍّ يجدون ال غريبة مشكلًة رجالُنا يواجه دكتور، يا

بها؟» ذهنك وأُرهق وجودك أستغلُّ ال ِلَم هنا، أنك وبما
ال؟» ِلَم «بالضبط، ثورندايك: ردَّ

وسحب سيجاًرا، أشعل ثم جميًعا.» مًعا ولنعمل لك، سأرشح «إذن، الكابتن: قال
العاملني املنارات حراس أحد اختفى كالتايل: باختصار «اللغز قائًال: حديثه وبدأ نفسني،
ُقتل. أو الخطأ بطريق غرق أو هرب ربما وابتلعته. األرض انشقت كمن أثر، بال لدينا
رامسجيت إىل بحري صندل جلب املايض األسبوع نهاية يف برتتيبها. التفاصيل سأعطيك
يوجد الرميل. جريدلر رصيف عىل ملولبة دعم قوائم عىل تقوم التي املنارة من خطابًا
الساق، يف بكٍرس أُصيب قد — بارنيت ويُدَعى — أحدهما أن يبدو فقط، رجالن هناك
املحلية، الخدمات سفينة كانت أن تصادف الرب. إىل الخدمات سفينُة تُعيَده أن وطلب
غريَ جعلتْها رامسجيت مرفأ يف خفيفة صيانة ألعمال تخضع واردن، اسم تحمل التي
رامسجيت مرفأ يف املسئول أرسل ا، وملحٍّ عاجًال األمر لكون ونظًرا يومني، أو ليوم متاحة
مقرَّ سيغادر الرجل أن مفاُده الرتفيهية البخارية السفن إحدى حملتْه املنارة إىل خطابًا
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املسئول أرسل كما سبت. يوم يوافق كان الذي التايل، اليوم صباح يف قارب متن عىل عمله
بالقرب يسكن وكان براون، جيمس يُدَعى ، للتوِّ ُعنيِّ قد كان جديد حارس إىل خطابًا
عىل السبت صباح املنارة إىل يتوجه أن منه يطلب عمله، استالم انتظار ويف ريكولفر من
السواحل خفر ضابط إىل ثالثًا خطابًا املسئول وأرسل السواحل، خفر قوارب أحد متن
ينفذَا لم ولكنهما منها. بارنيت وإعادة املنارة إىل براون توصيل منه يطلب ريكولفر يف
وال براون ليُقلَّ قارب تأمنَي السواحل خفر ضابُط يستطع فلم بالضبط. منهما ُطلب ما
بارنيت تمكن لربما بمفرده، براون األحمق به أبحر صيد قارب فاستعاَرا ليصاحبه، رجًال

املكسورة. ساقه من الرغم عىل بالقارب العودة من
كانت فحم لسفينة إشارة رفع ويتستابل، يف يقطن وهو بارنيت، كان األثناء هذه يف
— جيفريز توماس — اآلخر الحارس وتُرك املنارة، من فأخذوه بلدته، نحو متوجهًة

براون. وصول حني إىل وحده
االنطالق يف السواحل خفر ضابط ساعده لقد قط. املنارة إىل يَِصل لم براون لكن
واحد رجٌل متنه عىل رشاعيٍّا قاربًا جيفريز الحارس ورأى البحر، عرض يف يُبحر ورآه
للقارب يُعثر لم انقشع وعندما القارب، وغمر كثيف ضباٌب عمَّ ثم املنارة، نحو متوجًها

أثر.» بال مًعا والرجل القارب اختفى أثر. عىل
تصادم.» لحادث تعرض «ربما ثورندايك: قال

أن السواحل خفر يعتقد حادث. بوقوع بالٌغ يَِرد لم لكن «ربما، الكابتن: وافقه
وضع يف الرشاع يضبط رأوه فقد مفاجئة؛ عاصفة بفعل انقلب قد يكون ربما القارب
هادئًا الطقس كان بل مفاجئة، عواصف أيُّ هناك يكن لم ولكن القارب. رسعة من يزيد

تماًما.»
أبحر؟» عندما يرام ما عىل الرجل كان «هل ثورندايك: سأل

مليئًا كان لقد الواقع، يف مسهبة؛ السواحل خفر إفادة كانت «نعم، الكابتن: أجاب
««آخر وقرأ: رسميٍّا خطابًا وأخرج يقولون.» ما إليك بيشء. تفيد ال سخيفة بتفاصيل
الرياح. اتجاه يف الدفة موجًها القارب مؤخرة يف جالًسا كان املفقود فيها شوهد مرة
كان بمرفقه. القارب ويوجه يديه يف تبغ وكيس بغليون يُمسك كان بحبل. الرشاع ربط
قدمه؛ بأصابع وليس بيده» الغليون يُمسك «كان أرأيت؟ التبغ.» كيس من الغليون يمأل
اعة رضَّ من أو فحم وعاء من يمأله أن ستتوقع كنت أنك رغم تبغ، كيس من يملؤه وكان

ازدراء. يف سيجاره دخان ونفخ جيبه، إىل وأعاده الخطاب الكابتن طوى ثم أطفال!»
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واجب السواحل. خفر عىل متحامل «أنت الكابتن: انفعال من ضاحًكا ثورندايك قال
ا.» مهمٍّ يراه ما ينتقَي أن ال الوقائع، بكل يُديلَ أن الشاهد

غليونه؟» الرجل منه مأل ما أهمية ما العزيز، سيدي يا «ولكن جرامباس: الكابتن قال
الحق. وقت يف للغاية جوهرية حقيقة أنها يتبني ربما يدري؟ «من ثورندايك: أجاب
األدلة.» بباقي صلتها عىل تعتمد حقيقة أيِّ فقيمُة مقدًما. بذلك يجزم أن للمرء يمكن ال
حتى تأميل، صمت يف سيجاره تدخنَي وواصل معك.» «أتفق متربًما: الكابتن قال

فجأة. يقف به وإذا بوينت، بالكوول إىل وصلنا
بحق هنا هذه تفعل ماذا رصيفنا، عىل بخارية صيد سفينة «ثمة الكابتن: أعلن
شيئًا يُنزلون أنهم «يبدو واصل: ثم بعناية، الصغرية السفينة يفحص وأخذ الجحيم؟»
رصيفنا؟ عىل يُنزلونها ملاذا لكن جثة! إنها للهول! يا بولتون! يا املنظار هذا ناولني ما.

دكتور.» يا بقدومك علموا أنهم بد ال
من واقرتب بخفة الكابتن أرسع الرصيف، بجانب الرسيع القارب ف توقَّ عندما

هنا؟» إىل الجثة بهذه جاءوا ولَِم هذا؟ «ما وسأل: الجثة حول املتحلق الجمع
األمر. توضيح يف الجثة، إنزال عىل يرشف كان الذي الصيد سفينة ربان رشع

ساوث مرتفع حافة عىل ملقاة الجثة رأينا لقد سيدي. يا رجالكم أحد «إنه قال:
منها، اقرتبنا املياه؛ ضحلة منطقة يف نمرُّ كنا حني الفنار، من بالقرب ساند، شنجلز
عىل منه نستدل يشء وجود لعدم ونظًرا السفينة. متن عىل وأحرضناه القارب فانتشلنا
رسميٍّا مظروًفا الكابتن وأعطى الخطاب.» هذا ووجدُت جيوبه فتشُت فقد الرجل، هوية

ِكنت.» ريكولفر، شيفرد، سويل، السيد منزل براون، جيه «السيد إىل موجًها
دكتور. يا عنه نتحدث كنا الذي الرجل هو هذا إلهي، «يا جرامباس: كابتن صاح

بالجثة؟» نفعل عسانا ماذا ولكن عجيبة! مصادفة من َلها يا
ربان إىل والتفت الرشعي.» الطبيب إىل تكتب أن عليك «سيكون ثورندايك: أجاب

الجيوب؟» كلَّ فتشت هل «باملناسبة، وسأله: الصيد سفينة
أفتش فلم فتشته، جيب أول يف الخطاب وجدُت لقد سيدي. يا «كالَّ الربان: رد

سيدي؟» يا معرفته تودُّ آخر يشءٌ أيوجد األخرى. الجيوب
أدىل الرشعي.» الطبيُب سيحتاجهما وعنوانك، اسمك سوى يشء «ال ثورندايك: أجاب
إىل عاد ثم الرشعي، الطبيب «يعطَله» أال يف أمله عن وأعرب املطلوبة، باملعلومات الربان

بيلينجسجيت. إىل طريقه يف ومىض سفينته،
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املسكني، هذا جثة عىل نظرة إلقاء يف تُمانع كنَت إن «أتساءل جرامباس: الكابتن قال
بدع.» من جعبته يف ما بولتون يرينا ريثما

إذا ولكن الرشعي، الطبيب من أمٍر بدون الكثري أفعل أن يمكنني «ال ثورندايك: رد
مبدئيٍّا.» فحًصا وجريفيز أنا أُجرَي أن فسيسعدني سريضيك، ذلك كان

ميتًة مات قد املسكني كان إن نعرف أن نودُّ فنحن ذلك؛ «سيسعدني الكابتن: قال
طبيعية.»

تحوي التي السوداء الحقيبة يحمل وهو بعيًدا بولتون واقِتيَد سقيفة، إىل الجثة نُقلت
الفحص. لنبدأ السقيفة وثورندايك أنا ودخلُت الجديد، ابتكاره

كان ما. حدٍّ إىل أنيًقا بحريٍّا زيٍّا يرتدي السن، كبري الجسم صغري رجًال امُلتوىف كان
ولدغات السمك عضات من الجثُة وخلت فقط، ثالثة أو يومني منذ حدثت الوفاة أن يبدو
أي وال مكسورة، عظام ال البحر. يلفظها التي الجثث يف املعتاد عكس عىل السلطعون،

الخلف. من الرأس فروة يف شديد َقْطع عدا فيما جروح وال بالغة، إصابات
سبب أن للجثة العام املظهر من «يبدو التفاصيل: هذه مالحظة بعد ثورندايك قال
الجثة.» ترشيح بعد إال قاطًعا رأيًا نُعطَي أن يمكننا ال بالطبع ولكن الغرق، هو الوفاة

إذن؟» الرأس فروة لجرح أهمية أيَّ تُويل ال «أنت سألتُه:
الرجل يَزل لم بينما حدث أنه الواضح من . كالَّ للوفاة؟ سببًا «باعتباره فأجابني:
أن دون الرأس فروة عىل قوتها بكل فنزلت مائلة رضبة إثر حدث أنه يبدو لكن حيٍّا،

آخر.» جانب من للغاية مهمٌّ الجرح ولكنَّ بالجمجمة. إصابة أيَّ تُلحَق
هو؟» «وما سألتُه:

لقد الظروف. يف «فكِّر وقال: ملقًطا، منها وأخرج جيبه من علبًة ثورندايك أخرج
إىل هو: السؤال قط. هناك إىل يَِصل لم ولكنه املنارة، إىل ليذهب الربِّ من الرجل هذا انطلق
بطرف الجرح حول من الشعر وأزاح الجثة، عىل مال يتحدث كان وبينما إذن؟» وصل أين
أيًضا. الجرح وبداخل جريفيز، يا الشعر بني البيضاء األشياء تلك إىل «انظر وتابع: امللقط،

بيشء.» تُخربنا أنها أعتقد
كأجزاء «تبدو وقلُت: عدساتي بواسطة إليها أشار التي الطباشريية الشظايا فحصُت

البحرية.» الديدان من لنوع وأنابيب أصداف، من
محار صدف من أجزاء أنها الواضح من املكسورة األصداف هذه «نعم، قائًال: ردَّ
البحرية الديدان أنابيب من ِقَطع أنها الظن فأغلُب األخرى الشظايا أما البلوطي، الربنقيل
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صلب جسٌم سببه الجرَح هذا أن وهو هام؛ استنتاج إىل تقودنا البقايا وهذه الشائعة.
الجرح هذا أن أي الشائعة، البحرية األنبوبية والديدان البلوطي الربنقيل بأصداف مغطٍّى
وكيف هذا؟ يكون عساه جسم أي اآلن، دوري. نحٍو عىل املاء يغمره جسٌم فيه تسبَّب

املتوىف؟» رأُس به اصطدم قد يكون أن يمكن
صدمته.» سفينة مقدمة يكون «قد قائًال: اقرتحُت

سفينة. مقدمة عىل البحرية الديدان من الكثري نجد قد أننا أعتقد «ال ثورندايك: قال
املد عالمات بني مكانه يف ثابت يشء إىل يشري مًعا الديدان وأنابيب األصداف وجود إن
شخص رأُس بها تصطدم قد التي الكيفية تخيُّل الصعب من ولكن مثًال. كفنارة والجزر،
فيه يُبحر الرجل كان الذي الرافد يف أخرى ثابتة أجسام أيُّ يوجد ال املقابل؛ ويف بفنار،
باملناسبة، كهذا. جرًحا يُسبِّب أن يصعب مستٍو سطح لها والعوامات العوامات، سوى
أيُّ للرسقة يكون أن املرجح من ليس أنه من الرغم عىل جيوبه، يف ما عىل نظرًة فلنُلِق

بموته.» صلة
من فضية ساعة وهي جيبه، يف تزل لم ساعته وأرى «صحيح، قائًال: الرأي وافقتُه
الثانية الساعة عند فت توقَّ «لقد قائًال: وأضفُت وتفقدتُها الساعة أخرجُت ثم جيد.» نوع

دقيقة.» عرشة وثالث عرشة
أن األفضل من لكن ا، مهمٍّ هذا يكون «قد بذلك: مالحظة يدوِّن وهو ثورندايك قال

ِدها.» تفقُّ بعد أماكنها إىل األغراض نُعيد ثم اآلخر، تلو واحًدا الجيوب نفحص
الجيب أنه الواضح من كان للسرتة. األيرس السفيل الجيب فتشناه جيب أول كان
مؤسسة ختَم كالهما يحمل خطابنَي فيه وجدنا إذ الربان؛ فتشه أن سبق الذي نفسه
كانت األيمن. الجيب إىل انتقلنا ثم بالطبع، نقرأهما أن دون فأعدناهما هاوس»، «ترينيتي
الربية، الشجريات خشب من غليون عىل واشتملت تماًما، عادية الجيب هذا محتويات

املفردة. الثقاب أعواد من وعدد الخلد، جلد من وجراب
وغليون هكذا، جيبه يف مفردة الثقاب أعواد يحمل أن ما نوًعا عفوي سلوك «إنه قلُت:

كذلك.»
هذه أن الِحظ االشتعال. الشديدة األعواد هذه خاصة «نعم، موافًقا: ثورندايك رد
تشتعل لذا الحمراء، رءوسها عليها توضع أن قبل بالكربيت العلوي طرفها يُغطَّى األعواد
بني الثقاب أعواد من النوع هذا رواج سبَّب شك بال وهذا إطفاؤها، ويصعب ملسة، بأقل
يتحدث هو وبينما الطقس.» حاالت مختلف يف الغليون إلشعال يحتاجون الذين البحارة،
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من نظره نقل وفجأة داخله. إىل وينظر يده يف ويقلبه فيه يتأمل وأخذ الغليون التقط
الداخل. من فمه ليتفقد بامللقط شفتيه وسحب امليت، الرجل وجه إىل الغليون

يدخن.» التبغ من نوع أيَّ «لنَر وقال:
فقلت: الداكن، الناعم التبغ من كتلة فيه فوجدُت باملاء املشبع التبغ كيس فتحُت

اللف.» تبغ أنه «يبدو
محتواه نصف ن ُدخِّ لقد الغليون. يف ما لنَر واآلن «بالفعل، ثورندايك: وافقني
ورقة، عىل ووضعها املحرتق التبغ بواقي به وأخرج الغليون يف جيبه سكني أَدخَل فقط.»
عىل اشتملت إذ اللف؛ تبغ نوع من ليست البواقي أن الواضح من كان مًعا. ففحصناها

سوداء. شبَه وكانت خشنة، ِقَطع
التبغ بواقي وأعاد ثورندايك فوافقني صلب.» تبغ من ِقَطع «إنها لثورندايك: قلُت

الغليون. إىل
بعناية. وفحصه ثورندايك فتحه جيب، سكني عدا يفيد، ما األخرى الجيوب يف يكن لم
الستبعاد كافيًا وكان متوقًعا، كان ما حدود يف كانت وإن النقود، من الكثري نجد ولم

السطو. فرضية
هذا عىل غمد ذات سكني توجد «هل رفيع: جلدي حزام إىل يُشري وهو ثورندايك سأل

الحزام. وتفقدُت السرتة، فأزحُت الحزام؟»
وسقطت.» انسلت السكني أن بد ال سكني. بدون لكن غمٌد، «ثمة وأجبتُه:

من تنسل ال البحارة تحملها التي الغمد ذات فالسكني غريب. «هذا ثورندايك: قال
عندما األرشعة حبال مع التعامل يف الستخدامها مت ُصمِّ السكني فهذه بسهولة. غمدها
غمدها من سحبها من يتمكن بحيث والصواري، األرشعة بني عاٍل موضع يف البحار يكون
يف تماًما ومحكًما ثابتًا يكون أن يجب باألخرى. الرشاع أو بالصاري متشبث وهو بيٍد
هذه يف الالفت املقبض. ونصف النصل الغمد يحمل إذ كذلك؛ يكون ما وعادة مكانه،
لكل يصلح السكني هذا كان وملا رأينا، كما جيب سكني يحمل كان الرجل أن الحالة
عن للدفاع الغمد ذات السكني يحمل كان أنه يعني هذا أن فيبدو العادية، األغراض
ترشيح بدون التحقيق يف ُقُدًما امليضُّ يمكننا ال ذلك، ومع األمر. واقع يف كسالح أي النفس،

قادم.» الكابتن هو ها الوفاة، سبب لتحديد الجثة
رثاء. نظرَة ار البحَّ جثة عىل وألقى السقيفة إىل جرامباس الكابتن دلف

دكتور؟» يا الرجل، اختفاء سبب عىل ضوء أيَّ يُلقي يشء أيُّ ثمة «هل تساءل:
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أن األمر يف ما أغرب ولكن القضية، يف غريبان اثنان أو أمر «ثمة ثورندايك: أجاب
منه.» مستاءً كنَت الذي السواحل خفر بيان يف ورد بما تتعلق ا حقٍّ املهمة الوحيدة النقطة

ا؟!» «حقٍّ متعجبًا: الكابتن قال
امُلتوىف فيها شوهد مرة آخر يف إنه السواحل خفر بيان يقول «نعم، ثورندايك: رد
حني يف ناعم، لف تبغ عىل يحتوي وكيسه خاصته. التبغ كيس من غليونه يمأل كان

الصلب.» التبغ من كتلة من مقطوع آخر نوع عىل جيبه يف املوجود الغليون يحتوي
الصلب؟» النوع من تبٌغ جيوبه من أيٍّ يف يوجد «أال الكابتن: سأل

قطعة يحمل كان أنه بالطبع الوارد من حتى. صغرية قطعة «وال ثورندايك: رد
تعرف وأنت جيبه، سكني عىل التبغ لهذا أثر أيَّ نجد لم ولكننا الغليون، يف كلَّها ووضعها
ولكن مفقودة، الغمد ذات سكينه أن كما سكني. نصَل اللزج الداكن النوع هذا يلطخ كيف

جيب.» سكني يحمل وهو التبغ َقْطِع يف استخدمها قد يكون أن املرجح من ليس
آخر؟» غليونًا يحمل ال أنه من متأكد أنت هل ولكن «صحيح، الكابتن: وافقه

غليونه.» يكن ولم واحد، غليون هناك «كان ثورندايك: رد
زمييل، يف التحديق من ليتمكن مربعة نقوش ذات ضخمة عوامة بجانب الكابتن وقف

غليونه؟» ليس أنه عرفت وكيف غليونه! «ليس متعجبًا: وصاح
ألسنان عميقة آثاٌر عليها بَدْت املقىس. املطاطي املبسم شكل «من ثورندايك: قال
هذا إىل غليونه عىل يُطبق الذي والرجل تماًما. تنزعها كادت حتى بعنف عليها أطبقت
املتوىف وفُم قوية، أسنان له تكون أن أهمها معينة، جسمانية بسمات يتميز ما عادة الحد

األسنان.» من تماًما خاٍل
تماًما.» لذلك مغًزى أيَّ أرى «ال قال: ثم لوهلة، الكابتن فكَّر

غليونه يمأل كان رجل هذا كبريًا. مغًزى وراءه أن يل يبدو بل ا؟ «حقٍّ ثورندايك: قال
نوًعا يحوي غليونه وُوجد ميتًا، انتُشل فيها. شوهد مرة آخر يف التبغ من محدد بنوع
الرجل أن هو الواضح املدلول الغريب؟ التبغ هذا جاء أين فمن التبغ. من تماًما مختلًفا

ما.» بشخص اْلتَقى
كذلك.» األمر يبدو «نعم، الكابتن: وافقه

شيئًا، ذلك يعني ال قد مفقودة. الغمد ذات سكينه أن ذلك إىل «أضْف ثورندايك: تابع
رأسه مؤخرة يف جرح ثمة آخر: غريبًا أمًرا هناك أن كما الحسبان. يف أْخذه علينا لكن
ولكن بحرية. وديدان البلوطي الربنقيل بصدف مغطٍّى كان بجسم عنيف اصطداٌم أحدثه
اصطدم؟» يكون قد ِبَم هو: السؤال للرافد. املفتوحة املياه يف منصات أو أرصفة من ما
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من يقرب ملا األرجاء يف جثة يقذف املدُّ يظلُّ فحني شيئًا. ذلك يعني «ال الكابتن: قال
«… أيام ثالثة

حيٍّا.» يزل لم والرجل حدث فالجرح الجثة. عن هنا نتحدث «ال ثورندايك: قاطعه
الرجل أن هو تصوره يمكنني الذي الوحيد االفرتاض إلهي! «يا وقال: الكابتن ب تعجَّ
أن يجب ولكني رأسه، وصدمت قاربه فاخرتقت الضباب، يف الفنارات بأحد حتًما اصطدم
ثم عبوس، يف ويفكر قدميه أصابع يف يُحدق لدقيقة ووقف ضعيف.» تفسري بأنه أعرتف

ثورندايك. إىل ونظر رأسه رفع
سأستقل دقيًقا. تحرِّيًا األمر هذا يتطلب تقول، ملا استناًدا فكرة. يل «خطرْت قال:
كمستشار؟ معي تأتي ال لَم الحدث. موقع يف األمر يف للتحقيق اليوم الخدمات سفينة
إىل سنصل عرشة؛ الحادية حدود يف سأنطلق جريفيز. والدكتور أنت بالطبع، مقابٍل نظريَ

رأيك؟» ما أردت. إذا الليلة البلدة إىل العودة ويمكنك الثالثة، غضون يف املنارة
ومغريًا ساحًرا يبدو النهر كان فقد يمنعنا.» سببًا أرى «ال متحمًسا: بالرد سارعُت

هول. باجزباي مرىس يف حتى الصيفي، الصباح هذا يف للغاية
رحلة يف للذهاب يتوق جريفيز أن يبدو معك. سنأتي إذن ا، جدٍّ «جيد ثورندايك: قال

األمر.» واقع يف كذلك وأنا بحرية،
عمل.» مهمة «ولكنها اشرتاطية: بلهجة الكابتن قال

صحبتك ومتعة الرحلة، متعة كاملة، متعة إنها تماًما. كذلك «ليست ثورندايك: رد
الراقية.»

صاحبك فأرسْل كضيوف، ستأتون كنتم إذا لكن ذلك، أعِن «لم ممتعًضا: الكابتن قال
الغد.» مساء نعيَدك حتى معنا وابَق للنوم بمالبس يأِتَك

أمتعتنا لنجلب بالكوول من القطار نستقلَّ أن يمكننا بولتون، نُزعج «لن زمييل: قال
عرشة؟» الحادية يف سننطلق قلت بنفسنا.

نفَسيكما.» تُرهَقا ال لكن «تقريبًا، جرامباس: الكابتن قال
الكمال. من فيها مرغوب غري درجة إىل لندن يف املواصالت وسائل مستوى وصل
بني وإيابًا ذهابًا االنتقال من تمكَّنَّا العجلتني، ذي الطنان و«الجندول» القطار فبواسطة
إىل عدنا عندما عرشة الحادية قاربت قد كانت الساعة إن حتى برسعة؛ البلدة طرَيف
ثورندايك حقيبة إىل باإلضافة جالدستون نوع من مفصلية حقيبة نحمل ترينيتي رصيف

الصغرية. الخرضاء
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الرصيف أمام اآلن وتوقفت كريك، باو عند من خرجت قد الخدمات سفينة كانت
عىل جرامباس الكابتن وقف بينما مخططة، مخروطية ضخمة عوامٌة رافعتها من وتدلَّت
أُنزلت بالرسور. املبهج األحمر وجهه يشعُّ والرصيف السفينة بني املمتد املدرج املمر
السائبة، التعليق حبال ولُملمت الصاري، عند مكانها إىل الرافعة وُسحبت بأمان، العوامة
يف مقدمتها ودفعت واستدارت االبتهاج، عىل تبعث صافرات أربَع السفينُة أَطلقت ثم

القادم. املد اتجاه
عن كاشًفا تقدمنا كلما وينفرج يتسع ساعات أربع من ألكثر لندن نهر مجرى ظل
وغمرنا وروائحه، بدخانه ريتش وولويتش حيِّ عن ابتعدنا املتحرك. البانورامي مشهده
املصانع األفق ابتلع الصيف. ضباب من خفيفة غاللٌة رطبته الذي العليل الهواء منه بدًال
النهر، بوادي املحيطة املرتفعات حتى امتدت خرضاء مراٍع محلَّها وحلَّت املتكتلة الرمادية
النقوش ذات أجسامها تستعرض املهيبة التدريب سفن ووقفت املاشية. تناثرت حيث
السفن تكن لم حني والقنب، البلوط أشجار بأيام وتتهامس املشجر، الساحل عىل املربعة
العاجية، كاألبراج شاهقة وأرشعة وجمال، مهابة من لها بما العمالقة الخشبية الحربية
أواني تُشبه التي الطني، بلون املصطبغة اليوم سفُن محلَّها لتحلَّ مكانتها عن تخلَّت قد
ابتالًعا؛ الرضائب دافعي أموال وتبتلع األبيض البحرية علم رافعًة تُبحر والتي الطهي،
الخدمات سفينة انطلقت بالبحر. تعمل ماكينة مجرد وليس بحقٍّ بحاًرا البحار كان حني
البرص: مد عىل نهاية بال املمتدة الُفلك ين طريقها لتشقَّ العايل، املد مواجهة يف شامخًة
وبحارة األرشعة، متعددة صيد وقوارب رشاعية وسفن لخدمات، وعمال نهرية، صنادل
ومراكب زرقاء، مداخُن تعلوها البضائع لنقل جوالة صينية وسفٌن كساىل، البرشة سود
من عليها بما تنوء عمالقة ركاب وسفن دوَّارة، هوائية طواحني ذات البلطيق من متداعية
مررنا تُحيِّينا. كانت وكأنها وجرايز، وجرينهايت وبورفليت إيريث ببلدات مررنا أثقال.
واملدافع بالسفن املكتظ واملرىس جريفسيند، يف األبنية وأسطح نورثفليت، بمداخن كذلك
ضخم كثوٍب أمامنا متسعًة املاء صفحُة امتدت هوب، الور غادرنا وحني بالعدو. املرتبصة

األزرق. الساتان من
مرور رسعة الحظنا إذ إبحارنا؛ ل وسهَّ الجزُر أدرَكنا والنصف عرشة الثانية حوايل يف

وجوهنا. يلفح النقي بالهواء وأحسسنا برصنا، مرمى يف البعيد الرب
الهدوء حلقات من حلقة يف فوقنا من السماء وسكنت تحتنا، من هدأ البحر لكن
وانجرفت ساكنة، بيضاء سُحٍب من كراٌت انترشت الناعمة السماء زرقة ووسط الصيفي.
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فوق القابعة الشمس دفء ويف متهدلة، مرتخية بأرشعة املد بفعل النهرية الصنادل
قفٌص يعلوها — حاملة جرس ذات كبرية مخططة عوامٌة استكانت الساكن، انعكاسها
من املاء اندفاع عىل للحظة ُسباِتها من لتستفيَق — ساند» «شيفرنج اسم وتحمل وقائم

ُسباِتها. إىل عادت ثم مهيبًا، رنينًا وأطلقت مرتاخيًا، قفُصها فاهتزَّ جانبنا،
لولبي، قائم ذات ملنارة أعجف هيكٌل األفق يف الَح قصري، بوقت بالعوامة مررنا بعدما
االسم الح أكثر، اقرتبنا وملا قرمزي. إىل العرص شمس يف الكئيب األحمر لونُها ل تحوَّ
املنارة، بمصباح املحيطة املنصة يف رجالن وظهر بيضاء، كبرية بحروف مكتوبًا «جريدلر»

التليسكوب. خالل من صاِننَا يتفحَّ
املنارة، يف البقاء سنُطيل «هل جرامباس: الكابتن الخدمات سفينة قائد سأل
هذه لتثبيت الرشقي الشمال يف الرميل ساند بان رصيف نحو سنتوجه ألننا سيدي؟ يا

القديمة.» ورفع الجديدة العوامة
عندما إلينا تعودوا ثم املنارة إىل لونا توصِّ أن فاألفضل «إذن جرامباس: الكابتن ردَّ

هناك.» سنمكث الوقت من كم أعرف فال مهمتكم. من تنتهون
عبور يف تساعدنا األيدي بعُض وامتدت قارب، منها وأُنِزل الخدمات، سفينة توقفت

بأمان. بينهما الفاصلة املسافة
املنارة» عىل تصعدون وأنتم هذه ترتدونها التي البحر مالبس «ستتسخ الكابتن: قال
رفعنا بها.» سيعلق مما تنظيُفها سيسهل «ولكن — األناقة غاية يف أيًضا هو وكان —
من قدًما عرشة خمس نحو عن املنحرس املد كشف أمامنا. املاثل الهيكل نتأمل رءوسنا
البحرية باألعشاب مغطاًة — سواء حدٍّ عىل لَّم والسُّ — القوائم وكانت املنارة، قوائم
تعفُّ الذين املتأنقني املدينة سكان من نكن لم لكننا األنبوبية. والديدان الربنقيل وأصداف
عىل تبعناه إذ يبدو؛ ما عىل يعتقد الكابتن كان مثلما الظروف هذه ل تحمُّ عن نفوُسهم
التي الصغرية الخرضاء بحقيبته بقوة متشبِّثًا ثورندايك كان فيما بسهولة، الزلق لَّم السُّ

للحظة. ولو تفارقه أن رفض
إلجراء السيدان وهذان أنا «جئُت السلم: قمة عىل أقدامنا نضع ونحن الكابتن قال

جيفريز؟» منكما أيٌّ براون. جيمس املفقود، الرجل ذلك عن التحريات بعض
ويُده بارَزين، كثَّني وحاجبني مربع وجه ذو البنية قويُّ القامة طويُل رجٌل أجابنا

سيدي.» يا «أنا قائًال: خشنة ضمادة يف ملفوفة اليرسى
ليدك؟» حدث «ماذا الكابتن: سأل
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سيدي.» يا شديًدا جرًحا ليس البطاطا. بعض أقرش وأنا «جرحتُها الرجل: رد
يف التفاصيل بعض نعرف أن وأريد براون جثة انتُشلت لقد «حسنًا، الكابتن: قال
تعرف.» ما بكل وأخربنا ادخل أظن؛ ما عىل شاهًدا باعتبارك ستُستدعى التحقيق. إطار
أجال فيما كبريًا، جيب دفرت الكابتن فتح الطاولة. إىل وجلسنا املعيشة غرفة إىل دلفنا
يُجري وكأنه الفاحصة بطريقته بالكابينة الشبيهة الغريبة الغرفة يف نظره ثورندايك

ملحتوياتها. ذهنيٍّا جرًدا
عىل قاربًا رأى إنه قال فقد بالفعل. نعرفه كنا ما إىل شيئًا جيفريز أقوال تُضف لم
ل شغَّ األنظار. عن القارب وحجب الضباب عمَّ ثم املنارة. نحو قادم واحد رجل متنه
ما كل هذا وكان قط. يَِصل لم القارب ولكن جيًدا، األجواء يراقب وظل الضباب إشارة
شديًدا كان الذي الجزر سحبه ثم األرجح عىل الرجل فاتت املنارة أن افرتَض لقد يعرفه.

