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إىل بالنسبة مصرييٍّا يوًما العامِّ النائب مكتب إىل ريدر السيد فيه وصل الذي اليوم كان
ميدالند. آند سكوتيش لندن بنك فروع أحد مدير جرين، المتون السيد

فريلينج شارع مع امُلتفرِّع بيل شارع ناصية عىل جرين السيد يُديره الذي الفرع يقع
صت الضواحي—وُخصِّ يف الفروع كبري—عىلخالف مبنًى عن عبارة الفرع إيلينج. بلدة يف
ومن اإليداع، عمليات من هائل عدٍد مع يتعامل البنك ألن البنكية؛ للخدمات بالكامل امُلنَشأة
وعمليات تراكشن، لونار رشكة لدى موظَّف آالف ثالثة لعدد الرواتب كشُف العمليات تلك
وهذه الرافون؛ ورشكة هائلة، مبيعاٍت ق تُحقِّ التي نوفالتيز أسوشييتد رشكة من اإليداع

ميدالند. آند سكوتيش لندن بنك عمالء من ثالثة سوى ليست الرشكات
أيام يف كبريٍة بمبالَغ يُؤتى الرشكات، بتلك الخاصة امُلرتَّبات ْرصف أليام تحضريًا
من املصنوعة املنيعة الغرفة يف املبالغ تلك وتُودَع الرئييس، املقرِّ من الظهرية بعد األربعاء
يستطيع ال ولكن جرين، للسيد الخاصِّ املكتب أسفَل الغرفة تلك وتقع والخرسانة، الفوالذ
يرى أن الشارع يف الواقف بإمكان العام. املكتب يف فوالذي باٍب عرب إال إليها الدخول أحٌد
ثَمَّ وِمن مبارشة، الباب فوق للضوء عاكٌس مصباٌح ُوِضع للمراقبة، وتسهيًال الباب؛ هذا
عسكريٌّ وهو لييل، حارٌس ُعنيِّ األمان، إجراءات من وللمزيد الباب. عىل قوية بإضاءٍة يُلقي

مولينج. آرثر اسمه ُمتقاعد
بالحراسة املكلَّف الرشطيُّ يمرُّ حيث الرشطة؛ ِقبَل من صارٍم بشكٍل البنك حراسة تتم
اإلشارات ويتبادل النافذة عرب ينظر أن الرشطي عادة ومن دقيقة. أربعني كلَّ البنك عىل

مولينج. يظهر حتى ينتِظر أن التعليمات كانت إذ اللييل؛ الحارس مع
املراقبة فتحة أمام كعادته برينت الرشطي وقف أكتوبر، من عرش السابع ليلة يف
الغرفة باب فوق املصباح انطفاء هو الحَظه يشء وأول البنك. داخل إىل ونظر الواسعة
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حتى ينتظر ولم بداخله، يَنخر الشكُّ بدأ ثَم وِمن اللييل؛ الحارَس الرشطيُّ يَر لم املنيعة.
وجده ملا وَفِزع الباب إىل ووصل النافذة تجاوز بل عادًة، يفعل كما نفسه الرجل يُظهر

باسمه. مولينج عىل ونادى البنك إىل ودخل وفتحه الباب دفع مواربًا.
أحد. عليه يردَّ لم

املكاتب كانت انبعاثها. مكان تحديَد يستطع لم حلوة خافتة رائحٌة الهواءَ تخلََّلت
شخًصا رأى منها، يشعُّ ضوءٌ ثَمة كان التي املدير غرفة إىل دخل وملَّا خالية، العامة
الرُّكبتنَي من الوثاق ومشدود اليَدين ُمكبَّل وجَده اللييل. الحارَس كان األرض. عىل ًدا ُمَمدَّ

برشيَطني. والكاحلني
صفيح علبة من تنبعث إنها اآلن. واضًحا والخافتة الغريبة الرائحة انبعاث مصدر بات
صورة، إطار يف ُمثبَّت بسلٍك وممسوكة األرض عىل امُلمدَّد الرجل رأس أعىل ُمعلَّقة قديمة
التي الُقطنية الفوطة عىل ُمتطاِير سائٍل من قطراٌت تتساقط بحيث مثقوٌب العلبة قعر

مولينج. وجه تُغطي
وملَّا الكلوروفورم، رائحة عىل الفور عىل تعرَّف ولذا الحرب؛ يف بجروح برينت أُصيب
إال يرتكه ولم وجهه فوق من الفوطة نزع الخارجي، املكتب إىل للوعي الفاقد الرجل سحب

َجْدوى. دون ولكن إفاَقتَه وحاول الرشطة، ِقسم عىل لالتصال
الحظ ولُحسن الِقسم، جرَّاح معهم وأتى دقائق، غضون يف الرشطة تعزيزات وصَلت
بالفشل. البائس الرجل حياة إنقاذ محاوالت كلُّ باءت البالغ. وروِد حني القسم يف كان أنه
عليه. العثور قبل الحياة فارق أنه امُلحتَمل «من قائًال: قراَره الرشطة طبيب أصدر

اليُمنى.» يِده راحة يف الخدوش تلك رسَّ نعرف وال
هناك كان حيث حديثة، كانت خدوشصغرية. ستَة الحارضين وأرى يده قبضَة فتح

يده. راحِة يف دٍم بقعُة
شارع يف يَقُطن كان الذي البنك، مدير جرين السيد يوِقَظ كي الفور عىل برينت أُرِسل
عن منفصلة شبَْه فيالٍت يضمُّ الشارع كان البنك؛ فيها يقع التي الناصية عىل فريلينج
األمامية الحديقَة يَعرب الضابط كان وبينما كثريًا. لندن سكان لدى مألوف وبطراٍز بعضها
ُفِتح حتى الباب يطُرُق كاد وما النوافذ، خالل من األضواءَ رأى الباب، إىل ُمتجًها الصغرية
حالة إىل فطَن الضابط، رآه وملَّا كاملة؛ مالبَسه ُمرتديًا أمامه جرين المتون السيد وظهر
عىل وشمسية وِدثاًرا كبرية حقيبًة برينت الرشطي رأى عليه. سيطَرت التي الشديد االرتباك

الصالة. يف الكريسِّ

8



الشاعر الرشطي األوىل: القصة

عروقه. من هارٌب والدُم إليه استمع اكتشفه، بما الضئيل املدير برينت أخرب ملَّا
فظيع!» هذا إلهي! يا ُمستحيل! البنك؟ ق ُرسِ «أتقول ُمرتجف: بصوٍت قال

الشارع. إىل نزل حتى َسنََده برينت أن لوال منهاًرا يِخرَّ أن كاد
«نَويت قائًال: ُمتسقة غري بعباراٍت ظ تلفَّ البنك، باتجاه امُلظلم الطريق يف يسري كان وملَّا
مذكرة وتركت البنك. يف العمل ترك أنوي كنُت … هي الحقيقة عطلة. يف الذَّهاب نويت …

اإلدارة.» ملجلس األسباب ترشح
عىل خرَّ ثم فيه، ونظر مكتبه ُدرج فتح بهم. امُلشتَبَِه األشخاص دائرة إىل املدير دخل

األرض.
مع … مفاتيحي … هنا تركتُها هنا! ليست «إنها نفَسه: يتمالك يكاد ال وهو قال

املذكرة!»
ويف الرشطة، بِقسم زنزانٍة يف نفسه وجد الرجل، أفاق وملَّا الوقت. ذلك يف عليه أُغِمي
كأنه واستمع الرشطة، رجال من اثنان القايضيَسنُُده أمام َمثَل نفِسه اليوم من الحٍق وقٍت
إسرتليني جنيه ألف مائة تحويل إىل باإلضافة مولينج آرثر قتل يف التسبُّب تهمة إىل ُحلٍم يف

الخاص. حسابه إىل
ُممتعًضا — ريدر جي جون السيد انتقل االحتياطي، الحبس من األول اليوم صباح يف
لوار شارع الخاصيف مكتبه من — الحكومية اإلدارات جميع يف يتشكَّك ألنه اليشء بعَض
مكتب به يُوَجد الذي املبنى من العلوي الطابق يف اليشء بعَض ُمعتٍم مكتٍب إىل ريجانت
بخطِّ املكتب يتصل أن وهو واحًدا رشًطا إال يشرتط لم التغيري، هذا يتمَّ وكي العام. النائب

القديم. مكتبه مع خاصٍّ هاتٍف
ثَمة كان واعتذار. بارتباٍك هذا طلب ولكنه ُمطلًقا. بيشء يأُمر لم بل بذلك، يأُمر لم إنه
باألسف يشعرون الناَس جعلت ريدر جي جون عىل تُسيطر امُلؤسفة الحيلة قلة من نوٌع
قراُره كان إذا ما بشأن مريحة غري شكٍّ لحظاُت تنتابه حتى العامَّ النائب جعل مما نحوه،
العمر منتصف يف كان الذي الضعف البادَي الرجل هذا استبدل عندما يكفي بما حكيًما

الشديد. والغموض والكفاءة باملراوغة يتَِّسم كان الذي هولفورد بامُلفتش
رمادي َشعر له الوجه ُمستطيَل رجًال وكان بقليل، الخمسني يتجاوز ريدر السيد كان
الكبريتنَي أُذنَيه عن االنتباه يِرصف ا ممَّ وجهه جانبَي يف الشعر وبعض األصفر، إىل مائٌل
من ينُظر أحٌد يَره ولم فوالذي، إطار ذات أنفيَّة نظارة أنفه منتصف عىل يضع للغاية.
ذاَت ُمستديرة ُقبعة يرتدي يقرأ. حني يُزيلها كان ما ودائًما ُمطلًقا، النظارة هذه خالل
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القليل صدره عرب األزرار امُلحَكم الطويل املعطف مع تتفق ُمسطَّح وتاج طويل حائٍط
األصابع عند من ُمربَّع حذاؤه أخرى. أحياٍن يف معه تتطابق وال األحيان بعض يف عر الشَّ
ياقٍة خلف مكانها يف وُمثبَّتة جاهزة — للصدر الواقي العريض النمط ذات — عنقه وربطة
لدرجة بالغ، بإحكاٍم امللفوفة ِمظلته هو ريدر السيد لدى يشءٍ أفضل جالديستون. بطراز
ِمظلَّته يُعلِّق امُلشِمس، أو املطري الجو يف وسواءٌ رفيعة. مٍيش عصا أنها يظن يراها َمن أن

الحيَّة. الذاكرة يف يعيش حسبما ُمطلًقا يَفِردها وال ذراعه يف
كي املكتب يف الحكمدار) مسئوليات وتَوىلَّ اآلن ي ُرقِّ (الذي هولفورد املفتش به التقى

القديم. واألثاث امُلتعلقات من ومجموعًة واجباته يُسلِّمه
الكثريَ سمعُت ولكني قبل، من اللقاء بهذا أسعد لم ريدر. سيد يا بلقائك «سعدُت

كذلك؟» أليس إنجلرتا، بنك لدى تعمل كنَت عنك.
أبعده الذي القَدر عىل آسف وكأنه د وتنهَّ الرشف، بهذا َحِظي بأنه ريدر السيد همس
يعجُّ ل امُلتأمِّ هولفورد السيد تفكري كان أعماله. بها تعجُّ كانت التي األلغاز عن اكرتاث دون

والتخوُّفات. بالهواجس
أفضل أحد بأنك أُخِربت أنني من الرغم عىل مختلفة، الوظيفة «هذه بحَرج: قال
ُمطلًقا لَدينا يكن لم ذلك، ومع سهًال. العمل فسيكون الحالة هذه ويف لندن، يف امُلستنريين
قبل، من املكتب يف — التعبري جاز إذا — ا خاصٍّ ًقا ُمحقِّ أعني … اإلدارة خارج من ُمحقٌق

«… يارد سكوتالند رشطة تكون أن الطبيعي ومن
للغاية. طبيعيٌّ هذا تماًما. األمر «أفهم قائًال: وهمهَم األنيقة، ِمظلته ريدر السيد علَّق
لذلك. سبب لديها ليس ولكن شديًدا. غضبًا … زوجتُه وغضبَت التعيني. بولوند السيد توقع
يتعرَّض وربما إند، ويست منطقة رقصيف نادي يف ثالث نصيٌب لديها َطموحة. امرأٌة إنها

األيام.» هذه للمداهمة
سكوتالند يفرشطة بها يُتهاَمس شائعة مجرد من أكثُر األخبار فهذه هولفورد. ُفوِجئ

يارد.
رجل؟» يا األخباَر هذه تعِرف «كيف مندفًعا: قال

بنفسه. استخفافه عن تنمُّ ريدر السيد ابتسامة كانت
يشء. كل يف الخطأ أرى أنا … أنا الغريبة. املعلومات بعض املرءُ «يلتقط معتذًرا: قال

امُلجرم!» بعقلية أُفكر فأنا … التفكري يف والشاذة الغريبة سجيَّتي إنها
طويًال. نَفًسا هولفورد التقط
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ُمدان جرين كالشمس. واضحٌة هذه إيلينج قضية العمل. من الكثري يُوَجد ال «حسنًا،
ُحِكم وقد املدير. منصب إىل وصل حتى ى وترقَّ الحرب وقت يف البنك يف تعيينه تم سابق،

االختالس.» بتهمة سنني بسبع عليه
الشاهَد كنُت أنني أخىش … اممم … أنا واالختالس. «االحتيال ريدر: السيد همهم
مع مشاكل يف تورَّط نعم، لدي. هواية … اممم … كانت البنوك فجرائم ضده؛ الرئييس
من ريدر السيد د تنهَّ بخطئه.» يعرتف وال للغاية. أحمق ا، جدٍّ أحمق األموال. ُمقريض
عن ويتغاىضبالفعل املرء له يغفر قد للخطر، تعرُّضحياته مع بائس! من له «يا أعماقه.

للشفقة.» امُلثرية مراوغاته
بذهول. الجديد الرجل يف امُلفتش حملق

جنيه ألف مائة اختلس «بائس». لقب عليه يُطَلق أن ينبغي ال علمي، حدِّ «عىل
هنا، الرشطة تقارير من نَُسًخا ستجد … حياتي يف قرأتها حكاية أضعَف وروى إسرتليني،
عدة وجدوا كما … الفضول تُثري مولينج يد عىل الخدوش عليها. االطالع يف ترغب كنَت إذا
إىل بالنسبة رصاع. ثَمة كان بأنه تُوحي لدرجة عميقًة ليست إنها األخرى. يده عىل خدوش

«… جرين يرويها التي الحكاية
حزينًا. ريدر جي جيه السيد أومأ

عليه تعرَّف كالتايل: كانت فقصته أتذكر، حسبما ُمبتَكرة. قصًة تكن «لم أِسًفا: وقال
ويُخربه فيه يبتزُّه خطابًا له الشخصأرسل وهذا دارتمور، يفسجن معه مسجونًا كان رجل
إىل الوقائع جميَع كتب الجريمة، حياة إىل جرين يعود أن وقبل املكان. يُخِيلَ أو له يدفع أن
الرئييس اف للرصَّ مذكرًة وترك مفاتيحه، مع مكتبه ُدرج يف الخطاب ووضع اإلدارة مجلس
أحد.» فيه يعرفه ال مكاٍن يف جديٍد من يبدأ أن ليُحاول لندن مغادرة ونوى ذاِته، املكتب عىل
الحقيقي الجزء مفاتيح. وال فوقه أو املكتب يف خطابات تُوَجد «لم بحسم: املفتش قال

مدة.» قىض أنه هو الحكاية من الوحيد
صحيح.» هذا نعم السجن، «يف موضًحا: ريدر السيد اقرتح

مع الخاص هاتفه من ُمكاملة يف للغاية طويًال وقتًا قىض املكتب، يف وحده تُِرك عندما
الصباح بقية يقرأ وظلَّ الزمان. تقلُّبات من تَْسلم لم أنها من الرغم عىل يافعًة تزال ال فتاة

الشهود. أقوال وتضمُّ املكتب عىل سابُقه تركها التي الوثائق يف
املستندات كومة ورأى غرفته إىل العامُّ النائب دخل الظهرية، بعد من ر ُمتأخِّ وقٍت يف

مرءوسه. فيها الغارق الكبرية
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ريدر جي جيه السيد عقل

أن يُسعدني جرين؟ قضية هي هل … تقرؤه؟ الذي «ما الرضا: عن تنمُّ بنربٍة سأل
البنك رئيس من خطابًا يت تلقَّ بسيطة. قضية أراها أنني من الرغم عىل ك، تُهمُّ األوراق هذه

الحقيقة.» يقول جرين بأن يعتقد ما لسبٍب أنه ويبدو الرجل، لديه يعمل الذي
الحرية تُصيبه عندما وجهه عىل يرتِسم الذي األلم بتعبري ريدر السيد وجه اكتىس

دوًما.
قال سيدي. يا يل األمر توضيُح بإمكانك أنه أظن برينت. الرشطي شهادة «هذه وقال:

عليك: أقَرأْها دعني … شهادته يف برينت الرشطي

البنك خارج الشارع، ناصية عىل يقف رجًال رأيُت البنك، إىل أصل أن قبل
لوجوده أكرتث لم تمر. وهي بريد شاحنِة ضوء بفضل بوضوح رأيتُه مبارشة.
ويأتَي ع امُلجمَّ حول يلفَّ أن الرجل بإمكان كان أخرى. مرًة أَره ولم اإلطالق عىل
مبارشة، رأيته بعدما أراه. أن دون من فريلينج شارع يف ١٢٠ رقم املبنى إىل
الحديد قطعة عىل الضوء سلطُت الرصيف. عىل حديٍد بقطعِة قدمي ارتطَمت
الحدوة بتلك يلعبون األطفال رأيُت أن وسبق قديمة، حصان حْدوة أنها واكتشفت
أن اكتشفت الناصية، نحو أخرى مرًة نظرُت وملا املساء. ذلك من سابق وقٍت يف
أتذكر، وحسبما آخر، أحًدا أَر لم يدي. يف املصباح ضوء ملح ربما اختفى. الرجل

به.» مررت ملَّا جرين منزل يف ضوءًا أَر لم

رئيسه. إىل ريدر السيد نظر
هو جرين كان الغالب يف هذا. يف للنظر الفت يشءٌ يُوَجد ال «حسنًا. العام: النائب قال

الرشطي.» وراء من ودخل ع امُلجمَّ حول لفَّ الذي
ذقنه. ريدر السيد فَرك

«هل بعصبية: سأل ارتياح. دون الكريسمن يف ِجلسته غريَّ «… نعم «نعم، ُمفكًرا: قال
الرشطة؟ استجوابات عن بعيًدا االستجوابات بعض أجريُت إذا ُمهذب غريَ يف ترصُّ سيعترب

القانونية.» وظائفهم يف ل يتدخَّ هاٍو مجرُد أني يف يُفكروا أن أودُّ ال
القضية: عن املسئول الضابط إىل انزل اإلطالق، «عىل ُمتحمًسا: العام النائب قال
منفصًال، تحقيًقا لديَّ مسئول يجري أن إطالًقا املعتاد غري من ليس — له مذكرة سأعطيك
يارد سكوتالند رشطة أعطت القليل. سوى تكتشَف لن أنك أظن أنني من الرغم عىل

للقضية.» وجيهة ُمسوِّغات
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الرجل؟» أرى أن يل مسموٌح «هل ُمرتدًدا: ريدر قال
هذا.» أجل من الالِزَم لك سأُرِسل بالطبع! آه، «جرين؟

تهطل األمطار وكانت بالغيوم، امُللبَّدة الراعدة الرمادية السماء يتالىشمن الضوء كان
البوابة ِمعطفه، ياقة ورافًعا ذراعه يف ِمظلتَه ُمعلًِّقا ريدر، السيد عَرب حني ُمتقطِّع، نحٍو عىل
واضًعا امُلشتَّت الرجُل فيها يقبع التي الزنزانة إىل توصيله وتم بريكستون لسجن القاتمة