الوقت. ذلك يف
مرة؟» آلخر القارب رأيَت عندما الساعة كانت «كم ثورندايك: سأل

تقريبًا.» والنصف عرشة «الحادية جيفريز: رد
الرجل؟» شكل كان «وكيف الكابتن: سأل

نحوي.» موجًها ظهره وكان يجدف. كان سيدي. يا أعلم «ال جيفريز: رد
أدوات؟» حقيبة أو صندوٌق معه كان «هل ثورندايك: سأل

صندوق.» معه «كان جيفريز: قال
الصندوق؟» شكل كان «ماذا ثورندايك: سأله

تثبيت.» بعروة مزوَّد حبل وله األخرض، باللون مطيل صغري، «صندوق جيفريز: رد
أسالك؟» به كان «وهل ثورندايك: سأل

غطائه.» لتثبيت به يُحيط واحد سلك به «كان جيفريز: رد
الصندوق؟» كان القارب من جزء أي «ويف ثورندايك: سأله

سيدي.» يا الخلفي الرشاع «عند جيفريز: رد
مرة؟» آلخر رأيتَه حني املنارة وبني القارب بني املسافة كانت «كم ثورندايك: سأل

تقريبًا.» ميل «نصف جيفريز: رد
بُعد عىل الصندوق هذا ترى أن أمكنك كيف ميل! «نصف متعجبًا: الكابتن صاح

ميل؟» نصف
عبوس: يف وردَّ بالغضب امتزج ارتياب بنظرة ثورندايك ورمق الرجل وجه احمرَّ

سيدي.» يا بالتليسكوب القارب أراقب «كنت
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الرتتيب إىل سنضطر جيفريز. يا يكفي هذا حسنًا، «مفهوم. جرامباس: الكابتن قال
لقاءه.» أريد أني سميث أخرب التحقيق. لحضورك

عىل تطلُّ كانت التي النافذة من كرسيَّينا وثورندايك أنا وقرَّبُت التحقيق، انتهى
كان فقد العابرة. السفن أو بالبحر منشغًال يكن لم زمييل لكن البحر. من الرشقية الجهة
كان غاليني. خمسة عليه الصنع بدائي غليون رف النافذة، بجوار الحائط، عىل معلًقا
وقت من يتأمله الحظتُه نتحدث كنا بينما واآلن الغرفة، دخولنا منذ الحظه قد ثورندايك

بالفضول. مصاَحب باهتمام آلخر
الكرسيني: نقل ترتيبات من الكابتن انتهى أن بعد سميث للحارس ثورندايك قال

عتيدان.» مدخنان أنكما «يبدو
هنا الحياة حقيقة، هذه بالفعل، سيدي يا التبغ تدخني نحب «بالفعل سميث: رد

رخيص.» والتبغ رتيبة
ذلك؟» «كيف ثورندايك: سأل

عادًة الهولندية، سيما ال الصغرية، األجنبية السفن لنا. يُهدى التبغ «هذا سميث: رد
ندفع أن علينا ليس لذا سيدي، يا الرب عىل لسنا كتلتني. أو منه بكتلة طاقمها لنا يقذف ما

رسوًما.»
التبغ تحبون أال كثريًا؟ التبغ يهدونكم َمن تُزعجون ال فأنتم «إذن ثورندايك: سأله

املقطَّع؟»
نأكل هنا نحن رسيًعا. وسينفد لرشائه، سنضطر سيدي؛ يا «كالَّ سميث: رد

الصلب.» التبغ وندخن اململح البسكويت
جميل.» أيًضا، للغليون ا رفٍّ لديكم «أرى ثورندايك: قال

بدًال ترتيبًا، وأكثر منظًما املكان يجعل فراغي. وقت يف صنعتُه «نعم، سميث: قال
مكان.» كل يف مبعثرة الغاليني نرتك أن من

طرف عىل غليون إىل وأشار مهمًال.» غليونه ترك ما شخًصا أن «يبدو ثورندايك: قال
العفن. يغطيه الرف

إن شهر. منذ غادر عندما هنا تركه أنه بد ال بارسونز. زمييل غليون هذا «نعم،
هنا.» الرطب الهواء بفعل الغليون عىل يتكون العفن

مكانه تُرك إذا الغليون عىل العفن ن تكوُّ يستغرق الوقت من «كم ثورندايك: سأل
يد؟» إليه تمتدَّ أن بدون
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يبدأ ورطبًا، دافئًا الطقس يكون فحني الطقس. حالة عىل يعتمد «هذا سميث: قال
الذي — بارنيت تركه الذي الغليون هو ها تقريبًا. أسبوع خالل التعفن يف الغليون
قبل يومني أو ليوم يستخدمه لم أنه املؤكد من قليًال. يتعفن بدأ وقد — ساقه انكرست

رحيله.»
لك؟» األخرى الغاليني هذه كلُّ «وهل ثورندايك: سأل

أن وأعتقد جيفريز، غليون واألخري يل، الغليون هذا سيدي. يا ، «كالَّ سميث: رد
أعرفه.» ال لكني أيًضا. له املنتصف يف املوجود الغليون

لو كما دكتور، يا كبريًا اهتماًما الغاليني تُويل «أنت املكان: يذرع وهو الكابتن قال
عنها.» خاصة دراسة تُجري كنَت

اإلنسان هو دراسته لإلنسان يمكن ما «أفضل الحارس: انرصف عندما ثورندايك رد
يشء مثًال الغليون شخصيته. فيها تظهر التي األشياء تشمل اإلنسان ودراسة نفسه،
التي الخاصة مالمحه يحمل منها واحد كلُّ الرف. عىل الغاليني صفِّ إىل انظر شخيص.
سبيل عىل الطرف عىل جيفريز غليون هاك ما. نوًعا صاحبه شخصية تفاصيل تعكس
الداخل من ومحزًزا مكشوًطا التبغ ووعاءَ يفنى، كاد حتى معضوًضا املبسم ستجد املثال.
أثناء املبسم عىل بقوة يعضُّ إنه االستعمال. يف غلظة عىل يدل يشء كلُّ مهرتئة. والحافة
عند فيه مبالغ بعنف بالحائط الغليون ويرضب بعنف، التبغ وعاء ويكشط التدخني،
الفك، ومربع ، قويٌّ بالضبط: غليونه صفات مع متماشية الرجل وصفات الرماد. إفراغ

األحيان.» بعض يف عنيف إنه القول وأستطيع
هذا.» جيفريز عنيًفا شخًصا يبدو «نعم، الكابتن: وافقه

شبُه تجويُفه غليونه، بجانب سميث، غليون ذلك بعد «لدينا حديثه: ثورندايك تابع
ما الحديث؛ يف صاحبه بإفراط ييش ما وهو محرتقة، حافته أجزاء ومعظم بالتبغ، ممتلئ
الغاليني هذه بني من اهتمامي يُثري ما أكثر ولكن باستمرار. إشعاله ويُعاد ينطفئ يجعله

األوسط.» هو
أيًضا؟» جيفريز غليون هو هذا األوسط الغليون إن سميث يَُقل «ألم سألتُه:

غليون عن يختلف الغليون فهذا ذلك. يف مخطئ أنه بد ال لكن «نعم، ثورندايك: رد
أيُّ املبسم عىل توجد ال قديم، غليون أنه من الرغم عىل بداية، يشء. كل يف تماًما جيفريز
غري وحافته عالمات، أي من يخلو الذي الرف عىل الوحيد الغليون إنه ألسنان. عالمات
تماًما، سوداء السواد حالكة الفضية والحلقة برفق، يستخدمه صاحبه أن أي مترضرة،

تماًما.» فاتحة جيفريز لغليون املعدنية الحلقة أن حني يف
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الحد؟» هذا إىل اسودَّْت لَم معدنية. حلقًة به أن أالحظ «لم الكابتن: قال
شك ال الفضة، «كربيتيد وقال: بعناية وتفحصه الرف أعىل من الغليون ثورندايك أخذ

جيبه.» يف صاحبه يحمله يشء من إليه امتد قد الكربيت أن
الخدمات سفينة نحو النافذة من ويُحدِّث تثاؤبه يكبح وهو جرامباس الكابتن قال

ذلك؟» من تستنتج ماذا بالتبغ، ميلء إنه «مفهوم. البعيدة:
يتأكد أن ينبغي أنه «أستنتج وقال: كثب عن املبسم إىل ونظر الغليون ثورندايك قلب
تجويفه كان الذي املبسم إىل وأشار ملئه.» قبل مسدوًدا ليس غليونه أن من الشخص

به. َعِلق ناعم بزغب تماًما مسدوًدا
عذًرا، أستميحكم أيًضا. رائع «استنتاج قال: ثم مجدًدا، يتثاءب وهو الكابتن وقف
جريدلر.» إيست إىل تعرب أنها يبدو دقيقة. بعد وسأعود الخدمات سفينة ألتفقد سأذهب

املنصة. إىل وخرج حامله من التليسكوب وأخذ
وأخرج الغليون، تجويف يف وأدخله جيبه، سكني ثورندايك فتح الكابتن، خرج عندما

يده. عىل التبغ بعض به
إلهي!» يا الناعم، اللف تبغ «إنه متعجبًا: صحُت

كذلك؟» يكون أن تتوقع ألم «أجل. الغليون: تجويف إىل التبغ يُعيد وهو ثورندايك رد
املعدنية.» بالحلقة منشغًال كنُت يشء، أيَّ أتوقع «لم معرتًفا: أجبتُه

الغليون.» يسدُّ الذي ما نَر دْعنا لكن لالهتمام، مثرية نقطة إنها «نعم، ثورندايك: قال
تجويف من الزغب من صغرية كرة واستخرج ترشيح، إبرة وأخرج الخرضاء الحقيبة فتح
ثم الجلرسين من قطرة يف أجزاءها وفرق زجاجية، رشيحة عىل ووضعها بعناية، الغليون

امليكروسكوب. إعداد يف أنا انهمكُت حني يف تغطية، رشيحة وضع
املجهر. تحت الرشيحة ووضع الرف.» إىل الغليون تُعيد أن «يستحسن ثورندايك: قال
وبعد العينة. يفحص وهو ألراقبه املجهر إىل قليل غري بحماس عدُت ثم طلب، ما نفذُت

امليكروسكوب. نحو بيده وأشار وقف رسيع فحص
جريفيز.» يا نظرة «ألِق وقال:

مكونات عىل وتعرفت الرشيحة، موضع وعدلُت امليكروسكوب، عىل عيني وضعُت
ولكن الصوف، ألياف من والقليل القطن، ألياف من الكثري فوجدُت الصغرية. الزغب كرة
متعرًجا شكًال اتخذت للغاية دقيقًة كانت شعريات؛ ثالث أو شعرتني محتوياتها أبرز كان

ريشة. نصل مثل الحر طرفها من بالقرب ومستوية انسيابية وكانت
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أظنه القوارض. من أيٍّا أو جرذًا أو فأًرا ليس صغري؛ لحيوان شعريات «هذه قلُت:
مع وقفُت الُخلد.» حيوان شعريات إنها بالطبع! نعم! الحرشات. عىل يتغذى صغريًا حيوانًا

صمت. يف زمييل إىل ونظرُت االكتشاف، ألهمية إدراكي
الفرضية.» أساس وهي العني، تُخطئها ال «نعم، ثورندايك: قال

إذن؟» امليت الرجل غليون هذا أن فعًال تعتقد «هل سألتُه:
بما بالرتتيب. الحقائق يف فكِّر مؤكد. هذا املتعددة، األدلة لقانون «وفًقا ثورندايك: رد
قصرية، فرتة منذ هنا كان ربما الغليون أن يعني فهذا لعفن، أثر أي من خاٍل الغليون أن
غليون وهو براون. أو جيفريز أو سميث أو بارنيت غليون أنه بالرضورة يعني ما وهو
لديه ليس رجل استخدمه من أن يعني ما وهو لألسنان، آثار أي من خاٍل لكنه قديم،
الغليون، عىل عالمات وترتك أسنان لديهم جميًعا وجيفريز وسميث بارنيت لكن أسنان.
من أيٍّا لكنَّ اللف. تبغ من الغليون يف املوجود والتبغ أسنان. له ليست براون أن حني يف
يف النوع هذا يحمل كان براون أن حني يف النوع، هذا يدخن ال اآلخرين الثالثة الرجال
غليونه بجانب جيبه يف يحمل كان وبراون بالكربيتيد، مغطاة الفضية والحلقة كيسه.
تجويف يف الُخلد لحيوان شعريات وجدنا كما الكربيت. من رءوس ذات مفردة ثقاب أعواَد
غليونه يحمل أنه يبدو الذي الجيب يف الُخلد جلد من كيًسا يحمل كان وبراون الغليون،
يُشبه وكان صاحبَه، ليس أنه الواضح من غليونًا جيبه يف يحمل براون كان وأخريًا، فيه.
الذي ذاك عن ومختلف جيفريز يدخنه الذي مثل تبغ فيه كان كما كثريًا، جيفريز غليون
األدلة هذه إىل أضفنا إذا وخاصة إيلَّ، بالنسبة تماًما قاطًعا األمر يبدو براون. كيس يف كان

حوزتنا.» يف التي الحقائق
الحقائق؟» هذه «وما سألتُه:

املاء يف يغمر بجسم بقوة رأُسه اصطدم املتوىف أن حقيقة لدينا «أوًال ثورندايك: رد
املنارة هذه وقوائم البحرية. والديدان البلوطي الربنقيل بأصداف ومغطٍّى آلخر، وقت من
أكرب الفنارات فحتى الجوار؛ يف آخر جسم أيِّ دون بالضبط الوصف ذلك عليها ينطبق
ويد مفقودة، املتوىف يحملها كان التي الغمد ذات والسكني كهذا. جرح يف تتسبَّب أن من

دامغة.» الظرفية األدلة بأن تقرَّ أن بد ال سكني. أحدثه جرح بها جيفريز
وقال: يده، يف التليسكوب حامًال الحجرة إىل عجل عىل الكابتن دلف اللحظة هذه يف
القارب يكون أن أتوقع غريبًا. قاربًا وراءها تقُطر إلينا، طريقها يف الخدمات «سفينة
للصعود ا وتستعدَّ أغراضكما َزا تُجهِّ أن يستحسن بيشء. يفيُدنا فقد هو، كان فلو املفقود،

متنه.» عىل
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وجدنا حيث املنصة، إىل خرجنا ثم وأغلقناها الخرضاء الحقيبة إىل األدوات أعْدنا
رصيحان، وفضول اهتماٌم سميث عىل بدا القادمة، الخدمات سفينة يراقبان الحارَسني
السفينة توقفت وعندما جليٍّا. شحوبه وبدا الحركة وكثري متملمًال جيفريز كان حني يف
وهو — أحدهم صعد ثم وسحبوه، القارب إىل السفينة من رجال ثالثة نزل املنارة، أمام

املنارة. ُسلََّم — الخدمات سفينة ربان مساعد
املفقود؟» القارب هو «أهذا الكابتن: سأل

من الخلفي الجانب عىل يديه ويمسح املنارة سطح عىل يصعد وهو الربان رد
األمر هذا يف شبهة ثمة كانت لقد جريلدر. إيست بر عىل وجدناه سيدي. يا «نعم، بنطاله:

سيدي.» يا
إجراميٍّا؟» عمًال «أتظنه الكابتن: رد

سكني ووجدنا تثبيت، بال القاع يف قابعًة وتُركْت السدادة نُزعت لقد سيدي. شك «بال
لو كما بقوة مغروزة كانت الحبال. ملفات بني األمامية الطولية الرافدة يف مغروزة غمد

عٍل.» من أُسقطت قد كانت
مصادفة.» نُزعت فربما السدادة، إىل بالنسبة أما غريب. «هذا الكابتن: رد

الحىص أجولة نُقلت لقد سيدي. يا مصادفة تُنَزع لم «ولكنها الربان: مساعد قال
ذلك، عىل عالوة السدادة. ونزع الخشبية القاع ألواح لخلع مكانها من القارب تُثبِّت التي
القارب.» من ويقفز السدادة سيُعيد كان بل باملاء، يمتلئ قاربه يرتك أن لبحار يكن لم
ولكن تأكيد. بكل للريبة مثريٌ السكني وجود أن كما «صحيح، جرامباس: الكابتن رد
ما الحظ. لحسن سكاكني، تمطر ال فالسماء البحر؟ عرض يف يسقط أن يمكن أين من

دكتور؟» يا رأيك
السطح هذا أعىل من سقطت وأنها نفسها، براون سكني أنها «رأيي ثورندايك: رد

األرجح.» عىل
أَُقل ألم تعني؟ «ماذا وسأل: الغضب، من وجهه احمر وقد برسعة، جيفريز التفت

قط؟» هنا إىل يَِصل لم القارب إن
جيب يف غليونك عىل العثور تُفرسِّ فكيف ذلك، صح إن ولكن «بىل، ثورندايك: رد

بك؟» الخاص الغليون رف عىل اآلن غليونه ووجود املتوىف
وقال بها ظهرت التي الرسعة بنفس جيفريز وجه فوق من الغضب حمرة اختفت

تتحدث.» ا عمَّ أعلم «ال متلعثًما:
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وصل أخطأُت. إن أقوايل يل ْح وصحِّ حدث، ما سأروي «سأُخربك. ثورندايك: قال
إشعاله، وحاول غليونَه مأل صندوقه. ومعه املعيشة غرفة إىل وصعد هنا إىل بقاربه براون
عندك من غليونًا أنت فأعرتَه منه. الدخان سحب من براون يتمكن ولم مسدوًدا كان لكنه
سكينَه براون استخدم وتعاركتما. السطح هذا إىل خرجتما بقليل ذلك وبعد له. ومألتَه
املنارة أعىل من أنت دفعتَه ثم القارب. إىل يده من السكني فسقطت نفسه، عن للدفاع
القارب سدادة نزعَت بعدها سقوطه. طريق يف املنارة قوائم بأحد رأُسه واصطدم وسقط،
عرشة الثانية الساعة يف ذلك حدث البحر. يف بالصندوق ألقيَت ذلك وبعد ليغرق، ودفعتَه

صحيح؟» تقريبًا. دقائق وعرش
لم ولكنه والرعب، الذهول وجهه عىل ارتسم وقد ثورندايك يف يُحدق جيفريز وقف

بكلمة. يَنِبس
«صحيح؟» ثورندايك: كرر

هنا موجوًدا كنَت لو كما تتكلم إذن؟ هنا كنَت هل َللعجب! «يا جيفريز: غمغم
يشء. كلَّ تعرف أنك يبدو حال، أيِّ «عىل اليشء: بعض نفسه تمالك وقد وتابع حينئٍذ.»
ولم صحبتي تَُرْقه لم براون الرجل هذا عراك. يحدث لم واحد. أمر يف أخطأَت ولكنك
سكينه فاستلَّ يرحل. ألدَعه أكن لم ولكني الرب إىل ويعود سينرصف كان هنا. املكوَث يُِرِد
من سقط حتى الخلف إىل مرتاجًعا فرتنَّح يده، من إسقاطه من وتمكنُت بها وهاجمني

املنارة.» أعىل
إنقاذه؟» حاولَت «وهل الكابتن: سأل

لم املنارة؟ يف وحدي وكنت متسارع واملدُّ أنقذه أن عساي «وكيف جيفريز: سأل
حاولت.» لو سأعود أكن

أغرقته؟» ملاذا جيفريز؟ يا القارب عن ماذا «ولكن الكابتن: سأل
القارب أُغرق أن هي خطة أبسط أن وظننت ارتبكُت، أنني األمر «حقيقة جيفريز: رد
أُقسم سيدي. يا حادثًا كان لقد براون. أدفع لم ولكني عنه. يشء بأي معرفتي وأُنكر

لك!»
دكتور؟» يا قولك ما تماًما. منطقيٍّا تفسريًا «يبدو الكابتن: قال

شأنَنا.» ليس فهذا عدمها، أو صحته عن أما تماًما، «منطقيٌّ ثورندايك: رد
هل للرشطة. وتسليمك جيفريز يا عليك للقبض سأضطر ولكني . «كالَّ الكابتن: قال

ذلك؟» تفهم
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مفهوم.» سيدي، يا «نعم جيفريز: أجاب
«كانت أشهر: ستة بنحو ذلك بعد معنا أمسية يقيض وهو جرامباس الكابتن قال
عرش ثمانية مخففة. جيفريز عقوبُة وكانت جريدلر، منارة قضية غريبة، قضية هذه

كذلك؟» أليس شهًرا،
ما أمٌر هناك كان لكن بالفعل. الغرابة غاية يف قضيًة كانت لقد «بىل، ثورندايك: رد

الحادث.» قبل من التقيا الرجلني هذين أن الظن أغلب املزعوم. الحادث هذا وراء
التي الطريقة حينئٍذ األمر يف ما أغرب ولكن أيًضا، رجحتُه ما «هذا الكابتن: وافقه
أشجار أخشاب من املصنوعة للغاليني االحرتام أشد أُكنُّ رصُت لقد يشء. كلَّ بها اكتشفَت
الغليون جْعل يف طريقتَُك يل بدْت لقد استثنائية. قضيًة كانت الحني. ذلك منذ الجبيل الورد

السحر.» من رضبًا كلَّها الجريمة تفاصيل يروي
الشعبية األملانية الحكاية يف املسحور املزمار مثل الغليون نطق لقد «نعم، قلُت:
عثر فالح عن تحكي إنها تتذكرونها؟ هل تدخني. غليوُن ذاك أن الفرق امُلغنِّية»، «العظمة
عليه، يعزف أن حاول عندما ولكن مزمار. إىل وحوَّلها فأخذها مقتول رجل عظمة عىل

يُغنِّي: نفسه تلقاء من املزمار انطلق

املرتامي.» والحجر الرمال تحت عظامي ودفن أخي قتلني

تغنيها أغنية حولنا من الجمادات لكل مهمة. عربة وبها جميلة، «قصة ثورندايك: قال
لها.» لإلصغاء مستعدين كنا إذا لنا
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األول الجزء

ضيفالعزباوات

وحيٌد دراجة راكُب كان عندما رسيًعا الليل لسطوة يُذعن املتباطئ الصيفي الشفق كان
يرتديها التي املسائية البذلة أخفى حني يف مبهج، ريفي طريق يف مهل عىل يقودها
الطريق يسلك ما يسبقه كان حني إىل حني ومن منها. شيئًا يُخفي ال يكاد طويل بمعطف
ومن املجاورة، البلدة من آتية مغلقة أجرة سيارات أو خاصة سيارات أو عربات من
ِوجهتَهم بذكاء الدراجة راكُب ن خمَّ املركبات، تلك شاغلو ارتداها التي املبهرجة املالبس
جانب عىل اليشء بعَض واسعة أرض عىل يقوم كبريًا منزًال فكانت هو وجهته أما جميًعا.
أكثر يُبطئَ أن إىل املنزل هذا يقصد جعلته التي االستثنائية الظروف ودفعتْه الطريق،

هدفه. من اقرتب كلما وأكثر
فقد املاضية. ألمجاده مؤقتًا إحياءً الليلة يشهد ويلوديل، اسم يحمل الذي املنزل، كان
صمت يف تُعلن كانت بوابته حارس غرفة عىل ُعلِّقت الفتة وثمة عديدة، لشهور خاويًا ظلَّ
املغطاة الجرداء بحوائطها حجراته، تعود فسوف الليلة، أما ووحشة؛ كآبة من ه يعمُّ عما
املوسيقى بنغمات لتصدَح السجاد، أو بالشمع املكسوة وأرضياتها والستائر، باألعالم
ستَطؤها. التي العديدة األقدام وْقع من وستهتز جنباته، يف أخرى مرة البهجة وأصوات
هاليويل اآلنسة وكانت راقًصا، حفًال الليلة هذه يف ستُقيم رينسفورد عزباوات كانت فقد

العزباوات. أولئك كربى — ويلوديل منزل مالكة —
وثريَّات. كثرياٍت العزباوات وكانت وفخًما، فسيًحا املنزل وكان كبريًا. الحفُل كان
بارزًة، شخصياٍت بينهم يضمون وكانوا الحيثية، ذوي ومن ُكثًُرا الحفل ضيوف كان كما
إذ الحدث؛ لنجاح تتويج بمثابة حضورها كان تشاتر. بي جيهو السيدة أهمهم كان
الوحدات حدود تتجاوز ثروتُها كانت فقد املوسم. نجمة الحسناء األمريكية األرملة كانت
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وكانت البرشي. الجشع حدود تتجاوز لم إن األقل، عىل املألوفة الربيطانية الحسابية
واحد. آٍن يف لهن رعب ومصدَر ملضيفاتها مفخرًة أملاساتُها

ِده، برتدُّ ييش ببطء ويلوديل منزل من الدراجة راكب اقرتب املغريات، هذه كلِّ برغم
وتوقف الدراجة عن فنزل برصه، مرمى يف املنزل بوابات فأصبحت الطريق انعطف حتى
العزم واهَن يكن لم أنه ومع خطري. أمر عىل موشًكا كان فقد بعد. أمَره يحسم لم وهو

انتواه. ما عىل واإلقدام املخاطرة عن يردعه ُده تردُّ يزل فلم حال، بأي
األمر. واقع يف للحفل املدعوين من الدراجة راكب يكن لم

مؤلم. تفسريٌ السؤالني هذين وراء كان سيدخل؟ وكيف إذن؟ قصده ِلَم
لها ويا الشائعة العبارة هي تلك والذكاء، بالحيلة عيَشه يكسب باييل أوجستس كان
منهما؟ أيٌّ لدينا كان إن والذكاء، بالحيلة العيش نكسب جميًعا ألسنا غبية! عبارة من
كان حال، أي عىل عاديٍّا؟ محتاًال ليكون الحيلة من خاصة درجًة األمر يتطلب وهل
يكن لم ولكنه درجتها، عن النظر برصف الحيلة، من أوتي بما يتعيش باييل أوجستس

الحني. ذلك إىل ثروة منها جنَى قد
وبطاقة مطعم، طاولة عىل باملصادفة سمعها محادثًة الجديدة مغامرته بذرُة كانت
لم التي الدعوَة أوجستس َقِبل برباعة. األطعمة بقائمة وُغطيت عليها، مهملًة تُركت دعوة
كانت سيسيل فندق اسم تحمل ورقة عىل الدعوَة بقبوله تفيد رسالة أرسل (إذ إليه ه تُوجَّ
يف فكره شغل الذي السؤال وكان باييل؛ هارينجتون جيفري اسم تحت قرطاسيته) بني
قلة واحتمال الضيوف كثرة عىل يعوِّل كان ال. أم سيُكتشف أمره كان إذا ما اللحظة، تلك
قلٌق ساوره ولكن رضوريٍّا، ليس الدعوة بطاقات إبراز أن يعرف كان املضيفات. خربة

نفسه. عن لإلعالن العسرية اللحظة من
من جاءت الدعوة قبول رسالة أن اكتُشف إذا اللحظة؛ هذه إىل يصل ال قد ولكنه

مدعو. غري غريب
عىل توتًرا زادته الذكريات بعُض وراودته متصاعد. بقلق البوابات نحو ببطء سار
فقد الواقع؛ يف طويًال ذلك يَُدم لم ولكْن عسكرية، كتيبة يف ضابًطا ما يوًما كان توتره.
هذه مثل يحرض كان ما وقت يف ولكنه التحمل، عىل الضباط رفاقه قدرَة «ذكاؤه» فاق
الحفل إىل يتسلل بات عاديٍّا، ا لصٍّ أصبح أن بعد اآلن أما مدعوٍّا. ضيًفا بصفته التجمعات
الخارج إىل الخدم به ويُلقي أمره يُكتشف أن به يستهان ال احتمال مع مزيف، باسم

مهينًا. مذلوًال
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زئريُ يتبعها الطريق عىل خيل سنابك صوت سمع مرتدًدا، مكانه يقف كان وبينما
الضوء ثم الطريق منعطف من العربة ملصابيح املتواضع الوميض ظهر سيارة. بوق
الحراسة غرفة من رجل خرج للعربة. الكربيدية األمامية املصابيح أرسلتْه الذي املبهر
بجسارة املدخل عرب دراجته يدفع وأخذ شجاعته، باييل السيد فاستجمع البوابات، وفتح

وجرأة.
منطلقة؛ السيارة بجواره مرت حتى االنحدار الشديد املدخل نصف يقطع يكد لم
املقاعد خلف جالسني الشباب، من عدٌد بداخلها تكدَّس نابيري طراز من كبرية سيارًة كانت
هي هذه أن وقرر إليهم، باييل نظر السيارة. تستوعبَهم كي اآلخر؛ ُركبتَي عىل أحدهم أو
للعربات، مخصص فارغ مرآب يف أوِدعت وقد سيارته ورأى دراجته يدفع فظل فرصته،
بابتهاج معاطفهم عنهم يخلعون قبله وصلوا الذين الشباب كان األمتعة. غرفة إىل ذهب ثم
قاعة لدخول لهفته غمرة ويف فعلوا، مثلما باييل فعل الطاوالت. إحدى عىل بها ويُلقون
جيبه يف البطاقة ووضع اللحظة، تلك يف حوله عما يرشد ذهنَه ترك الجمع، مع الحفل
آخر رجل معطف مع قبعته وضع املرتبك الخادم أن يالحَظ أن بدون الداخل إىل وأرسع

مًعا. وثبَّتهما
الكابتن جونز، باركر الكابتن بودبريي، «ميجور تباًعا: املدعوين أسماء أُعلنت
باييل!» هارينجتون السيد سمارت، السيد جولدسميث، السيد واطسون، السيد سباركر،
بداخله، يرتعد وهو الضباط يعانق مختاًال الغرفة عرب يسري أوجستس كان بينما

زائد. باهتمام الرجال بني نظرهن ينقلن كنَّ مضيفاِته أن الحظ
مجلجًال: الخادم صوت انطلق اللحظة تلك يف ولكن

الوافَدين نحو كلُّها األعنُي التفت وفيما كرامبلر!» والكولونيل تشاتر «السيدة
نجحت لقد املحتشد. الجمع وسط اندسَّ ثم احرتام يف أوجستس انحنى الجديَدين،

النهاية. يف البسيطة حيلتُه
عن يحجبه موقًعا اتخذ وهناك ازدحاًما، األكثر الغرفة ركن إىل متمهًال انسحب
أصًال، فيه فكَّْرن قد كنَّ إن هذا رسيًعا، سيَنَْسينَه أنهن بباله خطر مضيفاته. نظر
عن وتساءل اليشء، بعض مرتعًدا يََزل لم عمله. صعيد عىل فعله يمكن ما سريى وحينئٍذ
عينيه أبقى نفسه الوقت ويف أعصابه. تمالك عىل يساعده مرشوب لتناول املناسب الوقت
حركٌة حدثت أن إىل له، املجاورين الضيوف أكتاف فوق من الوضع تراقبان مفتوحتني
ى تلقَّ عندئٍذ للحفل. املرتئسة العزباء تصافح تشاتر السيدة فرأى الضيوف جمِع وسط

لها. حسابًا يحسب لم مفاجأة أوجستس
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يُنىس ال وجًها كان إذا خاصة الوجوه، تذكُّر يف بارًعا كان إذ األوىل، النظرة من عَرفها
راقصها التي الرصيحة الجميلة األمريكية الفتاة هذه جيًدا تذكَّر تشاتر. السيدة وجه مثل
عندما الخوايل األيام يف ذلك كان سنوات. عدة منذ الكتيبة نظمته الذي الراقص الحفل يف
تذكَّر العسكرية. حياتَه أنهت التي املثقوبة اللعب أوراق قضية وقبل صغريًا، ضابًطا كان
وتذكَّر الصبوح، الوجه ذات األمريكية الفتاة تلك وبني بينه متبادًال اإلعجاب كان كيف
تافهة خرافات عن تحدثَا فيما يشاهدانها جلَسا ورقصات مًعا، رقصاها كثرية رقصات
دخلت مطلًقا. الحني ذلك منذ يَرها لم الفلسفة. من نوًعا انها يُعدَّ حينئٍذ براءتُهما جعلتْهما
اآلن هي ها ولكن أصًال. يوًما عرفه قد كان إن اسمها، ونَيس منها خرجت ثم حياتَه
التي األملاسات لروعة يا بارزة. شخصية وذات جميلة تََزل ولم العمر منتصف بلغت وقد
انتزاع من يتمكن علَّه الحشد بني يرتبص تافًها، ا لصٍّ أصبح فقد هو أما بها! لت تجمَّ

موضعه. يف محكم غري زينة دبوس أو قالدة
باييل السيد ظل يُجدَي. لن هذا ولكن عليها. هو تعرف فقد ال؟ ِلَم عليه، تعرفت ربما
سنٍّا، يكربه آخر رجل كان سيجارة. وتدخني الحديقة يف للتمشية انسل فيما األمر يف يفكر
الغرف إىل املفتوحة النوافذ عرب آلخر وقت من وينظر متفكًرا، وذهابًا جيئة الحديقة يذرع
وخاطبه. الغريب ف توقَّ مرتني، أو مرة باآلخر أحُدهما مرَّ أن وبعد املبهرة. اإلضاءة ذات
لكن الداخل. يف حرارة يزداد فالجو كهذه؛ ليلة يف مكان أفضل «هذا الغريب: قال

بالرقص.» مولًعا كنَت ربما
التي الجائعة النظرة باييل الحظ وهنا املايض.» يف به ولعي كقدر «ليس باييل: رد

واحدة. له وقدَّم السجائر علبة فأخرج يده، يف التي السيجارة عىل الرجل ألقاها
لقد إلهي! يا بشدة! «أشكرك املفتوحة: العلبة عىل بنهٍم ينقضُّ وهو الغريب صاح
كنت أني رغم سيجارة، طلب عىل َ ألتجرأ أكن لم املعطف. يف علبتي تركُت فقد أنقذتني.
أولئك أن «يبدو وتابع: الدخان، من سحابة ونفخ عميًقا، نَفًسا وسحب لواحدة.» أتوق

صحيح؟» بعد، املنزل تشاهد لم كذلك؟ أليس يرام، ما عىل الحفل يُدرَن النسوة
لتوي.» وصلت فقد تقريبًا؛ أَره «لم باييل: رد

التدخني. من نفرغ أن بعد أردَت، إذا حوله، جولة «سنأخذ الودود: الغريب قال
هنا؟» األشخاص من الكثري أتعرف اليشء. بعَض ينعشنا فقد كذلك؛ مرشوبًا ولنحتِس

بعد.» تأِت لم مضيفتي أن يبدو أحًدا. أعرف «ال باييل: أجابه
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عندما جرانبي؛ اسمي العزباوات. إحدى ابنتي ذلك، عالُج «يسهل الغريب: قال
الهادئ.» الرقص تهوى كنَت إذا رفيقًة، لك تجد سأجعلها رشابنا، من ننتهي

من نفسه بالقدر زلت ما أنني أظن ال كنُت وإن اثنتني، أو برقصة «أرغب باييل: قال
األوان.» قبل لليأس أستسلم أن ينبغي ال ولكن اآلن. فيه الرباعة

رشابًا نحتِس تعاَل حسنًا، القلب. شباب الشباب «بالطبع، ببشاشة: جرانبي وافقه
الرشاب. الحتساء ها وتوجَّ سيجارتَيهما بعقبَي الرجالن ألقى ابنتي.» عن نبحث ثم

تفي كانت ولكنها تأثريها، يف خفيفة العزباوات قدمتها التي الشامبانيا كانت
الحذَر — كذلك وجرانبي — أوجستس ى توخَّ ما وهو كاٍف، قدٌر منها احتَُيس إذا بالغرض
ملحوظ. بتحسن شعر الشطائر، ببعض وأتبعه الرشاب باييل السيد احتىس وعندما منه؛
وجدها جرانبي، اآلنسة عىل العثور عند األخرية. اآلونة يف هزيًال الغذائي نظامه كان فقد
دور للعب طفويل حماٌس يغمرها عمرها، من عرشة السابعة يف ساذجة، شقراء مراهقة
حركة يرقصيف نفسه وجد حتى بها يلتقي باييل يكد لم وجالل. وقار من له بما املضيفة

ذلك. نحو أو الثالثني يف حسناء مع الراقص الحشد وسط دائرية
لسنوات حياتُه كانت فقد الجديدة. التجربة هذه نفسه يف أثارتْها التي املشاعُر فاجأته
ما والخسة، الدناءة من تقلبات وسط مضت باملخاطر؛ ومحفوفة مضطربة حياًة مضت
بخدعة األشخاص أحد عىل يحتال فأحيانًا األركان؛ املكتملة والجرائم البالية الخدع بني
أو الفعيل السطو إىل تارة لجأ عرسٌة أصابته وإذا القانون، حدود يتخطَّى أن فيها يكاد
املقامرة إىل وتارة أمثاله، من األشقياء وأسافل والفاسدين واملحتالني املشبوهني مع التآمر
من حذًرا دائًما ويظل األمر، اقتىض إذا الرسقة عن يتورع وال التسول، أو االقرتاض أو

راح. أو غدا أينما الرشطة يد يف الوقوع
ما؛ يوًما عليها معتاًدا كان أن بعد ينساها، كاد أجواء وسط نفسه وجد فقد اآلن أما
الُخَطى وصوُت الجواهر، وبريق الحاملة، واملوسيقى املبهجة، بالزخارف املزدانة الغرف
بدت الحسناوات؛ والنساء الرشفاء للرجال املتحركة والخياالت الفاخرة، والثياب املرتاقصة،
عىل انتهت حيث من السابقة حياته إىل ليعود إياه تاركة تتالىش املخزية اإلجرام سنني
أما إليهم. ينتمي الذين قومه هم املطاف نهاية يف القوم هؤالء كان فقد كارثي. نحٍو
شاءت عنه غرباء سوى يكونوا فلم األخرية السنوات يف ركبهم يف سار الذين املجرمون

حياته. يدخلوا أن األقدار
الحسناء لتُواصَل — متبادًال كان — مضض عىل رفيقته مع رقصته أنهى النهاية يف
الرشاب غرفة إىل الذهاب يف يفكر وكان اللباقة، قليل صغري ضابط مع الرقص الثالثينية
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اللمسة تلك له عنت فقد برسعة. فالتفت ذراعه، عىل حانية بلمسة أحس عندما مجدًدا،
مالبس يف متجهًما رجًال أمامه يجد لم ولكنه الرجال. لبعض تعني مما أكثر ذراعه عىل

جرأتها. من اليشء بعض وخجلة توتر يف له تبتسم تشاتر، السيدة كانت بل عادية،
حمايس. بنفي قاطعها أوجستس ولكن نسيتني؟» «أظنك اعتذار: لهجة يف له قالت
كما بورتسموث يف رقصتنا أذكر ولكني اسمك، نسيُت قد كنُت وإن ال، «بالطبع قال:
لطاملا التذكر. تستحق التي الوحيدة اللحظة فيها، معينة لحظة األقل عىل أمس، كانت لو

أخريًا.» التقيتِك قد وها مجدًدا، ألقاِك أن تمنيت
التي الرائعة األشياء وكل األمسية، تلك راودتني َلَكْم تتذكر. أن منك «لطٌف ردت:
مرَّ لقد اآلن. رصَت كيف أتساءل الحني، ذلك يف لطيًفا فتًى كنَت لقد حينها. عنها تحدثنا

طويل.» وقت
إليك، أنظر عندما ولكن ذلك؛ أعرف طويل. وقت مر «نعم، أًىس: يف أوجستس وافقها

فقط.» قليلة أشهر منذ كانت األمسية تلك أن يل يُخيل
ربما ولكن حينئٍذ، املجاملة تعتد لم كنت. كما بريئًا تَُعد لم إلهي! «يا قائلة: صاحت
كان وجهها ولكن رقيقة، تأنيب نربة صوتها ويف تتحدث كانت لها.» حاجة ثمة يكن لم

األىس. من قدٌر بها بنربة األخرية جملتها وخرجت سمعت، مما السعادة من متورًدا
الغرفة، دخلِت منذ عرفتُِك لقد أجاملك. أكن «لم شديد: بصدق أوجستس قال

معي.» نفسه بالرفق الزمن يكن لم بك. الزمن ترفق ملدى وتعجبت
يمثل ماذا ولكن أرى، كما األبيض، الشعر بعُض رأسك يف ظهر «لقد عليه: ردت
املناصب عىل يدل العسكرية، الرتبة بشارات أشبه هو النهاية؟ يف للرجل األبيض الشعر
اآلن أظنك الكم؛ طرف عىل امللونة الرشائط أو القميص ياقة عىل التاج مثل ارتقيتها، التي

كولونيل.» رتبة تحمل
بضع منذ العسكرية تركت ، «كالَّ وجهه: عىل خفيفة بحمرة برسعة أوجستس أجاب

سنوات.»
ولكن ذلك، تفاصيل بكل تُخربَني أن عليك لألسف! «يا متعجبة: تشاتر السيدة ردت
ذلك عن ونتحدث الرقصات إحدى ملشاهدة لنجلس عني. يبحث فرشيكي اآلن. ليس
يَُحل لم ذلك كان وإن الواقع، يف تماًما تذكره أستطع لم اسمك، نسيُت لكني بالتفصيل.

االسم؟»» أهمية «ما شيكسبري: ويليام يقول كما ولكن أتذكرك، أن دون
قائًال: أضاف هذه، رؤيتها أثر وعىل بالفعل.» «نعم، باييل: هارينجتون السيد قال

اآلن.» تذكرتِه ربما روالند. الكابتن روالند، «اسمي
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«هل وسألته: الحفل، برنامج فتحت بذلك. ورصحت االسم، تشاتر السيدة تتذكر لم
وقالت به، أخربها الذي اسمه فكتبت باإليجاب، أوجستس فردَّ مناسبة؟» السادسة الفقرة
كانت إذا وعما عنك، يشء بكل وستُخربني طويًال، ونتحدث مًعا «سنجلس رضا: بنربة
بالغة ُمثٌُل لديك كان أنه أذكر الشخصية. واملسئولية الحرة اإلرادة عن تتغري لم أفكارك
يف فشيئًا شيئًا تتالىش اإلنسان ُمثَُل ولكنَّ اهتزت. قد تكون أال أتمنى األيام، تلك يف النُّبل

كذلك؟» أليس الحياة. معرتك
الطبيعي التدهور إن لألسف. ذلك يف محقة أنِت «بىل، تجهم: يف أوجستس وافقها
نكاد فال العمر منتصف إىل نصل حتى بهرجتَها. األشياء عن ينزع ما رسعان العمر بحكم

األساس.» من وجدناه إن شيئًا الزينة تلك من نجد
الحياة، واقُع أحبطه للمثالية كساٍع تتحدُث متشائًما؛ تكن «ال تشاتر: السيدة ردت
فكِّر اآلن. االنرصاف عيلَّ نفسك. من باإلحباط لتشعر ا حقٍّ لديك سبب ال أنه ثقة عىل وأنا
بابتسامة وتركته السادسة.» الفقرة موعدنا أن تنَس وال إياها، ستخربني التي األشياء يف
والتألق العظمة من وهاج بربيق تنطق حية كلوحة فبدت برأسها، ودودة وإيماءة براقة

الدنيا. ممالك أعظم كنوُز أمامه يتضاءل
الضيف بني دار والذي بوضوح، واأللفة الودُّ عليه غلب الذي الحديث، يكن لم
كان ربما أخرى ظروف ويف حال؛ بأي الكرام مروَر ليمرَّ األمريكية واألرملة املجهول
للفِت يسعى يكن لم ولكنه الحديث. هذا حوله صنعها التي العظمة هالة سيستغل باييل
بدًال روالند الكابتن اسم يخرتع جعلته التي نفسها املراوغة غريزُة به وحَدْت األنظار،
النظرات عن مزدوجة اآلن باتت التي بشخصيته يتوارى أن إىل باييل هارينجتون من
املائة، للمرة تماًما أفلس قد كان إذ تماًما؛ محددة مهمة يف هنا إىل جاء لقد املتفحصة.
أجواء بدت ما، نحو عىل ولكن، مهملًة. أصحابها تركها نفائس أيِّ التقاط أمل عىل فجاء
عىل اغتنامها. من يتمكن أن دون سنحت أو الفرص، انعدمت فقد مناسبة. غري املكان
األخرى املعاطف عن ملعطفه تقليدية غري سمة شكَّل الذي الكبري الجيب يزل لم حال، أي
ومع دسمة. عشاء ووجبة سعيدة أمسية هو عليه سيحصل ما كل أن لو كما وبدا خاليًا،
ضيًفا يزل فلم مىض، وقت أي يف والنزاهة الرباءة بهذه يكن لم سلوكه أن ورغم ذلك،
األرملة تعرُّف يُسِهم ولم محتاًال، بوصفه لحظة أي يف للطرد معرًَّضا يزل ولم ، مدعوٍّ غريَ

حال. بأي االحتمالية هذه دحض يف عليه
كل من األسفل إىل ومنحدرة املنتصف يف مرتفعة األرض حيث الحديقة، إىل خرج
األخرية، الرقصة بعد الهواء يتنسمون خرجوا هناك كانوا آخرين ضيوًفا ولكنَّ الجوانب.
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ذو جرانبي بينهم من وكان أشكالهم، فيُظهر النوافذ، عرب ينبعث الغرف ضوء وكان
وجد حتى املضيئة، املنطقة من مرسًعا أوجستس انسحب فيه. املبالغ االجتماعي الطابع
قليل وبعد أمامه. رآه والشجريات األشجار من ٍع تجمُّ نحو متوجًها فسلكه ضيًقا، ممرٍّا
بالشموع، يُضاءان ملونان مصباحان أو مصباح يُضيئه اللبالب، يغطيه قوس إىل وصل
وال والشجريات األشجار من صفوف تحدُّه متعرًجا ممرٍّا دخل تحته، من مرَّ وعندما

األغصان. أحد من يتدىلَّ اإلضاءة خافت ملوَّن مصباح سوى يضيئه
مهجوًرا املنعزل املبهج املكان هذا تْرَك واستغرب الحشد، عن بالفعل ابتعد قد كان
للعشاق الفسيح املنزل يف الشاغرة واألروقة الغرف من الكثري وجود أدرك حتى هكذا،

الخلوة. عن الباحثني
أسفله يف الشكل ريفيُّ َدَرٌج ظهر ثم ما، ملسافة بالتدريج األسفل إىل ينحدر املمر ظل
األرض كانت ضيقة، كُرشفة مستقيم خط يف املقعد أمام املمر امتد شجرتني. بني مقعٌد
أشد بصورة انحدرت فيما الحديقة، باتجاه األعىل إىل تصعد املستقيم االمتداد يمني عىل
منترشة والشجريات األشجار وكانت لألرض، املطوق السور نحو اليسار عىل األسفل إىل

الجانبني. عىل
عن تشاتر السيدة بها يُخرب أن يجب التي القصة يف يفكر املقعد عىل باييل جلس
املقعد طرَيف أحَد الجذع فكان دردار، شجرة جذع يف منحوتًا مريًحا، املقعد كان نفسه.
منها فأخذ الفضية السجائر علبة وأخرج الشجرة، إىل استند الظهر. مسند من وجزءًا
املشني ماضيه يف يفكر جلس فيما يُشعَلها أن بدون أصابعه بني أبقاها ولكنه سيجارة.
غرف ت عمَّ التي والبذخ الرتف أجواء عن ذهنُه رشد أحوالُه. إليه آلت ملا الحزينة والقصة
البائسة شقته إىل بفكره وعاد الحسناوات، والنساء املتأنقني الرجال حشود وعن الرقص،
الشاهقة واملصانع منها، الناضحة والقذارة الفقر مظاهر ويف بريمونديزي، يف الصغرية
الدخان ورائحة النهر من املنبعثة األدخنة من السواد اكتست التي وجدرانها لها، املزاحمة
يوًما اإلجرام طريق يكن لم شاسًعا. البون كان الضخمة. مداخنها من املنبعثة الكريهة

بالورود. مفروًشا
من مقبلة وُخًطى أشخاص أصوات سمعه إىل تناهت تأمالته من اللحظة هذه يف
وحيًدا يتجول أحُدهم يراه أن يُرد لم أمامه. املمتد املمر عرب بالسري فهمَّ املمر، عىل فوقه
ثمة كان املمر. يف ما مكان يف امرأة ضحك صوت صدر عندئٍذ ولكن الشجريات. بني
املقعد خلف واختبأ العلبة إىل السيجارة أعاد كذلك. اآلخر االتجاه من قادمون أشخاص
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النقطة هذه بعد يوجد يكن ولم هنا، انتهى املمر ولكن االتجاه، ذاك من االنسحاب منتويًا
جاء ِده تردُّ خضمِّ ويف بكثافة. الشجريات من الكثريُ تُغطيه السور نحو وعر منحدر سوى
أن إما خياران، أمامه فأصبح امرأة، فستان وحفيُف الدرج عىل تهبط وهي األقدام صوُت
إذ األول؛ الخيار عىل اختياُره ووقع الجدد. الوافدين ملواجهة يخرج أن أو مكانه، يبقى

يمرون. ريثما بها ملتصًقا ظل الشجرة وراء انسلَّ
وقع ثم املقعد، عىل — امرأة وكانت — أحدهم جلس بل املرور، ينووا لم لكنهم
تؤملني سنِّي إن الوقت؛ لبعض هدوء يف هنا «سأسرتيح يقول: مألوف صوٌت أذنه عىل
من واطلب األمتعة، غرفة إىل البطاقة هذه خذْ شيئًا. يل وتجلب تذهب أن منك أريد بشدة؛
الكلوروفورم من زجاجة فيها ستجد الصغرية. املخملية حقيبتي تعطيَك أن عنها املسئولة

الطبي.» القطن من وحزمة
تشاتر.» سيدة يا وحدك، هنا أترَكك أن يمكنني ال «لكن ا: محتجٍّ رفيقها فقال

وأرسع لطيًفا ُكن الكلوروفورم. أريد اآلن. الصحبة إىل أتوق «ال تشاتر: السيدة ردت
البطاقة.» هاك بإحضاره.

املمر. عرب القادم الثنائي صوت وتعاَىل برسعة، الشاب الضابط ُخَطى صوُت تراجع
يقرتبان وسمعهما املريح، وغري السخيف الوضع هذا إىل به أدت التي الصدفة باييل لعن
من تشاتر السيدة تأوهات سوى يقطعه ولم املكان الصمت عمَّ ثم الدرج، ويصعدان
ولكن األلم. من وذهابًا جيئة عليه تتأرجح وهي املقعد لرصير املوزون واإليقاع آلخر وقت
يقرتب سمعه حتى معدودة دقائق تمرَّ لم إذ املعتاد؛ فاقت برسعة املهمة أنجز الشاب

الدرج. يهبط ثم فوقه من املمر عرب راكًضا
اقطع كالريح. انطلقت أنك بد ال منك. حقيقي لطف «هذا امتنان: يف األرملة قالت

السن.» هذه مع أتعامل ودْعني الحزمة لفتح الخيط
و…» هنا أتركك أن يمكنني ال «لكن الشاب: رد

هي القادمة فالرقصة هنا؛ إىل أحد يأتَي فلن يمكنك. «بىل، تشاتر: السيدة قاطعته
لك.» رشيكة عىل للعثور الذهاب عليك أن كما الفالس.

تشاتر السيدة ولكن «… وحدك البقاء تفضلني فعًال كنِت إذا «حسنًا، الضابط: قال
مجدًدا. قاطعته

لطفك.» عىل جزيًال وشكًرا اآلن، انرصف أسناني. أعالج وأنا ذلك ل أفضِّ «بالطبع
قدميه صوت باييل وسمع احتجاج، بكلمات مغمغًما ببطء الشاب الضابط انرصف
األوراق حفيف صوت بدا حتى جديد من مطبق صمٌت املكاَن عمَّ ٍد. تردُّ يف الدرج تصعدان
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للشجرة، مواجًها فأصبح باييل استدار وواضَحني. عالينَي زجاجة سدادة فتح وصوت
يف تسبَّب من ألنه وتكراًرا؛ مراًرا نفسه يلعن أخذ يتنفس. يكاد ال فاه فاغًرا إليها واستند
مخبئه. من للخروج شوًقا يتحرق وظل واضح، سبب بدون املوقف هذا يف بنفسه اإليقاع
انرصاف ينتظر أن عليه كان نفسه. عن يكشف أن دون اآلن مهرٌب أمامه يكن لم لكْن

املرأة. هذه
الطبي. القطن من مفتوحة حزمة تحمل يٌد الحت الشجرة، حافة خلف من وفجأة،
كرة شكل يف تها ولفَّ صغرية قطعة منه انتزعت ثم املقعد، عىل الطبي القطَن اليُد وضعت
أسقط عريض. بسوار مطوًقا املعصم وكان بالخواتم، مزدانًة اليد أصابع كانت صغرية.
والسوار الخواتم عىل الخافت ضوءَه الشجرة أغصان أحد عىل املعلق الوحيد املصباُح
القطن قطعة يف شارًدا يحدق باييل ظل حني يف اليد، انسحبت جذاب. تألق يف فالتمعت
برفق ووضعتها املرة، هذه صغرية قارورة تحمل أخرى مرة اليد ظهرت ثم املربعة. الطبي
ومضات يف الثمينة الجواهر عىل الضوء انعكس ومجدًدا السدادة. وبجوارها املقعد عىل

األلوان. متعددة
بارًدا. عرًقا جبينه وتفصد االرتعاد، يف باييل ركبتَا بدأت

صوت دون رأسه حرك املرة هذه باييل ولكن واختفت، أخرى مرًة اليد انسحبت
عىل رأسها وتُريح الشجرة، إىل مستندة املرأة كانت الشجرة. وراء من وجُهه ظهر حتى
بها ع املرصَّ الثمينة الجواهر التمعت وجهه. من فقط قليلة بوصات بُعد عىل الشجرة جذع
الفائقة قالدتها كتفها فوق من يرى أن واستطاع عينيه. يف رأسها فوق كان الذي التاج
متوهجة أضواءٌ منها وينبعث وزفري، شهيق كل مع صدرها عىل وتنخفض ترتفع الجمال
الضوء يف املتألق الربيق من كتلة عن عبارة املرفوعتان يداها وكانت متجددة، ألوان ذات

الخافت.
عىل بارًدا ينساب العرق وراح أذنيه. يف عاليًا دوت مسموعة بنبضات قلبُه خفق
كاسح رعٌب داهمه ببعض. بعضها االصطكاك من ليمنعها أسنانه وأطبق بغزارة، وجهه

وإرادته. عقله إىل تتسلل كانت التي املخيفة املندفعة النية من كيانه هزَّ مميت
بوضوح مسموعني وحفيفصدرها، الخافتة، املرأة أنفاس كانت مطبًقا. الصمت كان

يختنق. كاد حتى أنفاسه وكتم — صارخ بوضوح بل —
الرقصة. بدأت لقد الخافتة. الحاملة الفالس موسيقى صوت الليل نسيم حمل فجأة

املهجورة. البقعة هذه يف بالوحدة إحساسه بعيد من القادم الصوت ق عمَّ
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شعر التي الخفية القوة تلك براثن من للفرار صربًا يُِطق ولم السمع، باييل أصاخ
محتوم. هالٍك إىل جرٍّا وتجرُّه معصميه عىل تُطبق كأنها

استطاع. ليته ويا األنظار، عن لالختفاء يصارع أخذ مخيف. بانبهار املرأة يف حدق
نحو خلسًة مرتجفة متعرقة يٌد تسللت مسرتق، شديد وبتأنٍّ أمره، حزم وأخريًا،
امتدت جديد ومن ضجيج. أيِّ بال ببطء سحبته ثم سكون، يف القطن عىل وقبضت املقعد
املقعد فوق من وسحبتها خبيثة، كحيات القارورة حول أصابعها فالتفت األمام، إىل اليد

الظالم. يف
وقد مكانها إىل برفق القارورة فأعادت مجدًدا اليد ظهرت معدودة، بثواٍن ذلك بعد
قاطعة املنتظمة الفالس إيقاعات تسللت مؤقت. سكوٌن عمَّ محتواها. نصف من فرغت
لف آخر. صوت أيُّ الجوار يف يكن ولم املرأة. أنفاس مع متزامنة وبدت الليل، سكون

القبور. كصمت صمت املكان
القطن قطعة وكانت املقعد. مؤخرة نحو مخبئه من األمام إىل باييل مال وفجأًة،

يده. يف الطبي
يداها واستقرت النعاس، غلبها كمن الخلف إىل متكئة اللحظة تلك يف املرأة كانت
رأسها وُسحب الطبي، القطن بقطعة وجهها عىل ُضغط رسيعة، وبحركة ِحجرها. يف
املكتومتني شفتيها بني من مكتومة شهقة انطلقت الخفي. املعتدي صدر عىل الخلف إىل
جانبها، من عنيفة مقاومة وحدثت مهاجمها، ذراع عىل تقبضان يداها ارتفعت حني يف
الرشاسة. من مزيًدا الضحية تلوِّي مع ارتجت التي الثمينة الجواهر رنني عليها أضفى
الفستان وحفيف املكتومة، الشهقات عدا فيما صوت أيُّ يَصُدر يكد لم ذلك كل ومع
موسيقى إىل باإلضافة أرًضا، سقطت التي القارورة وصوت املقعد، ورصير الحريري،

مخيفة. مفارقة املشهد إىل أضافت التي البعيدة الفالس
الرأس واستند فجأة، بالجواهر املرصعتان اليدان فسقطت طويًال. الرصاع يستمرَّ لم
فوق من فانزلق وتخدر الجسم وخمد املغضن، املهاجم قميص مقدمة عىل مقاومة بال
وبينما املستسلم. بالرأس ممسًكا يزل لم وهو املقعد مؤخرة فوق من باييل تسلق املقعد.
املقاومة انتهت فوقها. ومال الطبي القطن قطعة رفع األرض، إىل برفق تنزلق املرأة أخذت

املميت. الخوف رعدة إال يبَق ولم املشهد ثورة وخبت اآلن،
انطفأ اللتني العينني وإىل جماله، عىل يزل لم الذي املنتفخ الوجه يف برعب حدق

عينيه. إىل رقة يف تبتسمان وهلة منذ وكانتا نوُرهما
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هذه إليه فمدت بأكمله العالم نبذه الذي الخبيث، الفاشل ذلك يداه! اقرتفت ما هذا
النسيان بحر قاع يف الجميع تركه حني يف بذكراه، معتزة ظلت الصداقة. يَد الجميلة املرأة