الفراغ. يف تُحمِلقان الذابلتان وعيناه يَديه فوق رأسه
كلمة.» كل صحيح! هذا صحيح، «هذا ُمنتحبًا: يكون يكاد بصوت جرين قال

أصفر، لون ذو الشعرات ُمتناثر شارب وله يتطاير، أن َشعره أوشك شاحٌب رجل
فور عليه تعرَّف ثَمَّ ومن الوجوه، حفظ يف استثنائية بذاكرة ريدر يتمتع الشيب. فيه ويدبُّ

اآلخر. عليه يتعرَّف أن قبل الوقت بعض مرور من الرغم عىل رؤيته،
استقْمُت ولكني قبل. من عيلَّ القبض ألقى َمن أنت ريدر. سيد يا اآلن أتذكَّرك «نعم،
البائسة، فتاتي حقي. من ليس واحًدا ِفلًسا ولو حتى آُخذ لم االستقامة. تمام حياتي يف

«… ستُفكر
ج؟» ُمتزوِّ أنت «هل ُمتعاطًفا: ريدر السيد سأل

عاًما، ثالثني بحوايل منِّي أصغر إنها زواجي. يف تأخرُت … سأتزوج كنت ولكني «ال،
«… فتاة أفضُل إنها

وجهه. مالمح كلَّ الحزُن وكسا الرجل، َوْجد عن تُعربِّ التي الكلمات إىل ريدر استمع
أنها يل صديٌق أخربَني الحقيقة. تعلم ولكنها املحكمة، إىل تأِت لم أنها هلل «الحمد

تماًما.» مصدومة
مسكينة!» من لها «يا قائًال: رأسه ريدر السيد هزَّ

ميالدها.» عيد يف الخربَ ت تلقَّ أنها «األدهى صوته: نربة يف باديٌة واملرارة الرجل تابع
السفر؟» نويت أنك تعِرف كانت «هل

مخطوبنَي كنَّا لو القضية. يف أُقحمها لن الحادث. سبَقت التي الليلة يف أخربتها «نعم،
من الطالق إجراءات يف وتميش ُمتزوجة لكنها ستختلف؛ األمور كانت وسليم، الئق بشكل
أو معها خروجي عدم يف السبب هو وهذا اآلن. حتى باتٌّ حكٌم يصدر لم ولكن زوجها،
الشارع يف نعيش أننا من الرغم عىل ِخطبتنا عن أحد يعرف لم وبالطبع كثريًا. رؤيتها

ذاِته.»
آيًسا. البنك مدير أومأ فريلينج؟» «شارع ريدر: سأل
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إىل اضطراري كان الحيوان. عن يختلف ال رجل من تزوَّجْت عرشة، السابعة يف «وهي
ِمن وما ِخطبتنا. أمر عن أحٌد يعرف أالَّ أعني … إيلَّ بالنسبة ا جدٍّ ُمزعًجا أمًرا البَوح عدم
فظاظة! من لها يا شيئًا. أنطق وال أسناني عىل أجزُّ وكنُت منها، التقرُّب وحاول إال حقرٍي
شعًرا يكتب أن اعتاد إذ إليها؛ يتقرَّب كان القبضعيلَّ، ألقى الذي برينت، األحمق ذلك حتى

كذلك؟» أليس رشطي، من يصُدر هذا أن تعتقد ال … لها
ق. امُلحقِّ يصدم شاعر لرشطي الشنيع التناقض أن يَبُد لم
رجل.» والرشطي شاعر، بداخله إنسان «كل برفق: قال

شَغل فإنه الشاعر، الرشطيِّ شخصية بالتناقضيف استخفاًفا أبدى أنه من الرغم عىل
أمره يف يُفكر ظل أنه كما بروكيل، طريق يف املنزل إىل عائٌد وهو الطريق طوال تفكريه

استيقاظه. وقت طوال
اللبن بائعي ِسوى فيه يُوَجد ال العاَلم أن وبدا صباًحا، الربع إال الثامنة الساعة كانت
فريلينج. شارع إىل ريدر جي جيه السيد دخل عندما املنازل، إىل الجرائد توصيل وأفراد

يف والخوف الرعب مصدَر طويلة ملدة ظل الذي البنك خارج ثوان بضَع إال يقف لم
الفيالت من صف يُوَجد الشارع، جانبَي وعىل العريض. الشارع يف طريَقه تابع ثم املنطقة،
له منزل كل البعض؛ بعضها بني قويٍّا تشابًها تحمل أنها من الرغم عىل جميلة الجميلة؛
أخرى وأحيانًا ُعشبية أرٍض قطعِة عن عبارًة األحيان بعض يف تجده صغري، أمامي ِفناء
اليمني. جهة من الطريق عىل عرش الثامن املنزل هو جرين منزل الزهور. بأحواض ُمزينًا
من تكن لم البَْستنة أعمال أن الواضح ومن الطهي، يُجيد منزٍل مدير مع املنزل يف عاش
رعاية. دون سجيَّتها عىل لتنمَو تُِرَكت بحشائَش ُمغطٍّى األمامي الفناء كان حيث هواياته؛
طفيف باهتماٍم وحملق ريدر السيد توقف السادسوالعرشين، املنزل إىل الوصول قبل
من جراين ماجدة اآلنسة أن الواضح من كان النوافذ. جميع تُغطي التي الزرقاء الستائر يف
متساوية مسافاٍت عىل وموضوعة النوافذ يف األصص تمأل الغرنوقي فزهور الزهور، اق عشَّ
يُوَجد كان األرضالعشبية، قطعة منتصف يف امُلقوَّسة. النافذة تحت الصغرية الحافة بطول

وجافة. ُمتدلِّية وأوراقها زهور بها ليس ورد شجرُة به دائريٌّ زهوٍر حوُض
أنه وضوح بغرِي وأدرك ببطءٍ ترتفع ستائَرها رأى الُعلوية، النافذة إىل عينَيه رفع ملا
ريدر السيد ابتعد الدانتيل. من املصنوعة البيضاء الستائر خلف يقف شخص ثَمة كان
زهور مشتل إىل وصل حتى واستأنفجوالته أخالقي، غريَ فعًال يرتِكب ُضِبط وكأنه ُمرسًعا

األخرى. الجهة من الشارع ناصية عىل يقع كبرٍي
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تُحملقان وعيناه الحديدي السياج عىل يده وواضًعا الوقت لبعض ُمتأمًال هنا توقف
ُعمال أحَد أن لدرجة طويلة ملدٍَّة هذه وقفته يف ظلَّ الزجاجية. الصوبات مشهد يف رشوٍد يف
للدخول وسيلٍة عن يبحث كان غريبًا شخًصا أن الحال بطبيعة منه ظنٍّا إليه؛ جاء املشتل
كان إن وسأله الطني، من قوته يكِسب رجٍل إرهاِق عن تنمُّ ِمشيتُه وكانت الحدائق، إىل

شخص. أيَّ يُريد
كثًْرا!» أناًسا ُكثًْرا، «أناًسا وقال: ريدر السيد د تنهَّ

أخرى مرًة وتوقف ببطء. أدراجه عاد َصالفته، تفسري يف يُفكر امُلستاء الرجَل تارًكا
فتَحت األمامي. الباب إىل امَلمرَّ وعَرب الصغرية الحديدية البوابة وفتح ،٤١٢ رقم املبنى عند

الصالون. إىل وأدخَلته صغرية فتاٌة له
الردهة كانت القليلة. األثاث بعضقطع عىل إال تحتِو لم بل جيًدا، ُمؤثَّثة الغرفة تكن لم
من ُمكوَّنًا فكان نفسه الصالون أثاث أما جديًدا؛ يكون يكاد مشمع من برشيط مفروشًة
أقدام خطوات صوت سمع وطاولة. اليدوي السجاد من ُمربَّعة وقطعة الخيزران كرايسِّ
الباب انفتح وجيزة فرتٍة وبعد مفروش، غري خشبيٍّ سقٍف عىل تميش أقدام رأسه، فوق

فتاة. ودخَلت
وهزيلة، شاحبًة بَدت الحزن. أَماراِت وجهها عىل رأى ولكنه الجمال، فاتنة الفتاة كانت

لتوِّها. البكاء عن توقَفت وكأنها عيناها وبدت
جراين؟» ماجدة «اآلنسة وسألها: الفتاُة دخلت عندما ريدر نهض

برأسها. الفتاة أومأت
الرشطة؟» من أنت «هل برسعة: سأَلت

النائب مكتب يف وظيفًة … اممم … أشَغُل بالضبط. «ليس حِذًرا: املعلومة لها ح صحَّ
عنها.» منفصلة إنها إال العاصمة، رشطة قوة يف الوظيفة تُماثل وهي العام،

قالت: ثم عبََست،
جرين؟» السيد أرسلك هل لرؤيتي. أحد سيأتي هل أتساءل: «كنُت

يُرِسلني.» لم ولكنه عنك، جرين السيد «أخربني
ومرَّ وجهها عىل التعبري ظهر وجهها. عىل ارتسم الذي بالتعبري فوجئ اللحظة، تلك يف

مروره. تُدرك أن الغرة العنُي تستطيع أن قبل حتى خاطفة، برسعة
الُجرم؟» هذا ارتكاب إىل دفعه الذي «ما سأَلت: ثم أحد.» يأتَي أن «توقعُت قالت:

ُمذِنب؟» أنه تعتقدين «هل
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لم أنني هللا من أتمنَّى «كنت وقالت: عميقة تنهيدًة َدت تنهَّ ثم ذلك.» تعتقد «الرشطة
املكان!» هذا … أَر

البامبو، من املصنوعة الطاولة عىل الشقة. أرجاء يف تُجوالن عيناه ظلَّت ولكن يُِجب؛ لم
من ولكن الذهبية األقحوان زهور من الجمال بالغِة بتشكيلٍة مملوءة قديمة َزْهرية تُوَجد
شخٌص وكأنها كبريٌة نجٍم زهرُة ظهرت الزهور تلك وسط يف األمر، يف والغريب تنميق. دون

النبالء. طبقة مع ُمصادفة وانخرَط النعمة، ُمحَدث
بالزهور؟» ُمغرمٌة أنِت «هل قائًال: همهَم

مكرتثة. غريَ الزهرية إىل نظَرت
تعتقد «هل استدرَكت: ثم الزهرية.» تلك يف الفتاة وضَعتها الزهور. أحبُّ «نعم، قالت:

شنًقا؟» سيُعَدم أنه
د. تردُّ دون من ُطِرح الذي السؤال فظاظة من ريدر امتعض

جرين؟» للسيد صورة لديك «هل أردف: ثم الخطورة.» بالغة تهمة «إنها قال:
جبينها. قطَّبَت

تُريدها؟» هل «نعم؛
ريدر. أومأ

الزهرية. من الزهور ورفع البامبو الطاولة إىل وصل حتى الغرفة تُغادر أن كادت ما
تفحص إحكام. دون من خيط بقطعة مربوطًة الزهور كانت الزجاج، خالل من رأى كما
بل الزهور، تلك من أيٌّ تُقَطع لم أخرى: مرًة األوىل مالحظته صحة من ق وتحقَّ األطراف
مرة. أول يقان السِّ حول ت لُفَّ التي الورقة تُوَجد الخيط، تحت انتزاًعا. سيقانها من انتُِزعت
يستطع لم ولكنه الحمراء الخطوط رأى كرَّاسة، من مقطوعة صفحة عن عبارة الورقة

الرصاص. بالقلم الكتابة تمييز
وجَدتْه دخلت وملَّا الزهرية، يف مكانها إىل الزهور أعاد لَّم، السُّ عىل أقدامها وْقَع سمع ملَّا

الشارع. إىل النافذة من ينُظر
لك.» «شكًرا منها: الفوتوغرافية الصورة يأُخذ وهو قال

ظهرها. عىل غَزل عباراِت تحمل الصورة كانت
صحيح؟» أهذا سيدتي، يا ُمتزوِّجة أنك «أخَربَني

فعليٍّا.» ُمطلقة ولكنني ُمتزوجة، «نعم، باقتضاب: قالت
طويلة؟» فرتة منذ هنا تعيشني «هل

هنا.» أعيش أن يف رغب من هو تقريبًا. أشهر ثالثة «منذ أجابت:
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أخرى. مرًة الصورة يف نظر
برينت؟» الرشطي تعرفني «هل

اختفى. ما رسعان ولكن وجهها تورُّد الحظ
تتحدث أنها أدرَكْت حينذاك، الوقح.» األحمَق ذلك أعرف «نعم، فظ: بأسلوب قالت
برينت «السيد : أْلنَيَ بنربٍة حديثها فتابَعت راقية، بسيدٍة يليق وال تماًما مهذبًا ليس بأسلوب
«… سيد يا تفهمني أنت حسنًا، … خاصة األشخاصالعاطفيِّني، أحبُّ ال وأنا عاطفي، رجل

«ريدر.» الرجل: همهم
تُحب ال فإنها كوضعي، وضعها ويكون الفتاة تُخَطب عندما أنه ريدر سيد يا «تفهم

االهتمام.» من النوع ذلك
يتعلق فيما وُمرتبكة. حزينة أنها يف شكٍّ من ما باهتمام. إليها ينظر ريدر كان
يف ُحجة ريدر فالسيد اإلنسان؛ وجه عىل ترتُكها التي واآلثار البرشية االنفعاالت بموضوع

تقريبًا. مانتيجازا اإليطايل الروائي مثل ذلك
أكتوبر. من عرش السابع يف ُولدِت مؤِسف! أمٍر من له يا ميالدك، عيد يوم «يف قال:

كذلك؟» أليس إنجليزية، أنت
ة مدَّ عشُت وولينجتون. يف … وولوورث يف ُولِدُت إنجليزية. أنا «بىل، باقتضاب: قالت

وولوورث.» يف
عمرك؟» «كم

عاًما.» وعرشون «ثالثٌة أجابت:
كبري. حريري بِمنديٍل ومسحها نظارته ريدر السيد خلع

معك الحديث بفرصة سعدُت وصفه. يمكن ال حزن عىل تبعث كلها «املسألة قال:
قلبي.» أعماق من معك أتعاطف الشابة. أيتها

ريدر. السيد غادر امُلرضية، غري الطريقة وبهذه
عىل حوٍض من شيئًا ويلتقط املمر منتصف يف يتوقَّف ورأته خلفه الباب أغلَقت
حْدوة العمر منتصف يف الرجل هذا التقَط ملاذا وتساءلت: جبينها قطَّبت ثَم وِمن الحافة،
ثم جيبه يف ِدئة الصَّ الحديد قطعة ريدر السيد وضع أمس. ليلة النافذة من َرمتْها حصاٍن

األسئلة. بعض طرح يودُّ كان حيث املشتل، إىل وصل حتى ُمفكًرا طريَقه تابع
للُمفتش اعتماده أوراَق وأبرز التحقيقات غرفة إىل ُمستحيًا ريدر السيد دخل ملَّا

واجباتهم. أداء عىل عاكفني ١٠ رقم القسم رجال وجد املسئول،
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مكتب من مذكرة وصلتْنا ريدر. السيد نعم، «أوه، ًدا: ُمتودِّ املسئول الضابط ذلك قال
تزوير [قضية الكبرية القضية تلك يف معك عملُت أن رسوري دواعي ومن العام، النائب
نعم، برينت؟ … لك؟ تقديمه يُمكنني الذي ما واآلن، سنوات. بضع منذ إنجلرتا.] بنك أموال

هنا.» إنه
نحوهما. املظهر حَسن شابٌّ ضابٌط وأتى الرجل عىل نادى

أتى برينت، يا ترقية. ينتظر إنه القتل، جريمة اكتشف الذي الرجل «إنه املفتش: قال
تُجِرَي أن األفضل من قليًال. معك التحدُّث ويُريد العام النائب مكتب من النبيل السيد هذا

ريدر.» سيد يا مكتبي يف ُمحادثتك
خصوصية اكتنَفته حتى يميش ظل الذي الشخص وتبع التحية الشابُّ الرشطيُّ ألقى
بالفعل، الجرائد يف واسمه صورته ظهرت أن بعد نفسه؛ من واثًقا شابٍّا كان امُلفتش. مكتب
احتماَل عينَيه نْصب واضًعا وبات تقريبًا، فيها جدال ال حقيقًة بالرتقية التلميح أصبح

عظيم. إنجاٍز تحقيق
الضابط.» أيها تقريبًا شاعر أنك «أخَربوني ريدر: السيد قال

برينت. وجنتا تورََّدت
الشعر.» من القليل أكتب سيدي. يا أجل «عجبًا، ُمعرتًفا: قال

اممم … مِلثل الليل يف وقتًا املرء يجد كذلك؟ أليس ُحب، «قصائد بلطف: اآلخر سأل
الضابط.» أيها الحُب … اممم … مثل إلهام مصدُر يُوَجد وال الخياالت. هذه …

برينت. وجه احمرَّ
قط.» واجبي أتجاهل لم ولكني سيدي، يا الليل يف قليًال «أكتب قال:

أن شاعرية فكرة من لها يا شاعر. عقل فلديك طبيعي؛ «هذا ريدر: السيد همهم
«… الليل منتصف يف الزهور تقطف

لم أُريدها. زهور أيِّ أخذُ يُمكنني أنه املشتل صاحب «أخربَني ُمرسًعا: برينت قاطَعه
خطأً.» أرتكب

معه. االتفاق إىل إشارًة رأسه ريدر أمال
زهور مع نجٍم زهرَة بالخطأ قطفَت باملناسبة، الظالم. يف الزهور قطفَت ذلك. «أعلم
حدوة … اممم … مع الباب عتبة عىل وتركتَها الباقة يف الصغرية قصيدتك وربطَت األُقحوان

الحصان.» لحدوة حدث الذي ما أتساءل: حصان.
تلمع لم الحقيقة، يف السيدة. نافذة حاَفة إىل إليها، «رميتُها امُلرتبك: الشاب صحح

«… باملنزل مررُت حتى رأيس يف الفكرة
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األمام. إىل يتطلَّع ريدر السيد وجه كان
رأسك يف الزهور ترك فكرة تلمع لم منه. التأكُّد أريد ما «هذا خافت: بصوٍت قال
ُعدَت ثُم الحصان؟ حدوة بفضل الفكرة مَلَعت هل صواب؟ عىل أنا هل بمنزلها، مررَت حتى
… نافذتها باتجاه وقذفتها كتبتَها أن سبَق صغرية قصيدٍة مع وربطتَها الزهور وقطفَت

السيدة.» اسم ِذكر إىل بحاجة لسنا
املشاعر. من مزيٌج برينت الرشطي وجه عىل ظهر

«… ً خطأ ارتكبت كنُت لو الحقيقة. ولكنها هذا، نَت خمَّ كيف أعرف «ال
جميل شعور الُحب الُحب. يف تقع أن ً خطأ «ليس بعقالنية: ريدر جي جيه السيد قال

عنه.» الكثري قرأُت …
ُقبعتَها، ترتدي وكانت الظهرية بعد للخروج مالبسها جراين ماجدة اآلنسة ارتَدت
بالُفسيفساء. امُلغطَّى امَلمرِّ يف يسري اليوم ذلك يفصباح زارها الذي الغريب الرجل رأت عندما
ألحد يمكن وال بالخارج، الخادمة كانت القضية. يف التحقيق يتوىلَّ ُمحقًقا رأَت خلفه ومن
إىل تنظر النافذة أمام ووقفت الترسيحة خلف ُمرسعة مَشت له. هي فتَحْت لو إال يدخل أن
الزيارات، هذه مثل تُرافق ما عادًة التي األجرة سيارة هي ها نعم، وذَهابًا. َجيئًة الطريق