القرمزيتني. شفتيها بني من يخرج لنفس صوتًا يسمع لم إذ قتلها؛ قد وها السحيق.
اآلن، عنها العدول يمكنه ال التي فعلته عىل بالندم وشنيع مفاجئ شعوٌر دهمه
الندم. أنامل يعض كملعون مرير ببكاء وينشج الرطب، شعره عىل بشدة يقبض فوقف
فعلته بسبب أصابه الذي الرعب عدا فيما يشء كل نيس تماًما. الجواهر أمر نيس

منه. مناص ال وندم داهم خوف إال له يبَق لم الوصف. عىل املستعصية املريعة
ل وتحوَّ بعيد، من الطريق عىل قادمني أناس أصوات مشاعره طوفان من انتشله
الجسد فرفع أوصاله. عىل سيطر بغيض مادي خوف إىل تملَّكه الذي الغامض الرعب
الشفتني عن ندت الشجريات. بني املنحدر عرب ينزلق وتركه الطريق، حافة إىل الخامد
لم لكنه ليستمع. للحظة فتوقف الجسد، انقلب عندما خافتة مرتعدة تنهيدة املفتوحتني
لحركة نتاج سوى تكن لم التنهيدة هذه أن بد ال الحياة. عىل يدل آخر صوتًا يسمع

الجسد.
غطت الذي املتكوم الجسد يف يحدق وأخذ حلم، يف كأنه لوهلة وقف أخرى، مرًة
لكنه أخرى، نظرًة ألقى اللحظة هذه يف وحتى الطريق، إىل عاد ثم نصفه، الشجريات
الريفي الدرج وصعد التفت أكثر، األصوات اقرتاب ومع برصه. مرمى يف الجسد يجد لم

راكًضا.
من طوفان اندفع الفور وعىل املوسيقى، توقفت الحديقة طرف إىل وصل عندما
من بقايا لديه كان باييل، أوصال يف ترسي كانت التي الرعدة ورغم املنزل. من الناس
فتحاىش محالة. ال مبعثر مظهره وأن مهندمة غري ومالبسه أشعث شعره أن ليدرك الوعي
كانت لو ارتياًدا. الطرق أقل من األمتعة غرفة إىل وتوجه الحديقة، حافة ولزم الراقصني،
بشدة ترتعد أطرافه وكانت بدوار يشعر كان إذ الرشاب؛ غرفة إىل اآلن لذهب الجرأة لديه
يتزايد وكان يخطوها، خطوة كل يف ويالزمه يتبعه كان عنيًدا خوًفا ثمة ولكن مشيه. أثناء
سيحدث الذي االكتشاف عن شائعة ألي ترقبًا السمع يسرتق نفسه ووجد لحظة. كل يف

محالة. ال
إليه نظر ساعته. وتفقد الطاولة، عىل ببطاقته وألقى يرتنح، األمتعة غرفة إىل وصل
«ألست تعاطف: يف وسأل يده يف تزال ال والبطاقة فتوقف فضول، يف األمتعة غرفة حارس

سيدي؟» يا يرام ما عىل
للغاية.» حار هنا فالجو «كال. باييل: رد
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تنرصف.» أن قبل سيدي، يا الشامبانيا من كأًسا «فلترشب الرجل: قال
«سيفوتني وتابع: معطفه نحو مرتجفًة يًدا مدَّ ثم لذلك.» وقت لديَّ «ليس باييل: رد

املوعد.» يف أصل لم إذا القطار
مساعدة محاوًال املعطف وأمسك والقبعة، املعطف فأخذ التلميح، األمتعة حارس فهم
قبعته واعتمر ذراعه، عىل وألقاه منه خطفه باييل لكن كميه. يف ذراعيه إدخال يف باييل
استغرابه وازداد مجدًدا، باستغراب الحارس فيه حدق وهناك العربات. مرأب إىل وأرسع
دراجته دفع ثم إبطه، تحت وكومه املعطف، ارتداء يف مساعدته باييل يقبل لم عندما
يتطاير معطفه وذيل املنحدر، املدخل عرب متعرج مسار يف بها وانطلق مرسًعا وركبها

غريب. مشهد يف خلفه من
عن صمتتا باييل أُذنَي ولكنَّ سيدي.» يا الدراجة مصباح تُضئ «لم الحارس: صاح

الوشيكة. املطاردة صخب عدا يشء كل
بقوة باييل دراجة الندفعت وإال بانحراف، بالطريق املنزل مدخل التحم الحظ لحسن
اللحظة تلك يف وحتى اآلخر؛ الجانب من الطريق يحدُّ الذي الشجري بالسياج واصطدمت
دواسات عىل يضغط الشديد، خوفه من بدافع راكبها، كان إذ الدراجة؛ رسعة تُبطأ لم
يصيخ باييل أخذ الساكن، املظلم الطريق يف الرسيع انطالقه ورغم كاملجنون. الدراجة

تالحقه. سيارة محرك هدير أو حصان سنابك صوت تلتقط أذنيه لعل السمع،
احرتازي، كإجراء السابق، اليوم يف وكان جيًدا، املحيطة الريفية املناطق يعرف كان
طريق أو زقاق أيِّ عرب للفرار اآلن ا مستعدٍّ وكان املنطقة، أنحاء يف بدراجته تجول قد
فقد ذلك ومع طريقه. يضلَّ لن أنه واثًقا فكان للريبة، مثري صوت أيَّ سماعه فور فرعي

املحذور. االكتشاف بوقوع ينبئ خلفه من صوت أيُّ يأته ولم ويُرسع، يُرسع ظل
وهنا االنحدار. شديد تل سفح إىل وصل أميال، ثالثة لنحو دراجته قاد أن بعد
وصل عندما إنه حتى شديدة؛ برسعة التل لصعود ودفعها دراجته عن النزول إىل اضطر
معطفه؛ ارتداء قرر مجدًدا الدراجة يعتيلَ أن وقبل بصعوبة. أنفاسه يلتقط كان قمته إىل
الحادية الساعة كانت االنتباه. من أخطر هو ما أو االنتباه، يجذب مظهره أن خمن فقد
وسييضء صغرية، بلدة شوارع من املرور عىل يوشك حينئٍذ وكان فقط، والنصف عرشة
العواقب فستكون حينئٍذ، ريفي ضابٌط أو دوريٌة استوقفته وإذا أيًضا. دراجته مصباح

وخيمة.
بانتباه، مجدًدا األصوات يتسمع عاد برسعة، املعطف وارتدى مصباحه أضاء أن بعد
أضواء أيَّ يَر لم الظالم. ها عمَّ التي املحيطة الريفية املنطقة إىل التل قمة من وينظر
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يبحث يده ومدَّ الدراجة، بركوب فهمَّ محركات، هدير أو خيل سنابك يسمع ولم متحركة،
املعطف. جيب يف قفازاته عن

وشاًحا وجد كما قفازيه. ليَسا أنهما الفور عىل أدرك ولكنه بقفازين، يده أمسكت
األسود. وشاحه من بدًال أبيض حريريٍّا

يحتفظ وكان بالبطاقات، فيه يحتفظ الذي الجيب يف يده ودس مفاجئ، رعٌب أصابه
سيجار حامل وجد بل املفتاح، يجد لم ولكنه ملنزله. الخارجي الباب بمفتاح أيًضا فيه
الخطأ املعطف أخذ لقد تام. ذعر يف قليلة للحظات وقف قبل. من يره لم الكهرمان من
حني الخوف فرط من بارد عرٌق وجهه عىل انسال الحفل. منزل يف هو معطفه وترك
كانت فقد للدرجة. املهم باألمر ذلك يكن ولم معطفه، جيب يف مفتاحه كان ذلك. أدرك
كان فقد منزله، بها سيدخل التي الكيفية إىل بالنسبة أما املنزل، يف أخرى نسخٌة لديه
اإلضافية األدوات بعَض أدواِته حقيبة يف يحمل وكان جيًدا، الخارجي منزله باب يعرف
معطفه يف كان إذا ما هو شغله الذي التساؤل كان حملها. الدراجات راكبو يَعتَْد لم التي
كان أنه فجأة تذكَّر إذ ارتياح؛ تنهيدة أطلق ثم هويته. عن يكشف أن شأنه من يشء أيُّ

االنطالق. قبل تماًما املعطف جيوب أفرغ قد
الكبرية املصانع بني املحشورة القذرة الصغرية شقته يدخل إن ما بمأمن سيكون
الصورة ومن نفُسه، به امتألت الذي الرعب عدا يشء كل من بمأمن سيكون النهر؛ وضفة
الشجريات. وسط متكوًما بالجواهر واملرصع بالحرير امللفوف الجسد لهذا تطارده التي
يف بها غاص حتى التل، أعىل وقادها دراجته، ركب ثم أخرية، نظرة حوله نظر

الظالم.
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جريفيز كريستوفر الدكتور يرويها

فالتاجر مسئولياتهم. أعباء من أبًدا يتحررون ال أصحابها أن الطب مهنة مساوئ من
وينطلق قبعته، ويعتمر له، املحدد املوعد يف مكتبه يُغلق كلٌّ العمومي واملوظف واملحامي
أما يشء. خاللها صفوه يُكدر ال واللهو املتعة من متواصلة فرتة لقضاء ، حرٍّ كرجٍل
لهوه، أو عمله وقت يف وقت؛ كل يف لإلنسانية خادم فهو بذلك، التمتع يمكنه فال الطبيب
وللصديق الرضورة، وجه عىل يحتاجه ملن الفور عىل خدماِته يقدِّم ونومه. يقظته ويف

سواء. حدٍّ عىل والغريب
يف العزباوات أقامته الذي الراقص الحفل إىل زوجتي مرافقة عىل وافقُت عندما
األقل، عىل األمسية تلك يف تأكيد بكل العمل واجبات من سأتحرر أني تخيلُت رينسفورد،
عندما آسف لم للحق، وإحقاًقا الثامنة. الرقصة ختام حتى هذا اعتقادي عىل وظللت
العامية يف مفرطة بلهجة تتحدث شابة األخرية رفيقتي كانت فقد طموحي. الواقُع خالف
الركيكة، اللغة بهذه األفكار تبادُل السهل من يكن لم الوضوح، من تخلو كادت حتى
الحقيقة، يف بالرقي. لتتسم املفردات أضعف إال يستخدم ال شخص مع املحادثة تكن ولم
للحوار، جديدة جسوًرا تمدُّ لعلها متواضعة شطرية تناول يف وفكرُت الضجُر، أصابني
قمييص. كمَّ يجذب بأحدهم فإذا املرشوبات غرفة إىل للذهاب رفيقتي بدعوة وهممت

والرعب. القلق وجهها عىل ارتسم وقد إيلَّ تنظر زوجتي ألجد رسيًعا التفتُّ
لفحصها؟» أتيت هالَّ مريضة. سيدة ثمة عنك. تبحث هاليويل «اآلنسة يل: قالت

الحديقة. نحو برسعة زوجتي وجذبتني لرفيقتي، فاعتذرُت بذراعي، وأمسكْت
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فاحشة أمريكية أرملة تشاتر، السيدة هي املريضة غامض. «األمر زوجتي: تابعت
وال وحدها الشجريات بني مستلقية عليها بودبريي وامليجور هاليويل إيديث عثرت الثراء.

األمر.» ما تفهم ال االنزعاج غاية يف املسكينة إيديث الحديث. يمكنها
التي هاليويل اآلنسة ملحتنا اللحظة تلك يف ولكن تقصدين؟» «ماذا عليها: رددُت

نحونا. وهرعت باللبالب، مغطٍّى قوس من بالقرب تنتظر كانت
أخربتك هل صادم، أمٌر حدث جريفيز. دكتور يا رجاءً، «أرسع، هاليويل: اآلنسة قالت
طريق عرب وسبقتنا القوس عرب مرسعة انطلقْت إجابتي، تنتظر أن ودون جولييت؟»
الراشدات. السيدات أغلب بني املألوف تكلف أي من الخايل املتثاقل باإليقاع تهرول ضيق
صغرية كرشفة فبدا مستقيم ممرٌّ أمامه امتد مقعد إىل قادنا ريفيٍّا درًجا هبطنا قليل وبعد
يف وجدنا يساره. عن وتنحدر يمينه عن األرض ترتفع االنحدار شديد جرف عىل تطل
أنه الواضح من كان بمصباح يُمسك الشجريات فوق من وكتفاه رأسه برز رجًال األسفل
امرأة رأيت الشجريات، إىل وصلت وعندما باتجاهه، املنحدر نزلت شجرة. أعىل من أخذه
عنها ندت إذ تماًما؛ الوعي عن غائبًة تكن لم األرض. عىل مكومة الثراء عن تنمُّ مالبس يف
أخذت واضحة. غري ثقيلة بلهجة الكلمات ببعض وتمتمت اقرتابي، عند طفيفة حركة
نظر املصباح يناولني كان وبينما بودبريي، امليجور أنه افرتضت الذي الرجل من املصباح

هاليويل. اآلنسة اضطراب سبب ففهمت قليًال، حاجبيه ورفع مغًزى ذات نظرًة إيلَّ
يف القابعة املرأة بأن ظنها يف محقة كانت أنها الواقع يف ظننت عابرة، مرعبة للحظة
بقعة وجهها املرتاقصعىل املصباح ضوء أظهر أكثر، اقرتبت عندنا ولكن مخمورة. األسفل
وحينها الخردل، لصقة ترتكها التي كالعالمة والفم، األنف تغطي اللون حمراء مربعة

خطري. أمر رائحَة شممت
بعدها املقعد، إىل نحملها أن األفضل «من هاليويل: لآلنسة املصباح أناول وأنا قلُت
يف وامليجور أنا تعاونُت املنزل.» داخل إىل ننقلها أن املمكن من كان إذا ما نرى أن يمكننا
املقعد. عىل جسدها مددنا الطريق، إىل بحرص صعدنا أن وبعد املسكينة السيدة حمل

جريفيز؟» دكتور يا األمر «ما هاليويل: اآلنسة همست
منه.» تخشني كنت ما ليس األمر ولكن اآلن، الجزم يمكنني «ال أجبتها:

مدوية.» فضيحة لكانت وإال ذلك، عىل الرب «أشكر متلهفة: قالت
وعيها. بكامل تكن لم التي السيدة فوق مجدًدا وانحنيت الخافت املصباح أخذُت
عىل املربعة الحمراء الرقعة لكن التخدير، من يفيق كمن بدت فقد كثريًا. مظهُرها ني حريَّ
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أفكر كنت وبينما للخنق. محاولة بأنها تُوحي كانت بريك، بجرائم ذكَّرتني التي وجهها،
قرَّبُت وعندما املقعد، األرضخلف عىل اللون أبيض يشء عىل املصباح ضوء سقط ذلك، يف
تطابق وجود الفور عىل يل خطر الطبي. القطن من مربعة قطعة وجدتُه منه، املصباح
اللتقاطها، وانحنيُت املرأة، وجه عىل املوجودة الحمراء البقعة مع وحجمها شكلها يف
هي أتفحصها وأخذت القارورة التقطُت صغرية. قارورة املقعد تحت وجدُت وعندئٍذ
ومكتوب تماًما، فارغة واحدة، أونصة سعة قارورة كانت املصباح. ضوء عىل األخرى
من السيدة عليه كانت ما متكامًال تفسريًا ذلك يل بدا هنا ميثييل». «كلوروفورم عليها
الواضح من تفسريًا. استلزم ذاته حد يف التفسري هذا ولكن ثملة؛ وهيئة النطق يف صعوبة
كان كما أملاس. من ترتديه ما كثرة من بريًقا تشعُّ املرأة كانت إذ رسقة؛ أي تحدث لم أنه

بنفسها. وجهها عىل الكلوروفورم تضع لم أنها الواضح من
أكرب؛ بصورة تعافيها وانتظار الداخل إىل حملها سوى نفعله يشءٌ أمامنا يكن لم
ثم جانبي، باب إىل املطبخ حديقة وعرب الشجريات بني حملها عىل امليجور فساعدني

تأثيثها. يكتمل لم غرفة يف أريكة عىل وضعناها
بعض وُقرِّبت وجهها عىل املاء بعض رش جراء رسيًعا استفاقت الغرفة، هذه يف
تمكنت ما ورسعان رسيًعا، فاستفاقت أنفها من كبري بقدر النفاذة الرائحة ذات األمالح

حدث. ما رواية من
أسنانها، ألم لتسكني استخدمتهما يخصانها. الطبي والقطن الكلوروفورم كان
الذي األمر ذلك حدث عندما والقطن، القارورة بجانبها املقعد، عىل وحدها تجلس وكانت
قطعة وضغطت خلفها من يٌد امتدت إنذار سابق وبدون غرة حني فعىل تفسريه. تعذر ما
يف الوعي عن فغابت بالكلوروفورم، مشبًعا القطن وكان وفمها. أنفها عىل الطبي القطن

تقريبًا. البرص ملح
إذن؟» الشخص تَري «ألم سألتُها:

مقدمة عىل كان رأيس ألن مسائية؛ بذلة يرتدي كان أنه أعرف لكني ، «كالَّ ردت:
قميصه.»

قد يكون أن يمكن ال األمتعة. غرفة قصد أنه أو هنا، يزل لم أنه فإما «إذن، قلُت:
معطف.» بدون غادر

شديد، حماس يف خرج األمر.» لتقيص سأذهب صحيح. هذا «بالطبع، امليجور: صاح
بمفردها. أمان يف ستكون تشاتر السيدة أن اطمأننت أن بعد الفور عىل تبعتُه ثم
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الضباط رفاقه من اثنني أو وواحًدا امليجور فوجدت األمتعة، غرفة إىل مبارشة توجهت
بالجذل. مشوب حماس يف معاطفهم يرتدون

ساعة منذ املكان غادر «لقد بصعوبة: معطفه ارتداء يحاول كان فيما بودبريي قال
سنالحقه ذلك. يف عجب وال الحارس، لقول وفًقا للغاية مضطربًا وبدا دراجة، عىل تقريبًا

املطاردة؟» يف إلينا االنضمام تودُّ هل بسيارتنا.
من أن ستعرف كيف ولكن املريضة. مع البقاء عيلَّ لك. شكًرا «كال، قائًال: رددت

الفاعل؟» هو تطارده
ذلك إىل باإلضافة املتبقي. الوحيد املعطف صاحب غريه. يفعلها «لم بودبريي: قال
إليه فنظر للحارس، وأعطاه املعطف وخلع معطفي!» غري معطًفا أعطيتني لقد بئًسا! …

خوف. يف
سيدي؟» يا متأكد، أنت «هل سأله:

صديقي.» يا أرسع هيا، تماًما. «متأكد امليجور: رد
معطفك. أخذ قد غادر الذي السيد بأن أخربك أن سيدي يا «يؤسفني الحارس: سأل

سيدي.» يا األسف، غاية يف أنا نفسه. املشجب عىل معلََّقني املعطفان كان
يستعيد أن له وكيف االعتذار؛ فائدة فما الغضب. به اشتد وقد صامتًا امليجور وقف

معطفه.
معطفه.» هذا أن بد فال معطفك، أخذ قد الغريب كان إذا «ولكن، قائًال: تدخلت وهنا

هذا.» الرديء معطفه أريد ال ولكني «أعرف، بودبريي: رد
هويته.» تحديد يف يفيدنا قد «ولكنه له: قلت

أصبحت قد السيارة كانت ولكن معطفه، يف املكلوم الضابط عىل قليًال ذلك ن هوَّ
آمن، مكان يف باملعطف باالحتفاظ الحارس كلفُت أن وبعد فوره، من فانطلق جاهزة،

مريضتي. إىل عدُت
مهاجمها ملعرفة متحمسة وكانت اآلن، كبري حدٍّ إىل تعافت قد تشاتر السيدة كانت
يمكن حتى األقل، عىل أملاساتها بعض يأخذ لم أنه أسفها أبدت إنها بل منه. لتقتصَّ
يف الشديد أملها عن وأعربت قتلها، يف الرشوع تهمة إىل باإلضافة إليه الرسقة تهمة توجيه

أيديهم. تحت يقع عندما به ويرفقوا الضباط يتحامَق أال
أمر ذكُر بي يجدر أنه أعتقد جريفيز، دكتور يا «باملناسبة هاليويل: اآلنسة قالت
سيد بقبول يفيد خطابًا تلقينا لقد الراقص. بالحفل يتعلق فيما حدث ما نوًعا غريب
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اآلن متأكدة ولكني سيسيل. فندق الخطاب مصدر وكان للدعوة، باييل هارينجتون يُدعى
االسم.» بهذا شخص إىل دعوة إرسال تقرتح لم العزباوات من أيٍّا أن

سألِتهن؟» هل «لكن تساءلُت:
خارج السفر إىل — واترز اآلنسة وهي — إحداهن اضُطرَّت األمر، واقع «يف أجابت:
هت وجَّ من هي تكون أن الوارد من كان وملا بعد، عنوانها عرفنا قد نكن ولم فجأة، البالد
عتيد ملجرم سمحنا ربما فعلت. وليتني الشأن. هذا يف قراًرا أتخذ أن أُِرْد لم الدعوة، إليه
ملحاولة دفعه الذي السبب تصور يمكنني ال أني من الرغم عىل الحفل، بدخول اإلجرام

تشاتر.» السيدة قتل
الغموض؛ هذا كشف يف الفاعل مطاردو يُفلح ولم تأكيد، بكل غامًضا األمر كان
باتجاه أميال لبضعة الدراجة أثر تتبعوا أنهم يبدو ساعة. بعد الوفاض خايل عادوا إذ
املركبات آثار مع تماًما الدراجة آثار اختلطت الطرق، مفرتق إىل وصلوا عندما ولكن لندن،
أدراجهم. وعادوا يأسوا ثم هدف، بال الوقت لبعض املكان حول الضباط فحام األخرى،
الرجل أن تشاتر سيدة يا «املشكلة اعتذار: لهجة يف موضًحا بودبريي امليجور قال
لندن.» من كبري حدٍّ إىل قريبًا جعلته الساعة هذه أن بد وال للهرب، كاملة ساعة لديه كانت
«أتقصد قائلة: وصاحت إخفائها يف فشلت ازدراء بنظرة امليجور تشاتر السيدة رمقت

بفعلته؟» ونجا هرب املجرم أن تُخربني أن
حارَيس من الرجل أوصاف ألخذُت مكانك، كنُت لو ولكن كذلك، «يبدو بودبريي: رد
غًدا يارد سكوتالند يف الرشطة مقر إىل توجهُت ثَم ومن رأياه، اللذين األمتعة وغرفة املرأب

معك.» أخذته إذا كذلك معطفه عىل يتعرفون وقد عليه، تعرفوا فلربما بها. وأبلغتهم
اإلطالق، عىل ممكنًا ذلك يكن لم وبالفعل ممكنًا.» ذلك يبدو «ال تشاتر: السيدة قالت
لن أنني ظننُت وعندئٍذ أفضل، بديل يُقرتح لم إذ املقرتحة؛ الخطة قبول قررت ولكنها

الشأن. بهذا املزيد أسمع
يثقل يزل لم النعاس وبينما التايل، اليوم ظهرية فقبيل ظني. يف مخطئًا كنت لكنني
كان بينما الوراثة، حق مسألة تتناول مذكرة يف الواردة النقاط أدرس كنت جفوني،
مسكننا باب عىل متكرر إيقاعي بطرق فإذا األسبوعية، محارضته مسودة يكتب ثورندايك
من فقط ساعات بأربع إال أحَظ لم إذ متَعبًا؛ الباب لفتح قمت زائر. قدوم عن يُعلن
ميلر املفتش يتبعها املنزل، إىل تدلف بنفسها تشاتر بالسيدة فإذا املاضية، الليلة يف النوم

. بُنِّيٍّ بورق ملفوًفا طرًدا ذراعه تحت وحامًال عريضة ابتسامة مبتسًما
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الحيوية عليها بدت ذلك ومع املزاجية، حاالتها أفضل يف تشاتر السيدة تكن لم
وكان املاضية، الليلة يف لها تعرضت التي القاسية الصدمة رغم مذهل نحو عىل والتيقظ

الوضوح. تمام واضًحا ميلر من امتعاضها
التي القتل بمحاولة أخربك قد جرفيز الدكتور «لعل بزمييل: أعرِّفها كنت بينما قالت
وأعطيتهم الرشطة إىل ذهبت ذلك؟ بعد جرى ما تصدق هل املاضية. الليلة لها تعرضُت
حيلة. بيدهم ما إن يل فقالوا يرتديه، كان الذي املعطف وأريتهم املجرم، للقاتل وصًفا

عقاب.» بدون الرساح مطلق سيُرتك الوغد املجرم هذا باختصار،
نصف عىل تنطبق السيدة بها أدلت التي األوصاف أن دكتور يا «ستالحظ ميلر: قال
من واحدة عالمة به ليس معطًفا أعطتنا وأنها املتحدة، اململكة يف املتوسطة الطبقة رجال
املعطف بصاحب نوقع أن منَّا تتوقع ذلك ومع صاحبه، هوية تحديد يف تساعد نوع أي
لذا رشطة. رجال مجرد بل يارد، سكوتالند يف سحرة لسنا يرشدنا. واحد دليل بدون
الطاولة. عىل الطرد ووضع بخبث وابتسم إليك.» تشاتر السيدة أحيل بأن لنفيس سمحُت

مني؟» املطلوب «وما بهدوء: ثورندايك سأل
وتذكرة ثقاب وعلبُة ووشاٌح قفازان جيبه يف كان معطف لدينا «سيدي، ميلر: رد
املعطف.» صاحب هو من تعرف أن تشاتر السيدُة وتُريد ييل. عليه مكتوب ومفتاٌح ترام
بابتسامٍة ثورندايك تابعه حني يف املضطربة، عميلتنا عىل مثبتتان وعيناه الطرد وفتح

خفيفة.
مستبرص، إىل بحاجة أنك أعتقد ولكني ميلر، يا منك كبري لطف «هذا ثورندايك: قال

املهمة.» عىل مني أقدَر سيكون
البرص. ملح يف الساخرة االبتسامة املفتش وجه عن زالت

ليس املعطف. عىل نظرة ألقيَت لو سعيًدا سأكون سيدي، يا الهزل عن «بعيًدا قال:
املعطف تفحصُت لقد القضية. حفظ نريد ال ولكننا مطلًقا، بها نسرتشد أدلة أيُّ لدينا
تالحظ وربما يفوتك، يشء ال أن أعلم لكني به. نهتدي واحًدا دليًال أجد فلم فائقة بعناية
يف ابتسم ثم تحقيَقنا.» منها نبدأ نقطة إىل يُرشدنا أن شأنه من له؛ أنا أنتبه لم شيئًا

املثال؟» سبيل عىل امليكروسكوب تحت فحصه يمكنك «أال وأضاف: استنكار
أثارت قد القضية أن الحظُت متفحصة. بنظرة املعطف يرمق وهو ثورندايك فكر

الحتمية. النتيجة حدثت مقنع، بحماس ميلر طلب السيدة كررت وعندما حماسه،
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أفحصه. وسوف ذلك، نحو أو لساعة معي املعطف اترَكا ا. جدٍّ «حسن ثورندايك: قال

. يرضَّ لن فالفحص ذلك ومع منه، دليل أيِّ الكتشاف فرصة أدنى توجد ال أنه املؤسف
املتوقع.» بفشيل إلخباركما ا مستعدٍّ سأكون عندئٍذ الثانية، الساعة يف عوَدا

إىل حائرة بابتسامٍة ونظر الطاولة إىل عاد ثم الزائرين، يودع ثورندايك انحنى
الجيوب. يف كانت التي األغراَض يحوي الذي الكبري الرسمي والطرد املعطف

املطلع؟» الخبري أخي يقرتح «وماذا وسألني: إيلَّ نظر ثم
سيئًا؛ ليس ميلر اقرتاح حسنًا، … ثم أوًال، الرتام تذكرة فحص «أقرتح أجبتُه:

بامليكروسكوب.» املعطف سطح لنفحص
قد الرتام تذكرة إن أوًال. بامليكروسكوب املعطف نفحص أن «أرى ثورندايك: قال
قد ما أن حني يف مكان، أي إىل الرتام شخص أيُّ يستقل فقد مضللة. نزعة لدينا تُولد

محدد.» مكان إىل ينتمي أتربة من شخص بمعطف يعلق
الغموض.» بالغة ستكون منه تأتي قد التي املعلومات ولكن «نعم، عليه: رددت

كما ولكن صحيح، «هذا املخترب: إىل ليحملهما والطرد املعطف يأخذ وهو موافًقا قال
دليًال. بوصفها األتربة بقيمة يستهني فالبعض قبل، من كثريًا أرشُت وكما جريفيز، يا تعلم
مضللة. — العادية املظاهر هي والتي — املجردة العني تراها التي العادية املظاهر إن
مسحوق لديك؟ سيكون ماذا طاولة، سطح فوق من مثًال، األتربة، بعض جمعَت فإذا
تحت ولكن أخرى. طاولة أي عىل تجدها أتربة أيِّ مثل له، مميزة سمة ال رمادي ناعم
محددة، ملواد تمييزها يمكن جزيئات إىل الرمادي املسحوق هذا يتحلل امليكروسكوب،
نحٍو عىل عنها انفصلت التي األكرب الكتل وبني بينها الربط يمكن ما غالبًا الجزيئات وهذه

أعرفه.» مثلما ذلك كلَّ تعرف وأنت يقيني.
أن شك ال ولكن محددة، ظروف يف كدليل األتربة قيمة تماًما أقدِّر «إنني له: قلت
تكون مجهول رجل معطف تغطي التي األتربة من إليها التوصل يمكن التي املعلومات

صاحبه.» أثر ي تقفِّ يف تفيد ال لدرجة عامة
قريبًا ولكْن ، محقٌّ أنك «أخىش املخترب: طاولة عىل املعطف يضع وهو ثورندايك قال

اخرتعه.» الذي األتربة استخالص جهاز سيعطينا بولتون كان إذا ما سنرى
العبقري، املخترب مساعد زميلنا اخرتاع من زمييل إليه أشار الذي الصغري الجهاز كان
السجاد. تنظيف يف املستخدمة الكهربائية» «املكانس عمل فكرَة فكرته يف يُشبه وكان
توضع بمكان مزوًدا األتربة يستقبل الذي الجزء كان فريدة: بخاصية يتميز كان ولكنه

باألتربة. ل املحمَّ الهواء الرشيحة هذه عىل يسقط بحيث ميكروسكوب، رشيحة فيه
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الجزء يف مبللة رشيحة وأدخل فخر، يف الطاولة يف «املستخِلص» مخرتع ثبت أن بعد
شغل حني يف املعطف ياقة عىل الجهاز فوهة ثورندايك وضع األتربة، يستقبل الذي
إىل الفوهة وُوجهت مكانها، أخرى ووضعت الرشيحة ُسحبت ذلك بعد املضخة. بولتون
لديهم صار حتى العملية وُكررت الجهاز. بولتون شغل ثم الكتف، من بالقرب األيمن الُكمِّ
ميكروسكوبًا منا كلٌّ ز جهَّ ثم املعطف، من مختلفة أجزاء من باألتربة محملة رشائح ستُّ

العينات. نفحص ورشعنا
ال مواد عىل تحتوي كانت األتربة هذه أن الحظُت للغاية، رسيع فحص خالل من
أنسجة من بقايا وجدُت بالطبع معتربة. بكميات األحوال، من حال بأي املعتاد، يف نجدها
وكذلك األثاث، قطع أو املالبس ترتكها التي العادية األخرى واألنسجة والقطن الصوف
عادية املكونات بل املعدنية، الجزيئات من والعديد والشعر، والقشور القش من جزيئات
أكرب بكميات أخرى أجسام من عدًدا معها وجدت ولكني باملالبس. تعلق التي لألتربة
كبري، وبتنوع ومحدَّد واضح بشكل وتظهر نباتي أصل من األجسام هذه ومعظم بكثري،

النشا. حبيبات من الكثري وجدُت كما
ورقة عىل رصاص بقلم الكتابة يف بالفعل منهمًكا فوجدته ثورندايك إىل نظرُت
أحذو سارعت امليكروسكوب. تحت رآها التي باملواد قائمة يكتب أنه يبدو وكان صغرية،
كرسيِّه يف الخلف إىل زمييل اتكأ فرتة وبعد صمت. يف الوقت لبعض نعمل وظللنا حذوه،

قائمته. وقرأ
مما رشائحك عىل وجدَت ماذا جريفيز. يا لالهتمام ا جدٍّ مثرية مجموعة «هذه يل: قال

املألوف؟» عن يخرج
مصدُره كلس يوجد بالطبع هنا. صغري متحٌف «لديَّ بقائمتي: أُخربه عليه رددُت
النشويات، من مختلفة أنواًعا وجدُت ذلك، إىل باإلضافة رينسفورد. إىل املؤدي الطريق
من والكثري البذور، من الكثري لُب من شظايا ووجدت األرز، وخاصة وأرز، قمح معظمها
وخلية األسود، للفلفل صمغية وخاليا الكركم، تُشبه صفراء وكتًال املتنوعة، الصلبة الخاليا

الجرافيت.» جسيمات من اثنني أو وواحًدا أحمر، فلفل
كاكاو، بقايا وجدت ولكني جرافيت، أي أجد لم «جرافيت! متعجبًا: ثورندايك صاح
عن عبارة الدينار، حشيشة عشبة من وبقايا نشوية، وحبيبات حلزونية أوعية عن عبارة

الجرافيت؟» أريتني هال اللوبولني. غدد من والعديد النبات ورقة من جزء
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ويوجد شك، بال جرافيت هذا «نعم، وقال: شديد باهتمام ففحصها الرشيحة أعطيتُه
تفهم هل ممنهج. نحو عىل املعطف نفحص أن األفضل من األقل. عىل جسيمات ستة منه

ذلك؟» أهمية
يرشدنا وقد املصانع، أحُد مصدرها أن الواضح من األتربة هذه أن «أفهم عليه: رددُت

ذلك.» من بأكثر سيفيدنا أنه أعتقد ال ولكني ما، موقع إىل ذلك
قائًال: أضاف مستفهًما، حاجبيَّ رفعت وعندما آخر.» دليًال لدينا أن تنَس «ال قال:
يمكن الكايف، بالقدر املوقع عن البحث نطاق ضيقنا إذا ييل، اسم يحمل الذي «املفتاح

األمامية.» األبواب عىل جولة أخذ مليلر
ذلك.» يف أشك ا؟ حقٍّ ذلك أيمكننا «لكن تصديق: عدم يف قلت

املعطف عىل موزعة املواد بعض أن الواضح من املحاولة. «يمكننا ثورندايك: أجاب
محددة أجزاء عىل كالجرافيت اآلخر البعض يوجد حني يف والخارج، الداخل من بأكمله
ورسيًعا التوزيع.» هذا داللة يف التفكري ثم بدقة األجزاء هذه تحديد علينا غريها. دون
من عدًدا أخذ ثم بحرف، فيه جزء كلَّ وميَّز ورقة، عىل للمعطف تقريبيٍّا شكًال رَسَم
املكان تحديُد بسهولة يمكن بحيث رشيحة، كل عىل حرًفا وكتب بملصق، املزودة الرشائح

الرشائح. عىل فحصها ثم األتربة عينات من عينة كل منه أُخذت الذي
االكتشافات من قائمتنا إىل جديًدا بنًدا نضيف وأخذنا مجدًدا، امليكروسكوب إىل عدنا
ُفحصت قد الرشائح كلُّ كانت املضني، البحث من ساعة نحو وبعد حني، إىل حني من

القائمتان. وقورنت
بأكمله، املعطف عىل يتناثر كالتايل. هي للفحص النهائية «النتيجة ثورندايك: قال
القمح ونشا األرز، نشا من الكثري التالية: املواد متساٍو وبتوزيع والخارج، الداخل من
من الكثري ولُب القرفة، لحاء وألياف والفلفل، الزنجبيل نشا من أقل وكميات أقل، بكمية
من أخرى وشظايا األسود، والفلفل الصينية والقرفة األحمر للفلفل صلبة وخاليا البذور،
إىل وباإلضافة الكركم. مصدرها ليس ِّيَّة بُن وصبغة الصمغية الخاليا مثل مشابه، مصدر
تحت الظهر وعىل الدينار، وحشيشة للكاكاو آثار والكم اليمنى الكتف عىل يوجد ذلك
االستنتاجات؟ هي ما واآلن البيانات؛ هي هذه الجرافيت. بقايا من بعض يوجد الكتفني
يف النسيج وتوغلت شهور ركام ولكنها فحسب، سطحية أتربة مجرد ليست هذه أن تذكَّر

شفط.» بجهاز إال استخالصها يمكن ال أتربة املالبس؛ بفرشاة املتكرر للفرك نتيجة
مكونات تمثِّل بالكامل املعطف أجزاء عرب املنترشة الجسيمات أن الواضح «من قلُت:
التقط املعطف أن يبدو املعتاد. يف املعطف فيه يُعلَّق الذي املكان بهواء العالق الغبار
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املصانع بعض فمصدرهما الدينار وحشيشة الكاكاو أما ما، مقعد فوق من الجرافيت
فقط.» األيمن الجانب عىل ُوجدت ملاذا أفهم ال كنت وإن كثريًا، الرجل بها يمرُّ التي

عىل الضوء بعض تُسلِّط أنها واملصادفة بالوقت، تتعلق مسألة «تلك ثورندايك: قال
عودته طريق ويف يمينه، عىل تكون بمصانع يمرُّ منزله، يغادر فعندما صديقنا. عادات
ذلك، ومع حينئٍذ. العمل عن توقفت قد تكون ولكنها يساره، عىل نفسها املصانع تكون
الواضح فمن مسكنه، موقع إىل تشري إذ أهمية؛ األكثر هي املواد من األوىل فاملجموعة
التي األخرى واملواد القمح ونشا األرز نشا عن أما مصنع. يف موظًفا أو ِحرفيٍّا ليس أنه
أو دقيق مطحن أو أرز مرضب وجود عىل تدل فهي «التوابل»، فئة تحت مًعا تُصنَّف

بولتون؟» يا الربيد مكتب دليَل ناولتني هال بالجوار. توابل مصنع
مضارب أربعَة لندن يف أن «أرى وتابع: الدليل يف «املهن» قسم صفحات يف يُقلِّب أخذ
وعاد التوابل.» مصانع عن اآلن لنبحث دوكهيد. يف «كاربوت» مرضب هو أكربها لألرز،
مطاحن أربعة لندن يف «توجد قال: ثم األسماء، قائمة وقرأ جديد من الصفحات يف يقلب
املطاحن أما كو»، آند ويليامز «توماس مطحن وهو دوكهيد، يف أيًضا موجود أحدها توابل،
دعونا الدقيق. بمطحن يتعلق التايل األمر أرز. مرضب أي من مقربة عىل فليست األخرى
أو أرز مرضب من مقربة عىل ليس منها أيٍّا ولكنَّ دقيق، مطاحن عدة أسماء هي ها نَر.
دوكهيد.» يف سافيور» «سانت دقيق مطاحن وهي واحدة، باستثناء توابل، مطحنة من

إثارًة.» يزداد «األمر قلُت:
املصانع مجموعة توجد دوكهيد يف أن الحظ بالفعل. مثريًا بات «لقد ثورندايك: رد
ودليل املعطف، هذا عىل عالقة وجدناها التي األتربة مكونات منها تخرج أن يمكن التي
لندن. يف آخر مكان أي يف توجد ال املصانع من الخاصة املجموعة هذه أن إىل يشري الربيد
األخرى. االستنتاجات تأكيد إىل تميل التي الدينار وحشيشة والكاكاو الجرافيت لدينا ثم
تمر علمي، حسب بدوكهيد، تمر التي الرتام وعربات املنطقة. بصناعات يتعلق يشء كلُّ
رويل، طريق يف املوجودة األسود للرصاص كو» آند داف بريس «مصانع من بالقرب أيًضا
الرياح هبوب عند األسود الرصاص جسيمات من بعٌض بمقاعدها يعلق أن املرجح ومن
جوت شارع يف «باين»، يدعى كاكاو، مصنع يوجد أنه كذلك أرى معينة. اتجاهات يف
من العديد وجود الحظت كما غربًا، املتجه الرتام خط يمني عىل يقع داون، هورسيل يف
هذه ولكن فيه. غربًا االتجاه عند ساوثبارك، شارع يمني عىل الدينار حشيشة مخازن
ومطاحن الدقيق ومطاحن األرز مرضب فهي ا حقٍّ املهمة املعلومات أما فرضيات؛ مجرد

دوكهيد.» إىل تقودنا جميًعا أنها يبدو التي التوابل،
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دوكهيد؟» يف خاصة منازل أي توجد «هل تساءلُت:
اسم يحمل الذي املفتاح إن الشوارع. أسماء قائمة يف نبحث أن «علينا ثورندايك: رد
عىل املحتملة املجهول صديقنا عادات تدل كما واحد، شخص يسكنها شقة إىل يشري ييل

الصفحة. عىل إصبعه واضًعا إيلَّ التفت ثم رسيًعا القائمة د تفقَّ مماثلة.» فرضية
املعلومات من الفريدة السلسلة تلك استنبطناها، التي الحقائق أن افرتضنا «إذا
مصادفة فإليك املصادفات، من سلسلة سوى ليست املفروضة، املالبسات مع املتوافقة
ومقابل التوابل ملطاحن مالصق للحرفيني شقق مجمع دوكهيد جنوب يف يوجد أخرى.
بدقة. املواصفات عليه وتنطبق هانوفر، بنايات باسم يعرف لألرز، «كاربوت» ملضارب
هذا يف املتوقع (وهو مفتوحة النوافذ وتُركت الشقق تلك غرف إحدى يف معطف ُعلِّق إذا
لألتربة تماًما مطابقة بأتربة املحمل الهواء إىل املعطف هذا فسيتعرض العام)، من الوقت
هذا يف األخرى املساكن عىل نفسها الظروف ترسي وبالطبع املعطف. عىل وجدناها التي
يمكننا ما كل وهذا البنايات. هذه صالح يف تصب األرجح الكفة ولكن دوكهيد، من الجزء
ظاهر من يبدو ولكن جوهري. عواٌر استداللنا يف يكون فقد به. الجزم دون افرتاضه
إىل ألف بنسبة مرجح دوكهيد يف لدينا املوجود املفتاح يفتحه الذي الباب وجود أن األمور
مليلر.» ذلك من التحقق مهمة نرتك أن علينا هانوفر. بنايات يف أنه الظن وأغلب واحد،

الرتام؟» تذكرة نتفقد أن املفيد من يكون «ألن سألته:
وأفرغ الطرد، وفتح تأكيد.» بكل نعم، التذكرة. نسيت لقد إلهي، «يا قائًال: صاح
رسيعة نظرة بعد إياها أعطاني ثم املتهالكة، بالورقة وأمسك الطاولة، عىل محتوياته

دوكهيد. إىل تويل شارع من لرحلة التذكرة كانت إليها.
إضافية.» مصادفة يف الباب يطرق ميلر هو وها أخرى، «مصادفة ثورندايك: قال

قادمة سيارة محرك هدير أعلن الغرفة، ندخله كنا وبينما الطارق، هو املفتش كان
دخلت وعندما املفتوح، الباب عند انتظرناها تشاتر. السيدة وصول عن تيودور شارع من

باندفاع. بيديها أشارت
به؟» تُخربنا ما لديك هل ثورندايك، دكتور يا «تفضل قائلة: صاحت

هانوفر، بنايات إىل املفتاح هذا املفتش أخذ لو أنه أعتقد اقرتاح. «لديَّ ثورندايك: رد
املفتاح.» فيه يدخل بابًا يجد فقد بريموندزي، يف دوكهيد، يف الواقعة

فحصُت أنني ظننُت ولكني سيدتي، يا عذًرا أستميحك إلهي! «يا متعجبًا: ميلر صاح
فيه؟» ً مخبَّأ خطابًا وجدَت هل سيدي؟ يا أغفلتُه الذي ما بالكامل. املعطف
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ميلر.» يا فحسب به العالقة األتربة سوى تغفل «لم ثورندايك: قال
ضحكة ضحك ثم «األتربة!» زمييل: يف اتساعهما عىل بعينيه محدًقا املفتش صاح
املفتاح أخذ ثم فحسب.» رشطي بل بساحر، لسُت إنني سابًقا قلت «حسنًا، وقال: خفيفة

سيدي؟» يا البحث نتيجة لرتى ستأتي «هل وسأل:
الرجل. عىل للتعرف كذلك، جريفيز والدكتور سيأتي، «بالطبع تشاتر: السيدة قالت

للهرب.» وسيلة له ندَع أال علينا املجرم إىل وصلنا أن بعد
ولكن تشاتر، سيدة يا رغبتك هذه كانت إذا «سنأتي وقال: بجفاء ثورندايك ابتسم
الحقيقة ويف االستدالل، يف ً خطأ ارتكبنا فربما يقينية. حقيقًة بحثنا تعتربي أال يجب
فال بالرجل، أوقعنا إذا حتى ولكن صحيًحا. استنتاجنا كان إذا ما ملعرفة فضول ينتابني
مرسًعا.» غادره وأنه املنزل يف كان أنه إثباته يمكنك ما أقىص ضده. أدلة أيَّ لديك أرى

أطراف مللمت ثم باالزدراء، ييش صمت يف للحظة زمييل إىل تشاتر السيدة نظرت
يشء أي من أكثر العادية املرأة تكرهه يشء هناك كان إذا الغرفة. من وخرجت تنورتها،

العقالنية. يف املفرط الرجل فهو آخر،
التي اإلقليم منطقة إىل وصلنا حتى بالكفرايرز جرس عرب الكبرية السيارة بنا أرسعت

بريموندزي. إىل طريقنا يف تويل شارع إىل منها اتجهنا
وأكملنا واملفتش وثورندايك أنا ترجلُت حتى أبصارنا مرمى يف دوكهيد أصبحت إن ما
قريبة. مسافة عىل تبعتنا التي السيارة يف متلثمة عميلتنا تاركني األقدام، عىل سريًا طريقنا
نظري ولفت السور، فوق من ونظر سافيور، سانت ميناء رصيف قبالة ثورندايك توقف
املباني من الخلفي الجانب يف بروز كل عىل استقر الذي بالجليد الشبيه املسحوق إىل
أن وبعد املطحون. واألرز بالدقيق ل تُحمَّ كانت التي النهرية الصنادل متن وعىل العالية
مغطاًة فتحاته وكانت التوابل، مصنع سطح فوق الخشبي املصباح إىل أشار الطريق عرب

الرمادي. للون مائلة برتقالية بأتربة
رسيًعا أضاف ثم العدالة.» أهداف التجارة تخدم «هكذا وعظ: بلهجة ثورندايك قال

األقل.» عىل نأمل هكذا «أو للبنايات: األريض تحت الطابق داخل ميلر اختفى بينما
املبنى. ندخل ونحن مهمته من عودته أثناء باملفتش التقينا

التايل.» الطابق سنجرب هناك. الذهاب من جدوى «ال لنا: قال
يُفدنا لم حال، أي عىل األول. الطابق يُعترب وربما األريض، الطابق هو هذا كان
الحجري الدرج صعد الدرج، بسطة إىل املؤدية األبواب إىل رسيعة نظرة وبعد مهم، بيشء
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سوى يشء عن املتحمس بحثنا يُفِش لم إذ اآلخر، هو بيشء التايل الطابق يُفد لم متحمًسا.
الليلية. املزاليج من الشائع بالنوع املتصلة الواسعة املفاتيح لثقوب مالحظتنا

تبحثون؟» «عمن وسألهم: الشقق إحدى من أغرب حريف عامل خرج
«ماجز.» الفتة: بديهة برسعة ميلر رد

العليا.» الطوابق أحد يف أنه أعتقد أعرفه، «ال العامل: رد
الشكل ذات البسيطة املفاتيح ثقوب نفس إال نجد فلم العليا، الطوابق إىل صعدنا
الرابع الطابق إىل صعدنا وعندما التململ، يف بدأُت األبواب. من علينا تطلُّ املقبض الرتيب
لكنها كبري، فضول مثاَر الزائفة األلغاز تكون ربما قلقي. زاد أفضل، نتيجة نجد أن دون

ملكتشفيها. مجٍد أيَّ تجلب ال
سيدي، يا ما ً خطأ ترتكب لم أنك «أعتقد وقال: جبينه عن العرق يمسح ميلر ف توقَّ

صحيح؟»
اقرتحُت لقد أخطأت. قد أكون أن كبري احتمال «ثمة جأش: رباطة يف ثورندايك رد

تعرف.» كما ضمانات، أيَّ يحمل ال مبدئي كإجراء البحث هذا
املبدئية» «االقرتاحات مع التعامل عىل — أنا وكذلك — معتاًدا كان فقد املفتش. زمجر

غريه. لدى املؤكدة الحقائق معاملة لثورندايك
تشاتر السيدة «ستُحبَط متربًما: املفتش قال األخري، الطابق إىل نصعد كنا وبينما
يحدث أن تريد فيما وفكَّرت األمور استبقت فقد املطاف. نهاية يف نجده لم إذا بشدة
الدرج. بسطة حول ينظر قليلة للحظات ووقف الدرج أعىل يف توقف به.» نُمسك عندما
األقىص. الركن يف باب إىل وأشار ثورندايك، ذراع عىل يده ووضع متلهًفا، التفت وفجأة

ييل!» «قفل متحمًسا: همس ثم
الدرج، بسطة عرب أصابعه أطراف عىل الُخَطى يختلس وهو صامتني تبعناه
. تشفٍّ يف النحايس القفل إىل وينظر يده يف املفتاح يحمل وهو للحظة يقف وشاهدناه
فدخل للقفل، املعوج الثقب يف برفق للمفتاح املحزز الطرف مقدمة يُدخل وهو تابعناه
سحب ثم انتصار، ابتسامة وجهه وعىل املفتش نظر صوت. دون القفل قلب يف املفتاح

نحونا. وتراجع صوت بدون املفتاح
قد يكون أن يمكن ال املنزل. يف أنه أعتقد ال ولكني سيدي، يا به «أوقعتم همس: ثم

بعد.» عاد
ال؟» «ولَِم ثورندايك: سأل
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أيُّ توجد فال طبيعي. غري يشء أيُّ يوجد «ال قائًال: الباب نحو بيده ميلر أشار
عنوًة. ييل نوع من قفل فتُح يمكنه وال بحوزته، ليس اآلن املفتاح إن الطالء. عىل عالمات

يحدث.» لم ما وهو الباب، لكرس سيضطر كان
داخل إىل منها ونظر الخطابات، إدخال فتحة غطاء ودفع الباب نحو ثورندايك خطا

الشقة.
خمس يف الباب هذا فتح سأتوىلَّ ميلر، عزيزي يا خطابات صندوُق يوجد «ال قال:

راتينجي.» وخيط السلك من بقطعة دقائق
سيدي، يا اإلجرام إىل تتجه لم أنك «يُسعدني وقال: مجدًدا وابتسم رأسه ميلر هز

السيدة؟» ننادي هل كثريًا. ألتعبتنا وإال
تشاتر السيدة كانت باألسفل. املنتظرة السيارة إىل ونظرت الطابق رشفة إىل خرجُت
إىل تارة ينظرون السيارة حول املجتمع الصغري الحشد وأخذ البناية، إىل باهتمام تحدق
املتفق اإلشارة وهي — بمندييل وجهي مسحُت تنظر. كانت حيث إىل وتارة تشاتر السيدة
الدرج، بسطة عىل أمامنا صارت أن لبثت وما فورها من السيارة من فقفزت — عليها
رشُر تطاير حني يف اإلرساع، فرط من تلهث وأخذت قرمزي بلون وجهها اصطبغ وقد

عينيها. من العداء
الرشاسَة القلق ببعض الحظ وملا وسندخلها.» سيدتي، يا شقته «وجدنا ميلر: قال

عنف.» أي عىل عازمة تكوني أال «أتمنى قائًال: أضاف مالمحها عىل املرتسمة
لالنتقام السيدات تضطر ال املتحدة الواليات يف ال. «بالطبع تشاتر: السيدة ردت
قائم عىل املجرم لشنقتم أمريكيني رجاًال أنتم كنتم لو بأنفسهن. بهن لحقت إلهانة

رسيره.»
إنجليزيون رجال نحن سيدتي. يا أمريكيني رجاًال «لسنا وحدة: بحزم املفتش رد
وأنا باملحاماة يعمالن السيدان هذان قانون. رجال جميًعا أننا تنيس وال القانون، نحرتم

رشطة.» ضابط
الباب ودفع أداره ثم مجدًدا، الباب ثقب يف املفتاح أدَخَل املبدئي، التحذير هذا بعد

الجلوس. غرفة إىل جميًعا وتبعناه إياه فاتًحا
بعد.» املنزل إىل يَُعد لم سيدي؛ يا لك «قلت برفق: الباب يُغلق وهو ميلر قال

يف للبدء دفعنا ما حال، أي عىل أحٌد، الشقة يف يكن لم يبدو. ما عىل ا محقٍّ كان
أخرى، إىل قذرة غرفة من نتنقل كنا وبينما مزريًا، املشهد كان عائق. بدون تفتيشها
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نظري يف ت خفَّ حتى مسكنه، اقتحمنا الذي الجائع البائس عىل بالشفقة شعوٌر انتابني
رأيناه الشقة. يف ركن كل من وجوهنا يف يحدق الطاحن املدقع الفقر كان جريمته. بشاعُة
كريس إال فيها يكن ولم السجاد من أرضيتُها خلت التي البائسة الجلوس غرفة يف صارًخا
الجوع رأينا الستائر. من املجردة والنوافذ املطلية غري الجدران ويف متهالكة، وطاولة واحد
حتى الجبن منها ُكحت قرشة مجرَد كانت الهولندي الجبن من قطعة يف الطاولة عىل
الخايل، الخبز وطبق الفارغة األواني خزانة يف رابًضا ورأيناه كالورقة، رفيعًة أصبحت
ُمسح الذي املربي وبرطمان قاعها، يف استقر تراب بقايا من إال خلت التي الشاي وعلبة
لوجبة يكفي طعاٌم كلِّها الشقة يف يكن لم الفتات. إال فيه يتبقَّ ولم خبز بكرسة تماًما

البدن. صحيح لفأر واحدة
أثاث كان للفضول. مثرية مغايرة بتفاصيل نفسها البؤس حكاية النوم غرفُة حَكْت
الخيش من ومالءة القش من مرتبٌة تعلوه بائس مدولب رسير من يتكون املزري الغرفة
وصندوق زينة، كمنضدة يُستخدم الطرف عىل يقف اللون برتقايل وصندوق الرخيص،
كانت الحائط يف مسمارين من املتدلية البذلة لكن الصفيح. من غسيل حوض يعلوه آخر
أخرى بذلة األرض عىل كانت كما اهرتائها، رغم للموضة ومسايرة جيدة تفصيلة ذات
سجائر علبة ذلك كل بني وجدناه ما أغرب وكان جريدة، بورق ومغطاة بإتقان مطوية

الزينة. منضدة عىل قابعة فضية
العلبة هذه ولديه به يفتك للجوع نفسه الرجل هذا يرتك «ملاذا متعجبًا: صحُت

رهنُها؟» يمكنه التي الفضية
مهنته.» أدوات يرهن ال فاملرء ذلك. عىل ليُقدَم كان «ما ميلر: قال

حياة اعتادت سيدة ينتاب الذي الصامت بالذهول حولها تُحدق تشاتر السيدة أخذت
التفتت ثم املدقع، للفقر حيٍّ مشهد أمام لوجه وجًها مرة ألول نفسها ترى والثراء، السعة
ارتكبتم أنكم بد ال املقصود! الشخص هو هذا يكون أن يمكن «ال وقالت: املفتش إىل فجأة

ويلوديل.» منزل دخول من البائس الفقري هذا يتمكن أن محال ما. ً خطأ
مكوناتها، جميع كويت وقد كاملة، سهرة بذلة تحتها فوجد الجريدة، ثورندايك رفع
وأشار القميص طيات ثورندايك فض بعناية. وطويت العنق، ورابطة والياقة القميص من
من واحدة شعرًة سحب ثم عينيه، إىل قربه فجأة ثم الفت. نحو عىل املغضنة مقدمته إىل

امرأة. شعرة وكانت املقلد، األملاس من زر وراء
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وبدت ما.» نوًعا مهم «هذا وإبهامه: سبابته بني الشعرة يمسك وهو ثورندايك قال
والتأثر، الشفقة تعابري فجأة وجهها من اختفت إذ أيًضا؛ بذلك مقتنعة تشاتر السيدة

عينيها. من مجدًدا االنتقام رشر وتطاير
عيشته، يعيش من عىل قاسيًا السجن يكون لن يأتي. أن «أتمنى رشاسة: يف صاحت

حال.» أي عىل االتهام قفص يف أراه أن أريد ولكني
من بدًال بورتالند سجن يف يعيش أن كثريًا يُضريَه لن «صحيح، املحقق: وافقها

اسمعوا!» هذا. مسكنه
رجل ودخل كالتماثيل، ساكنني جميًعا فوقفنا الخارجي، الباب يف يُدَخل مفتاح كان
تيش متثاقلة بُخًطى يسري وكان يرانا، أن بدون النوم غرفة بباب مر وراءه. الباب وأغلق
عاد ثم ما، وعاء يف ماءً ويصب املطبخ إىل يتوجه سمعناه الفور وعىل واإلحباط. بالتعب

الجلوس. غرفة إىل
يفتح كان وبينما كثب، عن تبعناه صمت. يف الباب نحو وتقدم «تعالوا!» ميلر: قال

كتفيه. فوق من الداخل إىل نظرنا الباب،
ها لفَّ ورقة عىل املنزيل الخبز من قطعة عليها وكان الطاولة، إىل جالًسا الرجل كان
ميلر يف يُحدق وأخذ وقفة، نصف بالوقوف همَّ الباب انفتح عندما املاء. من وكأس بها،

شديد. رعب عن نمَّ تعبريٌ املكفهر وجهه عىل ارتسم وقد الخوف، من تجمد كمن
إىل مرسعًة تشاتر السيدة وتجاوزتني بذراعي، تُمسك بيٍد شعرُت اللحظة هذه يف
غريب ٌ تغريُّ املرتعب الرجل وجه إىل وتسلل الباب، عتبة عند فجأة توقفت لكنها الغرفة.
تماًما شحب قد وجهها كان تفكري. بدون عميلتنا إىل عنه نظري لتحويل دفعني وملحوظ

عينَيها. تصدق تكاد ال وهي الهلع من متجمد تعبريٌ عليه وارتسم لحظة يف
الحازم. املحقق صوت قطعه درامي، صمت عمَّ

«… بتهمة عليك القبض وسألقي رشطة، ضابط «أنا
إليها فنظر تشاتر، السيدة من الهستريي الضحك من نوبٌة كالَمه قطع وعندئٍذ
هذا سخيًفا، ً خطأ ارتكبنا أننا أعتقد توقف! «توقف! مرتجف: بصوت صاحت مذهوًال.

يل.» قديم صديق روالند، الكابتن هو السيد هذا املقصود. الرجل ليس
القضاء.» أمام مواجهته منك سأطلب ألني ذلك؛ «يؤسفني ميلر: قال

املقصود.» الرجل ليس إنه لك أقول لكني تريد، ما «اطلب تشاتر: السيدة ردت
أنك سيدتي يا أفهم «هل بحدة: وسأل بتحفز، طريدته إىل ونظر أنفه املفتش فرك

مقاضاته؟» ترفضني
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يرتكبوها؟ لم أنهم أعلم جرائم عىل أصدقائي أأقايض «مقاضاته؟! متعجبًة: قالت
ذلك.» أرفض بالطبع

أي من وخلت تماًما متحجرًة كانت زمييل مالمح ولكن ثورندايك، إىل املفتش نظر
الهولندية. الساعة كوجه تعبري

بال املجهود هذا كل بذلنا فقد إذن «حسنًا. حدة: يف ساعته إىل ينظر وهو ميلر قال
سيدتي.» يا مساؤك طاب طائل.