«مشغول». أنه الواضح ومن السائق، بجانب آخر رجًال ورأت
حقيبة يف ورمتها وجَدتْها التي املالية األوراق رْزمة وأخذت رسيرها مفرش سحبت
امُلؤثَّثة، غري الخلفية الغرفة إىل ومنها البسطة، إىل أصابعها أطراف عىل ومشت يدها،
إىل وصلت أخرى، دقيقٍة غضون ويف املستوي. املطبخ سقف إىل ونزلت النافذة وفتَحت
الفيالت ي َصفَّ يُفرِّق ضيق شارع يُوَجد كان الخلفية. البوابة عرب منها وخرجت الحديقة
ريدر السيد يتعب أن قبل سيارًة واستقلَّْت الرسيع الطريق بلَغِت الخلف. من بعضهما عن

أخرى. مرًة يَرها لم فإنه ريدر، السيد معلومات وحسب الباب. عىل الطَّْرق من
املدهشة. قصته وأخربه الَعشاء بعد رئيسه منزل إىل ذهب العام، النائب طلب عىل بناءً
الخدمة يف سابقيه وتجاوز استثنائية ترقيٍة عىل حصل الذي — جرين أن شك «ال
الحقيقة ذَكر ولكنه سوابق، الحرب—صاحُب أثناء يف اها أدَّ التي الخاصة الخدمات بفضل
باألحرى أو — امُلبتز هذا اسم السجن. يف مدًة معه قىض رجٍل من خطابًا تلقى إنه قال ملَّا

مولينج!» وهو آخر اسًما وينتحل كراتر، جورج آرثر — اسمه كان
اللييل؟» الحاِرَس هو «أليس بذهول: العام النائب قال

ريدر. السيد أومأ
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قالت كما — كراتر ماجدة اآلنسة — ابنته ُولدت مولينج. آرثر إنه سيدي، يا «بىل
ذلك، بعد وولينجتون قالت ١٩٠٠م. عام أكتوبر من عرش السابع يف وولوورث يف صادقًة
لعائلتهم، ُمزيفة أسماءً الناس ينتِحل عندما أنه املرء يُالِحظ أوًال. وولوورث قالت ولكنها

تمييزه. يسهل «ماجدة» واسم الخاصة، أسماءهم يُغريون ما فنادًرا
عائلة باسم ابنته أحرض البنك. لرسقة ُمحكمة ُخطة وضع مولينج أن الواضح من
ثقة كسب يف ماجدة وظيفة تمثلت جرين. بالسيد تعريفها من وتمكَّن إيلينج إىل ُمزيف
من نسخة عىل الحصوُل مهامها من كان ربما معرفته. يُمكنها ما كلَّ تعرف وأن جرين
تلك عىل حصل أو قديًما السجن يف عَرَفه الذي املدير عىل مولينج تعرَّف وسواءٌ املفاتيح.
فرصًة ارتأى علمه، إىل املعلومة نَمِت ملَّا ولكن ُمطلًقا. هذا نعرف فلن الفتاة، من املعلومات

املدير. عىل التهمة ورمِي البنك رسقة يف أكيدة
هذه بأن أعرتف أن ويجب الطالق، وشك عىل امرأًة تكون أن يف الفتاة دور تمثَّل
اسم يربط أن يف األحوال من حاٍل بأي يرغب لن مولينج أن أدركُت حتى أربكتْني الكذبة

البنك. بمدير ابنته
التخلص يف مولينج ُخطة نجحت البنك. ُمداهمة أجل من عرش السابع ليلة اخِتريَت
عىل حصل ثم وقرأه، الخاص جرين مكتب يف الطاولة عىل الخطاب رأى البنك. مدير من
يستطيع ما أخرج املناسبة اللحظة ويف — منها نسخًة لديه أن من الرغم عىل — املفاتيح
األموال ُدِفنَت حيث فريلينج، شارع يف املنزل إىل بها وأرسع البنك، خارج النقود من حمَله
يمنع شيئًا هناك أن تخيَّلُت الورد؛ شجرة تحت األمامية الحديقة مركز يف الزهور حوض يف
آُمَل أن إال يَسعني ال مرة. أول رؤيتها فوَر الجافة املسكينة الشجرة هذه إىل الغذاء وصول
جيًدا.» وتسميدها زرعها بإعادة تعليماٍت أعطيُت ولذا تماًما، ماتت قد الشجرُة تكون أال

نعم.» «نعم، اإلطالق: عىل بالبستنة امُلهتم غريُ العام النائب قال
عىل الزهور تحتوي يده. خَدش اليشء، بعض مستعجًال الشجرة مولينج زرع «ملَّا
عائًدا أرسع يده. خدَشْت التي الورد شجرة عن للبحث إيلينج إىل ذهبُت … األشواك بعض
علبة ز جهَّ ُمعني. وقٍت يف خدمته يتوىلَّ برينت الرشطيَّ أن يعرف ألنه وانتظر البنك إىل
حتى الشارع ناصية عىل ووقف انتظاره، يف واألرشطة األصفاد وكانت ُمسبًقا الكلوروفورم
وربط مواربًا، الباب وترك البنك ودخل ذلك بعد فأرسع برينت، مصباح من الضوء رأى
ويُنِقذه عليه ويعثُر الرشطيُّ يصل أن ُمتوقًعا األرض، عىل واستلقى األصفاد وأوصَد نفسه

كثريًا. يتأذَّى أن قبل
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تعليماٍت ت تلقَّ أنها شك ال الفتاة. مع لطيفة ُحبٍّ عالقة يف كان برينت الرشطي لكن
كان وملَّا ميالدها، بيوم عِلم وشاعر، شابٌّ برينت امُلستطاع. قْدر تُسِعده بأن والدها من
أن بدَّ ال بأنه رأسه يف الفكرة وملعت حصان، حدوة يف قدمه ارتطمت الشارع بطول يميش
وترَك بقطفها، املشتل صاحُب له سمح التي الزهور ببعض الحصان حدوة وربَط يعود،
قوة تقاليد بأرقى جديٌر ورجل شاعرية فكرة — السيدة قدمي تحت الصغرية الزهور باقة
ظلَّ الذي الوقت وطيلة الوقت؛ بعض استغرق األمر لكن فَعَله، ما هذا العاصمة. رشطة

يحترض! كراتر آرثر كان ُمغازالته يُمارس الشاب هذا فيه
الكلوروفورم وظلَّ وعيَه فقد أنه بدَّ ال األرض، عىل استلقائه من ثواٍن بضع بعد
بعرش امُلحدد املوعد عن ٍر تأخُّ بعد املطاف، نهاية يف البنك إىل الرشطي وصل وملَّا يتقطَّر،

ميتًا!» الرجل كان دقائق،
الجديد. مرءوسه وجه يف وعبَس الوثري، الكريس عىل جلسته يف العام النائب اعتَدل

رجل؟» يا بعض مع بعَضه هذا كل جمعَت السماء بحقِّ «كيف ُمتعجبًا: سأل
بُحزن. رأسه ريدر السيد هزَّ

كل يف الرشَّ أرى الحقيقة. ولكنها للغاية، عاثر حظٌّ إنه السيِّئ. الطبُع ذلك «لدي وقال:
امُلجرم. بعقلية أُفكِّر عر. الشِّ يف وحتى الحصان حدوة ويف الذابلة الزهور أجمات يف يشء،

ُمؤِسف!» أمر من له يا
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تلك وأن وممتلكاٍت ثروًة يمتلك مباحث ضابط أصغر حتى أنه امُلجرمني أوساط يف يشيع
واملحاجر الحقول يف َمن يتهاَمسبه ما هذا واالبتزاز. والرِّشوة الرسقة من يَحوزها املمتلكات
ساٍت مؤسَّ وثالَث سجنًا خمسني تتبع التي واملخابز املالبس وغسل الخياطة ومحالت
الُعليا املناصب ذَوي امُلحققني جميع إنَّ يقولون إذ امُلقاطعة؛ يف عليهم املحكوم لتشغيل
هواية، إىل لديهم العمل ل يتحوَّ ثَم وِمن ألنفسهم؛ األموال يَكِنزوا كي شائنة أساليَب يتَِّبعون

الزهيد. دخلهم مصادر عىل يتقوَّتون أنهم ويُظِهرون
أصحاب وهم — رين وامُلزوِّ البنوك لصوص مع يتعاَمل ريدر جي جيه السيد كان ملَّا
فتقول عاًما، عرشين عىل تربو ملدٍة — الجريمة عاَلم يف والرأسمالية األرستقراطية الطبقة
املبالغ بهذه يحتفظ ال إنه هائلة. رسيًة وُمدخراٍت ريفيًة منازَل يملك كان إنه األسطورة
يمكن ال بحيث الذكاء شديَد كان أنه به امُلعرتَف من كان فقد البنوك. يف الهائلة املالية
ما: مكاٍن يف ُمخبَّأًة األموال كانت بل ، كالَّ املبالغ. لهذه السلطات باكتشاف يُخاطر أن
باقَي ويعيشون ما، يوًما الكنز يكتشفوا أن القانون عىل الخارجني من املئات ُحلم كان
تقدُّمه هو ذلك) عىل اتفقوا (جميعهم ثرائه من الوحيد امُلريض الجانب سعادة. يف أيامهم
والذهب القرب، إىل معه األمواَل يأخذ أحد وال — عاًما الخمسني عمره يتجاوز إذ — السن يف
ورق عىل األوىل الدرجة من املالية األوراق تُطبَع ما ونادًرا ُمعينة، حرارٍة درجة عند ينصهر

أسبستوس.
قايضمجلس مع الغداء يتناول ناديه يف العامة النيابة مدير جلس السبت، أيام أحد يف
تحوَّل ثم الئًقا. طعاًما القايض فيهما يتناول األسبوع يف يوَمني أحُد السبت ويوُم — امللك
العام. النائب لدى قني امُلحقِّ رئيس منصب يَشَغل الذي ريدر، جي جيه السيد إىل الحديث
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يرتديه الذي النوع من إنها ُقبَّعته. أكره ولكني بالكفاءة، يتمتع «إنه ُممتِعًضا: اعرتف
الذيل، املشقوق معطفه من أشمئزُّ «إنني البارزين السياسيني أحد اسم وذكر فالن.»
يف كفءٌ ولكنه الرشعي، الطبيب لدى ضابط أنه يعتقد املكتب إىل يدخل وهو يراه َمن
فظ، بأسلوٍب إليه تحدَّثت إذا أنني وأشعر وجهه، جانبَي عىل الناميَة شعراِته أمقُت النهاية.
إنه . لديَّ العمل نوع إىل بالنسبة فيه ُمباَلغ لطفه ربما لطيف. رجل — بالبكاء فسينفجر

الجرس!» له يدقُّ مرٍة كل يف للساعي يعتذر
باردة. بابتسامة اإلنسانية، عن شيئًا يعرف كان الذي القايض، ردَّ

نظري.» يف ُمحتَمل بقاتل أشبَُه «إنه بسخرية: وقال
عىل الُقدرة لديه كانت ريدر السيد ألن بُمبالغته؛ ريدر جي جيه السيد ميلورد ظَلم
تماًما خاطئة فكرًة كوَّنوا ممن العديد يُوَجد ذاِته، الوقت يف تماًما. خرقه — القانون خرق
طباعة بني ما يمزج كان وقد هؤالء، من واحٌد كول لو كفرد. جي جيه السيد ُمساَلمة عن

البسيطة. السطو وعمليات املالية األوراق
األشياء معظم مثل حقيقة ولكنه ُمبتذَل، قول طويًال يعيشون امُلهدَّدين بأن القول
الشهود، منصة عىل من ريدر جي جيه السيد ينزل عندما القضايا، من هائل عدٍد يف امُلبتذَلة.
مختِلف إىل ُمعتدل باهتمام ويستمع االتهام، قفص يف املاثل بعينَي تلتقيان عيناه كانت
بخربٍة يتمتع كان ألنه البعيد. أو القريب املستقبل يف سواءٌ له؛ سيحُدث ما بشأِن الوعود

الشاقة. األشغال إىل الرجال من العديد وأرسل رة، امُلزوَّ املالية األوراق يف واسعة
يف ويُزِبدون يرغون سجناء رأى أن وسبق ريدر، السيد صفات من ليست البذاءة
وعويَلهم، لعناتهم وسمع الغضب، قمة ويف عروقهم من هارٌب والدُم ورآهم غضبهم، َفْورة
الخجُل فيها يمتزج لطيفة أرواًحا ووجدهم السجن من عنهم اإلفراج بعد بهم والتقى

ينَسْونها. كادوا التي امُلروعة وتهديداتهم غضبهم، بنوبات واالستمتاع
لم سنني، عِرش ملدة بالسجن كول لُو عىل ُحِكم حينما ١٩١٤م، عام ُمستهل يف لكن،
جسده من الحيوية أعضائه أو رئتَيه أو ريدر السيد قلب بانتزاع د يتوعَّ ولم بلعناته يُرصخ

الهزيل.
ر امُلزوِّ يمتلك — الثانية من لجزءٍ ق امُلحقِّ إىل ونظر ابتسم أن سوى شيئًا «لُو» يفعل لم
تُوحي كانت بل الغضب. أو الكراهية تحِمل ولم لتني، وُمتأمِّ شاِحبتني زرقاَوين عيننَي

الكلمات: من بالعديد
فرصة.» أول يف «سأقتلك
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وِمن جار، الشِّ أنواع جميع يكره ألنه قلبه أعماق من د وتنهَّ الرسالة ريدر السيد قرأ
واجٍب أداء عن شخصيٍّا مسئوًال واعتباِره عليه، الواقع اإلجحاف من االستياء كل استاء ثَم

عام.
وظيفٍة من انتقل ريدر. السيد أقدار يف كبرية تغيرياٌت وحدثَت السنني، من العديد مرَّت
لدى أعمُّ مهامُّ له عمٍل إىل املالية األوراق تزوير جرائم ُمرتِكبي اكتشاف وهي صة ُمتخصِّ

ُمطلًقا. «لُو» ابتسامة ينَس لم ولكنه العام، النائب مكتب
عة امُلوقَّ غرِي الرسائل معظم كانت للغاية. ُممتًعا وكان ثقيًال وايتهول يف العمل يكن لم
الرسائل هذه كانت الغالب، يف ريدر. السيد إىل تذهب املدير اها يتلقَّ التي االسم املجهولة أو
ُمعظم وراءَ الدافع كان ورائها. من الدافع الكتشاف ا حادٍّ ذكاءً تتطلَّب وال نفسها، تُفرسِّ
من الدافع كان األحيان بعض ويف فَحْسب، املشاكل إثارة أو الحقد أو الغرية الرسائل تلك
يف ولكن إرسالها. يتم التي املعلومات من مالية استفادٍة تحقيق يف الدنيئة الرغبَة ورائها

األحيان: بعض

زوجته سقوط عىل أشهر ثالثة يمرَّ ولم عمه، ابنة من جيمس سري ج سيتزوَّ
جدٍّا ُمريب يشء ة ثَمَّ كاليه. مدينة إىل تعُرب وهي الباخرة فوق من الحظ التعيسة
عىل الحصول إىل يسعى أنه تعلم ألنها تُحبه ال مارجريت اآلنسة املسألة. هذه يف
يف السيارة قيادة يُحبُّ ال إنه الليلة؟ تلك يف لندن إىل إبعادي من الدافع ما أموالها.
بكميات األمطار هطول رغم الليلة تلك يف القيادة أراد أنه وغريٌب أيًضا. الظالم

غزيرة.

األصدقاء. من العديد لها العدالة «صديق». التوقيع يحِمل كان تحديًدا الخطاب هذا
حكومية هيئٍة لدى املدير منصب شَغل الذي تايذرمايت جيمس سري هو جيمس سري

خدماته. نظري بارونيت ُرتبة ى وتلقَّ الحرب وقت يف جديدة
يف غرَقت تايذرمايت زوجة أن أظن األمر. يف «ابحث قال: الخطاب، املديُر رأى ملَّا

أتذكَّر.» حسبما البحر
كانت املايض. العاَم ديسمرب عرشمن التاسع يف الحادث «وقع بحزن: ريدر السيد قال
جيمس، سري قاد باريس. يف رحلتَهما وقطعا كارلو، مونت إىل جيمس سري مع طريقها يف
لورد فندق يف السيارة وركن دوفر، إىل سيارته ميدستون، من بالُقرب منزًال يملك الذي
منتصف إىل وصال وملَّا بالسفينة، األمواج وتالعبت الليلة تلك يف عاصفٌة هبَّت ويلسون.
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العثور تمَّ زوجته. فقد إنه وقال السفينة يف امُلحاسبات ضابط إىل جيمس سري أتى املسافة،
عىل يُعثَر لم ولكن وُقبَّعتها، القطار وتذكرة سفرها جواز وكذلك املقصورة يف أمتعتها عىل

أخرى.» مرًة تَُر لم الواقع ويف السيدة،
املدير. أومأ

القضية.» عىل اطَّلْعَت أنك «أرى
لألسف لها. أُفضِّ التي التخمينية القضايا من القضية أتذكَّرها. «بل ريدر: السيد قال
الحياة أرى أنني أخىش ولكن … سهولة مدى يف فكرُت ما وكثريًا يشءٍ كل يف الرشَّ أرى

رهيب.» عيٌب إجرامي عقٍل امتالك ُمنحرفة. بنظرٍة
تلك ويف حديثه. يف ريدر السيد ية جدِّ من ُمطلًقا يتأكَّد لم بارتياب. املدير إليه نظر

الرِّيبة. نطاق خارج ِجديته كانت اللحظة،
عمله.» من مطرود سائٌق كتبه الخطاب «بالطبع قائًال: استهل

بميدستون. باراك، شارع ١٧٩ يف ويسكن دايفورد، توماس «إنه ريدر: السيد ب عقَّ
وطفٌل توأم منهم اثنان أطفال؛ ثالثة ولديه باص، موتور ِكنت رشكة لدى حاليٍّا يعمل

وسيم.» صغري
وضحك. نفَسه املديُر يتمالك لم

جيمسشخصية سري الخطاب. وراء ما استكِشْف يشء! كلَّ تعرف أنك «سأعترب قال:
الخطاب هذا يذكر ال بالطبع، قوي. سيايس نفوذ ولديه ُصلح، قايض إنه ِكنت، يف ِثَقل لها
ُمضاعفة!» إليك سرتتدُّ املكتب، هذا إىل ه تُوجَّ رضبٍة فأيُّ ريدر؛ سيد يا حذًرا كن شيئًا.

صباح يف ميدستون إىل سافر نوعها. من فريدًة الحذَر عن ريدر السيد فكرة كانت
وكانت ارتادها إلفريدا، عزبة كوخ ببوابات تمرُّ التي الحافلة عىل عثَر وملَّا التايل، اليوم
طريق عرب وسار الكوخ بوابات عىل مرَّ ُركبتَيه. بني ما وامِلظلَّة واقتصادية ُمريحة رحلته
العزبة صاحب كوخ من مرأًى عىل أخريًا أصبح أن إىل الحور، بأشجار ُمحاط ُمتعرِّج طويل

الرمادي.
رأَته أنها ويبدو ُركبتَيها عىل كتابًا واضعًة املرج، عىل عميق كريسٍّ يف تجلس فتاًة رأى

سة. ُمتحمِّ نحوه وأتت املرج، عَرب ملَّا نهَضت ألنها
مشهورة، ُمحاماة رشكة اسم ذكَرت …؟» ِمن أنت هل ليثربي، مارجريت اآلنسة «أنا
القانونية. الخدمات يف الالمعة الرشكة بتلك عالقتَه بأسٍف ريدر السيد أنكَر ملَّا واستاءت

من أنها يبدو وال الوجه، ُمستديرَة البرشِة نَِرضَة كانت إذ الجمال؛ فاتنَة الفتاة كانت
العالية. الثقافة ذَوي
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ستأُخذك الجرس، رضبَت إذا املكتبة. يف إنه جيمس؟ سري رؤية تريد هل … «اعتقدُت
إليه.» الخادمات إحدى

باالقرتاح انشغل قد تفكريه لكان يشء، بأي تفكريهم ينشغل ن ِممَّ ريدر السيد أن لو
بكثري. يكُربها رجٍل من عنها رغًما ج تتزوَّ سوف الخاصُّ مالها لديها فتاٍة أيَّ بأن القائل
يُِرصُّ اإلرادة قويِّ رجٍل أي من ج ستتزوَّ كانت مارجريت اآلنسة اآلن. لغٌز األمر يف يَُعد لم

عليها.
السوداوية. السعادة من بيشءٍ يشعر وهو لنفسه ريدر السيد قالها أنا.» «حتى

املنكبنَي عريض طويل رجٌل الباب عتبة عىل ظهر الجرس. رنِّ إىل حاجٌة هناك تكن لم
جبهته، عىل منه ُمستويًة كثيفة ُخصلًة تتدىلَّ الطويل األشقر شعره كان جولف. ِبذْلة يرتدي

القوي. الطويل ذقنه عىل ويتدىل فَمه يُخفي األصفر إىل مائل بُنِّي كثيف شارب وله
تريد؟» «ماذا غليظ: بأسلوٍب سأل

شخص من خطاٌب مكتبنا إىل ووصل العام. النائب مكتب من «أنا ريدر: السيد همهم
مجهول.»

اآلخر. الرجل وجه عىل من الشاحبتان عيناه تنزل لم
إىل رسيعة نظرًة اختطف الباب، يُغلق وبينما «ادخل.» فظ: بأسلوب جيمس سري قال
أنه يبدو الذي الباب يفتح وهو وقال الحور. شجُر فيه املزروع الشارع إىل ثم أوًال، الفتاة

امُلحامني.» الَحْمقى أحد أنتظر «أنا ِمرصاَعيه: عىل املكتبة باب
أخربه عندما ذرة مقداَر القلق يُداخله أو َجفٌن له يهتزَّ ولم هادئة، صوٍت بنربة تحدَّث

بُمهمته. ريدر
النوع لهذا كثريًا تكرتث ال أنت املجهول؟ املصدر ذي الخطاب هذا عن ماذا … «حسنًا

كذلك؟» أليس الُهراء، من
وثيقة يُخرج أن قبل مقعٍد عىل امُلسطَّح التاج ذاَت وُقبعته ِمظلته ريدر السيد وضع
أم ُمتَِّقد بخياٍل يتمتع ريدر السيد هل قرأها. ملَّا عبَس الذي للبارونيت ويُعطيَها جيبه من

يقرأ؟ وهو جيمس سري عينَي يف الضوء خَفَت
باريس. يف تُباع زوجتي مجوهرات رأى شخٍص من لها أصل ال حكاية «هذه قال:
أحرضُت املسكينة. زوجتي ُحيلِّ من قطعٍة كل حساب يُمكنني ُهراء. عن يتحدَّث الخطاب
الوغد هو من الخط؛ صاحب أعرف ال امُلروِّعة. الليلة تلك بعد ثانيًة املجوهرات صندوق

هذا؟» كتب الذي الكاذب
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رحب. بصدٍر التجِربة تقبَّل ولكنه قبل، من الكاذب بالوغد ريدر السيد يُناَد لم
بدقٍة القضية تفاصيل تابعُت لقد حقيقي. غري هذا أن «اعتقدُت رأسه: يهزُّ وهو قال

«… الظهرية بعد هنا غادرَت لقد بالغة.
نظرة ولكن املسألة، مناقشة إىل يميل يكن لم املساء.» «يف فظ: بأسلوب اآلَخُر قال
من أكثَر دوفر إىل الرحلة تستغرق «ال مقاومتُها. امُلمكن ِمن يكن لم الطيِّبة ريدر السيد
قطار وقت نفس يف تقريبًا أي عرشة، الحادية الساعة يف الرصيف إىل وصلنا دقيقة. ثمانني
ضابط من املقصورة مفتاح أخذُت الفور. عىل السفينة متن عىل صعدنا ثَم وِمن السفينة،

املقصورة.» إىل وأمتعتَها السيدَة وأدخلُت امُلحاسبات
البحر؟» لُدوار التعرُّض دون اإلبحار تحتمل سيادتها كانت «هل

يف تركتها الليلة. تلك يف حاٍل خري يف وكانت أبًدا؛ البحر بدوار تُصاب تكن لم «نعم،
«… السفينة ظهر عىل أتمىشَّ كي وذهبُت الراحة من قسًطا لتناَل املقصورة

غزيرة «أمطاٌر قال: ثم اآلخر، قاله يشءٍ عىل يُوافق وكأنه برأسه، ريدر السيد أومأ
هائجة.» وأمواٌج

زوجتي مجوهرات عن القصة تلك حال، أيِّ عىل — البحر بدوار أُصاب ال أنا — «نعم
تحياتي.» إليه وتُرِسَل بذلك املدير تُخرب أن يمكنك ُهراء. إال هي ما املسكينة

مكانه إىل الخطاب يُعيد كي الوقت بعض ريدر السيد واستغرَق لزائره الباب َفتَح
ُمتعلَّقاته. ويجمع

كبرية؟» عزبة هي هل جميل. مكان … جيمس سيد يا هنا. جميًال مكانًا «تمتلك
السالمة.» «مع املرَة. هذه صربه نفاد إخفاء يُحاول لم ان.» فدَّ آالف «ثالثة

مَهل. عىل الطريق يف يميش وهو تعمل ريدر السيد ذاكرة ظلَّت
هدٍف بال بدا طريٍق يف يسري واستمر لفعل، بها اللَّحاق أراد لو التي الحافلة فاتَتْه
أخذه امِليل، ُربَع قطع بعدما البارونيت. ممتلكات حدود عىل يمتدُّ الذي ج امُلتعرِّ الطريق عرب
الجنوبي الحدَّ ن، خمَّ كما ويُمثِّل، قائمة بزاويٍة الرئييس الطريق من يتفرَّع ممرٍّ إىل الطريُق
كان منيعة. حديدية بوابٍة داخل بالحجارة َمبنيٌّ قديم كوخ يقبع الناصية، عىل للعزبة.
السقف من ُمزاًال البالط كان الرتميم. إىل والحاجة اإلهمال من لها يُرثى حالٍة يف الكوخ
خلف والشوك. الحماض بنباتات ُممتلئة الصغرية والحديقة مكسورة، أو قاتمة والنوافذ
الرؤية. نطاق خارج بعيد زرع إىل يُؤدي بالحشائش ُمغطٍّى ضيق َممرٌّ يُوَجد كان البوابة،
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درَّاجته. يركب وهو الربيد ساعَي ورأى التفَت الربيد، صندوق قفل صوت سمع ملَّا
املكان؟» هذا «ما وسأله: الربيد ساعَي ريدر السيد أوقف

لم إنه اآلن. يستخدمه ال إنه تايذرمايت. جيمس سري ِملك إنه الجنوبي، «الكوخ
الطريق.» هذا من وأتوا صادف ُمخترصإذا طريق إنه ملاذا؛ أعرف وال سنوات، منذ يُستخَدم
الصدور مكنونات استخراج يف ماهًرا وكان القرية، باتجاه ريدر السيد معه مىش

البتَّة. خاويًا يكن لم الربيد ساعي صْدر ولكنَّ خاوية؛ كانت ولو حتى
املرىض هؤالء من واحدة إنها للغاية، ضعيفًة كانت مسكينة! سيدة من لها يا «نعم،

كثريين.» اء أصحَّ رجاٍل من أطوَل لفرتٍة يعيشون الذين
املعلومات. تلك كل عىل يحصل أن ع يتوقَّ ولم عشوائيٍّا سؤاًال ريدر السيد طَرح

الخارج، إىل تُسافر مرة كل يف ألنها ذلك أعلم البحر. بُدوار تُصاب السيدة كانت «نعم،
من العديد أوصلُت البحر. األشخاصلدوار يتناوله الذي الدواء من زجاجًة تأخذ أن اعتادت
بيكرز»، عمالء املسافرين «صديق اسم تحت ريكس الصيديلُّ خزَّنها حتى الزجاجات تلك
زجاجاٍت ستُّ لديه ر تتوفَّ أنه أيام بضعة منذ ريكس السيد أخربَني االسم. هذا عليها وأطلق
البحر.» طريق عن يُسافر كليمربي يف أحد فال فيها. يعرفكيفيترصف وال الدواء، هذا من
إليها. الذَّهاب يف فكَّر ما أماكَن يف الثمني وقته وشغل القرية إىل ريدر السيد ذهب
إىل حافلة آِخَر ولحق ُمتواضع. مبنًى ِفناء ويف اد الحدَّ ورشة ويف الصيدلية يف وقتَه قىض

لندن. إىل قطاٍر بآخِر لحق إذ كثريًا الحظُّ وحاَلَفه ميدستون
ييل: بما التايل اليوم يف املدير استفسار عن أجاب الغامضة، وبطريقته

لالهتمام.» ُمثري رجل إنه جيمس: سري رأيُت «نعم،
بيشءٍ السبت أتى السبت. يوم طوال مشغوًال وظلَّ الجمعة. يوم الواقعة هذه حدثَت

لالهتمام. ُمثري جديد
نعٌل قَدَميه ويف ُمزهًرا ِمبذًَال ُمرتديًا ريدر السيد وقف امُلشِمس، األحد يوم صباح يف
املارَّة. من الخايل الشارع يف بنظره يُجول بروكيل، طريق يف منزله نافذة يف مخميل، أسوُد
من األفق وخال امُلبكر، الُقدَّاس عن يُنبئ كي عاٍل بارتفاٍع املبنية املحليَّة الكنيسة جرُس دقَّ
كانت املقابل. املنزل ُسلَّم أعىل ُمشِمسة بُقعة يف تناُم سوداء قطٍة باستثناء حي كائٍن أي
السادسة، الساعة منذ مكتبه إىل ريدر السيد وصل وقد والنصف، السابعَة تدق الساعة

االنتهاء. عىل مارس شهر أوشك وقد امِلصباح أضواء تحت يعمل وجلس

29



ريدر جي جيه السيد عقل

وإىل الرسيع لويشام طريق من ِقسٍم إىل نظر النافذة، يف الهاليلِّ الشكِل ذي الجزء من
إىل املؤدِّي الحديدية السكة جُرس يَحجبه أن قبل هيل تانرز يف يراه أن يُمكن قدٍر أكرب

مبارشة. ديبتفورد
بطريقٍة نَها ودخَّ سيجارة وأشعل السجائر أرخص من علبًة فتح طاولته، إىل رَجع ملَّا
اليشءُ أنها تشُعر ولكنها السجائر تبغض كامرأٍة السجائَر دخن كثريًا. ن يُدخِّ ال بأنه تُوحي

الصحيح.
إلهي.» «يا خافت: بصوٍت ريدر السيد قال

أتى ثم الطريق عَرب الرسيع. لويشام طريق من ينعطف رجًال ورأى النافذة إىل عاد
االسَم هو امَلِرح االسم هذا كان النرجس)، أزهار تعني (التي دافوديل منزل إىل مبارشة
م، ُمتجهِّ بُني وجٌه له القامة ُمنتِصب طويل رجل ريدر. السيد منزل باب قوائِم عىل الظاهر
النافذة. خلف من يُراِقب الذي للرجل الرؤية نطاق وتجاوز عَرب ثم األمامية البوابة إىل أتى

إلهي.» «يا الجرس: جلجلة يسمع وهو ريدر السيد قال
الباب. عىل املنزل شئون ُمدبِّرة نقرت دقائق، ِبْضع بعد
أُدِخله؟» هل سيدي، يا رؤيتك يُريد كول «السيد وسألت:

ريدر. جي جيه السيد أومأ
صارخة ألواٍن ذا ِمبذًَال يرتدي العمر منتصف يف رجًال ووجد الغرفة إىل كول لو دخل

مائلة. أنفية نظَّارة أنفه وعىل مكتبه عىل يجلس
كول.» يا الخري. «صباح

شفتَه ولَوى ونصف سنواٍت سبِع ملدَّة الجحيم إىل أرسله الذي الرجل إىل كول لو نظر
الرفيعة.

يشبك الذي الخايل شبه مكتبه سطح إىل عيناه نظَرت ريدر.» سيد يا الخري «صباح
كذلك؟» أليس رؤيتي، ع تتوقَّ «لم برفق. عليه يَديه ريدر

أتذكَّر أن يجب كان ولكن امُلبكر، الوقت هذا يف ْعها أتوقَّ «لم خافت: بصوٍت ريدر قال
الشاقة.» األشغال تغِرسها التي الجيدة العادات من ُمبكًرا االستيقاظ أن

السلوك. ُحسن عىل الثناء سبيل عىل هذا قال
بسهولٍة أنىس ال أنا كذلك؟ أليس حضوري، سبب عن ا جدٍّ جيدة فكرًة لديك أن «أظنُّ

للتفكري.» وفري وقٌت لديه دارتمور يف واملرء ريدر، يا
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عىل امَلعِدني اإلطار ذات النظارة وانزلَقت األصفَرين، حاجبَيه سنا األكربُ الرجل رفع
أكثر. بانحراٍف أنفه

يف قيلت … أُفكر دْعني يل. مألوفًة العبارة هذه «تبدو وقال: عابًسا حاجبَيه أنزل
أم هارنيس» إن «سولز املرسحية: تلك اسُم كان ماذا ولكن بالطبع، درامية، مرسحية

فو»؟» ماريدج «ذا
املشكلة. هذه حلِّ يف مساعدته عىل الحصول عىل ا حقٍّ حريًصا بَدا

املرسحية. هذه أحداث «ستختلف أسنانه: عىل يَُرصُّ وهو الطويل الوجه ذو «لو» قال
سأنال ولكني وتُخربه. العام، النائب رئيسك، إىل الذَّهاب يُمكنك … ريدر يا منك سأنال
الصغري الجورب ذلك عىل حتى وسأحصل يُدينني. دليٌل هناك يكون ولن عزيزي! يا منك

ريدر!» يا الجميل
كول. مثل الذكاء أملعيُّ رجٌل حتى يتقبَّلها فكرًة ريدر ثروة أسطورُة كانت

سأُضَطر إلهي يا جوربي! عىل «ستحُصل وقال: الفكاهة من قْدًرا ريدر السيد أظهر
القدَمني.» حايفَ أمَيش أن إىل

تقبض ولن ستموت، ُمعني ويوٍم ُمعينة ساعٍة يف األمر. يف فكِّر — أعني ما «تعرف
«… يشء كل يف فكرُت لقد قتلك! بتهمة بأِرسها يارد سكوتالند رشطة عيلَّ

للتفكري. وفريٌ وقٌت لديه دارتمور يف «املرء عة: ُمشجِّ بنربٍة ريدر جي جيه السيد همهَم
جميل تمثال — رودين رائعة تعرف هل كول. يا العاَلم ُمفكِّري من واحٍد إىل ل تتحوَّ إنك

«… بالحياة ينبض
تُقلِّب «ربما فمه. جانبَي عىل ترتِسم تزال ال واالبتسامُة كول لو نهض لدي.» ما «قلُت

السعادة.» بتلك تشُعر لن يوَمني أو يوٍم غضون ويف عقلك، يف املسألة
غريُ األصفر إىل املائل الرماديُّ شعره يبدو ُحزنه. يف للشفقة ُمثريًا ريدر وجه كان
تُوِهمان وجهه، عىل قائمة بزاويٍة تِقفان اللتان الكبريتان األُذنان أطرافه، عىل واقًفا امُلهنَدم

ارتعاش. بحركة
الباب. مقبض كول لو أمسك

«بوم!»
ه، خدِّ من بالُقرب شديدة برسعٍة مرَّ يشء اللوح؛ اخرتَق الوزن خفيِف يشءٍ صوُت كان
امُلتطايرة. الِجصِّ حبَّات بَلْسع وجُهه وأُصيب الجدار، يف يظهر عميًقا ثُقبًا أمامه رأى ثم

عينه. من يتطاير والرشُر التفَت
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عىل ُمثبَّت أُسطواني صوٍت كاتُم له يده يف براونينج ُمسدَّس ُممِسًكا ريدر السيد وجد
مشدوًها. السالح يف يُحملق أخذ ثم الفوهة،

الجحيم؟» بحق هذا حدث «كيف ُمتعجبًا: سأل
لونُه. وشحب وخوًفا، غضبًا يرتجف كول لو وقف

عيلَّ!» الرصاص إطالق تُحاول حقري! من َلك يا … «أنت الهثًا: قال
نظارته. فوق من ريدر السيد فيه حملق

كول؟» يا قتيل يف تفكر تزال ال هل ذلك؟ أفعُل أني تظن هل … معقول غري «هذا
واندفع ِمرصاَعيه عىل الباب فتح ولذا تُسِعفه؛ لم الكلمات ولكن الكالَم كول حاول
يشءٌ ُقِذف األوىل، العتبة عند قدُمه وصلْت ملَّا األمامي. املدخل إىل ومنه لَّم السُّ عىل من نازًال
تُزين كانت كبرية حجرية زهريًة كانت قدَميه. عند ُفتاٍت إىل وتحطَّم تجاوزه بحيث بقوة
حملق والزهور، الحجرية الزهرية ُحطاَم ُمتخطيًا ريدر. السيد نوم غرفة يف النافذة عتبة

الدهشة. تكسوه الذي ريدر جي جيه السيد وجه يف
«سأقتلك!» ُمتلعثًما: قال

يوم يف األشياء. هذه تحُدث تتأذَّ. لم أنك «أرجو قلقة: بنربة النافذة يف الواقف قال
«… معينة ساعة ويف ُمعنيَّ

الشارع. إىل كول لو خرج حتى يتحدَّث ق امُلحقِّ ظلَّ
إىل السجن يف وزميله صديقه دخل الصباحي، امه حمَّ يأخذ برايد ستان السيد كان ملَّا

فيتزروي. ميدان عىل امُلطلَّة الصغرية غرفته
ضخم وجٌه وله وقصري بدين رجل إنه بالرباءة، توحي صفاٍت أيَّ برايد ستان يحمل ال

املنشفة. حافة فوق من وحملَق نفِسه تجفيف عن توقف ولُغد؛ أحمر
أجله من خرجَت الذي األمر ما يُطاردك. رشطيٍّا وكأنَّ تبدو األمر؟ «ما ة: بِحدَّ وسأل

هكذا؟» مبكًرا
وأكثر. أكثر الغرفة يف زميله مالمح عىل املِرح الِحسُّ وزاد «لو»، أخربه

يف أنه تظنُّ أال هكذا! ريدر إىل تذهب جعلك الذي ما أحمق! من لك «يا هامًسا: قال
دارتمور؟» من فيها خرجَت التي اللحظة يعرف بأنه تعتقد أال انتظارك؟

برايد. السيد فَضِحك حال.» أيِّ عىل «أَخْفته اآلَخر: قال
كلمة يُقل (لم العجوز! الشخص هذا أخفَت شجاع! من لك «يا ساخًرا: وقال
بالطبع يهرب. لم ولكنه أخفتَه! فقد منك، هَرب كما عروقه من الدم هرب لو «شخص».)
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ولكنه اآلن. ميتًا لكنَت عليك، الرصاصة تصويَب أراد ولو جانبك؛ من مرَّت َرصاصًة أطلق
به.» تُفكِّر كي شيئًا أعطاك ُمفكِّر، يفعل. لم