إزعاجكم.» عن «أعتذر تشاتر: السيدة قالت
وخرج الطاولة، عىل باملفتاح ألقى ثم ذلك.» «يؤسفني باقتضاب: املفتش عليها رد

الغرفة. من
عىل ذراعيه مدَّ فجأة ثم متحريًا، الرجل جلس بعنف، الخارجي الباب أغلق أن بعد

مرير. بكاء نوبة يف وانفجر عليهما، رأسه ووضع الطاولة،
ولكن نفسه، الوقت يف باملغادرة وثورندايك أنا هممُت للغاية. محرًجا املوقف كان

. بحنوٍّ ذراعه وملست الرجل، نحو توجهْت بالبقاء. إلينا أشارت تشاتر السيدة
فعلتها؟» «ملاذا رقيق: تأنيب بنربة سألته

البائسة الغرفة إىل مشريًا ذراعيه بإحدى ولوح مقعده يف وانتصب رأسه الرجل رفع
الفارغة. األواني وخزانة

اللعينة؛ األملاسات تلك عيني يف وتألألت مفلًسا، كنُت ضعف. لحظَة «كانت قال: ثم
أعتقد.» ما عىل جنون لوثة كانت سهلة. غنيمة وجدتها

ملاذا؟» تأخذها؟ لم ِلَم «ولكن سألتْه:
ال ِلَم إلهي! يا … هناك راقدة رأيتك وعندما الجنون، لحظة مرت لقد أعرف. «ال رد:

جديد. من للبكاء وعاد الطاولة عىل رأسه وضع للرشطة؟» تسلمينني
وقالت: الجميلتني الرماديتني عينيها يف الدموع ترقرقت وقد عليه تشاتر السيدة مالت

أعتقد.» حسبما أردت، لو ذلك بمقدورك كان األملاسات؟ تأخذ لْم ِلَم أخربني، «لكن
توفيت.» ظننتك لقد يل؟ يشء أي أهمية ما بها؟ نفعي «وما منفعًال: رد

تتوقعه أن يمكن حال أفضل يف أنا ترى. كما أمت، لم «لكني دامعة: بابتسامة قالت
الجيدة.» النصائح بعض إليك ألكتب عنوانك وأريد عمري. يف امرأة

عدًدا منها وأخذ مهرتئة، بطاقات علبة جيبه من وأخرج مقعده يف الرجل انتصب
ثورندايك. عني يف التماعة ملحُت وحينئٍذ اللعب، كورق الطاولة عىل وفردها البطاقات من
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مرسًعا عنوانه وكتب املناسبة، البطاقة واختار باييل.» أوجستس «اسمي الرجل: قال
السابقة. وضعيته إىل عاد ثم صغري، رصاص بقلم عليها

«سنغادر تابعت: ثم للحظة الطاولة عند ومكثت لك.» «شكًرا تشاتر: السيدة قالت
صديقتك لنصيحة تستمع أن وعليك الغد، يف إليك سأكتب باييل. سيد يا اللقاء إىل اآلن،

بجدية.» القديمة
يزل لم أتبعها. أن قبل الخلف إىل التفتُّ ثم مرت، حتى وأمسكتُه الباب لها فتحُت
كومة الطاولة زاوية عىل وكان ذراعيه، عىل مستند ورأسه صمت يف يبكي جالًسا باييل

الذهبية. القطع من صغرية
أنك دكتور يا «أتوقع السيارة: لدخول بيدها يأخذ وثورندايك تشاتر السيدة قالت

عاطفية.» حمقاء اعتربتني
«طوبى هدوء: يف وأجاب الحاد وجهه يعتدها لم هادئة بنظرة ثورندايك رمقها

للرحماء.»
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األول الجزء

الثوابت تغيري

اإلحساس ذلك الخصوص وجه عىل أعشق البحتة، واملادية الصغرية الحياة ُمتَع بني من
بالخارج مطرية شتوية ليلة ظالم من الهروب عند املرءُ يختربه الذي الجسدية بالراحة
الخفيف، املبهج نوره يُرسل بمصباح أرجائه يف البهجُة تنترش مكان بجدران لالحتماء
تلك يف الفريد اإلحساس بهذا تلذذُت وهكذا الدفء. فيه تبعث نريانُها متأججة ومدفأة
يدخن صديقي ووجدُت تيمبل يف منزلنا دخلُت عندما نوفمرب، شهر من الرتيبة الليلة
ذو كريسٌّ وأمامه مريحني، ني خفَّ ومنتعًال املتأججة، املدفأة نريان بجانب مسرتخيًا غليونه

يل. مجهًزا بدا ذراعني
كان إذ وفضول؛ تساؤل نظرة زمييل إىل ونظرُت املطر، بلله الذي معطفي خلعُت
عىل عادًة يدل ما وهو والتفكري، التأمل مالمُح عليه وبدت مفتوًحا، خطابًا يده يف يُمسك

جديدة. قضية
عىل التسرت بصدد كنُت إذا ما أفكر فقط «كنُت قائًال: االستفهامية نظرتي عىل رد

رأيك.» وأعطني هذا اقرأ جريمة.
عاٍل: بصوت وقرأته الخطاب، أعطاني

العزيز سيدي
أنا جريمة يف اعتقال مذكرُة بحقي صدرْت فقد شديد. وكرب داهم خطر يف أنا
قبلَت؟ إن أمان يف أغادر سترتكني وهل بك؟ ألتقَي أن يل هل تماًما. منها بريء

ردَّك. الخطاب حامل سينتظر

يغادر تركته إذا ولكن آخر. يشء يسعني فلم بالطبع، بالقبول «أجبُت ثورندايك: قال
هروبه.» يف متواطئ شبَه فسأكون وعدت، كما
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سيأتي؟» متى مجازفة. تلك «نعم، أجبتُه:
وصل.» قد ها … أنه وأعتقد دقائق، خمس منذ هنا يكون أن املفرتض من «كان

طرٌق تَِبعها املنزل لباب املقابلة الدرج بسطة عىل مسرتقة ُخًطى صوت هناك كان
الخارجي. الباب عىل خفيف

الضخم. الخشبي الباب فتح ثم الداخيل، الباب وفتح ثورندايك نهض
ثورندايك؟» «دكتور متقطعة: وأنفاس مرتعد بصوت الطارق سأل

يل؟» خطابًا يحمل رسوًال أرسلَت بالدخول. تفضل «نعم، ثورندايك: رد
فجأة. توقف رآني ملا ولكن دخل، ثم سيدي.» يا «نعم الطارق: رد

ت…» ألن داعي ال جريفيز، الدكتور زمييل «هذا ثورندايك: قال
أيًضا.» ورأيتماني قبل، من رأيتكما لقد أتذكره. «نعم، ارتياح: بنربة الزائر قاطعه

تتذكراني.» أنكما أعتقد ال «لكني مريرة: بابتسامة أضاف ثم
بيلفيلد؟» «فرانك أيًضا: مبتسًما ثورندايك سأل

مفاجئ. ارتباك يف زمييل يف وحدق املفاجأة وقع من فاه الزائر فغر
يف نفسك تضع أنت الخطري، وضعك إىل بالنظر يل، سمحت «وإذا ثورندايك: تابع
الواضح من التي والنظارة الزائفة واللحية املستعار الشعر فهذا عنها. غنًى يف أنت أخطار
أن الحكمة من ليس تُطاردك. بأكملها الرشطة قوة بجعل كفيل ذلك كل رؤيتك، تعوق أنها
الكوميدية.» األوبرا عروض أحد من لتوه خرج ممثل وكأنه الرشطة تطارده رجل يتنكر
ارتباك. يف بيننا نظره ل ينقِّ وأخذ نظارته، وخلع يزفر، وهو بيلفيلد السيد جلس

بريء؟» إنك تقول بمشكلتك. أخربنا «واآلن ثورندايك: قال
سيدي يا «وتأكد شديدة: بجدية أضاف ثم دكتور.» يا ذلك عىل لك «أقسم بيلفيلد: رد
أظن كنُت عندما السابقة املرة يف أدنتني من فأنت هنا. إىل جئت ملا بريئًا أكن لم لو أني

خداعك.» أحاول أن من أكرب بأساليبك معرفتي فإن لذا مأمن؛ يف أنني
تكن لم لو أما ملساعدتك؛ بوسعي ما كلَّ فسأفعل بريئًا، كنت «إذا ثورندايك: رد

عني.» تبتعد أن الحكمة من فسيكون كذلك،
به.» سأخربك ما تصدق أال فقط أخشاه ما وكل جيًدا، ذلك «أعرف بيلفيلد: رد

حال.» أي عىل متفتح بذهن لكالمك «سأصغي ثورندايك: رد
وإثبات للنجاة فرصٌة لديَّ فسيكون ا، حقٍّ ذلك ستفعل كنت «إذا وقال: بيلفيلد زفر
ثمن دفعت ولكني اإلجرام، يف سوابَق يل أن سيدي يا تعلم أنت الجميع. أنف رغم براءتي
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قمُت جريمة آخر فيها بي أوقْعَت التي العملية كانت الصواب. جادة إىل وثُبُْت جرائمي
وأصدق أفضل امرأة؛ يد عىل تغريُت املساعدة. منك أريد لذا ذلك؛ عىل لك وأقسم بها،
تعهدُت إذا السجن من خروجي عند مني الزواج عىل توافق إنها قالت األرض. عىل امرأة
عىل يل عثرْت بعهدي. أنا أوفيت كما بعهدها وأوفْت رشيفة. حياة وعيش باالستقامة
مني وجعل كريًما أجًرا عيلَّ فدرَّ الحني، ذلك منذ بعميل والتزمُت مخزن يف موظف وظيفة
لألبد، استقرت قد حياتي وأن يُرام ما عىل يسري يشء كل أن وظننت مجتهًدا. رشيًفا رجًال

رمال.» من كقلعة فجأة حويل من يشء كلُّ فيه تداعى ما يوم صباح طلع حتى
الصباح؟» هذا يف حدث «وماذا ثورندايك: سأل

الفتة فالحظت الرشطة بمخفر مررت عندما العمل، إىل طريقي يف «كنت بيلفيلد: رد
أن ويمكنك إليها، للنظر للحظة توقفت شخص. وصورة للعدالة» «مطلوب عليها مكتوبًا
— هولوواي يف يل التقطت قد كانت — أنا صورتي وجدتُها عندما به شعرُت ما تتخيل
هرعُت بل بالكامل، الالفتة لقراءة يكفي ملا أتوقف لم وأوصايف. اسمي الالفتة عىل وقرأُت
إلهي! يا جيًدا. الالفتة وقرأت املخفر إىل بدورها فهرعْت زوجتي، إلخبار املنزل إىل عائًدا
بأنفاس سؤاله عىل وأجاب للحظة، وتوقف للعدالة؟» مطلوب أنا ملاذا سيدي يا تتخيل هل

كامربويل!» قتل «جريمة متقطعة:
خفيض. بصوت صافرة ثورندايك أطلق

الليل إىل املساء طوال املنزل يف كنت ألنني أفعلها؛ لم أني تعلم «زوجتي بيلفيلد: تابع
لزوجها؟» غياب حجة باعتبارها زوجة بشهادة يؤخذ هل ولكن اليوم، ذلك يف

آخر؟» شاهد لديك أليس األسف. مع أعتقد، «ال ثورندايك: رد
األمسية.» تلك طوال بمفردنا كنا لقد أحد. «ال بيلفيلد: قال

التي األدلة كل أن بد فال — أعتقد كما — بريئًا كنت إذا ذلك، «ومع ثورندايك: قال
أسباب عن فكرة لديك هل تماًما. كافية غيابك حجة تكون قد وحينها ظرفية، تدينك

بك؟» االشتباه
ولكنها دامًغا، دليًال الرشطة لدى إن الصحف تقول فكرة. أيُّ لديَّ «ليس بيلفيلد: رد

بخص…» مغلوطة بمعلومات أدىل أحدهم أن الظن أغلب الدليل. ذلك هو ما تذكر لم
حديثنا، ليقطع الخارجي الباب عىل حادٌّ طرٌق جاء لألمر بتفسريه يُديل كان وبينما

عرًقا. املكفهر الشاحب وجهه د وتفصَّ الذعر، من يرتعد واقًفا زائُرنا فهبَّ
ستجد الطارق. من نرى ريثما بيلفيلد يا املكتب تدخل أن «يُستحسن ثورندايك: قال

الداخل.» يف املفتاح
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يغلق كان وبينما الفارغة، الغرفة إىل أرسع ولكنه يرتدد، ولم الهارب يعارض لم
ثقبه. يف يدور املفتاح صوت سمعنا الباب

ففهمُت كتفه، فوق من مغًزى ذات نظرة إيلَّ نظر ثم الخارجي، الباب ثورندايك فتح
سكوتالند من ميلر املفتش هو القادم كان إذ الغرفة؛ الجديد الوافد دخل عندما قصده

يارد.
معروًفا. إيلَّ تُسدَي أن منك ألطلب فقط «جئُت املبهجة: الحيوية بطريقته املفتش قال
ستكون املحامني. نقابة إىل لالنضمام تدرس أنك سمعُت جريفيز. دكتور يا مساؤك طاب
الدكتور عباءة سرتتدي الجنائي. الطب يف خبريًا أو كذلك؟ أليس قريب، عما عامًلا مستشاًرا

كذلك؟» أليس ثورندايك،
طوال، لسنوات املهيبة هيئته عىل ثورندايك الدكتور عباءة تظل أن «أتمنى أجبتُه:
كان تحمله؟» الذي هذا ما لكن، أزمات. أو مشاق أي تجنُّب يف بكرمه سيساعدني ولكنه
الكتان من قميًصا اآلن منه أخرج ، بُنِّيٍّ بورٍق مغلًفا طرًدا يفتح الحوار، هذا خالل املفتش

باهتًا. رماديٍّا أصبح فقد اآلن أما ما، يوًما أبيض لونه كان
القميص: ي كمَّ أحد عىل البُنِّيِّ إىل يميل أحمر لونها بقعة إىل يُشري وهو ميلر قال
بقعة كانت إذا ما وأخربني سيدي، يا إليها، انظر البقعة. هذه ماهية َد تُحدِّ أن منك «أريد

برشي؟» دم هو فهل كذلك، كانت وإذا دم،
بغداد كحكيمة لسُت لكني ميلر؛ يا ا حقٍّ منك مجاملة «تلك مبتسًما: ثورندايك قال
إىل النظر بمجرد املريض عليها سقط التي السلم درجات بعدد تُخربَك أن يمكنها التي

النتيجة؟» معرفة تريد متى بالغة. بعناية القميص أفحص أن بد ال لسانه.
الليلة.» أعرفها أن «أود املفتش: رد

امليكروسكوب؟» تحت لفحصها منه قطعة قصُّ يمكنني «هل ثورندايك: سأل
تفعل.» أال «يُستحسن املفتش: رد

تقريبًا.» ساعة غضون يف جاهزة املعلومات ستكون «حسنًا، ثورندايك: قال
فإذا للمغادرة، استعداًدا قبعته واعتمر دكتور.» يا منك جمٌّ كرٌم «هذا املفتش: قال

فجأة: يقول بثورندايك
كامربويل. قتل بجريمة يتعلق إنه بشأنه. معك الحديث أودُّ كنت أمٌر ثمة «باملناسبة،

صحيح؟» القاتل، هوية عىل دليًال لديكم أن أعلم
إال اآلن علينا ليس بالفعل، القاتل هوية حددنا لقد «دليل؟! تهكم: يف املفتش قال

يراوغنا.» يزل لم ولكنه به، اإلمساك
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هو؟» «ومن ثورندايك: سأل
ضريَ ال «أعتقد ملحوظ: تردد يف قال ثم للحظات بارتياب ثورندايك إىل املفتش نظر
مجرم «إنه تابع: ثم خبيثة ابتسامة وابتسم بالفعل.» تعرفه ربما أنك خاصة أُخربَك، أن يف

بيلفيلد.» يُدعى قديم
ضده؟» أدلتكم «وما ثورندايك: سأل

مجدًدا. وتردد ارتياب بنظرة املفتش رمقه أخرى مرة
التشبيه، لهذا وتجسيًدا الباردة.» االسكوتش كزجاجة ك… واضحة «القضية قال: ثم
يف الزجاجة غطاء ودفع وكأًسا، ومسكبة الويسكي من زجاجة ثورندايك أحرض هنا
فوجدنا النافذة، عىل املتعرقة يده املغفل األحمق وضع «لقد قائًال: املفتش تابع اتجاهه.
التي الزجاجي اللوح قطعة قصصنا بالطبع الخمس، باألصابع تماًما واضحًة بصمًة
وأخرجوا ملفاتهم يف يقلبون راحوا وهناك البصمات؛ لقسم وأخذناها األصابع آثار تحمل

وصوره.» بصماته يحوي بيلفيلد، السيد سجل
مطابقة الزجاجي النافذة لوح عىل املوجودة البصمات كلُّ «وجاءت ثورندايك: سأل

كذلك؟» أليس السجن، يف ملفه يف لبصماته
تماًما.» «مطابقة

كأسه. حافة فوق من بمكر املفتش راقبه حني يف لوهلة، ثورندايك فكر
بيلفيلد.» عن بالدفاع ُمكلَّف أنك «أعتقد املفتش: قال قليل وبعد

عام.» بوجه القضية يف بالنظر «بل ثورندايك: قال
البائس.» الشحاذ هذا يختبئ أين تعرف أنك «وأتوقع املفتش: تابع

وما فحسب، القضية عن سأتحرى بعد. بيلفيلد عنوان يصلني «لم ثورندايك: قال
يف ترغب أنت القضية؛ عىل يعمل فكالنا ميلر. يا متعارضنا أهدافنا يجعل سبب من

الحقيقي.» املجرم إدانة وتريد إدانة عىل الحصول
دكتور؟» يا منا تريد ماذا ولكن الحقيقي، املجرم هو وبيلفيلد «صحيح، املفتش: قال
امللف وكذلك البصمات، عليها ُوجدت التي الزجاج قطعة رؤية «أودُّ ثورندايك: قال
وقعت التي الغرفة فحص أريد كما لكليهما. فوتوغرافية صورة وأخذ السجن، يف املوجود

كذلك؟» أليس أغلقتموها، قد أظنكم الجريمة، فيها
ومع يشء، كل عىل نُطلَعك أن الطبيعي من ليس املفاتيح. لدينا «نعم، املفتش: رد
سأفعل. نعم، كاستثناء. بذلك نسمح قد لذا معنا؛ تعاملك يف أمينًا دائًما كنَت فقد ذلك،
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وملف الزجاج قطعة معي وسأُحرض فحصك، نتيجة عىل لالطالع ساعة بعد سآتي
ال لك. شكًرا اآلن، سأنرصف تعلم. كما تبديدهما يمكننا وال عهدتي يف إنهما السجن.

الويسكي.» من املزيد يل تصبَّ
ذهنية يقظة من عليه هو ما دْت جسَّ رشيقة، بُخًطى وانرصف قبعته املفتش اعتمر

جسمانية. وفورة
إىل عني غمضة يف الجامد ثورندايك هدوء تحول حتى وراءه، ينغلق الباب يكد ولم
يف املوجودة املختربات يف انطلق الذي الكهربائي الجرس إىل فهرع وطاقة. حماس فورة

تعليماته. وأعطاني األعىل، الطابق
مع حديثي أُنهي ريثما جريفيز، يا تلك الدم بقعة عىل نظرة «ألِق ثورندايك: يل قال

دافئ.» عادي ملحي محلول من قطرة يف افركها بل تُبللها، ال بيلفيلد.
الكيميائية والكواشف املعدات إىل باإلضافة الطاولة عىل امليكروسكوب بتجهيز أرسعُت
مساعدنا ودخل األمامي الباب ثقب يف مفتاح دار ذلك، يف أنا انهمكُت حني ويف الالزمة،

املعتادة. الخفية الصامتة بطريقته الغرفة بولتون العزيز
النسخ كامريا ز وجهِّ فضلك، من بولتون يا البصمات جهاز «أعطني ثورندايك: قال

الوثائق.» بعض ومعه ميلر السيد قدوم أنتظر فأنا التاسعة. الساعة قبل
املكتب. باب ثورندايك طرق املختربي، مساعده انرصف أن وبعد

الخروج.» يمكنك بيلفيلد، يا خالية «الساحة ثورندايك: قال
املضحكتني. ولحيته بباروكته كئيبة بائسة هيئة يف السجني وخرج ثقبه، يف املفتاح دار
عىل الرشطة وجدتها التي بالبصمات ملضاهاتها بصماتك «سآخذ ثورندايك: قال

النافذة.»
الجريمة مرسح يف بصماتي وجدوا إنهم أيقولون «بصمات! هلع: نربة يف بيلفيلد صاح

سيدي؟» يا
عليها ُعثر التي البصمات قارنوا لقد «نعم. الرجل: يف النظر يُنعم وهو ثورندايك رد
البصمات إن ويقولون هولوواي، يف كنت عندما أُخذت التي ببصماتك الجريمة مرسح يف

متطابقة.»
ارتكبوا أنهم بد ال إلهي! «يا مرتعًدا: شاحبًا كريسٍّ عىل يرتمي وهو بيلفيلد تمتم

البصمات؟» يف للخطأ مجال من هل ولكن فادًحا. ً خطأ
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لن ال؟ أم الليلة تلك يف املنزل ذلك يف كنت هل بيلفيلد. يا «اسمع ثورندايك: قال
عيلَّ.» الكذب يُفيَدك

هناك.» أكن لم إنني بالرب أقسم سيدي؛ يا هناك أكن «لم بيلفيلد: رد
تلك ويف واضح.» هذا بصماتك، البصمات تكون أن يمكن ال «إذن ثورندايك: فقال
أحرضه قد كان كبريًا صندوًقا منه وأخذ بولتون، الستيقاف الباب نحو توجه اللحظة

الطاولة. عىل ووضعه
أخذ فيما القضية.» هذه عن تعرف ما بكل «أخربني بيلفيلد: مخاطبًا ثورندايك تابع

الطاولة. عىل الصندوق محتويات يفرغ
«… عدا فيما اإلطالق، عىل عنها شيئًا أعرف «ال بيلفيلد: رد

حرب أنبوب من نقطة يضع وهو بحدة إليه ونظر ماذا؟» عدا «فيما ثورندايك: سأله
ناعم. نحايس لوح عىل البصمات

املرسوقة.» للسلع سابًقا تاجًرا كان كالدويل، القتيل، أن عدا «فيما بيلفيلد: رد
ا؟» حقٍّ مرسوقة، سلع «تاجر اهتمام: بنربة ثورندايك قال

مما أكثر يعرف كان فقد كذلك. للرشطة» «مرشًدا كان أنه وأشك «نعم، بيلفيلد: رد
ينبغي.»

عنك؟» شيئًا يعرف كان «هل ثورندايك: سأل
الرشطة.» تعرفه مما أكثر يعرف يكن لم ولكن «نعم، بيلفيلد: رد

رفيعة. طبقة يف النحاس لوح عىل صغرية توزيع بأسطوانة الحرب ثورندايك وزع
وضغط اليمنى بيلفيلد يد أخذ ثم الطاولة، حافة عىل ناعمة بيضاء بطاقة وضع ذلك بعد
عىل فظهرت البطاقة، عىل ثم أوًال بالحرب املغطى اللوح عىل وبرسعة بثبات سبابتها
املتبقية، األربعة األصابع مع العملية هذه وكرر اإلصبع. لطرف واضحة بصمة البطاقة

منفرًدا. إصبع لكل إضافية بصمات عدة أخذ ثم
بدقة طرفه يفحص وأخذ الضوء تحت وفحصها بيلفيلد بسبابة ثورندايك أمسك

حدثت؟» كيف بسبابتك. لحقت التي تلك بالغة إصابة من لها «يا قائًال:
أتعاَف لم أيًضا. متسخة كانت أنها واألسوأ علب، فتاحة فيها «ُغرست بيلفيلد: رد
سيضطر أنه ظن سامبسون الدكتور أن لدرجة بالغة اإلصابة كانت أسابيع؛ بعد إال منها

اإلصبع.» لبرت
ذلك؟» حدث «متى ثورندايك: سأل
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سيدي.» يا تقريبًا سنة «منذ بيلفيلد: رد
األصابع تحبري لوح جهز ثم اإلصبع، بصمة بجانب اإلصابة تاريخ ثورندايك كتب

حجًما. أكرب بطاقات عدة الطاولة عىل ووضع جديد، من
واحد.» آن يف مًعا واإلبهام األربع األصابع بصمات سآخذ «واآلن ثورندايك: قال

األصابع وبصمات وحده لإلبهام منفصلة بصمة أخذوا السجن «يف بيلفيلد: قال
وحدها.» مًعا املتبقية األربعة

النافذة زجاج عىل تظهر كما البصمة سآخذ ولكني ذلك، «أعرف ثورندايك: رد
بالضبط.»

صندوقه. إىل الجهاز إعادة يف وبدأ ساعته، يف نظر ثم بصمات، عدة ثورندايك أخذ
فرأى آخر، إىل وقت من فاحصة تأملية بنظرات الجالس املشتبه يرمق أخذ األثناء تلك ويف
املرتجفة. أصابعه عن بمنديله اللزج الحرب يمسح وهو والرعب للبؤس حية صورة فيه

تعيش أن تحاول وإنك بريء إنك يل أقسمَت لقد «بيلفيلد، ثورندايك: قال فرتة وبعد
ذلك.» من سأتأكد قليلة دقائق بعد ولكن أصدقك؛ وأنا رشيفة. حياة
سيدي.» يا ذلك عىل الرب «أشكر وجهه: تهلل وقد بيلفيلد قال

وقد ميلر، املفتش أنتظر فأنا املكتب؛ غرفة إىل تعود أن يفضل «واآلن ثورندايك: قال
لحظة.» أي يف يصل

الصندوق أعاد فقد ثورندايك أما وراءه، الباب وأغلق مرسًعا املكتب إىل بيلفيلد عاد
عميل. لفحص جاء ثم األدراج، أحد يف البصمات تحمل التي البطاقات ووضع املخترب إىل
ببقعة امللوث القميص من متجلط دم من للغاية صغرية قطعة فصل من تمكنت قد كنُت

امليكروسكوب. تحت عادي ملحي محلول من قطرة يف أفحصها حينئٍذ وكنُت الدم،
جرفيز؟» يا وجدَت «ماذا زمييل: سألني

مميزة.» أنوية ذات بيضاوية «جسيمات أجبتُه:
ِقْسَت هل البائسني. األشقياء ألحد سارة أخبار هذه «ستكون ثورندايك: قال

أبعادها؟»
من ١ / ٣٤٠٠ نحو القصري والقطر البوصة، من ١ / ٢١٠٠ الطويل القطر «نعم.

البوصة.»
األنسجة. لقياسات جدوًال وتفقد للمراجع رف من مفهرًسا دفرتًا ثورندايك أخذ

طائر دم — األرجح االحتمال وهو — أو إذن، التُّْدُرج طائر دم هذا أن «يبدو وقال:
من للتحقق الدقيقة العينية العدسة وضبط امليكروسكوب عىل عينه ووضع عادي.» داجن
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فتوجه الخارجي. الباب عىل ا حادٍّ طرًقا سمعنا كذلك هو وبينما أخذتها. التي القياسات
بالدخول. للمفتش وسمح الباب لفتح ثورندايك

مشكلتي عىل العمل يف منهمًكا «أراك امليكروسكوب: إىل ينظر وهو املفتش قال
البقعة؟» تلك عن اكتشفت ماذا دكتور، يا الصغرية

عادي.» داجن طائر دم ربما أو التُّدُرج، طائر ربما طائر، دم «إنه ثورندايك: رد
أنت دكتور؛ يا لساحر إنك للعجب! «يا متعحبًا: وصاح بيده فخذَه املرشف رضب
عىل قادر أنت وها مصابًا، تُدُرج طائر يحمل كان بأنه البقعة الرجل فرس فقد ا. حقٍّ كذلك
سيدي، يا الصغرية مهمتي يل نفذَت لقد يساعدك. منا تلميح أدنى دون نفيه أو ذلك تأكيد
حقيبة وفتح االتفاق.» من بي الخاص الجانب سأنفذ واآلن االمتنان؛ غاية لك ممتنٌّ وأنا
بالغ. بحرص الطاولة عىل ووضعهما كبريًا، أزرق ومظروًفا خشبيٍّا إطاًرا منها وسحب يد
مأخوذة بيلفيلد السيد بصمات ستجد سيدي، يا «هاك وقال: اإلطار إىل ميلر أشار

بينهما.» لتقارن ملفه من البصمات ورقة ستجد املظروف ويف شديدة، بدقة
ذلك أحدهما الزجاج، من لوَحني بداخله يضم كان لفحصه. اإلطار ثورندايك أخذ
ورقًة ثورندايك وضع البصمات. لحماية زجاجيٌّ غطاء واآلخر النافذة، زجاج من الجزء
يف الزجاج يف وحدق فوقها باإلطار أمسك ثم إضاءة، املناطق أقوى يف الطاولة عىل بيضاء
الكثري. يل يعني وكان جيًدا أعرفه كنت الذي الجامد لوجهه الخافت الربيق وبذلك صمت،
أصابع ألربع ومميزة واضحًة بصماٍت الزجاج عىل ورأيت كتفه فوق من ونظرُت اقرتبُت

التحديد. سبيل عىل مفتوحة، يد أصابع أطراف وإبهام؛
صغرية حقيبة جيبه من ثورندايك أخرج الوقت، لبعض اإلطار إىل جيًدا النظر بعد
بها، ثانية األصابع بصمات وفحص قوية، مزدوجة عدسة منها وأخرج الشامواه، جلد من

الخصوص. وجه عىل السبابة بصمة إىل النظر وأطال
واضحة فهي دكتور؛ يا مشكلة أي البصمات تلك يف ستجد أنك أعتقد «ال املفتش: قال

عمد.» عن تركها قد كان لو كما
تركها قد كان لو كما تماًما بالفعل، حدث ما «هذا غامضة: بابتسامة ثورندايك رد

البصمات.» ترك قبل ملَّعه قد كان لو كما الزجاج! لنظافة ويا عمد. عن
يحلَّ ولم اختفت قد ابتسامتَه فوجد رسيعة، ارتياب بنظرة ثورندايك املفتش رمق

منه. يشء استنباط يمكن آخر تعبري أيُّ محلَّها
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املظروف من البصمات نموذج ثورندايك أخرج كامل، نحو عىل الزجاج فحص بعد
عىل وضعهما النهاية ويف والزجاج. الورقة بني نظره ينقل وظل رسيًعا، وتفحصها

وثبات. بإمعان وجهه إىل ونظر املفتش إىل والتفت الطاولة،
بيشء.» أُفيَدك أن يمكنني أنه ميلر يا «أعتقد ثورندايك: قال
اليشء؟» هذا يكون أن عساه وما سيدي؟ يا ا «حقٍّ ميلر: رد

الخطأ.» الرجل تطارد «أنت ثورندايك: قال
اللباقة حدود عند الخروج دون ولكن االحتجاج، عىل يدل صوتًا ميلر املفتش أصدر
االحتجاجي الصوت ذلك أتبع ما رسعان ولكنه الضباط. من غريه عن ميزته طاملا التي

بالكلمات.
بيلفيلد؟» فرانك بصمات ليست الزجاج عىل املوجودة البصمات أن تعني «هل

تركها.» من ليس بيلفيلد فرانك أن أعني «بل بحسم: ثورندايك رد
هي الرسمي النموذج يف املوجودة البصمات بأن سيدي يا تقرُّ «هل ميلر: سأل

بصماته؟»
ذلك.» يف عندي شك «ال ثورندايك: رد

عىل املوجودة البصمات قارن البصمات، بقسم سنجلتون، والسيد «حسنًا، ميلر: قال
وأُقرُّ بنفيس أنا فحصتُها كما بتطابقها، وأقرَّ النموذج يف املوجودة بالبصمات الزجاج

متطابقة.» بأنها أيًضا
ولذا متطابقة؛ بأنها وأُقرُّ بنفيس أيًضا أنا وفحصتها «بالضبط، ثورندايك: قال

تركها.» من بيلفيلد يكون أن يمكن ال الزجاج عىل ُوجدت التي فالبصمات
يف وحدق املرة، هذه قليًال أعىل بنربة مجدًدا، االحتجاجي الصوت املفتش أصدر

حاجبيه. بني ما مقطبًا ثورندايك
كذلك؟» أليس سيدي، يا تمازحني ال «أنت الحدة: ببعض ميلر سأله

أعرفك وأنا ذلك يف ألمازحك كنت «ما رقيقة: ابتسامة يبتسم وهو ثورندايك أجاب
جيًدا.»