«… ال السالح، هذا أتى أين «من
النظرات. الرجالن وتبادل الباب عىل طرٌق ُسِمع
مألوف. صوٌت وردَّ الطارق؟» «َمن برايد: سأل

الباب. وفتح برايد همس يارد.» سكوتالند من «رشطيٌّ
وبدين دمث رجل الجنائي، التفتيش دائرة من ألفورد الرقيب هو «الرشطي» كان

واعد. ُمستقبل له ق وُمحقِّ
ستان؟» يا الكنيسة إىل تذهب ألم الرفاق، أيها الخري «صباح

بة. ُمتأدِّ ابتسامًة ستان ابتسم
لو؟» يا التجارة حال «كيف

ومتشكًكا. ُمتيقًظا ر امُلزوِّ أصبح سيِّئة.» «ليست
آر. أتوماتيك، كولت، سالًحا. تحِمل أنك خرب وَرَدني سالح؛ بشأن إليك «أتيت

البلد.» لهذا تنتمي ال األسلحة هذه قانوني. غري هذا .٧ / ٩٤٣١٨
سالح.» معي «ليس ُمتجهًما: «لو» قال

وربما برتخيصسالح، عالقة لها بتهمة أيًضا أُدين ألنه الخوف؛ من برايد شعُر شاَب
بعد. تنتِه لم التي عقوبته مدة إكمال إىل االكتشاف هذا به أوَدى

ألُفتِّشك؟» آتي أم الِقسم إىل قليًال معي ستأتي «هل
جسمه ق امُلحقِّ فتش بينما تفتيشه، له يُتيَح كي ذراعه رفع ثم تُفتشني.» «بل لو: قال

قدَميه. حتى بالكامل
ُمتفحصة. نظرة» «ألقى ثم املكان.» عىل نظرًة «سأُلقي امُلحقق: قال

يف رميتَه ما هو «هل فجأة: قال ثم َفْهم.» سوءَ هناك أنَّ بدَّ «ال ألفورد: الرقيب قال
الجرس؟» بطول تتمىشَّ وأنت النهر

الصباح. هذا به» «تعقَّ َمن هناك بأن اه يتلقَّ إنذار أول ذلك كان لو. جفل
عاد ثم النافذة، من فيتزروي ميدان يعرب وهو املباحث ضابط رأى حتى برايد انتظر

حانًقا. رفيقه إىل
ولو الرقم. ويعرف سالًحا، لديك أنَّ يعرف العجوز الكلب هذا كذلك! ألسَت «ذكي،

معك!» وسحبَني القسم إىل «لسحبك» ألفورد، وجده
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النهر.» يف «رميته عابس: بوجٍه «لو» قال
ريدر أخرج ذكي! ولكنك ا جدٍّ ذكيٍّا لسَت … «ذكي الصعداء: س يتنفَّ وهو برايد قال
كبري! أحمق أنت أَخْفتَه؟ أصم! فأنت عنه، تسمع لم وإن سهًال، صيًدا ليس إنه عقلك؛ من

األمر.» عن ترنيمة يكتَب ثم يذبَحك أن يستطيع
أمواله ومن منه! سأنال ولكني بونني، يتعقَّ أنهم أعرف أكن «لم ُمتذمًرا: كول قال

أيًضا.»
قاتًال أو ُمحتاًال تكون أن يُهمني ال آخر. مكاٍن من منه «نَْل فظ: بأسلوب برايد قال
ُمستثَمرة أنها أراهن استطعت، لو أمواله عىل احصل الحماقة. من أشمئز ولكني حتى؛
لو، يا تُعجبني أنت ذلك. عن تتحدَّث ال لكن — املنازل رفُع يُمكنك وال العقارات، يف بالكامل
الثعابني، أحب ال ريدر؛ أُحب ال أنا تتعلَّمه. كي الكثري أمامك يزال ال معني؛ حدٍّ إىل لكن

ُجحرها.» يف يدي أضع ال ثَم ومن
شارع يف إيطايل رجٍل ملنزل العلوي الطابق يف جديًدا مسكنًا كول لو أخذ وهكذا،
لتدمري جديد من ويُخطط أحزانه يجرتَّ ألن والحافز الوقُت لديه كان املكان هذا ويف دين،
زنزانة جدران بني اإلحكام بالغَة بَدت التي فامُلخططات جديدة، خطٍط من بدَّ ال عدوه.

فيها. الضعِف أوجه من العديد ظهَر املنعزلة ديفونشاير
نفيس طبيٍب يد عىل الختباراٍت خضع وقد هائل. لتعديٍل بالقتل «لو» هَوس تعرَّض
الواقع، ويف قتلهم، يف املرغوب قائمة ضمن ريدر السيد يُدِرج لم أنه من الرغم عىل ماهر،
إليذاء أخرى طرٌق هناك كانت ولكن القتل. هوس كلمة معنى عن غامضة فكرٌة لديه كانت

الرشير. ق امُلحقِّ هذا يُخفيه الذي الكنز اكتشاف حلم إىل بعقِله يعود وظلَّ ريدر،
ذلك وأنصَت الخاصة، املدير غرفة إىل نفسه ريدر السيد دعا تقريبًا، أسبوع بعد
وزوجته تايذرمايت جيمس سري عن الصادمة مرءوسه لنظرية مشدوًها الرائع املسئول

الطاولة. عن ُمبتعًدا للوراء كرسيَّه املدير دفع ريدر، السيد انتهى ملا اة. امُلتوفَّ
قوة عىل بناءً أمٍر إصداُر يُمكنني ال العزيز، صديقي «يا خفيف: انفعاٍل بنربِة قال
يف تُكتَب أن تُناِسب ولكنها ُمذهلة، للغاية، رائعٌة القصة تفتيش. أمر حتى وال تخميناتك،

العام.» النائب مكتب من تقريٍر يف وليس ُمثرية، قصٍة صفحات
مريضة. تايذرمايت السيدة تكن لم ذلك ومع عاصفة ليلًة «كانت بلُطف: ق امُلحقِّ اقرتح

سيدي.» يا تجاهلُها ينبغي ال حقيقة هذه
رأسه. املدير هزَّ

34



الكنوز صيد الثانية: القصة

تُطيح هوجاء عاصفًة أُثري سوف شهادة. عىل ِبناءً ليس األمر، منُح يُمكنني «ال وقال:
رسمي؟» غري … شيئًا تفعل أن يُمكنك أال وايتهول. يف بي

رأسه. ريدر السيد هزَّ
… اممم … إخفاء يستحيل أنه أعتقد الحي. يف وجودي «لوحظ ظ: ُمتحفِّ بأسلوب قال

بالضبط.» باملوقع أخربك أن ويُمكنني املكان، موقع حددُت ولكني آثاري.
أخرى. مرًة رأسه املدير هزَّ

نعم، أوه، جانبك. من استنتاجات عن عبارة كلُّها املسألة ريدر، يا «ال هادئة: بنربٍة قال
لعدم وجيه سبٌب وهذا قبل. من هذا يل ذكرَت أنك أعتقد امُلجِرم، بعقلية تُفكر أنك أعلم
ُهراء!» كله هذا ابتكارك. من بارعة بقصٍة التعيس هذا تُدين ببساطة إنك األمر. إصدار

عنٌرص دخل حيث كامًال، يأًسا يائًسا ليس ولكن مكتبه إىل وعاد ريدر السيد د تنهَّ
تحقيقاته. يف جديد

وعىل وحده؛ يُسافر ولم األسبوع، ذلك يف مرات عدة ميدستون إىل ريدر السيد سافر
كول لو رأى فقد ظلِّه، مثل يتبعه شخٍص وجود لحقيقة إدراكه عدم ادَّعى أنه من الرغم
ال. أم َفِشلت تَجِربتُه كانت إذا فيما بالتفكري مشغوًال دقائق بضَع وقىض مناسبات عدة يف
لَضِحك إليه سبيٌل للضحك كان ولو ق، امُلحقِّ رأس يف فكرة ملعْت الثانية، املرة يف
ورأى أجرة سيارَة واستأجر مساء ذاَت ميدستون محطة من خَرج عندما عاٍل بصوٍت

أخرى. سيارٍة عىل يُنادي كول لو
أوراق حْزمة تقسيم وهي رضورية؛ إنها إال ُمملَّة ممارسٍة يف مشغوًال برايد السيد كان
وبدا عليه، الغرفَة السابق رشيكه اقتحم ملَّا األسفل يف املايسِّ اآلس ورقُة تبقى بحيث لعب؛
قدمه. يف يسقط برايد السيد قلب جعل مما الباردتني «لو» عينَي يف يلمع النرص شعاع

منه!» «نلُت لو: قال
ووقف. جانبًا اللعب أوراَق برايد وضع

ولكن الرد، إىل حاجة فال القتل، تقصد كنت وإذا ن؟ ممَّ «نلَت باردة: بنربٍة وسأل
اخرج!»

قتًال.» «ليس
عىل ُمرتسمة حقيقة وابتسامة جيوبه يف يَديه ووضع الطاولة عىل معتدًال «لو» جلس

وجهه.
املراقبة!» بعض إىل يحتاج الشخص وهذا أسبوع، ملدة ريدر أُراقب «ظللُت
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ماذا؟» «ثم اآلخر: سأل طويلة: ملدٍة ف توقَّ ملَّا
َكنْزه!» «وجدُت

اليشء. بعض ُمقتنًعا وأصبح ذقنه برايد فرك
ا؟» حقٍّ وجدتَه «هل

لو. أومأ
صغرية قريٍة إىل بالسيارة ويسري األخرية، الفرتة يف كثريًا ميدستون إىل يسافر «كان
إحدى يف ولكن القرية. تلك يف أثره أفقد كنُت ما ودائًما خارَجها. أميال خمسة بُعد عىل
يُمكنني مكانًا ووجدُت االنتظار قاعة إىل دخل قطار، بآخر ِللَّحاق املحطة إىل عاد ملَّا الليايل،

فعله؟» أنه تظنُّ الذي ما منه. ُمراقبته
اقرتاح. بأي برايد السيد ظ يتلفَّ لم

يُقلب ظل كهذه! كبرية أوراٍق رْزمة وأخرج حقيبته «فتح مؤثِّر: بصوٍت «لو» قال
كوب الحتساء املحطة يف املطعم دخل لندن. إىل تتبَّعتُه أمامه! التي الطاولة عىل األوراق
فمه. ومسح منديله أخرج املطعم من خرج ملَّا أنظاره. عن بعيًدا ظللُت ولكني القهوة، من
أن أو آخر أحد يراه أن من ارتعبُت رأيته. ولكني منه، سقط الذي الصغري الكتاب يَر لم
طرفِة يف الكتاب أخذُت وأنا املحطة من خرج ولكنه بنفسه. يجَده حتى طويلة ملدٍة ينتظَر

انظر!» عني.
يده برايد مدَّ باهت. لوٍن ذي أحمر رقيٍق بجلٍد وُمغطَّاة متهالكة صغرية كرَّاسًة كانت

يأخذها. كي
العملية هذه يف معي أنت فهل املساعدة، بعض إىل بحاجٍة أنا لحظة، «انتِظر لو: قال

مناصفة؟»
برايد. تردَّد

معك.» فأنا فقط، رسقة عملية كانت «إن قال:
الطاولة. عرب الدفرت ودفع ُمربحة.» عملية إنها كما فقط، «رسقة ُمبتهًجا: «لو» قال
األحيان بعض يف ويتناقشان منخفض بصوٍت يتحدَّثان الليل يف طويلة لفرتٍة جلسا
نزاهته وعدم الدفرت يف التسجيل يف امَلنهجيِّ ريدر جي جيه السيد أسلوب عن بحيادية

امُلفرطة.
الهواء وامتأل الغربي الجنوب من عاصفة وهبَّت اإلثنني. يوم مساء يف األمطار هطَلت
وبني بينهما تفصل التي الخمسة األميال ورفيُقه «لو» يقطع بينما امُلتساقطة، باألوراق

36



الكنوز صيد الثانية: القصة

كان «لو» ولكن مرئيَّة، ثقيلة أدواٍت يحمل منهما أيٌّ يكن لم األقدام. عىل سريًا القرية
جيوب وأُثِقَلت للمياه، املقاِوِم ِمعطفه تحت فريد استخداٌم لها أدوات مجموعة يحمل

قوية. صغرية بعتلٍة برايد السيد معطف
ملَّا عرشة الحادية الساعة ليُعِلن الكنيسة جرس ودقَّ طريقهما يف أحًدا يُقابال لم
إىل فوقها من ة بِخفَّ قفز ثم فوقها، نفسه ورفع الجنوبي الكوخ بوابات ُقضبان «لو» أمسك
جسمه. ضخامِة من الرغم عىل فريدة بمرونٍة يتمتع الذي برايد السيد تبعه اآلخر. الجانب
مصباحه «لو» أضاء ثم الباب إىل الرصير ذات البواباِت وعَربا الظالم يف الخِرب الكوخ ظهر
حقيبته. من أخَرجها التي باألدوات معه التعاُمل يف يبدأ أن قبل املفتاح ثُقب عىل وسلَّطه
سقف ذات صغرية غرفٍة إىل ثواٍن بضع بعد ودَخال دقائق عِرش غضون يف الباب ُفِتح
املقاوم معطفه لو خلع مشبكة. نافذٌة لها ليس عميقة ِمْدفأة سوى فيها يكن ولم منخفض،
الرُّكام ونَفض ُركبتَيه عىل وجثا املصباح، ضوء يُشعل أن قبل النافذة عىل وبَسَطه للمياه

بعناية. الكبرية الحجارة بني الفواصل ص يتفحَّ وأخذ املدفأة أرض فوق ِمن
يراه.» أن يُمكن أحٍد فأيُّ ُمتَقن. غري العمل «هذا قال:

أعمق شقٍّ لحفر توقف قليًال. فتحرَكت الحجارة ورفع الشقِّ يف العتلة ِمخَلب وضع
فوق الحجارة ارتفعت أكثر. الشقِّ داخَل العتلة مخلب دفع ثم وإزميل، ِمْطرقٍة باستخدام

األسفل. إىل اإلزميل برايد ودفع األرضية حاَفة
اآلن.» بعضنا «مع : أجشَّ بصوٍت «لو» قال

وجثا املصباَح «لو» أخذ واحدة. َرْفعًة ورَفعاها املدفأة حجارة أسفَل أصابعهما وَضعا
وبعدئٍذ: امُلظلم. التجويف داخل املصباح ضوء وسلَّط ُركبتَيه عىل

ربي!» يا «أوه، قائًال: رصخ
وجدا إذ معجزة، وحدثَت الطريق. إىل الكوخ من امُلرتِعبان الرجالن اندفع ثانية، بعد

الظالم. ه ويلفُّ أمامهما يقف وشخًصا مفتوحًة البوابات
كول، لو أذن يف كريًها الصوت كان ما وبقْدر كول!» يا يَديك «ارفع صوتًا: سمعا

ريدر. السيد عنق عىل ينقضَّ أن تمنَّى ما بقدر
بعض يُناقش تايذرمايت جيمس سري كان الليلة، تلك يف عْرشة الثانية الساعة يف
وبصريته وذكاؤه ثروتها، حماية يف يرغب الذي ُمحاميها غباءُ امُلنتَظرة: عروسه مع املسائل

زوجته. ستُصبح التي للفتاة كاملًة ف الترصُّ حرِّية تأمني يف
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دون الخادم دخل وعندها «… أتعابهم يف إال يُفكرون ال الَحْمقى «هؤالء قائًال: استهلَّ
قبل. من رآه أنه تذكَّر آَخر ورجل املقاطعة مأموُر وخلفه إنذاٍر سابِق

جيمس سري أنت «هل داٍع: دون سأل ولكنه جيًدا، جيمس سري املأمور يعرف
تايذرمايت؟»

األمر؟» ما الكولونيل، أيها «نعم جبينَه: ُمقطبًا البارونيت ردَّ
اإلرصار.» سبق مع تايذرمايت ماري إلينور زوجتك قتِل بتهمة االعتقال قيد «أنت

السيدة كانت إذا ما سؤال عىل يشءٍ كلُّ اعتمد «لقد لرئيسه: ريدر جي جيه رشح
أنها يُحتَمل فال البحر، لدوار ُمعرَّضة كانت إذا ال. أم البحر لُدوار ُمعرَّضًة تايذرمايت
لم وامُلضيفة امُلضيفة. استدعاء بدون دقائق خمسة ملدة ولو السفينة متن عىل صعدت
السفينة! متن عىل تصعد لم أنها وهي بسيط؛ لسبٍب السفينة متن عىل أحٌد يَرها ولم تَرها
رحلته جيمس سري وتابع القديم، الكوخ يف امِلدفأة أسفَل ُجثَّتها وُدِفنت العزبة يف ُقِتَلت
يعود أن قبل املقصورة إىل يأخذها أن وأخربَه ال للحمَّ أمتعتَه وأعطى دوفر إىل بالسيارة
بني السفينة متن إىل يصعد بحيث وصوله وقَت ُضِبط الفندق. مرآب يف سيارته ويرتك
ولذا أحد؛ برفقته أم بُمفرده كان هل أحٌد يعرف ولم السفينة قطار من املسافرين ِزحام
يف زوجته ُقبعة إىل باإلضافة أمتعته ووضع املفاتيَح امُلحاسبات ضابط أعطاه أحد. يهتمَّ لم
صعدت تايذرمايت السيدة رسميٍّا، االنرصاف. منه وطلب أُجرته ال للحمَّ ودفع املقصورة
السفينة. ركوبها قسيمة واستلم التذاكر ل ُمحصِّ إىل تذكرتها سلَّم ألنه السفينة متن عىل
التعيسة السيدة عىل يُعثَر لم بالطبع ولكن السفينة يف البحث تمَّ اختَفت. أنها اكتشف ثم

«… قبل من أرشُت كما الحظ.
ريدر.» يا استمرَّ املجرم. بعقلية «تُفكر ِظل: بخفِة املدير قال

اإليهام مسألة سهولة مدى إىل فطنُت وامُلستنَكرة، الغريبة الصفة بتلك أتمتَّع «ألنني
القتل، جريمة ارتُِكبت لو نفيس قرارة يف وقلُت السفينة، متن عىل صعدت السيدة بأن
يف البنَّاء أخربني ذلك، بعد املنزل. من قليلٍة أميال ِبْضعة مسافة عىل ارتُكبت أنها بدَّ فال
أن اد الحدَّ وأخربني امِلالط. َخْلط طريقة يف بسيًطا درًسا جيمس سري أعطى أنه املنطقة
أردُت ما وكلُّ املكسورة الُقضبان رأيُت جيمس؛ سري سيارِة بسبب ربما ُكِرست البوابة
املدفأة. أسفل الكوخ يف مدفونة بأنها متأكًدا بتُّ ثَم ومن إصالحها. تمَّ متى هو معرفته
أُجِرَي أن يُمكنني وال دحُضها، أو نظريتي إثباُت امُلستحيل من بات التفتيش، أمر بدون
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«إدارتنا».» أقول أن يل جاز إذا — إدارتنا بُسمعة املخاطرة بدون بنفيس فرديًة تحرياٍت
ُمعتذًرا. قالها

التفكري. يف املدير َغِرق
مدفونة أمواًال تملك أنك بزعم املدفأة تحت يحفر كي كول املدعوَّ هذا أغريَت «وبالطبع
بحق أخِربني ولكن كذلك؟ أليس َكرَّاستك، يف الحقيقة هذه عن كَشفَت أنك أفرتُض تحتها.