لها. معنى ال برتهات تهذي لظننتك سيدي، يا أعرفك أكن لم «لو الحائر: املفتش رد
تعني؟» ما يل توضح أن يف تمانع ال ربما

ترك من ليس بيلفيلد أن كيف لك أوضحُت أنني افرتضنا «لو ثورندايك: قال
ذلك؟» رغم بحقه الصادر لألمر تنفيذًا ستعتقله فهل النافذة، زجاج عىل البصمات
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يَمثُل نجعله أن تفرتض هل حينها؟ سأفعل أني تعتقد «ماذا متعجبًا: ميلر قال
تلك؟ هورنبي قضية يف فعلَت كما تماًما دفوعنا لدحض قدومك ننتظر ثم املحكمة أمام
يف املفتش انغمس ثم اآلن.» تذكرت بصمات، قضية أيًضا القضية تلك كانت باملناسبة،

فجأة. التفكري
لك مفاجأتي ثم املعلومات عن إفصاحي عدم من اشتكيَت ما «كثريًا ثورندايك: تابع
الدليل أن يثبت بما لك وأُفصح ثقتي فسأمنحك اآلن أما املحاكمة. أثناء متوقعة غري بأدلة
بسالم.» طريقه يف يميض املسكني بيلفيلد ترتك أن منك أتوقع وحينها زائف، لديك الذي

بيشء. نفسه يُلزَم ال حتى بكلمة ينبس أن دون املفتش زمجر
مهمة، أمور عدة تُربز البصمات «هذه قائًال: وأردف ثانية اإلطار ثورندايك أخذ
واضح. هو كما سينجلتون والسيد أنت يفوتك أن املفرتض من يكن لم األقل، عىل أحدها،

اإلبهام.» بصمة إىل انظر فقط
تأمل. يف الرسمية الورقة يف حدق ثم اإلبهام، بصمة إىل املفتش نظر

عىل املوجودة البصمة مع تماًما متطابقة إنها غريبًا. شيئًا فيها أرى «ال وقال:
الورقة.»

املوجودة اإلبهام بصمة يُعقل. ال ما بالتحديد وهذا تأكيد، «بكل ثورندايك: قال
أخذها الستحالة ملاذا؟ األخرى، األصابع بصمات عن منفردة وحدها أُخذت الوثيقة عىل
وعندما األخرى، األصابع وضعية عن مختلفة اإلبهام فوضعية نفسه. الوقت يف معها
الداخلية األوجه تتالمس مثًال، النافذة هذه كزجاج ما، سطح أي عىل مبسوطة يٌد تُوضع
يالمس الذي هو — الداخيل وجهه وليس — جانبه إن إذ اإلبهام؛ عدا معه، لألصابع
قائًال: أردف ثم بإصبعه، املؤطرة الزجاج قطعة عىل وطرق الحالة» هذه يف ولكن السطح،
وهذا نفسه، الوقت يف للسطح مالمسًة الخمسة لألصابع الداخلية األوجه البصمات «تُظِهر
مستحيل.» ذلك أن وسرتى الوضعية هذه يف إبهامك تضع أن بنفسك جرب مستحيل.

صديقي. قاله ما صحة الفور عىل فأدرك الطاولة عىل يده املفتش بسط
ذلك؟» يُثبته الذي «وما سأل: ثم

وقت نفس يف تُرتك لم النافذة عىل ُوجدت التي اإلبهام بصمة أن «يُثبت ثورندايك: رد
أن يبدو ما عىل يثبت ما وهو وحدها، أُضيفت أنها أي األخرى، األصابع بصمات ترك
برباعة للتوِّ اقرتحت مثلما عمًدا هناك تُركت بل املصادفة، سبيل عىل تُرتك لم البصمات

وعبقرية.»
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كله، هذا وراء املغزى أرى «ال حرية: يف بيده رأسه مؤخرة يفرك وهو املفتش قال
تكون أن يمكن ال النافذة زجاج عىل ُوجدت التي البصمات إن قليل منذ قلت أنك كما
محض يل هذا يبدو النموذج. يف املوجودة البصمات مع متطابقة ألنها بيلفيلد بصمات

ذلك.» يف اعذرني هراء،
وأخذ البصمات» هذه اسمع، الفعلية، الحقيقة هي فهذه ذلك «ومع ثورندايك: رد
الزجاج إىل وأشار هذه» أما سنوات، ست منذ هولوواي يف «أُخذت وتابع: الرسمي النموذج
خطوطهما يف تماًما متطابقتان البصمات ومجموعتَا األسبوع. هذا وضعت «فقد املؤطر،

كذلك؟» أليس وانحناءاتهما،
دكتور.» يا «صحيح موافًقا: املفتش قال

االثني خالل لبيلفيلد حدث شيئًا إن لك قلت لو ماذا واآلن «رائع. ثورندايك: قال
أصابعه؟» أحد وخطوط انحناءات شكل يف ملحوًظا اختالًفا سبَّب املاضية شهًرا عرش

ذلك؟» يمكن هل «لكن
سأريك.» بالفعل. حدث بل فحسب، ممكنًا «ليس

ووضعها بيلفيلد، بصمات عليها أخذ التي البطاقات الدرج من ثورندايك وأخرج
املفتش. أمام

اثنا هناك السبابة؛ بصمات «الحظ السبابة: بصمات إىل يشري وهو ثورندايك قال
هذا بينها. ويفصل البصمات خطوط يقطع أبيض خطٍّا جميًعا فيها ستالحظ منها، عرش
جزءًا وأصبحت البصمات، خطوط من جزءًا أتلفت اإلصبع يف ندبة عن ناتج األبيض الخط
هذا فيها ليس الزجاج فوق من املأخوذة البصمة ألن ونظًرا بيلفيلد. بصمة من يتجزأ ال
البصمات هذه أن يعني فهذا فيها، تماًما واضحة األخرى الخطوط بينما األبيض، الخط

بيلفيلد.» إصبع مصدرها ليس البصمة هذه أن يعني مما اإلصابة، قبل أُحدثت
اإلصابة؟» هذه يف شك من «هل املفتش: سأل

الجراح إىل الوصول ويمكنني تُثبتها، والندبة اإلطالق. عىل فيها شك «ال ثورندايك: رد
حينذاك.» بيلفيلد عالج الذي

حاجبيه. مقطبًا ثورندايك إىل ونظر أكرب، بشدة رأسه الضابط فرك
ولكن تماًما، صحيًحا يبدو سيدي يا تقوله فما بالفعل. محري «هذا ممتعًضا: وقال
ثمة كانت إذا إال األصابع بصمات إحداث يمكن وال النافذة. زجاج عىل موجودة البصمات

كذلك؟» أليس أصابع،
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شك.» بال يمكن «بل ثورندايك: رد
بنفيس أرى حتى سيدي، قائله أنت كنت ولو ذلك، أصدق أن يمكنني «ال ميلر: قال

يحدث.» كيف
هورنبي، قضية نسيت أنك يبدو يحدث. كيف اآلن «سرتى بهدوء: ثورندايك رد

الصحف.» عليها أطلقت كما الحمراء اإلبهام بصمة قضية
بالكامل.» أدلتها أتابع ولم فحسب، مالبساتها من جزءًا «سمعت ميلر: رد

صندوًقا وأخذ خزانة وفتح القضية.» تلك من أثًرا سأريك «حسنًا، ثورندايك: قال
وكتاب مطوية، ورقة فيه وكان فتحه، ثم األرفف، أحد من «هورنبي» عليه مكتوبًا صغريًا

البقس. خشب من كبري ببيدق شبيه ويشء أحمر، غالف ذو صغري مستطيل
األصابع، لبصمات ألبوًما اعتباره يمكنك الصغري الكتاب «هذا قائًال: ثورندايك تابع

كهذا.» شيئًا تعرف أنك بد ال
ترفع. يف الصغري املجلد يرمق وهو املفتش أومأ

لنا يعثر ريثما تحبري لوح إلحضار رسيًعا املخترب إىل سأذهب «واآلن ثورندايك: تابع
نريد.» التي البصمة عىل جريفيز الدكتور

عاودتني فيما — الصفحات أقلِّب أنا وأخذُت الغرفة، وغادر الصغري الكتاب وأعطاني
األوىل، للمرة بزوجتي تعريف يف الفضل الكتاب لهذا كان إذ عواطفي؛ استثارت ذكريات
األسماء فوق املختلفة البصمات إىل رسيعًة نظراٍت وأُلقي — آخر موضع يف رويت كما
ويف البصمات. خطوط ترسمها التي الالنهائية األشكال من جديد من وأتعجب املألوفة،
أنه جليٍّا يبدو طويل أبيض خطٌّ منها اليرسى يُقسم كان إبهام بصمتَي إىل وصلُت النهاية

هورنبي». «روبن باسم توقيٌع البصمتني تحت وكان لندبة، أثر
وجلس الطاولة عىل فوضعه التحبري، لوح يحمل مجدًدا الغرفة ثورندايك دخل حينئٍذ

األخري. إىل حديثه موجًها املفتش وبني بيني
إىل انظر فقط هورنبي. روبن يدعى رجل تركهما إبهام بصمتَا هاتان ميلر، يا «هاك

للغاية.» مميزة بصمة فهي اليرسى؛
الذاكرة.» يغادرا أن الصعب من أنه أعتقد «نعم، موافًقا: ميلر قال

وناولها وفضها الصندوق من الورقة وأخذ هذا.» إىل انظر «واآلن ثورندايك: تابع
للغاية واضحة إبهام وبصمة دم وبقعتَا الرصاص، بالقلم كتابٌة عليها كانت للمفتش.

تلك؟» اإلبهام بصمة يف رأيك «ما وتابع: بالدم، ُطبعت
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األيرس.» هورنبي روبن إبهام بصمة بالطبع؛ البصمة هذه «إنها ميلر: قال
هورنبي والرت يدعى عبقري صنعها بل صديقي، يا صحيح «غري ثورندايك: رد

بإبهامه.» ليس ولكن هيل)، لودجيت يف وفقدتموه باييل أولد من تابعتموه (الذي
إذن؟» «كيف ارتياب: يف املفتش سأل

البقس خشب من املصنوع البيدق ثورندايك أخذ اآلتية.» «بالطريقة ثورندايك: رد
ظهر عىل به وطبع عنه رفعه ثم التحبري، لوح عىل املسطحة قاعدته وضغط وعائه من

واضحة. إبهام بصمة عليها فظهرت أخرى مرة البطاقة عن رفعه ثم زيارة، بطاقة
مذهل يشء إلهي! «يا ارتباك: يف فيها ويحدق البطاقة يأخذ وهو املفتش صاح
أسألك أن يل هل اإلصبع. ببصمة الهوية تحديد فكرة عىل تماًما يقيض هذا سيدي. يا

بنفسك؟» صنعتها أنك أعتقد هذه؟ الطبع أداة صنعت كيف سيدي يا
طريقة نفس فهي اتبعناها التي الطريقة عن أما هنا، صنعناها «نعم ثورندايك: رد
بصمات إحدى بتصوير قمنا أي الطباعية؛ الخطوط قوالب صنع يف الفوتوغرايف الحفر
باملاء اللوح وعالجنا الجيالتيني، الكروم من لوح عىل وطبعناها هورنبي، السيد إبهام
املمكن من كان لكن ى. تبقَّ ما «هو الطباعة ألداة املحفور السطح وملس وهذا» الساخن،
ورق نستخدم أن املمكن من كان املثال، سبيل عىل أخرى؛ طرق بعدة بذلك نقوم أن
بصمة تزوير من أسهل يشء ال أن ميلر يا لك أؤكد حجريٍّا؛ طباعة ورسم العادي الطباعة
بني التمييز يستطيع ال نفسه املزور تجعل لدرجة بالغ بإتقان تُزور أن ويمكن إصبع،

جنب.» إىل جنبًا وضعتَا لو حتى واملزورة األصلية البصمة
وقام دكتور.» يا املرة هذه ا حقٍّ أبهرتني لقد للعجب! «يا مزمجًرا: املفتش قال
اآلن، انتهى قد القضية بهذه اهتمامك أن «أعتقد أضاف: ثم للمغادرة، استعداًدا متجهًما

بيلفيلد؟» منها خرج أن بعد
ألشبع النهاية حتى متابعتها أود لكني املهنية، الناحية من «نعم، ثورندايك: رد

هذا.» البارع صديقنا يكون من أعرف كي شديد فضول فلدي فضويل.
بأن يذكرني وهذا تعرف، كما الطرق، بكل «سنساعدك وقال: ميلر وجه تهلل
واألخرى الرسمي النموذج لبصمات واحدة معي، الصورتني هاتني إليك أرسل سينجلتون

به؟» مساعدتك يمكننا آخر يشء يوجد هل الزجاج. عىل املوجودة للبصمات
الجريمة.» فيها وقعت التي الغرفة عىل نظرة ألقي أن «أود ثورندايك: رد

هذا كان إن صباًحا، العارشة يف هناك سألقاك أردت، إذا غًدا دكتور؛ يا ذلك «لك
يناسبك.»
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معنوياته ارتفعت وقد املفتش انرصف ثم تماًما، سيناسبه املوعد أن ثورندايك له أكد
جديد. من

يف بامرأة فإذا مجدًدا، ففتحتُه ا، وملحٍّ رسيًعا طرًقا سمعنا حتى الباب نغلق نكد لم
برسعة. جانبي من املنزل ودخلت الباب عتبة عىل تقف سميك وحجاب الفت غري زيٍّ

ثورندايك، عىل عيناها وقعت وحينئٍذ زوجي؟» «أين الباب: أغلق وأنا املرأة سألت
مًعا. والغضب والرعب التهديد مالمُح وجَهها علت وقد إليه فأرسعت

له؟ قطعته الذي وعدك وأخلفت خنته هل سيدي؟ يا بزوجي فعلت «ماذا تابعت:
الدرج.» عىل رشطة ضابط يبدو برجل التقيت لقد

عىل الغرفة هذه أغلق لقد بيلفيلد. سيدة يا تام أمان ويف هنا «زوجك ثورندايك: رد
املكتب. إىل وأشار نفسه.»

فرانك؟» يا بالداخل أنت «هل ونادت: برسعة الباب وطرقت بيلفيلد السيدة أرسعت
ومنهًكا شاحبًا بيلفيلد فخرج الباب وُفتح الباب، ثقب يف املفتاح دار الفور عىل

للغاية.
سيدي.» يا طويل لوقت الغرفة يف تركتني «لقد بيلفيلد: قال

الخطأ. الرجل يطارد أنه ميلر للمفتش ألثبت طويًال وقتًا «استغرقُت ثورندايك: رد
عنك.» التهمة أُسقطت لقد بيلفيلد. يا اآلن حرٌّ أنت ذلك، يف نجحت ولكني

بمعانقته صامت، ذهول لحظة بعد زوجتُه، ْت همَّ بينما كامُلخدَّر، لوهلة بيلفيلد وقف
سيدي؟» يا بريء أنني عرفَت كيف «ولكن حرية: يف بيلفيلد تساءل بالبكاء. وأجهشت

اآلن بيتك إىل ُعْد أهنئك، تعرف. كما صنعته منا لكلٍّ عرفُت؟! «كيف ثورندايك: رد
عميق.» بنوم واحَظ دسمة وجبة وتناول

الباب عند ووقف يده، تقبيل من بيلفيلد السيدة منع حاول وعبثًا عميَليه صافح ثم
اختفى. حتى فشيئًا شيئًا يخبو خطاهما لصوت يتسمع املفتوح

أكثر البقاء أطالت لو جريفيز، يا نبيلة امرأة «إنها الباب: يُغلق وهو ثورندايك قال
سعادتها.» إفساَد حاول الذي باملجرم اإليقاع عىل إلجباري برضاوة عيلَّ النقضت

183





الثاني الجزء

الصحراء سفينة

كبرية؛ داللة ذات قضية التالية السطور يف تفاصيلها سأروي التي القضية يل بدْت لطاملا
إجراء عند اتباعها كثريًا ثورندايك أكَّد التي األساسية القاعدة تلك وأهمية قيمة تربز إذ
بحياٍد جمُعها ينبغي ما بقضية حال بأي املتعلقة الحقائق كلَّ أن وهي التحقيقات،
ارتباطها عدم أو تفاهتها كانت مهما حقيقة، كلَّ وأن فرضيات، أي عن النظر وبرصف
مالحظات أستبَق أال عيلَّ يتعني ولكْن، بعناية. تمحيُصها ينبغي األمر، ظاهر يف بالقضية
يف سأخوض بل ، للتوِّ أحداثها سأروي التي القضية هذه عن املوهوب الجهبذ صديقي

نفسها. القضية عن الحديث
أفعل أن اعتدت مثلما ووك، بنش كينجز شارع يف منزلنا يف للنوم خلدت قد كنت
مساعد بولتون، وجدت الجلوس، غرفة إىل نزلت وعندما األسبوع، يف ثالثة أو ليومني
صورتني عىل ثورندايك انكب حني يف اإلفطار، مائدة عىل األخرية اللمسات يضع ثورندايك،
بابتسامته بي رحب شعر. بدبوس لها دقيقة قياسات يأخذ أنه وبدا أصابع، لبصمات

اإلفطار. مائدة عىل مقعده اتخذ ثم جانبًا، الشعر دبوس ووضع الودودة الهادئة
كامربويل.» قتل جريمة الصباح. هذا معي ستأتي «أظنك يل: قال

فكرة أعطيتني هال القضية. عن شيئًا أعرف ال ولكني يل، سمحَت إذا تأكيد، «بكل
للقضية؟» املعروفة الوقائع عن عامة

لعوب. التماعُة عينه يف كانت ولكن بجدية، ثورندايك يل نظر
الكالم، حلَو تُسمعني القديمة، والغراب الثعلب بقصة يُذكِّرني بصدده نحن «ما قال:
وتُطلق أنت وتأخذها فمي، من املشوي اللحم قطعُة فتسقط بالغناء، آذانَك أنا فأشنف

النابه.» أخي يا ُمحكمة مكيدة للريح. ساَقيك
املجرمني!» فئات مع التعامل محصلة هو «ذاك له: قلُت
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هذه إىل بالنسبة أما نفسك، إىل نظرتك هذه تكون أن «يؤسفني خبيثة: بابتسامة رد
سبق فيما كان أنه يبدو الذي كالدويل، القتيل كان كالتايل: بإيجاز فالحقائق القضية،
منزل يف وحيًدا يعيش كان كذلك، للرشطة مرشًدا يعمل كان وربما املرسوقات، يف يتاجر

به. تعتني عجوز امرأة إال البرش من خال صغري
تاركًة معها، ليلتها وقضت لها متزوجة ابنٍة لزيارة أسبوع منذ العجوز ذهبت
عىل رصيًعا سيَدها وجدْت التايل اليوم صباح يف عادت وعندما املنزل. يف وحده كالدويل

الدماء. من صغرية بركة وحوله مكتبه أرضية
برضبة ُقتل ساعة. عرشة اثنتي نحو منذ مات أنه للرشطة التابع الطبيب اكتشف
تماًما. الجرح تُطابق عتلة األرض عىل بجانبه وُوجدت ثقيلة، بأداة الخلف من واحدة
املنزل أن مع مقلوب، شمعدان األرض عىل وكان ياقة، بدون نوم رداء يرتدي القتيل كان
عليها، ُعثر التي بالعتلة عنوة ُفتحت يبدو ما عىل املكتب نافذة ألن ونظًرا بالغاز؛ موصل
تعتقد النافذة، خارج الكائن األزهار حوض عىل مميزة أقدام آثار وجود إىل باإلضافة
فتح صوت سمع عندما للنوم استعداًدا مالبسه من يتخفف كان القتيل أن الرشطة
الباب خلف مختبئًا كان الذي اللصُّ أرداه حتى دخله إن وما املكتب إىل فنزل النافذة،
تعرف وكما مفتوحة، يمنى ليٍد لزجة بصماٍت النافذة زجاج عىل الرشطة وجدت رصيًعا.
بيلفيلد. يُدعى سابق مجرم بصمات مع عليها املعثور البصمات تطابق للخرباء تبنيَّ فقد
يف مزيفة بصمات إال هي ما عليها املعثور البصمات تلك أن أثبتُّ فقد أيًضا، تعلم وكما

القضية.» ملخص هو هذا مطاطية. أو جيالتينية بطبَّاعات أُحدثت الحقيقة،
الجريمة. مرسح لزيارة نستعد وبدأنا اإلفطار، تناول من فرغنا الرسد هذا ختام ومع
الصور ومللم امليدانيني، الجيولوجيني بزيِّ الشبيه الغريب، زيَّه جيبه يف ثورندايك وضع

إمبانكمنت. طريق من وانطلقنا وخبَّأها،
دليل أيُّ لديها ليس الرشطة أن «أظن مًعا: مرسعة بُخًطى نتقدم ونحن سألتُه

صحيح؟» البصمات، تزوير ثبوت بعد خاصة القاتل، هوية تحديد من يُمكِّنها
إذا دليل إىل توصلوا قد يكونوا أن املمكن من كان وإن أظن، ما «هذا ثورندايك: ردَّ
َمن أن وهي الصباح؛ هذا ما نوًعا مثرية نقطة أوضحُت لقد مواد. من لديهم ما تفقدوا
األربع لألصابع واألخرى لإلبهام، واحدًة طبَّاعتني، استخدم الزائفة البصمات هذه ترك

الرسمي.» البصمات نموذج باستخدام ُصنعتَا الطبَّاعتان وهاتان األخرى،
ذلك؟» اكتشفَت «وكيف سألتُه:

186



الصحراء سفينة

أرسل البصمات، بقسم سنجلتون، السيد أن تذكَّر للغاية. سهًال ذلك «كان أجابني:
للنموذج واألخرى النافذة، عىل كانت التي للبصمات إحداهما صورتني، ميلر املفتش مع إيلَّ
بدقة منهما كلٍّ قياسات وأْخِذ بمضاهاتهما فقمُت بيلفيلد. بصمات يحمل الذي الرسمي
الناتجة — النموذج يف البصمات طباعة يف الدقيقة العيوب حتى تطابقهما. يل فتبنيَّ بالغة،
ولكن النافذة، زجاج عىل بدقة مستنسخة وجدتُها — كافية بعناية األصابع تحبري عدم عن
البصمات. مجموعتَي يف تماًما متطابقة ظهرت بعضها إىل بالنسبة األصابع وضعيات
البصمات من بيضاوية لبصمة صورة التقاط خالل من اإلبهام بصمة ُصنعت وبالطبع

النموذج.» عىل املوجودة املستديرة
البصمات بقسم ما صلة له شخص ارتكبها الجريمة هذه أن إذن تفرتض «هل قلُت:

يارد؟» سكوتالند يف
النماذج. هذه إىل الوصول يمكنه شخص ولكنه تحديًدا. كذلك «ليس ثورندايك: رد

ما.» مكان من النماذج تلك ترسبت لقد
سيدٌة فتحت فيه، يعيش القتيل كان الذي املنعزل الصغري املنزل إىل وصلنا عندما

املنزل. صالة يف ميلر املفتش صديُقنا بنا ورحب الباب، عجوٌز
مرة يشء كلَّ فحصنا لقد دكتور. يا الستقبالك مستعدون جميًعا «نحن ميلر: قال
الصغري املكتب إىل وقادنا تدقيًقا.» أكثر آخر فحًصا اآلن نُجري ولكننا بالطبع، واحدة
عىل داكنة بُقعٌة دلَّت املأساة. فيه وقعت والذي القليل، إال أثاث أيِّ من تقريبًا خال الذي
اكتملت والتي ووقائعها، الجريمة مالبسات عىل النوافذ إحدى يف مربعة وفتحة السجادة
بني من كان الجرائد. بورق املغطاة الطاولة عىل وجدناها األشياء من غريبة بتشكيلة
فصوص منها نُزعت الُحيلِّ من قطع عدة يد، ساعات صغرية، فضية مالعق األشياء هذه

الصنع. بدائية وعتلة قيمتها، انعدام رغم الجواهر،
هنا أشياء توجد األشياء. هذه بكل يحتفظ كالدويل كان ِلَم أعلم «ال املفتش: قال

أحد.» فيها يَُدن لم مختلفة سطو جرائم بست ارتبطت إذ عليها، التعرف يمكنني
نال الذي العبث من اإلحباط عليه وبدا فاتر، باهتمام األشياء ملجموعة ثورندايك نظر

الغرفة.
ُرسق؟» عما فكرة لديك «هل ثورندايك: سأل

ُفتحت. قد الخزينة كانت إذا ما حتى نعلم ال بعد. فكرة أدنى لديَّ «ليس ميلر: رد
رغم يشء، كلَّ فتش قد الفاعل يكون أن أعتقد لذا الكتابة، طاولة عىل املفاتيح كانت لقد

الخزينة.» يف جميًعا وجدناها لقد فعل. قد كان إن األشياء هذه ترك لَم أعرف ال أني
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العتلة؟» عىل البصمات رفعتم «هل ثورندايك: سأل
الُخرق الحمقى من تقريبًا ستة ولكن «نعم، مزمجًرا: وقال بشدة املفتش وجه احمرَّ
إال عليها نتبنيَّ لم لذا النافذة، عىل يجربونها الحمقى كان أراها، أن قبل بها أمسكوا

بالطبع.» العابثة أيديهم بصمات
كذلك؟» أليس الواقع، يف عنوًة النافذة تُفتح «لم ثورندايك: قال

كذلك األقدام وآثار حيلة، تلك كانت ، «كالَّ متفاجئًا: زمييل إىل ينظر وهو ميلر رد
تلك، األقدام آثار ليرتك وخرج كالدويل أحذية إحدى انتعل الفاعل أن بد ال حيلة. كانت

وارد.» غري وهذا بنفسه، تركها من هو كالدويل كان إذا إال
برقية؟» أو خطاب أيَّ وجدتم «هل ثورندايك: سأل

بدون الجريمة، ليلة مساءً التاسعة يف ملقابلة موعًدا يحدد خطابًا «وجدنا ميلر: رد
مفربًكا.» اليد خطُّ كان وبالطبع عنوان، أو توقيع

نوع؟» أي من دليًال يعترب قد آخر يشء أيُّ هناك «هل ثورندايك: سأل
يف ورشع صغريًا طرًدا وأخرج الخزينة.» يف هذا وجدنا سيدي. يا «نعم ميلر: رد
قطع من العديد يحوي الطرد كان ما. نوًعا غريبة بنظرات ثورندايك يرمق وهو فتحه،
برشيط، مربوط جيب منديل من يتكون حجًما أصغر طرٌد هناك وكان الصغرية، الُحيلِّ
النقش، نفس جميًعا عليها فضية مالعق ستُّ به فظهرت اآلخر، هو املفتش ففتحه
عليها مكتوب ورقة نصف كذلك وُوجد واحًدا. حرًفا تحمل ذهبية وقالدة ومملحتان،
ولكن بي.» إف — بشأنها أخربتك التي البضاعة هي «هذه بوضوح: مقلَّد يدويٍّ بخطٍّ
يكن لم (الذي نفسه املنديل هو ذلك كل من أكثر واهتمامي ثورندايك اهتمام جذب ما
«إف اسم أطرافه أحد عىل ُكِتب إذ الدم)؛ من بقعتان أو بقعة عليه وكانت للدرجة نظيًفا

املطاط. من طبَّاعة بواسطة تأشري بحرب واضح بخط مطبوع بيلفيلد»
وابتسَما. اآلخر إىل منهما كلٌّ واملفتش ثورندايك نظر

سيدي.» يا ذهنك يف يدور ما «أعلم املفتش: قال
الرأي.» موافقتي بعدم تظاهرك من جدوى وال ذلك، من متأكد «أنا ثورندايك: رد

ذلك إثبات بيلفيلد فعىل عمًدا، هنا ُدسَّ قد املنديل كان إذا «حسنًا، بإرصار: ميلر قال
القضية بهذه يتعلق ال فاألمر دكتور، يا ترى «كما مقنعة: بلهجة وأضاف دكتور.» يا
وينشمور سطو جريمة مرسوقات من كلُّها والقالدة واململحتان، املالعق، فهذه وحدها.