مدفونًا؟» كنًزا لديك أن تخيَّل ملاذا السماء
أسًفا. ريدر جي جيه السيد ابتسم

الحظ ولُحسن ُخرافية. وقصًصا أوهاًما ينسج إنه غريب. املجرم «عقل ُمتنهًدا: وقال
«… دائًما أقول كما العقل. ذلك أفهم أنني
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السيد ذوق مع ا تامٍّ انسجاًما انسجم ا ممَّ العام النائب مكتب يف والسكينة الهدوء ساد
تُسَمع بحيث الهدوءُ يسوده مكتٍب يف العمَل يُحب رجًال كان فقد وميوله. ريدر جي جيه

الخافت. األوراق تقليب وصوت الساعة عقارب دقات
ويلوبي برشكة السادة باسم الكاتبة اآللة عىل مطبوع كتالوج أماَمه ُطِرح صباح، ذات
حديثًا، الكتالوج وصل مفكًرا. الصفحات يف يُقلب وأخذ — البارزون العقارات وكالء —

مكتبه. عىل املحفظَة الساعي وضع حتى دقائق بضع ِسوى تمرَّ ولم
أصبح ثَم وِمن البالغة، باألهمية ليس لعقاٍر امُلغري الوصف قراءة وأعاد ورقًة بَسط
ر» «مؤجَّ كلمة األحمر باللون الورقة هامش عىل ُكِتب ألنه للوقت؛ َمضيعًة اإلعالَن صه تفحُّ
فمن ولذا ا؛ جافٍّ الحرب يكن لم لإليجار. متاًحا ليس بوور» «ريفرسايد مبنى أن يعني مما

الصباح. هذا ُكِتبَت ر» «مؤجَّ كلمة أن الواضح
«هممممم!» ريدر: السيد قال

النهر ة ِضفَّ عىل املساكُن تشهُد يوليو، شهر حرارة يف أسباب. لعدة باملسألة اهتمَّ
وكقاعدٍة السوق. يف امُلخدِّرات مثل تُصبح نوفمرب، شهر بداية ومع األسعار، يف زائًدا ارتفاًعا
األشهر يف النهر ضفاف عىل األكواَخ األطليسِّ للُمحيِط العابرون الزائرون يستأجر ال عامة،

الطقس. وسوءِ والضباب األمطار بهطول تتَّسُم التي
مركب النهر، عىل يُطل َمْرج كبرية، ة جافَّ أْقِبية ام، حمَّ نوم، غرفتا استقبال، ُغرَفتا
يف جنيهات ثالثة اإليجار سعر والكهرباء. بالغاز إضاءٌة صغريان. بنٍط وقارُب رشاعي

أشهر. ستة ملدة اإليجار حالة يف جنيهان أو األسبوع
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الوكالء. رقم وطلب إليه، الطاولة عىل الهاتف سَحب
أخرى؟» مرًة سيُتاح ومتى أمريكي؟ لرجل إلهي! يا … هو هل ر، «مؤجَّ

أن من الرغم عىل وأكثر أكثَر ريدر السيد اهتمَّ شهر. ملدة املنزَل الجديد امُلستأجُر أخذ
ريدر. بالسيد األمريكي الرجل اهتمام درجَة يبلغ لم األمريكي» «بالرجل اهتمامه

وُمعَجب صديٌق أخذه لندن، إىل كندا من عمٍل رحلة يف العظيم لومر آرت أتى عندما
لندن. مدينة معالم أهمِّ لرؤية واحد يوٍم ملدة نزهٍة يف

بوجٍه يخرج «إنه سبارو: الحقيقي واسُمه تشيب اسم عليه يُطَلق الذي الصديق قال
الغداء.» وقت يف عامٍّ

العاَلم يف املدن من العديد رأى ألنه ا ُمستخفٍّ وايتهول مدينة أرجاء يف لومر السيد نظر
جمالها. يف األُخرى إحداها تُشبه ال التي

اإلرسار. أو الغموض إىل الحاجة عدم من الرغم عىل هو!» «ها تشيب: همس
قبَّعة رأسه، عىل اللون. رماديِّ كبري مبنًى أبواب أحد من العمر منتصف يف رجٌل خرج
بجسٍد رجل الذيل. مشقوق ِمعطٍف يف بإحكام ُمغطٍّى وجسده ُمسطَّح تاج ذات طويلة
ونظَّارة، األصفر إىل مائل أبيض لون ذات وجهه جانبَي عىل شعرات وله ما، نوًعا هزيٍل

بدايتها. من أنفه نهاية إىل أقرُب والنظارة
«هو؟» بذهول: آرت سأل

هو.» «نعم مؤكًدا: اآلخُر ردَّ
نزلَة حتى ل يتحمَّ ال إنه إلهي، يا مجنون. أنت تخشاه؟ الذي الشخص هو هذا «هل

«… تورونتو يف منزيل إىل اآلن سأعود برد!
املالمَح حتى تُلوِّن والتي كندي هو ما بكلِّ الفخورة الروح وبهذه بموطِنه، آرت يفتخر
تلك — خري بكل الَكندية امَلَلكية الرشطة عن حتى يتحدَّث كان األلوان، بأبهى للمرء القبيحة

املحلية. األجواء داخل االشمئزاز درجات أقىص لها يحِمل ما عادًة التي القوة
والتي تورونتو، يف — أدنى كلماٍت أيَّ قطُّ يستخِدم لم — «عمليات» ب آرت قام
أن له سبق املتحدة. الواليات حدود ومن بافالو من قربها بسبب معيَّنة َميْزاٍت أعَطتْه
باإلكراه، الرسقة وهو الفرتة تلك يف سَلكه الذي الخط ولكن ذاِتها، كندا يف «عمليات» ذ نفَّ
عادية. غري بسلطاٍت يتمتع كندا يف والقايض كندي؛ قاٍض مواجهة يف مرٍة ذات وضعه
بالجْلد ُحكٌم ضدَّه صدر أنه بلَّة، الطِّنَي زاد وما سنوات؛ خمس ملدة بالسجن آرت عىل ُحِكم
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عن انقطع ذلك، بعد ُمؤلِم. منها ذنب وكل أذناب، تسعُة له بسوٍط جلدًة وعرشين خمًسا
إىل األطلنطي املحيط من لومر آرت فرقة صيُت وذاع فرقته، لتكوين نفسه وكرَّس العنف

الهادئ. املحيط
الجريمة عاَلم ومن لندن يف عصابة من أُنِقذ عندما لومر آرثر اسمه كان أن سبق
يف ُمنخفٌض األحداث جرائم مستوى أن انطباٌع لديها الخرييَّة فالهيئات كندا؛ إىل وأُرِسل
اكتساب إىل الفطري وامَليل املرحلة تلك يف الحكيمة واإلدارة الكبرية الرباعة بفضل كندا.
تشريش شارع يف وشقًة الجُزر عىل واحد طابٍق من منزًال لنفسه اشرتى سهلة، بطُرق املال
مكاٍن أي يف َقبوًال تَْلقى التي إنجالند نيو أهل َلْكنة واكتسب أسطوانات، ستة ذات وسيارة

إنجالند. نيو باستثناء العاَلم يف
كندا كانت لو ريدر؟ أهذا رفاق! يا االستيقاظ إىل بحاجٍة بأنكم العاَلم «سأُخرب
تدفعه مما أكربَ واحد شهٍر يف مبلًغا لجمعُت أمثاِله، بالِخراف تعجُّ املتحدة والواليات

ساعة؟» يرتدي هل اسمع، سيدي. يا نعم سنوات. عِرش يف لشابلني هوليوود
قليًال. دليلُه اندَهش

بالتأكيد!» يٍد؟ ساعَة يرتدي «هل
لومر. آرت السيد أومأ

شيئًا.» ألُريَك سأذهب … دقائق خمس غضون يف بها سآتيك … «انتِظر
دوالر بمليون وخاطَر عمل رحلة يف لندن إىل أتى حياته؛ يف حماقٍة أكربَ الرجُل ارتكب

ِقْطمري. مثقاَل لرأيه يكرتث ال شخص من رخيٍص استحساٍن أجل من
مرور «بحركة يصُفه ما وينتظر بعصبية الرصيف عىل واقًفا ريدر السيد كان

غريب. رجٌل به اصطدم حينما الطريق، يعُرب كي السيارات»
سيدي.» يا «عذًرا الغريب: قال

الوقت رؤية يُمكنك دقائق، بخمس ُمتقدِّمة ساعتي عليك. «ال ريدر: السيد همهم
بن.» بيج ساعة يف الصحيح

الساعَة يرى وهو ِمغناطيسيٍّا كامُلنوَّم وأصبح معطفه، جيب يف بيٍد لومر السيد شعر
ريدر. جي جيه السيد جيب إىل تعود

طويلة؟» مدًَّة هنا تمكث «هل بمرح: ريدر السيد سأل
نعم.» «ها،
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وارتداها برفٍق ه كمِّ يف ومسحها نظارته ريدر السيد خلع السنة.» من جميل وقت «إنه
ليوني؟» حال كيف الخريف. يف كندا مثل جميًال ليس البلد «ولكن ة. ُمعوجَّ بوضعية

يُحاول وكأنه بقوٍة وفتحهما عينَيه وأغلق قليًال ترنَّح ولكنه لومر؛ آرت عىل يُْغَم لم
قاعدَة ورفاُقه آرت اتخذه الذي بافالو يف الصغري املطعم ذاك صاحب هو ليوني االستيقاظ.

امُلربحة. عملياتهم لتنفيذ انطالٍق
«… السيد تقول، هل «ليوني؟

راحة.» فرتة يف أنها أظنُّ راحة؟ فرتة يف أنها أم إنجلرتا يف تُؤدي هل «والفرقة،
والتساؤل. االهتمام عن ينمُّ تعبريٌ ريدر السيد وجه عىل وظهر اآلَخر. يف آرت حملق

تفكريه. عىل يستحوذ أمًرا املرسحية العروض فرقة أخباُر كانت لو كما األمر كان
«… اسمع … «تقول : أجشَّ بصوٍت آرت بدأ

ويْرسة، يْمنًة بعصبيٍة وينظر الطريق يَعُرب ريدر كان أفكاره، شتاَت يُلمِلم أن قبل
عليها. قبضته ُمحِكًما يده يف ِمظلته يُمسك وهو

ُمرشده ترك حيث إىل بطيئٍة بُخًطى وعاد مجنون.» أنني «أظن لومر: السيد قال
الَقِلق.

معي، تعاَل أملسه. أن قبل بعيًدا مىش ، «كالَّ باقتضاب: وقال كربيائه عن يتخلَّ لم
عش…» الثانيَة تقريبًا إنها املأكوالت، بعض سنتناول

البالتينية ألربت سلسلُة كذلك َقت وُرسِ ساعته! يجد لم ولكنه جيبه، يف يده وضع
األحيان. بعض يف ثقيًال ريدر السيد مزاح يكون أن يُمكن الغالية.

يُوَجد هل … لومر «آرت ريدر: جي جيه السيد يرأس الذي العامة النيابة مدير سأل
يُدينه؟» ما

وملا ساعته، عىل الحصول من تمكَّنُت لقد الشكوى. محلَّ ليس إنه سيدي، يا «ال
ملف يف ُمقيَّدة إنها ١٩٢١م؛ عام كليفالند يف مرسوقًة وجدتُها الخاص، ي َملفِّ إىل رجعُت
هذا يُوَجد أن للنظر الالفت من أنه رأيي ويف … امممم … فقط التاريخ. ذلك يف الرشطة

السياحي.» املوسم نهاية يف لندن يف الرجُل
ُمتشكًِّكا. شَفتَيه املدير زمَّ

عملُه؟» ما اختصاصنا. من ليس العمل هذا يارد. سكوتالند يف الناس أخرب «اممم،
مرة ذات لومر السيد ارتبط عمله. هذا أن أعتقد مرسحية؛ عروٍض فرقة قائُد «إنه

ُمتواضع.» منصب يف مرسحية، أعمال برشكة
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ُممثِّل؟» أنه تقصد «هل ُمتحريًا: املدير سأل
أنني من الرغم عىل املرسحية، فرقته عن سمعُت ُممثِّل. وليس منتٌج سيدي، يا «نعم

موهوبة.» مجموعة عروضهم. برؤية أسَعْد لم
العروض فرقة مسألة يف تماًما أفهمك «ال قال: ثم رأسه. وهزَّ أعماقه من د تنهَّ

ريدر؟» يا ساعته عىل حصلت كيف املرسحية.
جانبي. من دعابٍة سوى األمر يكن «لم ُمنخفض: بصوٍت وقال ريدر. السيد أومأ

دعابة.» مجرد
املوضوع. تتبُّع من تمنعه ا جدٍّ جيدة معرفًة ريدر السيد املديُر يعرف

يف كان حيث ا، ُمهمٍّ َجناًحا شغل بلومزبري. يف كالفورت فندق يف يعيش لومر كان
ابتلَعت الطُّعم. بتكلفة ليأبَه يكن لم ثَم ومن كبرية، سمكٍة الصطياد يسعى رجل موقع
كلود بريتي هي الكبرية السمكة لومر. آرت ل أمَّ مما أكربَ برسعٍة الطُّعَم الكبرية السمكة
مثل األسماك بعضصفات فيه شابٌّ فهو فراغ؛ من ليس الكبرية بالسمكة ووصُفه ستافن،
يف عمل امُلمثِّالت. بها تحلم ال بثروٍة بريتي والد َحِظَي ينغلق. ال الذي والفِم الباهتة العني
لم ولكنه طائلة أمواًال وجنى إضافيٍّا، عمًال واتخذه أقطان َمْحلج واشرتى ار الَفخَّ صناعة
بإمكانه كان إذا الحافلَة يركب ولم الحافلة، ركوُب بإمكانه كان إذا أجرة سيارَة يستأجر
ع رسَّ ولكنه إليها) اإلشارة عن ينفكَّ لم (التي كبِده صحة عىل حافظ الطريقة، وبتلك امليش.

الصحية. قلبه حالة تدهور من
امُلخِلصني للخَدم تُرتَك لم التي أمواَله ورث كما الوضاعة أبيه من كلود بريتي ورث
أن يعني وهذا الناس، بني الُحب تعزيز أجل من الخريية والجمعيات األيتام رعاية وُدور
غرِي عقل عن تنمُّ مائلة وجبهٌة ُمنحِرس ذقٌن لديه كان تقريبًا. أبيه من بنٍس كلَّ ورث بريتي
دوالًرا تُساوي سنٍت مائة وأن بنًسا، عرش اثنَي من ن يتكوَّ الشلن أن يعلم ولكنه ناضج،

عادًة. الوحيدون املليونريات أبناءُ يكتسبها مما أكثُر املعلومات وهذه واحًدا،
األحالم ِهبَة وهي أال الَقليلني؛ سوى فيها يشكُّ ال بصفة ستافن السيد تحىلَّ
ترسيع أو العامة النفقات بخفِض ستافن السيد فيه ينشِغل لم الذي الوقت يف الرومانسية.
ويتخيَّل قليًال عينَيه ويُغلق شفتَيه بني السيجارة ويضع هدوءٍ يف يجلس أن يُحب اإلنتاج،
ُمظلمة كهوٍف عىل العثور له ُقدِّر أنه يتخيَّل أن يمكن وبذلك، بطولية. مواقَف يف نفسه
أكواٌم وأمامه دوفيل كازينو يف نفسه يرى أو بالكنوز؛ امُلمتلئة امُلغربة بالصناديق مليئة
فاحش شخٍص أي أو األرمن أو اليونانيني األثرياء من ربحها التي النقدية األوراق من هائلة
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رسوم تسديد أجل من طائلٍة بمبالَغ األموال حول أحالمه معظم دارت الحقيقة. يف الثراء
ولكن الثراء، فاحَش كان ظلًما. لون امُلحصِّ منه انتزعها التي والده ممتلكات عىل امِللكية نقل

نظرته. كانت هكذا ثروته؛ تَزيد أن ينبغي
الخاصة االستقبال غرفة إىل واصُطِحب كالفورد فندق إىل كلود بريتي وصل عندما
املنتصف يف كبرية طاولة عىل الغرفُة تحتوي امُلسِكرة. الرومانسية عالم إىل دخل بآرت،
منجٍم من العيِّنات هذه وانتُِشلت النَّقاء، درجات جميع من الكوارتز من بعيِّنات ُمغطَّاة
سوى يعرفه ال مكاٍن يف املنجُم هذا ويقُع الحقيقي، غرِي آرت شقيق يد عىل حديثًا اكتُِشف

ستافن. كلود بريتي هو واآلَخر لومر آرت هو أحدهما رُجَلني؛
باهتماٍم الخام وفحصالكوارتز الطاولة الخفيفومىشإىل معطفه ستافن السيد خَلع

بالغ.
بنًسا منِّي يأُخذ ولم يل الفحصصديٌق أجرى الذي الرجل الفحص. نتيجة «لديَّ قال:

للغاية.» ُمبرش إنه … ُمبرشِّ وتقريره واحًدا،
ُمحذًِّرا. إصبعه رفع ستافن السيد ولكن «… «الرشكة قائًال: آرت استهلَّ

هذا يف واحد بدوالٍر أُضارب لن بأنني أُذكِّرك أن إىل بحاجٍة ولسَت تعرف أنك «أعتقد
ما تعرف هل للصفقة. للرتويج نفوذي استغالل هو سأفعله ما أموال. أيَّ أدفع لن املنجم.

أعني؟»
تماًما. مخطئًا يكن لم املوقف هذا ويف يشء!» ال مقابل «يشء آرت: قال

تحصيل يتمُّ عندما الحق، وقٍت يف اإلدارة أتوىلَّ ربما الرشكة. يف أمواًال أدفَع لن «حسنًا،
مجهول.» قدٍر … أجل من باسمي أُغامر لن بسالسة. األمور وتسري األموال

آرت. وافق
فسيُصبح أخرى، دوالٍر مائَة الرجل هذا امتلك لو املال. صديقي ر «وفَّ بارتياح: وقال
إىل آتَي لن أنني ستافن سيد يا املنطقيِّ من الثراء. فاحُش إنه العاَلم، يف املال كلُّ لديه
كندا؛ يف تقابَلنا لقد البتَّة. أعرفه وال غريب رجٍل من األموال عىل الحصوَل وأحاوَل هنا
أو ابًا نصَّ أكون ربما كبريًا، محتاًال أكون ربما عني؟ تعرفه الذي ما ولكن بالفعل! تقابلنا

يشء!» أي
قدًرا بدََّدت صديقه رصاحة ولكن كلود، بريتي عقل يف الَقبيل هذا من فكرٌة خطرت

شكوكه. من
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عني أخذتها التي الفكرة ما كثريًا «تساءلُت ًال: ُمتأمِّ سيجاره ن يُدخِّ وهو آرت تابع
لديه الرجل «هذا لنفسك قلَت أنك ن أُخمِّ ولكن اللصوص. من املجموعة تلك بني أجلس وأنا
اعَلم كندا، يف املناجم معسكرات يف صحيح. وهذا إرشاكه.» ويجب ضخمة حياتية خربة

الرحمة.» يعرفون ال إنهم سيدي. يا نعم السوق، يف ِرشِسني أناًسا تُزاِحم أنك
أنا جيًدا. الوضَع «فهمُت قال: فإنه الوضع، يفهم لم كلود بريتي أن من الرغم عىل
ترصفاتي، يف إنسان» «أنا كتاب يف جاء ما يظهر لم ولو الرجال. أعرف أنني من متأكد

التعبري.» يف َفِشلت أني فاعترب
األُوىل. عىل يُشدِّد كي «بالتأكيد!» أضاف: ثم «بالتأكيد!» ُمتكاسًال: لومر السيد قال
عن يتحدَّث أنه ظننُت إدوارد، كينج فندق يف إيَّاه أعطيتَني عندما تماًما. جيد كتاٌب «إنه
لها بكلمة سطٍر كلُّ وينتهي كبري بحرٍف سطٍر كلُّ يبدأ رصني، ِشعر هذا ولكن الحساب.
الذكاء.» حادُّ رجل ستافن السيد أن بدَّ «ال لسكرتريي: قلُت نفُسه. السابِق السطِر إيقاُع
«… من خرجت التي األمرية عن الحكاية تلك تُذهلني. األفكار هذه عىل حصولك كيفية

«العذراء حكاية تعني هل اللؤلؤة. د تُجسِّ كانت ارة، «محَّ للتوضيح: بريتي سارع
البيضاء»؟»

ُمتكاسًال. لومر أومأ
بالرغبة أشعُر وجعلني الشعر؛ هذا قرأُت حتى ُمطلًقا الشعر أقرأ لم رائعة. «كانت
كالَّ ُمنقبًا. أونتاريو يف تجوَّلُت ملا مواهبك، لديَّ كانت ولو كبري! أحمق وكأني البكاء يف

سيدي.» يا
أليس الرشكة، أجل من املاَل لديك إنَّ قلَت موهبة. «إنها تفكري: بعد ستافن السيد قال

كذلك؟»
حقيقة. هذه … الرشكة يف سهٍم أي لك أُقدِّم يجعلني وضع يف لسُت سنت. كلَّ «أملك
كالَّ اإلعالنات. من األموال ببعض احتفظت ذلك. بشأن تقلق أن عليك أن يعني ال هذا

واحًدا.» ِسنْتًا تدفع أجعَلك أن أنِو لم سيدي، يا
جبينه. وقطَّب سيجاِره من الرَّماد نَفَض

لسُت أنني من الرغم وعىل ستافن، سيد يا بالغ بلُطف معي «تعاملَت ببطء: قال
بالثقة أشعر ثَم ومن للغاية نقيٌّ شخٌص فإنك أعمايل، عن أقابله من كلِّ إخبار إىل ُمضطرٍّا

شيئًا.» يعني ال املنجم وهذا تجاهك.
حاجبَيه. كلود بريتي رفع
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تماًما.» قصدك أفهم «ال قال:
آرت. شَفتَي عىل ما نوًعا وحزينة ُمتثاقلة ابتسامٌة ارتسَمِت

أن الحماقة من فسيكون املرشوع، لهذا املال رأس أمتلك لو أنني ببالك يخطر «أال
أوروبا؟» إىل برحلة أقوم

زيارته. سبب عن تساءل بريتي أن شك ال
تمكنُت ربما إجراء؛ أيَّ األمر يستدعي ال الذهب. من سبائَك ببيع أشبُه املنجم هذا «بيُع
شعر يجعل قد عمٍل يف هنا أنا سيدي، يا كالَّ أماجاني. غابة يف أعيش كنُت لو بيعه من

هو.» ما علمَت لو يقُف رأسك
ُمفكًرا. حاجبَيه وقطَّب عليه باٍد والقلُق وإيابًا ذَهابًا الغرفة وذَرع فجأًة نهض

يعنيه الذي ما اآلخرين. من أوسَع خيالك يكون ربما كبري. شاعر «أنت فجأة: قال
الذي «ما استطرد: ثم كتَفيه هزَّ أرباًحا.» الدوالرات من اآلالف مئات من حْفنة يل؟ امَلنجُم

األربعاء؟» يوم ستفعله
ع. امُلتوقَّ غري السؤال من كلود بريتي فوجئ

أفعله.» ما هناك ليس علمي، حدِّ عىل حسنًا، األربعاء؟ يوم «يف
ُمفكًرا. شفتيه عىل لومر السيد عضَّ

ا رسٍّ وسأُعرِّفك معي، الليلَة تلك واقِض لزيارتي تعاَل النهر. ة ضفَّ عىل منزل «لديَّ
بُمصدِّقه. أنت فما كتاب، يف قرأته ولو تعرفه. كي دوالر مليون دفع يف الجرائد د ترتدَّ لن
الِخْصب. خياِلك بمثل يتمتَّع رجٍل إىل الحكاية هذه صياغة تحتاج ما. يوًما عنه تكتب ربما

اآلن.» به سأُخربك انتظر،
اليشء. بعَض ُمرتدًدا حكايته لومر السيد رسد ذلك، وبعد

وحدثَت روسيا يف كبرية ثورٌة َرت تفجَّ بها. يتعلق ما وكلِّ السياسة عن شيئًا أعرف «ال
عن يقلُّ ال حينَذاك بروسيا اهتمامي هذا. أعرف ال كي غبيٍّا لسُت غريبة. أشياءُ فيها
رجَلني مع تواَصْلُت أشهر، ستة منذ ولكن ساسكاتشوان. ملدينة التابعة ببيكتاون اهتمامك
تُالِحقهما، الرشطة قواُت وكانت أمرهما من عَجلٍة يف املتحدة الواليات من خَرجا روسيا. من
يف فعاله الذي ما وَصال. عندما الحدود من بالُقرب مزرعٍة يف أمكث كنُت أنني وصادَف

رأيك؟»
رأسه. ستافن السيد هزَّ

الزمرُّد.» لبيع «يتجوالن وَرصانة: بهدوء اآلخر قال
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الزمرُّد؟» بيع يُحاوالن كالمك؛ معنى ما لبيعه؟ يتجوَّالن «الزمرُّد؟
برأسه. آرت أومأ

األحجام. جميع من بالزمرُّد، مليئة ورقية حقيبًة أحُدهما يحمل سيدي. يا «نعم
مبلًغا هناك قيمتها وبلَغت تورنتو إىل وأخذتُها دوالر ألف عرش اثنَي مقابل الكثري اشرتيُت

بقليل.» دوالر مليون عن يقل
فاه. فاغًرا يستمُع كلود بريتي جلس

أعوام. أربعة منذ املجوهرات ويبيعان يتجوَّالن كانا موسكو. من الرجالن هذان «أتى
عن َ التقيصِّ أُحاول لم آَخرين، ني ُمهمِّ ألشخاٍص وكيًال يعمل الحال ُمتدهِور أمري أحدهما

ُفضوليٍّا.» لسُت الحال بطبيعة ألنني األمر
به. تفوَّه ما عىل للتأكيد اآلخر ُركبِة عىل وربَت األمام إىل انحنى

أرسلتهما لديهما. الذي املخزون من عرشين عىل واحًدا اشرتيتُه الذي الجزءُ يبلغ «لم
امُلقبل.» األسبوَع هنا إىل وسيِصالن الكمية باقي عىل للحصول روسيا إىل أخرى مرًة

األمر؟» سيُكلفك كم دوالر! مليون «عرشون الهثًا: كلود بريتي قال
يف ُزُمرد أكربَ وسأُريك مارلو يف منزيل إىل تعاَل جنيه. ألِف ومائتَي دوالر «مليوَن
مقابل بيتسربج من مليونري إىل جزءٍ أكرب ِبعُت األمر. حقيقة يف لديَّ ى تبقَّ ما كل حياتك؛
… تراها زمردة أيُّ أعجبَتك وإذا رسقته! أنني ستعتقد ألنك السعر لك أقول لن حسنًا، …
وضع يُمكنني ال الحال، بطبيعة أبيع. أن أُريد ال أنني من الرغم عىل لك، سأبيعها حسنًا،

صديق.» عىل ربٍح هامش
ملَّا وذكاء. ببساطٍة كنوزه يرسد ُمضيفه كان أن وقَت مشدوًها كلود بريتي استمع
ُمربك شعوٌر تَملََّكه أنه من الرغم عىل يدور، رأسه كان صديقه، غرفة ستافن السيد غادر

أحالمه. يف عاشه طاملا الذي املوقف بأُلفة
ُمسطح، تاٌج لها قبَّعًة يرتدي العمر منتصف يف رجًال رأى القاعة، يف يسري كان وبينما
الذي مظهره وعن األصابع عند من امُلربَّع حذائه وعن الجاهزة، ُعنقه ربطة عن بعيًدا ولكن
لوال يُالحظه، أن دون به سيمرُّ كلود بريتي كان املحكمة، ُمحرض لدى موظَّف بأنه يُوحي

طريقه. يف وقَف الطراز العتيق الرجل أن
كذلك؟» أليس ستافن، السيد أنت سيدي، يا «عذًرا

«نعم.» باختصار: بريتي قال
الوقت؟» لبعض مسألٍة يف للتحدُّث وقتك من دقائَق ِبضع منَْحتني «هال
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صربه. نفاد عىل إشارًة بيده بريتي ح لوَّ
فمن موعًدا، تُريد كنَت وإذا أحًدا. أرى كي الوقت لديَّ «ليس فظ: بأسلوب وقال

مكتوبًا.» طلبًا تُقدِّم أن األفضل
فيه. مفكًرا يُحمِلق الحزين املظهر ذا الرجل وترك بريتي وخرج

مارلو بني يقع واحد طابٍق ذي صغري حَجري منزٍل عن عبارًة لومر السيد منزل كان
مثل أغراضه يُناِسب منزًال يجد فلن منزل، عن البحث يف لومر السيد جدَّ ولو وود، وكواري
امُلريحة، باملالبس االستجمام ووقت الشمس ة بأشعَّ النهر كلود بريتي يربط املنزل. هذا
بالغيوم. امُللبَّدة السماء إىل َقِلًقا ونظر الحديد، السكة محطة من خرج ملَّا ارتعش ثَم ومن
تنتظره التي األجرة سيارة من جزء كلِّ فوق من تتساقط املطر ات وزخَّ يهطل املطر كان

املحطة. خارج
النهر.» عىل منزٍل ألخِذ مناسبًا وليس سيِّئ طقس ذو شهر «إنه ًرا: ُمتذمِّ قال

عىل منزٍل الستئجار املثايلِّ الشهر من عقله يف ُمتأكًدا يكن لم الذي لومر السيد وافَقه
النهر.

عيلَّ ل يتطفَّ أن أكره تُناسبني. التي العزلَة املنزُل هذا يُوفر يُناِسبني. «إنه وقال:
اآلَخرون.»

التي النوافذ من ستافن السيد نظر للنهر. ُموازيًا املنزل إىل املحطة من الطريق يسري
التي املروج يف الرطبة والحشائش الرمادية املياه سوى يَر ولم األمطار مياه عليها ق تتدفَّ
جميل صغري كوٍخ إىل وصال ساعة، ربع ملدة بالسيارة السري بعد ولكن الطريق. فيها يسري
الراحة من جوٌّ وساد الصالة مدفأة يف النريان اشتعَلت بالزهور. زاخرة حديقة عىل ُمقام
يف جلسا ثواٍن، بضع بعد امُلنخفضَة. بريتي معنويات أنعش ا ممَّ املكان أرجاء يف والهدوء

الشاي. َم ُقدِّ حيث بالخشب، ُمبطَّن ِنصُفها طعام غرفة
نفسه بريتي وَجد ثَم ومن الناس، معظم لدى مفهومة غري جاذبيٌة له العام الجو
يف جميلة خادمٌة هناك كانت حيث عة؛ امُلتوقَّ غري والخدمِة املكاَن يسود الذي بالدفء ُمعجبًا
الخادم، مالبَس يرتدي الوجه بَُشوش وشابٌّ العمر، منتصف يف هادئٌ خَدٍم وكبريُ االنتظار،

الطعام. غرفة إىل يدُخل أن قبل حذاءه ف وجفَّ امُلبتلَّ بريتي معطَف الشابُّ وأخذ
يسهل ألنه ُمطلًقا؛ رضورية غري صغرية كذبٍة أية يكِذب يكن لم الذي لومر السيد قال
لندن. يف أكون وقتما أستأِجُره ولكني ملكي: ليس املنزل «ال، الصغرية: الكذبة كشف
املنزل.» مع فاستأجرتُهم اآلخرون أما الخادمة؛ وكذلك َرُجيل — الخدم كبري — وجينكينز
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وأخرج دوالبه داخل ُدرًجا وفتح نومه غرفة إىل بريتي اصطحب الشاي، تناُول بعد
مغطَّاة ُمسطَّحة معدنية صينيًَّة ورفع القفَلني فتح بقفَلني. ُمقفًال صغريًا فوالذيٍّا صندوًقا

القطني. الصوف من بطبقٍة
وسأُخربك عرًضا قدِّم عينك. تأِرس التي األحجار هذه من أيٍّ أخذ «يُمكنك قال:

بقيمتها.»
رائعة. كريمة أحجاٍر ستَّة عن وكشف الُقطني الصوف طبقة أزاح

هذا؟ يف تقول «ماذا وقال: واإلبهام السبَّابة إصبَعي بني حجٍر أكربَ لومر السيد أخرج
املبلغ هذا عيلَّ عَرضَت ولو تقريبًا. ُجنيٍه ومائتَي ألًفا أي: دوالر، آالف ستة يُساوي إنه
هي الزمرُّد أحجار عىل للحصول الوحيدة اآلمنة الطريقة ألنَّ ُمغفل أنك فسأظن مقاِبَله،
عملية وأجرى — نحَو كلَّفني الحجر هذا أن أظن قيمتها. من أقلَّ املائة يف بخمسني رشاؤها

جنيًها.» ِتْسعني — عقله يف حسابية
األحجار هذه أنَّ ويعلم الزُمرُّد أحجار يف معقولة بخربٍة يتمتَّع إنه بريتي. عينا ملَعت

أصلية.
جنيًها؟» تسعني مقابل تبيَعها أن تُريد «أال اكرتاث: دوِن من سأل

رأسه. لومر آرت هزَّ
مقابَل لك سأبيعها أصدقائي! من حتى األرباح بعض أجنَي أن عيلَّ سيدي. يا «كالَّ

جنيه.» مائة
جيبه. داخل يده بريتي أدخل

كانت ربما الزمرُّد؟ أحجار عن تعرفه الذي ما حال، أية عىل اآلن. الدفع أريد ال ، «كالَّ
«… خبري عىل واعِرْضها املدينة إىل ُخذها بمهارة. ُمزيفة

اآلن.» الشيك «سأُعطيك
يُناسبك.» وقٍت أي «يف

لرفيقه. وسلََّمه صغري صندوٍق يف ووَضعه بحرٍص الحَجر آرت لفَّ
الحجر.» هذا غريَ أبيع «لن قائًال: رشح الطعام، غرفة إىل عودتهما طريق يف

لومر. السيد إىل وسلَّمه الدفرت من وقطَعه الشيك وكتب الصغري املكتب إىل بريتي ذهب
وعبَس. الورقة إىل آرت ونظر

رشكة يف أموايل جميُع هنا. بنٍك يف حساٌب لديَّ ليس بهذا؟ أفعله الذي ما «عجبًا، سأل:
إكسربيس.» أسوشييتد
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لحامله».» «الدفع «سأكتبه ًال: ُمتفضِّ بريتي قال
لومر. السيد تُساور الشكوك تزال ال

الورقة هذه يل يرصف أن كان َمن أيٍّا أو الرئيس تُخرب رسالًة تكتب أن «أرجو
حال.» أيَِّة عىل البنوك أكره أنا الصغرية.

الحديث إىل انتقل الكتابة، من انتهى عندما املطلوبة. الرسالَة اللطيُف كلود بريتي كتب
هذه؟» املجوهرات صفقة يف املشاركة يُمكنني «هل عَميل. رجٌل ألنه العمل عن

تقريبًا. ُمستحيل هذا ولكن ستافن، سيد يا «اعذُرني وقال: ُمرتدًدا رأسه لومر آرت هز
تلك يف تدخل عندما الواضحة. املعامالت أُحب ألنني درجٍة ألقىص معك رصيًحا سأكون

أمواًال!» منِّي تطلُب فأنت الصفقة،
االحتجاج. عىل إشارًة خافتًا صوتًا بريتي أصدر

ذاته. األموال بموضوع ُمتعلِّقة املسألة ولكن ذلك، لقول وضيع أسلوٌب هذا «حسنًا،
من الرجل هذا إلخراج أمواًال وتكبَّدت العملية تلك نظمُت وكذلك املخاطرة. لُت تحمَّ َمن أنا
أُحبك ألنني طلبك أرفض أن أِحبُّ ال يشء. وكل الخاصة والقطارات الطريان تذاكر روسيا؛
لك فسأُعطيها اقتناءها، تودَّ أن يُحتَمل قطعٍة أيُّ يدي يف وَقَعت إذا ربما ستافن. سيد يا

معقول.» بسعر
يعمل. عقلُه وراح دقيقة، ملدِة بريتي فكَّر

اآلن؟» حتى الصفقة تلك يف تكبَّدتَها التي التكلفة «ما سأل:
عيلَّ عرضَت لو تكبدتُها؛ التي التكلفة ما يُهم «ال أخرى. مرًة رأسه لومر السيد هزَّ
فيها. أُِرشَكك فلن كبري، مبلٌغ وهذا الصفقة، تلك يف أنفقتُها التي األموال أضعاِف أربعة

ذلك.» مقابل األموال آُخذَ لن ولكني صغرية، فائدًة وأمنحك املخاطرة يُمكنني
الحًقا.» املسألة تلك يف «سنتحدَّث قال: ثَم ومن األمل، بريتي يفقد لم

يتمىشَّ بريتي وبينما النهر، فوق الباهتة الذهبيُة الشمس ة أشعَّ وتساقَطت املطُر ف توقَّ
واآلن، فوقهما. من تمرُّ طائرٍة ُمحرِّك من صادًرا خافتًا صوتًا سمع الحديقة، يف ُمضيفه مع
بجانبه الذي الرجل سمع وود. لكواري السوداء القمة خلف وتختفي تدور الطائرة يرى

والشك. االنزعاج عىل إشارًة ُمقطبًا آرت وجَه رأى استدار، وملا ب يتعجَّ
األمر؟» «ما سأل:

أحمق.» أنا ، كالَّ أوه، … املقبل األسبوَع يل قالوا ب. أتعجَّ «إنني ُمتثاقًال: آرت قال
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أخرى، مرًة املنزل دَخال عندما الستائَر وأغلق األنواَر الخدم كبريُ وأضاء الظالم. حلَّ
كثريًا، يتحدَّث لم شديًدا. إزعاًجا ُمضيفه أزعَج حدث شيئًا أن إدراُك بريتي عىل يصُعب ولم
اللَهب أْلِسنة يف يُحملق النريان أمام يجلس وهو ُمتحفًظا كان التايل، الساعة نصف ويف

صوت. أيِّ سماع لدى ويجفل امُلتصاعدة
دخل الطعام، يرفعون الخدم كان وبينما ُمبكر، وقٍت يف وُقدِّم خفيًفا الَعشاء كان

الصغرية. الصالون غرفة إىل الرجالن
لومر؟» يا املشكلة «ما

«… فقط يشء، «ال ُمنزعًجا: اآلَخُر قال
املجادالت أصوات سمع سمعه. عندما آرت وتوتَّر الجرس، رننَي َسِمعا اللحظة، تلك يف

الخادم. أتى ثم الصالة يف
سيدي.» يا رؤيتك يُريدون وسيدة رجالن «يُوَجد قال:

شفتَيه. عىل يَعضُّ اآلخر بريتي رأى
يرتدي طويل رجٌل الغرفة إىل دَخل ثانية، بعد «أدخلهم.» فظ: بأسلوٍب آرت قال

طيار. وخوذة جلديٍّا معطًفا
…؟» الجحيم بحقِّ ماذا «مارشام!