بشدة.» ونريده السطو، بهذا قام بمن اإليقاع نريد ونحن هيل،
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ذكيٍّ محاٍم فأيُّ يُفيَدكم؛ لن املنديل هذا ولكن ذلك، يف شك «ال ثورندايك: رد
دقائق. خمس يف كدليل جدواه عدم يُثبت سوف — املثال سبيل عىل أنستي كالسيد —
ال بحث أداَة يكون قد بينما اإلطالق، عىل كدليل له قيمة ال املنديل أن ميلر يا لك أؤكد
منه.» نعرفه أن يمكن ما أرى وتدعني يل تسلمه أن هو فعله بوسعك ما أفضل ر. تُقدَّ

اقرتاح عىل مضض عىل وافق النهاية يف ولكنه املفتش، عىل واضًحا االمتعاض بدا
ثورندايك.

واألغراض املالعق تريد هل يومني. أو ليوم لك سأتركه دكتور، يا «حسنًا وقال:
كذلك؟» األخرى

فيه.» كانت التي والورقة فقط، املنديل ، «كالَّ ثورندايك: رد
حملها اعتاد القصدير من علبة يف وأودعهما والورقة، املنديل ثورندايك تسلَّم وهكذا

املكان. غادرنا التعس املفتش مع إضافية كلمات بضع وبعد جيبه، يف
من كان لآلمال. ا جدٍّ مخيب «صباح املنزل: غادرنا بعدما ثورندايك تعليق كان
مكانه.» من فيها يشء أيُّ يُرفع أن قبل الغرفة فحَص خبريٌ يتوىلَّ أن بالطبع املفرتض

جديدة؟» معلومات أي إىل توصلت «هل سألتُه:
تاجًرا هذا كالدويل كان لقد األوىل. نظريتي تأكيد عدا ا، جدٍّ «القليل ثورندايك: رد
بمعلومات الرشطة رجال يزوِّد كان للرشطة. مرشًدا كان أنه الواضح ومن للمرسوقات،
يمارس «مرشًدا» أو جاسوًسا يعمل َمن ولكن مساءلته. عن يمتنعون املقابل ويف قيمة،
كان املجرمني، أحد أن القضية هذه يف األرجح واالحتمال األحيان، أغلب يف كذلك االبتزاز
بحيث للزيارة موعًدا يحدد إليه أرسل كالدويل، من شديَدين وترهيب البتزاز يتعرض
هذه أن الواضح من رأسه. عىل كالدويل ورضب حرض ثم منه، إال خاليًا املنزل يكون
بحجر عصافري عدة لرضب متأهبًا جاء القاتل وأن مسبق، تخطيٌط وراءها كان الجريمة
شك وال النافذة، عىل الزائفة البصمات دسِّ يف استخدمها التي الطباعات معه فجلب واحد.،
األخرى الرسقات بتلك الصلة ذات والُحيلَّ والفضيات املنديل هذا أيًضا أحرض قد أنه لديَّ
هذه من أيٍّا أن الحظت هل الخزينة. يف جميًعا ها ودسَّ بشدة، بها معنيٍّا ميلر كان التي

عليها؟» التعرف يسهل جميًعا ولكنها قيمة، ذا يكن لم األغراض
هذه القتل وجريمة السابقة الرسقات إلصاق يريد كان أنه يبدو ذلك، الحظُت «نعم،

املسكني.» ببيلفيلد
عصفوًرا بيلفيلد يعترب إنه ميلر؛ موقف تالحظ أن ويمكنك «بالضبط. ثورندايك: قال
أن فرأى الشجرة، عىل يزل لم عصفور — ُوجد إن — اآلخر الرجل أن حني يف اليد، يف

189



ثورندايك الدكتور مغامرات

إثبات عليه من وهو شأنه، فهذا بريئًا، كان وإذا أمكن. إن بالجرم ويُدينه بيلفيلد يالحق
ذلك.»

اآلن؟» ستفعل «وماذا سألته:
فربما املساء. هذا للقائنا املجيء منه أطلب بيلفيلد إىل برقية «سأرسل أجابني:
من بيدنا ما وبني بينه نربط حني شأنه، من املنديل هذا عن بيشء يخربنا أن يستطيع

عيادتك؟» موعد متى الصحيح. املسار عىل يضعنا أن أخرى، أدلة
ركبُت الغداء.» عىل أراك وصلت. قد حافلتي هي وها والنصف، عرشة «الثانية قلُت:
بُخًطى يميش صديقي أراقب الخلف إىل ونظرت أعالها يف مقعدي اتخذُت وعندما الحافلة،
ما لكل التلقائي انتباهه من الرغم عىل التفكري، يف مستغرًقا كان أنه أدركُت نشيطة،

حوله. من يحدث
وقت يف — اليشء بعض مهمة عقيل اختالل حالة معي وكان — عيادتي من فرغت
حتى ثورندايك عىل دخلُت إن وما بالضبط، الغداء موعد يف منزلنا إىل بالعودة يل سمح
تعلمُت واالبتهاج النشوة من مؤكدة حالة يف يبدو كان بجديد، ييش ما مالمحه عىل وجدُت
يرصح لم أنه غري ومحرية. متشابكة قضية يف أحرزه ٍم تقدُّ عىل يدالن أنهما به خربتي من

الوقت. لبعض املهنية وشواغله همومه كلَّ جانبًا َي يُنحِّ أن يف راغبًا بدا بل بيشء، يل
يوم إنه جريفيز؟ يا املساء هذا العمل من إجازة أخذنا «هالَّ مبتهًجا: ثورندايك قال
مذهل، شمبانزي لديهم الحيوان؟ حديقة إىل ذهبنا لو رأيك ما اآلن. متباطئ والعمل جميل

ذهبنا؟» هالَّ تلك. املدهشة الطني نطاط فصيلة من األسماك من عديدة وعينات
الدب إىل الخبز بِكرس ونرمي أردت، إذا الفيل نركب أن ويمكننا رسور، «بكل أجبتُه:

النسور.» مثل عام بوجه شبابنا ونجدد الرمادي،
وجود إزاء لديَّ يتنامى الشك بدأ الحديقة، يف ساعة، بعد أنفسنا، وجدنا حني ولكن
السمك ذلك أو الشمبانزي انتباَهه يجذب لم إذ النزهة، هذه من صديقي لدى غرضخفي
تفتني لم نحٍو عىل والِجمال الالما حيوانات محيط يف يتسكع ظل فقد العكس، عىل املذهل.
بحظائرها كان ما بقدر نفسها بالحيوانات اهتماُمه يكن لم هناك ونحن وحتى مالحظته،

ومساكنها.
ثورندايك: يل قال مربكه نحو يُقتاد واملرض الوهن عليه يبدو مرسج جمل كان وبينما
عدة وبداخله يعلوه الذي العظيم والهودج الصحراء، سفينة إىل انظر جريفيز، يا «انظر
الروماتويدي. املفاصل التهاب آثار األيمن فخذه مفصل عىل ويبدو ُمحكمة، مقصورات
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ثورندايك وأخذ مربكه، إىل الجمل طريق العرتاض فذهبنا ينيخ.» أن قبل ونفحصه لنذهب
طريقنا. يف ماضيان ونحن وعظية بلهجة يتحدث

الحصان مثل املتخصصة، للحيوانات اإلنسان تطويع كيفية نالحظ أن املثري «من
الدور يف مثًال فكِّر احتياجاته. لتلبية الخاصة سماتها تطويع وكيفية والجمل، والرنة
الثقافة، نرش ويف أيًضا، وحديثًا قديًما التجارة ويف التاريخ، مسار يف الجمل لعبه الذي
ا حقٍّ الجمل نعم، كيتشنر. حملة حتى مرص، عىل قمبيز حملة من لعبه الذي الدور ويف

هزيًال.» يبدو تحديًدا الجمل هذا بأن االعرتاف من يل بد ال كان وإن رائع، حيوان
لو كما وخيالء، شموخ ابتسامة ثورندايك وجه يف ابتسم يقرتب، الجمل كان وبينما

بعيًدا. برأسه أشاح ثم له، ثورندايك إساءة فهم أنه
السن.» يف جملك تقدم «لقد وقال: الجمل يقتاد كان الذي الرجل إىل ثورندايك نظر

ذلك.» يُظِهر أيًضا وهو حقيقة. هذه يهرم، إنه سيدي؛ يا «صحيح الرجل: رد
للكثري تحتاج الحيوانات «هذه وقال: الرجل بجانب الجمل مربك نحو ثورندايك توجه

أظن؟» ما عىل الرعاية من
التقلب.» شديد ومزاجها سيدي، يا ذلك يف «أصبت الرجل: رد

وحيوانات الجمال لالهتمام، مثرية مخلوقات ولكنها هذا، «سمعت ثورندايك: قال
هنا؟» صورها من كاملة مجموعة الحصول املمكن من كان إذا ما تعرف هل الالما.

لكن سيدي، يا الحارس غرفة من منها الكثري عىل الحصول «يمكنك الرجل: رد
مربك يف زمالئي أحد فستجد كاملة، مجموعة أردت إذا أظن. ما عىل كاملة مجموعة ليست
ولكنه للغاية. ذلك يف بارع وهو بنفسه، الصور يلتقط إنه لك؛ يوفرها أن يمكنه الجمل

بعد.» يَِصل لم
مراسلته؟» من ألتمكن اسمه أعطيتني «هال ثورندايك: قال

يشء أيَّ سيفعل وودثورب. جوزيف وودثورب، اسمه سيدي. يا «نعم الرجل: رد
وبعدها يتوقعه، لم بقشيًشا ثورندايك وأعطاه مساؤك.» طاب سيدي، يا لك شكًرا تطلبه.

املربك. إىل الجمل الرجل اقتاد
أي إىل باصطحابه يل وسمح فجأة، تالىش وقد بالجمال البالغ ثورندايك اهتمام بدا
األفيال، إىل الحرشات من الحديقة سكان بكل كبريًا اهتماًما مبديًا الحديقة، يف أريد مكان
فرصًة يفوِّْت لم ذلك ومع املدرسة. يف تلميذ ونشاط بابتهاج املزعومة بنزهته ومستمتًعا
منها كالٍّ ويلفُّ بعناية يلتقطها كان ولكنه هناك، من ريشة أو هنا من شعرة اللتقاط
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القصدير العلبة يف ويضعها ملحتواها، وصًفا ورقة كل عىل ويكتب منفصلة، ورقة يف
العينات. فيها يجمع التي الصغرية

تكون قد متى نعرف «ال يل: قال بالنعام، املحيط السياج عن ننرصف كنا وبينما
لطائر صغرية ريشة مثًال هذه حيوية. أهمية ذات بأخرى العينات هذه من أيٍّ مقارنة
ظروف يف تلك، أو بهذه معرفتنا تساعُدنا يوم يأتي وقد األلكة. أليل شعرة وهذه الشبنم،
القريب.» الغد يف يحدث وقد كثريًا، ذلك حدث بريء. حياة إنقاذ أو ُمجرم كشف يف معينة،
الشعريات.» من ضخمة مجموعًة خزانتك يف أن بد «ال املنزل: إىل طريقنا يف ونحن قلت
األشياء أما العالم. يف نوعها من مجموعة أكرب تكون لعلها صحيح، «هذا يل: قال
مواقع من تأتي التي والطني كاألتربة الجنائي الطب يف تُفيد قد التي األخرى املجهرية
الغذائية واملنتجات األنسجة وكذا خاصة، ِحَرف أو صناعات عن وتتخلف متنوعة

منها.» فريدة مجموعة فلديَّ والعقاقري،
عملك؟» يف لك مفيدة وجدتَها «وهل سألتُه:

إىل بالرجوع األدلة من بالبال يخطر ال ما إىل توصلُت ما كثريًا «دائًما؛ أجابني:
هو امليكروسكوب بأن اقتناًعا زدُت الجنائي، للطب ممارستي طالت وكلما املجموعة، تلك

عصبُه.»
فعلت؟» فهل بيلفيلد. إىل برقية إرسال تريد إنك قلت «باملناسبة،

زوجته معه يُحَرض وأن والنصف، الثامنة يف الليلة لزيارتي يأتَي أن منه طلبُت «نعم.
املنديل.» هذا لغز أحلَّ أن أريد أمكن. إن

بشأنه؟» الحقيقة سيخربك أنه تعتقد هل «ولكن سألته:
الحقيقة، سيقول أنه أعتقد لكني يفعل. أال منه حمٌق بذلك، الجزم «يستحيل قال:

بشدة.» وحييل طرائقي ويخاف يخافني فهو
من العينات جمع علبة ثورندايك أخرج األطباق، وُرفعت العشاء من فرغنا إن ما
الترصف كيفية حول لبولتون الصارمة تعليماته ويصدر اليوم، غنيمة يُفرز وأخذ جيبه
بينما املجهرية، األغراض حفظ مكان يف تُثبَت الصغرية والريشات الشعريات عينة. كل يف
محتواه يصف ملصق عليه يُوضع منفصل مظروف يف منها كلٌّ يُوضع الكبرية الريشات
بولتون، عىل التعليمات تواترت وبينما لذلك. املخصصة العلبة يف مًعا املظاريف تجمع ثم
األساليب من الكثري تعلم سبيل يف اإلنصات مواصًال رشود، يف النافذة من أحدِّق وقفُت
بأدق الواسعة زمييل معرفُة كثريًا وأبهرتني العينات، وحفظ للعمل التحضري يف املفيدة
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مألوف لشخص انتبهت وفجأة مساعده. تدريب يف املثايل وأسلوبه العملية، التفاصيل
منزلنا. إىل متجه أنه واضًحا وكان روو أوفيس كراون مقر من قادم املظهر

القادمة!» للورطة استعد ثورندايك، إلهي، «يا صحُت:
الخطب؟» «ما قلق: يف وقال نحوي ثورندايك نظر

دقيقة.» وعرشون الثامنة اآلن والساعة مبارشة، نحونا قادم ميلر «املفتش أجبته:
لكن ما. نوًعا لبيلفيلد صدمًة وسيمثل غريبًا، موقًفا «سيكون وقال: ثورندايك ضحك

بمجيئه.» سعيد أنني أعتقد بل حال؛ أي عىل بأس ال
أجال بولتون أدخله وبعدما الباب، عىل الرسيعة املفتش طرقات سمعنا لحظات وبعد

اليشء. بعض استحياء عىل الغرفة يف نظره
سيدي.» يا النحو هذا عىل وأُقلقك آتَي أن «يؤسفني اعتذار: بلهجة قال

الخارج من عليه ويكتب مهل عىل مظروف يف الشبنم ريشة يضع ثورندايك كان
خادمك أنا عليك، «ال ذلك: يف منهمك وهو له فقال العينة، أخذ ومكان وتاريخ الطائر اسم

للمفتش.» بالصودا الويسكي من كأس «بولتون، قال: ثم القضية.» هذه يف
القضية، هذه بشأن ضجة يُثريون بدءوا زمالئي أن «األمر حديثه: ميلر واصل
من باعتبارهما يُحرَّزا أن املفرتض من إذ والورقة؛ املنديل إياك منحي عىل ويعرتضون

األدلة.»
اعرتاضهم.» «توقعُت ثورندايك: قال

عيلَّ إن يقولون وباختصار، بالفعل. معرتضون وهم سيدي، يا أيًضا «وأنا ميلر: رد
سيدي.» يا ذلك يُزعَجك أال أتمنى الفور. عىل والورقة املنديل إعادة

وأتوقع الليلة، هنا إىل املجيء بيلفيلد من طلبت لقد اإلطالق. «عىل ثورندايك: قال
املنديل.» إىل حاجة لديَّ يكون لن لديه ما أسمع وعندما قليلة، دقائق خالل حضوره

املنديل!» تريَه لن «إنك هلع: يف املفتش صاح
بالتأكيد.» إياه سأريه «بل ثورندايك: رد

يمكنني.» ال ا حقٍّ بذلك، السماح يمكنني ال سيدي، يا تفعل أالَّ «يجب املفتش: قال
لحسابك أعمل أنا ميلر، يا «اسمع املفتش: وجه يف بسبابته يُشري وهو ثورندايك قال
وقبل سخيفة. اعرتاضات إثارة عن ُكفَّ يل. األمر فلتدع لك. قلُت كما القضية، هذه يف
معك سيكون ربما بل فحسب، والورقة املنديل معك يكون لن الليلة هنا من تنرصف أن
التي العديدة السطو وجرائم هذه القتل جريمة ارتكب الذي الرجل وعنوان اسم كذلك

تلك.» ك تهمُّ

193



ثورندايك الدكتور مغامرات

طرٌق ُسمع وحينئٍذ وقتًا.» تُِضع لم أنك يبدو سيدي؟ يا ا «حقٍّ مشدوًها: املفتش رد
جاء.» قد «أظنه املفتش: فقال الباب، عىل خفيف

عيونُهما وقعت عندما بشدة انزعَجا وقد زوجتُه، ومعه بالفعل، بيلفيلد الطارق وكان
زائرنا. عىل

ذلك يكن لم أثرك.» يف هنا لسُت مني، للخوف داعي «ال شديد: بلطف ميلر قال
السابق. السجني روع من َ أ هدَّ ولكنه تماًما، صحيًحا

سيدور ما يسمع أن الجيد من ولكن بالصدفة، املفتش جاء «لقد ثورندايك: قال
فقط شيئًا، تخَش ال منديلك. كان إن وتُخربني املنديل هذا إىل تنظر أن منك أريد بيننا.

ببساطة.» الحقيقة ُقِل
صغريًا مربًعا أن الحظُت وحينها الطاولة، عىل وفرده األدراج، أحد من املنديل وأخرج

الدم. بقع إحدى من ُقصَّ قد
عىل عيناه وقعت حني تماًما وجهه وشحب املرتجفتني، بيديه املنديل بيلفيلد أمسك

املنديل. طرف يف املكتوب االسم
املنديل. زوجتَه وناول ليز؟» يا قولِك ما مندييل، أنه «يبدو متحرشج: بصوت قال

بالتأكيد منديلك «إنه وقالت: املنديل طرف ثم أوًال االسم بيلفيلد السيدُة تفحصت
له اشرتيُت «لقد ثورندايك: مخاطبًة وأردفْت الغسيل.» يف تبدَّل الذي املنديل إنه فرانك. يا
مطاطية طبَّاعة بصنع أحَدهم وكلَّفُت تقريبًا، أشهر ستة منذ جديدة مناديل دزينة نصَف
أشياءه، أتفقد كنُت بينما يوم وذات املناديل. كل عىل العالمة هذه طباعة يف واستخدمتُها
أن تستطع لم لكنها األمر، عن الغاسلة سألت العالمة. عليه ليست املناديل أحد أن الحظُت
العالمة فوضعُت قط؛ الصحيح املنديل استعادة من نتمكن لم ثَم ومن تفسريًا، تعطيَني

ضاع.» الذي األصيل عن عوًضا عليه حصلنا الذي البديل املنديل عىل
ذلك؟» حدث «ومتى ثورندايك: سأل

تقريبًا.» شهرين منذ ذلك «الحظُت ردت:
األمر.» عن آخر شيئًا تعرفني «وال

كذلك؟» أليس فرانك، يا أنت وال سيدي. اإلطالق عىل يشء «ال
الدرج. إىل املنديل ثورندايك وأعاد واجًما، رأَسه زوُجها هزَّ

هناك كان هولوواي يف كنَت عندما آخر. موضوع عن سؤاًال سأسألك «واآلن قال: ثم
تتذكره؟» هل وودثورب. اسمه سجان، مساعد أو ان، سجَّ
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«… َمن هو الحقيقة يف ا؛ جدٍّ جيًدا أتذكره سيدي، يا «نعم
هولوواي؟» غادرَت منذ به التقيَت هل «أعلم. ثورندايك: قاطعه

يعمل فهو الحيوان؛ حديقة يف به التقيُت املايض. الفصح اثنني رأيته سيدي. يا «نعم
عاٍل، بصوٍت وضحكُت فجأة ما أمٌر يل اتضح (وعندئٍذ الجمل.» لبيت حارًسا اآلن هناك
ظهر عىل قصرية بجولة الصغري البني «سمح تابع: ثم كثريًا) بيلفيلد استغربه ما وهو

للغاية.» لطيًفا وكان الجمال أحد
آخر؟» يشء أيِّ حدوَث تتذكر «وهل ثورندايك: سأل

حادَّ شكًسا كان إذ — فجأة توقف فقد للجمل؛ صغرية حادثة وقعت سيدي، يا «نعم
يف صغريًا جرًحا املسمار وأحدث مسمار، منه يربز كان بعمود ساُقه واصطدمْت — املزاج
له: قلت نظيًفا، منديله يكن لم وملا الجرح، لربط منديله وودثورب فأخرج الجمل. جلد
به ولفَّ فأخذه تماًما. نظيًفا وكان مندييل.» خذ وودثورب؛ يا املنديل هذا تستخدم «ال
أن أخربته لكني عنوانك.» أعطيتني إذا إليك، أرسله ثم «سأغسله يل: وقال الجمل، ساق
مررُت وبالفعل املنديل، وآخذ خروجي طريق يف الجمل ببيت سأمر وأنني لذلك، داعي ال
لكن مطويٍّا مندييل وودثورب فأعطاني تقريبًا، ساعة بعد خروجي طريق يف الجمل ببيت

نظيف.» غري
منديلك؟» أنه وتأكدت املنديل فحصت «وهل

فحسب.» حاله عىل جيبي يف وضعتُه سيدي. يا «كالَّ
ذلك؟» بعد للمنديل حدث «وماذا

املنزل.» إىل عدُت عندما الغسيل سلة يف به «ألقيُت
املنديل؟» عن تعرف ما كل «أهذا
أعرف.» ما كل هذا سيدي، «نعم

جريمة تفاصيل كلَّ قريبًا ستعرف للقلق. داعي ال اآلن ذلك. يكفي بيلفيلد، يا «حسنًا
الصحف.» تقرأ كنت إذا هذا كامربويل، قتل

وقد فغادَرا وزوجته، السابق السجني قلب عن ثقيًال ا همٍّ الطمأنات هذه أزاحت
وأعطاهما الورقة ونصف املنديل، ثورندايك أخرج غادَرا، وعندما أساريرهما. انفرجت

وقال: املفتش،
بوضوح تتكشف القضية تفاصيل أن يبدو ميلر؛ يا للغاية مرٍض إليه وصلنا «ما
منذ أي املايض، الفصح اثنني ويف املنديل، تبديل أوًال الزوجة الحظت شهرين منذ تام.

الحيوان.» حديقة يف للغاية املهم الحادث هذا وقع بقليل، شهرين من أكثر
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كما أقوالهما سوى معنا ليس لكن سيدي، يا رائع ذلك «كلُّ ا: محتجٍّ املفتش قال
تعلم.»

هل األقوال. هذه يعضد دامغ دليٌل لدينا بل صحيًحا، ذلك «ليس ثورندايك: رد
املنديل؟» من بالدم امللطخ الجزء من صغرية قطعة قصصُت أني الحظَت
زمالؤنا.» يقبلها فلن هذه، لفعلتك وأسفُت ذلك، «الحظُت ميلر: قال

إعطاءَنا جريفيز الدكتور من وسنطلب املجتزئة، القطعة هي «ها ثورندايك: فقال
بشأنها.» رأيه

ووضع ميكروسكوب، رشيحة فيه مخبَّئًا املنديل كان الذي الدرج من أخرج
الفحص. منصة عىل الرشيحة ووضع الطاولة، عىل امليكروسكوب

ترى.» بما أخربنا جريفيز، يا «واآلن قال: ثم
كاشفة مادة يف موضوًعا (وكان املنديل من املجتزأ الصغري املربع حافة فحصُت
الدم مظهر من قليًال متحريًا لوهلة وظللُت عالية، تكبري قدرة ذات شيئية بعدسة سائلة)

النسيج. بقطعة التصق الذي
ألقيُت أنوية.» أيَّ أجد ال ولكني طائر، كدم «يبدو الرتدد: ببعض قلُت قليل بعد

جمل!» دُم إنه بالطبع! وجدتها؛ إلهي! «يا صحُت: وفجأة أخرى، نظرة
دكتور؟» يا صحيح «أهذا وسأل: متحمًسا األمام إىل املفتش مال

يمكن ال الصباح، هذا املنزل إىل عدُت بعدما اكتشفتُه صحيح، «أجل ثورندايك: رد
فصيلة يف عدا الثدييات جميع يف دائرية الدم كريات إن القاعدة تقول العني. تُخطئَه أن

بيضاوية.» تكون إذ الجمليات؛
يبدو.» ما عىل كامربويل قتل بجريمة وودثورب يربط «هذا متعجبًا: ميلر قال

البصمات؟» أنسيت قاطع. نحو عىل بها يربطه «بل ثورندايك: قال
عنها؟» «ماذا وتساءل: حائًرا املفتش بدا

من ضوئية بعملية ُصنعتَا طباعتان، تحديًدا بطبَّاعات، ُطِبعت «لقد ثورندايك: رد
للشك.» مجاًال يَدَُع ال بما ذلك إثبات يمكنني الرسمي. البصمات نموذج
ذلك؟» يعني ماذا صحيح. هذا أن لنفرتض «حسنًا، املفتش: قال

«هذه وقال: مليلر وأعطاها فوتوغرافية صورة وأخرج األدراج أحد ثورندايك فتح
يف املكتوب ترى هل إيلَّ. بإحضاره تكرمت الذي الرسمي البصمات لنموذج صورة

بإصبعه. وأشار األسفل؟»
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سجن حارس، الرتبة: وودثورب، جوزيف البصمات «أخذ عاٍل: بصوت املفتش قرأ
صاح: ثم للحظة الصورة يف وحدَّق هولوواي.»

السيد اعتقال سيكون كذلك. وبرسعة دكتور، يا برباعة اللغز حللَت للعجب! «يا
اعتقادك؟» يف فعلها لكن الغد. صباح نفعل ما أول وودثورب

بالنسخة ويحتفظ مرتني السجني بصماِت يأخذ أن املمكن من «كان ثورندايك: رد
هذه يف ذلك يفعل لم ولكنه األمر، يف ً خطأ ثمة أن ليعرفوا السجناء يكن ولم معه، اإلضافية
الذي األمر وهو حفظه، قبل للنموذج فوتوغرافية صورة اللتقاط خطَّط أنه بد ال الحالة.
مناسبة يدوية كامريا باستخدام فحسب، دقيقتني أو دقيقة بارع مصور من يستغرق
بارع. مصور أنه بنفيس تأكدُت وقد الحائط؛ من مناسبة مسافة عىل طاولة عىل تُوضع

مسكنه.» فتشتم إذا كذلك والطباعات الكامريا ستجدون أنكم الظن أغلب
اآلن االنرصاف عيلَّ لكن دكتور. يا باملفاجآت تُذهلنا إنك حسنًا. «حسنًا، ميلر: قال

املساعدة.» عىل جزيًال وشكًرا سيدي، يا ليلتُك طابت االعتقال. مذكرة الستصدار
تحدث ثم صمت. يف اآلخر إىل أحُدنا ينظر لوهلة جلسنا املفتش انرصف عندما
ينبغي درًسا للغاية، قيًِّما درًسا تُعلِّمنا بساطتها، رغم القضية، «هذه قائًال: ثورندايك
للفحص تخضع حتى مجهولًة دليًال باعتبارها حقيقة أيِّ قيمُة تظلُّ تماًما، تَعيَه أن
شأنُه العميل، التطبيق يف عنه يُغَفل ما دائًما ولكْن البديهيات، من ذلك يبدو قد والتدقيق.
كالدويل منزل غادرت عندما مثًال، القضية هذه ففي األخرى. البديهيات من الكثري شأُن
مبارشة صلة له كانت كالدويل قاتل (١) التالية: للحقائق توصلت قد كنُت الصباح هذا
أنه املرجح من (٣) ماهر. مصور أنه املؤكد من كان (٢) البصمات. بقسم مبارشة غري أو
كان (٤) األخرى. السطو وجرائم هيل وينشمور يف السطو جريمة ارتكب من نفسه هو
كلُّ هذا يبتزُّه. كالدويل كان وربما العمل، صعيد عىل معه معامالت وله يعرفه، كالدويل

ترى. كما للغاية غامضة أدلة ، لديَّ كان ما
بمقدوري يكن لم ولكن مدسوس، أنه يف للحظة أشكَّ لم الذي املنديل، وجدنا وهناك
عىل يحصَل أن يمكنه شخص أيَّ ولكنَّ بيلفيلد، هو عليه املطبوع االسم كان ذلك؛ إثباُت
برشيٍّا دًما يكون قد الدم وهذا املناديل، مع كاملعتاد بالدم، ملطًخا وكان مطاطية. طبَّاعة
لنفيس: قلُت ذلك، ومع الدم. مصدر من نتحقق أن اإلطالق عىل ا مهمٍّ يبُد ولم ذلك، غري أو
كذلك، يكن لم إذا أما حقيقة، فهذه الثدييات، أحِد دَم األقل عىل أو برشيٍّا دًما كان لو
البقعة فحصُت قيمتها. أعرف ذلك بعد ثم الحقائق، َجْمُع عيلَّ كان مختلفة. حقيقة فتلك
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تتحول التافهة الحقيقة بهذه وإذا جمٍل، دَم كان الدم أن واملفاجأة املنزل، إىل عودتي عند
عىل وودثورب اسَم رأيُت قد كنُت واضًحا. كان والباقي األهمية. بالغ دليل إىل الحال يف
كلِّ زيارة هي مهمتي كانت اآلخرين. املسئولني من عدًدا أعرف وكنُت البصمات، نموذج
كان إذا ما ألعرف بالجمال صلة لهم َمن كلِّ أسماء وجْمُع جمال، فيه لندن يف مكان
ومع أوًال، الحيوان حديقة أزور أن البداهة من وكان الفوتوغرايف. التصوير يُجيد أحدهم
حقيقة بأي تستِهْن ال مجدًدا: أقولها لذا وودثورب. جوزيف إىل وصلُت األوىل املحاولة تلك

فيها.» تدقق أن قبل
بني ثورندايك اسم يظهر ولم املحاكمة، يف أعاله املذكورة املثرية األدلة ذكر يَِرد لم
التي األدوات من الكثري عىل ُعثر وودثورب، مسكن الرشطة فتَّشت فعندما الشهود؛ أسماء
لهما ثورندايك وصف مع تطابقتا األصابع لبصمات طباعتان منها (وكان جرمه تُثبت
إدانته، يف شكٌّ ثمة يكن فلم البصمات)، لنماذج الفوتوغرافية الصور من وعدٌد تماًما،

املجتمع. جسم من الفاسد الدم ذلك ُفصد ما ورسعان
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