القوام َممشوقَة الفتاة كانت الفور. عىل كلود بريتي انتباه أَرست تبَعته التي الفتاة
عينَيها. يف الظاهر والتعب وجنتَيها امتقاع من الرغم عىل الوجه، جميلَة البرشة سمراءَ
لحيٌة وله أجنبية مالمَح ويحمل قصريًا كان الجاذبية: نفس له تكن فلم الثاني الرجل أما
شيئًا يرتدي وال رقبته، حتى كلَّه جسمه به يلفُّ الفرو من قديًما معطًفا ويرتدي قصرية

الشاذ. املظهر ذي رأسه عىل
الباب. آرت أغلق

الزيارة؟» هذه وراءَ الدافع «ما سأل:
بعض أرسل آَخر. عرٌض لألمري أتى مشكلة. «وقَعت عابس: بوجٍه الطويل الرجل قال
هذه به. وَعدَت الذي املبلغ نصف له تدفَع حتى املاس أو اللؤلَؤ يُعطيَك لن ولكنه البضاعة،

األمري.» ابنة ديميرتوف، بولني األمرية
غاضبة. بنظرٍة الفتاَة آرت رَمق

كذلك؟» أليس اإلنجليزية، تتحدَّثني أنِك أظنُّ الشابة، أيتها هنا «انظري قال:
الفتاة. أومأت
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«… وَعَد أبوك بلدنا. يف األعمال إتمام طريقَة ليست «هذه
مدى من متأكدة لسُت الحقيقة، يف كبرية. ُمخاطرة وخاض كثريًا. أبي ل «تعجَّ قالت:
الليلة أموالك دفعَت إذا به. وعدَت ما ادفع للغاية، بسيطة املسألة املسألة. تلك يف ِصدقه

بريتي. أُذن استطرب مما األجنبية، اللكنة من قْدر بأقلِّ حديثها كان «…
الليلة؟» أجله من األموال عىل الحصول يُمكنني كيف «الليلة؟ آرت: انفجر

انتظارنا.» يف والطائرة هولندا. يف «إنه الفتاة: قالت
أني تظنُّون هل الليلة؟ املال عىل الحصول يُمكنني كيف «ولكن غاضبًا: الَكندي كرَّر

ُمسدَّيس؟» فيه أحمل الذي جيبي يف جنيه ألف مائة أحمل
بلُغة شيئًا له وقالت األشعث، القصري الرجل إىل واستدارت أخرى، مرة كتَفيها هزَّت

الفتاة. أومأت ثم أجش، بصوٍت ردَّ ستافن. السيد يفهمها ال
ثم «… يُوَجد ال أنه من التأكُّد فقط يريد إنه منك. شيًكا سيقبَل أبي إن بيرت «يقول

باإلنجليزية. كلمة عن رأسها يف للبحث توقَفت
وال األموال أُعطيَك أن يُمكنني ال قبل؟ من والدك خَدْعِت «هل فظ: بأسلوٍب آرت سأل

عندي!» كالم آخر هذا الصفقة، إلغاء يُمكنك الشيك.
عىل ووضعها إبِْطه تحت يحملها التي العبوة فتح قد الطيار كان الوقت، ذلك يف
هناك كانت عينيه. أمام تتألأل الكريمة األحجار مرأى من كلود بريتي فذُِهل الطاولة،
موروثات من أنها بدَّ ال وفاتنة قديمة مجوهرات وقطع مصقولة، وغري مصقولة ماسات
أن آرت إىل أشار الوقت. ذلك يف التاريخية قيمتُها بباله يخطر لم ولكن القديمة؛ العائالت

جنبًا. يأخذا
بجمع د فسأتعهَّ الليلة، هنا هؤالء عىل تُبقَي أن استطعَت «إذا منخفض: بصوٍت قال

وحدي.» الصفقة هذه يف تُريدها التي األموال
رأسه. آرت هزَّ

األموال له أُرِسل لم إذا الرجل. هذا أعرف أنا ستافن. سيد يا ذلك من فائدة «ال وقال:
البضاعة.» تلك رائحة نََشمَّ فلن الليلة،

فجأة. بيَديه ق صفَّ
شيكاتك.» دفرت لديك أنت رائعة! فكرة من لها يا «نعم! قائًال: تنفس

كلود. بريتي عينَي يف ُمريب شكٌّ ملع
«… ولكن الشيكات، دفرت معي «بالتأكيد قال:

54



املرسحية العروض فرقة الثالثة: القصة

الباب. أغلَق الغرفة إىل دخال وعندما يسبقه، أن آرت كاد الطعام.» غرفة إىل «تعاَل
يُقدِّمه لن بالتأكيد ثالثة. أو يوَمني ملدة الشيك تقديم يُمكن «ال برسعة: يتحدَّث وهو قال
وِمن البنك؛ لدى لحفِظها املدينة إىل البضاعة هذه توصيل يُمكننا الوقت، ذلك بحلول غًدا.
صباَح الشيك رصف إيقاُف يُمكنك ذلك، إىل إضافة أسرتدَّها. حتى بها االحتفاظ يُمكنك ثَم

األموال.» تستحقُّ األحجار تكن لم إذا الغد
ثواٍن. بضِع يف مختلفة زوايا عدة من املسألة إىل بريتي نظر
ل؟» مؤجَّ بتاريخ شيًكا نُعطيَهم أن األفضل من «أليس قال:

أرشق بريتي، رشح ملَّا ذلك؟» يعنيه الذي «ما لومر. السيد تحريَّ ل؟» مؤجَّ «بتاريخ
بتاريخ استحقاقه تاريخ اكتب مزدوجة. حماية وسيلة هذه بالتأكيد! ال؟ «ولَِم قال: وجهه.

غد.» بعد
حرب، وقَلم الشيكات دفرت وأخرج الطاولة عىل جلس ذلك. من أكثَر بريتي يرتدَّد لم

التاريخ. من ق وتحقَّ
اآلَخر.» الشيك مثل «لحامله» «اكتبه آرت: اقرتح الكتابة، عن ف توقَّ عندما

تحته. خطٍّ برسم امُلميز توقيعه وأضاف بريتي أومأ
لحظة.» «انتظر

دقيقة. غضون يف وعاد الغرفة من آرت خرج
أن أرَض لم رجل، «يا امُلبتِهج: الشاب كتف عىل ربَّت أَخذوه!» «لقد ُمبتهًجا: قال
أنا ُمناَصفة، األرباح سنتقاَسم اآلن. فيها رشيٌك ولكنك البداية، يف الصفقة تلك يف تدخل

شخص.» أليِّ أُريَه أن خاطري يف كان ما آخر شيئًا سأُريك معي، تعاَل طماًعا. لسُت
املصباح وأضاء الَقبْو، إىل ينزل حجري ُسلٍَّم إىل يؤدي صغريًا بابًا وفتح امَلمرِّ إىل خرج

الباب. وفتح الثقيل الباب قفل فتح الدَرج. عىل ينزل وهو
حياتك؟» يف كهذا شيئًا رأيَت هل هنا، «انظر وقال:

القبو. داخل الظالم يف كلود بريتي حملق
وسقط تعثَّر إنه حتى الظالم إىل بعنف ُدِفع وعندها «… أرى ال «أنا قائًال: استهلَّ

أرًضا.
يحدث!» الذي ما هذا، «يا قائًال: ورصخ القفل طقطقَة وسِمع ثواٍن يف الباب عليه أُغِلق

يوَمني.» أو يوٍم غضون يف ستعِرف هذا، «يا ساخًرا: لومر السيد قال
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والخادمة الخدم وكبرِي الخادم إىل وانضمَّ بخفة، لَّم السُّ وصعد الثانَي الباب آرت أغلق
الصالون. غرفة يف الثالثة والزائرين الجميلة

ورشاب طعام لديه … الشيك رصِف ميعاد يأتَي حتى هنا وسيظل اآلن. بالداخل «إنه
أسبوع.» ملدة يكفيه القبو يف

أقنعتَه؟» «هل اللحية: ذو الرويسُّ سأل
الشباب أيها اآلن الهروببرسعة عليكم واآلن، ساذًَجا. كان «أقنعتُه! بازدراء: اآلخر قال
الخطاب يف ونظر «… يُخربه البنك مدير إىل الرجل هذا من خطاٍب عىل حصلُت والفتيات!

لومر.» آرثر السيد لصديقي امُلرَفق الشيك «رصف وقرأ:
املوافقة. عىل إشارًة املرسحية العروض فرقة أفراد بني الحديث بدأ

كذلك؟» أليس الطائرة، «عادت
الجلدي. املعطَف يرتدي الذي الرجُل أومأ
فقط.» للمساء استأجرتُها «نعم، قال:

من بي يس قارَب وُخذا باريس إىل ارجعا وآل، راي أيًضا. العودة يُمكنك «حسنًا،
وأجي بولني ستُسافر ُمستقيًما. ليفربول وغادر الشعريات تلك من تخلَّص سليكي، هافر.
بيننا!» البضاعة م ونُقسِّ القادم الشهر من عرش الرابع يف ليوني يف وسنتقابل جنوة، إىل

وطلب األنيقة التجاري الشمايل البنك مكاتب إىل لومر آرت السيد ذهب يومني، بعد
الجرس. رضَب ثم الشيك ص وتفحَّ الخطاب املديُر قرأ املدير. مع مقابلًة
للغاية.» كبري مبلغ «إنه تقريبًا: مندهش بصوٍت لومر السيد قال

الذي للُموظَّف قال ثم هنا.» للغاية كبريًة شيكاٍت نرصف «إننا وقال: املدير. ابتَسم
األمريكية. بالعملة املبلغ هذا من ممكن قْدر أكرب لومر السيد «يودُّ منه: إشارة عىل ِبناءً أتى

ستافن؟» السيد حال هو كيف
تلك. الخاصة رشكتي بخصوص باريس إىل وبريتي أنا سافرُت «أوه، لومر: قال
صفقة عَقْدنا ولكننا سومز، سيد يا البلد هذا يف الكندية الصناعات تمويل يصعب إلهي! يا

باريس.» يف للغاية رائعًة
األوراق من كومًة ووضع املوظف عاد حتى بحتة ِتجارية موضوعات يف تحدَّث
األموال فيها ووضع محفظًة لومر السيد أخرج الطاولة. عىل النقدية واألوراق التجارية
كان ريدر جي جيه السيد ألن توقَّف ثم العام. املكتب إىل وخرج املدير مع وتصافح جيًدا،

مبارشة. يعِرتضطريقه
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املرسحية اللُّغوية حصيلتي «الخزينة»؟ يها نُسمِّ أم لومر، سيد يا للفرقة الدفع «يوم
ما.» نوًعا ضعيفة

«… اآلن مشغول ولكنني برؤيتك، سعدُت ريدر؛ «السيد آرت: تلعثَم
كلود بريتي السيد العزيز لصديقنا حدث أنه تظنُّ الذي «ما ُمتلهًفا: ريدر سأل

ستافن؟»
باريس.» يف إنه «حسنًا،

الضاحية يف منزلِك قبو من الرشطة أخرَجته هناك! إىل يصل أن َلِحق «هل ريدر: همهم
الدقيقة وباريس دقيقة، يف مارلو واملواصالت! النقل يف الحديثة األنظمة أروَع ما ساعة! منذ

التالية.» إنها ِلنَُقل وموسكو، التالية،
يف كان الباب. إىل وأرسع وتجاوزه واندفع جانبًا َق امُلحقِّ دفع ذلك. بعد آرت يرتدَّد لم
وضع يف باِلغة صعوبًة واَجها انتظاره يف كانا اللذَين الرُجَلني أن لدرجة شديدة هياج حالِة

ِمعَصَميه. يف األصفاد
اختفاءُ أثار فرقته. مع آرت يُسافر ما دائًما سيدي، يا «نعم لرئيسه: ريدر السيد قال
السيد اختفاء منذ املراقبة تحت املنزَل وضعُت وبالطبع بداخيل كبريًة شكوًكا الفرقة
لكن ل. أتدخَّ أن يل كان ما الحقيقة ويف عميل من ليس هذا «بالطبع ُمعتذًرا: قال ستافن.»

«… الغريب بعقيل تتعلَّق املسألة سابًقا، لك رشحُت كما
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يف تعيش أنها هو ريدر السيد انتباِه َمحطَّ بيلمان مارجريت جعل الذي األسايس السبب
ال ألنه اسَمها يعرف يكن لم منازل. ِبضعُة الخاصِّ مسكنه عن ويفصلها بروكيل، شارع
بيضاءَ برشٍة ذاُت جميلٌة أنها يعرف ولكنه بالقانون، بامُللتِزمني اإلطالق عىل باله يَشَغل
ملبسها، يف ُمتأنِّقة إنها ت. املجالَّ أغلفة عن بعيًدا تُرى ما نادًرا التي البرشة تلك متورِّدة،
وطلعتُها ِمشيتها لكانت غريها، من أكثَر إليها ريدر السيد انتباَه يَلِفت ما هناك كان ولو

الجمال. نحو ميول له رجٍل أيَّ الخصوص وجه تُريضعىل التي
من ذاتها السيارة معها يركب أو أمامها أو وراءها يميش كان األحيان، بعض يف
حَسُن شابٌّ يُقابلها ما ودائًما الجرس ناصية عند دائًما تنزل وستمينسرت. جرس إىل الشارع
سبٍب دون ريدر، للسيد ُمستٍرت رًضا مصدَر الشاب هذا وجود كان مًعا. ويمشيان الطلعة
الرسخس، من خلفية لها يكون عندما الزهرة ويفضل منهجيٍّا، عقًال يمتلك كونه إال ، ُمعنيَّ

طبَِقه. دون الفنجان مرأى من وينزعج
بيلمان. اآلنسة وفضوِل اهتماِم محلَّ كان أنه بباله يخطر لم
الرشطة.» لدى يعمل أنه أعتقد ريدر، السيد هذا «كان قالت:

ريدر؟» جي جيه «السيد
كي فزًعا يركض وهو العمر منتصف يف الرجل إىل باهتماٍم خلَفه ماسرت روي نظر
يحمل فارٌس وكأنه كتفه فوق وِمظلته الخلف من رأسه عىل الغريبة وُقبَّعته الطريق يَعُرب

سيفه.
الهيئة.» بهذه أنه قطُّ أتخيَّل لم إلهي! «يا

هو؟» «َمن وسأَلت: الخاصة، مشكلتها عن الفتاة تشتَّتَت
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األسبوع يف قضية يف بشهادته أدىل ُمحقق، أنه أظنُّ العامة، النيابة يف يعمل إنه «ريدر؟
«… إنجلرتا بنك مع يكون أن واعتاد املايض. قبل
ُمتفاِجئًا. إليها ونظر فجأًة الفتاة توقفت

األمر؟» «ما سأل:
البارحة، معك رآني تيلفري السيد روي. يا ذلك من أكثَر معي تمَيش أن أريدك «ال قالت:

البتة.» األمر هذا يُرِضه ولم
قال؟» ماذا الصغرية! الحرشة ذلك «تيلفري؟ ساخًطا: الشاب قال

كان امُلهم» غري «الكالم هذا أن صوتها نربة من استشفَّ ولكنه ا.» ُمهمٍّ يشءَ «ال ردَّت:
مزعًجا.

مثلها وظيفة أجَد ولن جيِّدة وظيفٌة إنها تيلفري. لدى العمل «سأترك فجأة: قالت
باألجر.» يتعلَّق فيما أعني —

سعادته. إخفاءَ ماسرت روي يُحاول لم
الخانق الجوَّ هذا لِت تحمَّ كيف أتخيَّل ال الغامرة. لسعادتي «يا بالغ: بحماٍس قال
توشك حال، أية «عىل تُرد: أن قبل قال ثم قال؟» «ماذا أخرى: مرًة سأل الفرتة.» هذه كلَّ

املدينة.» يف حوَلها وغريبة كثرية شائعاٌت تنترش االنهيار. عىل تيلفري رشكة
للغاية!» جيد للرشكة املايلَّ املوقف أن أعتقد كنُت «ولكني مندهشًة: قالت

رأسه. هزَّ
إنسان يُديرها رشكٍة من عينه تتوقَّ الذي ما طائشة؛ ترصفاتهم ولكن كذلك، «كان
أيُّ تكن لم رشكاٍت ثالَث الرشكة ضِمنَت املايض، العام تيلفري؟ سيدني مثل معتوه مخبوٌل
هذه إحدى األسهم. جميع يأخذوا أن عليهم وكان اإلطالق، عىل منهم لتقِرتب وساطة رشكِة
غرقت إسبانية رشاعية سفينٍة النتشال املفقودة الكنوز انتشال مجال يف تعمل الرشكات

أمس؟» صباح ا حقٍّ حدث الذي ما ولكن عام! ثالثمائة منذ
عَجل. عىل ودَّعته ثم الليلة.» «سأُخربك قالت:

ه حقَّ ماسرت روي ه يَُوفِّ لم الذي املكتب إىل تدُخل أن قبل تيلفري سيدني السيد وصل
جميلة. أخرى وتجهيزات ناعمة وسجادة فاخر بأثاٍث ز ُمجهَّ فاملكتب وصفه؛ حينما

ثريدنيدل. شارع الرئييسيف املقرَّ يزور كونسوليداتيد تيلفري رشكة مديُر كان ما نادًرا
والقذارة البشاعة أشكاَل يحوي فاملكان باالكتئاب؛ يُصيبه املكان يف العام الجوَّ إن يقول فهو
سيدني يُوَلد أن قبل مات ولكنه سيدني، جدِّ يد عىل الرشكة َست تأسَّ ة. كافَّ الرتتيب وعدم

60



الرخام سارقة الرابعة: القصة

بضعة بعد أيًضا مات الذي ُمزمن، بمرٍض امُلصاب لولده األعماَل وترك سنوات بَعْرش
والدته الت تدخُّ من الرغم عىل األوصياء يد عىل الرشكة انتعَشت سيدني. ميالد من أسابيع
من حرََّرته وصيٍة يف جليًَّة الغريبة األطوار هذه وظهرت آلَخر، وقٍت من األطوار الغريبِة

عرشة. السادسة يف صبيٍّ عىل بِحكمٍة تُفَرض التي القيود تلك
تيلفري بالسيد يليق كان ثَم ومن فاخر؛ وبأثاٍث ن ُملوَّ زجاٍج ذات بنوافذَ ز ُمجهَّ املكتب
رأسه تجعل ال لدرجٍة ا جدٍّ ونحيًفا طويًال كان درجة. أقىص إىل مهندًما شخًصا كان ألنه
يسعل وجَدته املكتب، إىل الفتاة دخلت ملَّا البداية. يف يُالَحظ طبيعية، غرِي بصورٍة الصغريَ،

قبل. ذي من أكثَر وبغيض شاحٌب أنه واعتقدت ناعم، رقيق منديٍل يف بلطٍف
يتحدَّث. أن قبل مكتبه عىل الخطابات ووضعت مضجرة بنظرٍة تحرُّكاتها تتبع

أمس!» ليلة لك قلتُه ا عمَّ كلمة تَذُكري لم بيلمان، آنسة يا يل. «قويل
كهذه.» مسألًة أناقش أن امُلحتَمل غري من تيلفري، «سيد بهدوء: أجابت

يف بنًدا هناك أنَّ هنالك ما كل يشء، وكل بك الزواج «أريد متقطِّعة: بعباراٍت قال
الوقت.» مرور مع املشكلة هذه تجاُوز يمكن أمي. وصية
الحافة. عىل بيَديها تستِند وهي الطاولة بجوار وقفْت

اقرتاح والدتك؛ وصية يف بنٌد هناك يكن لم لو حتى تيلفري، سيد يا ألتزوََّجك أكن «لم
«… أمريكا إىل معك أهرَب أن

ُمطلًقا أقرتح لم املتحدة، الواليات وليس الجنوبية «أمريكا ية: بجدِّ كلماتها ح صحَّ
املتحدة.» الواليات

تغضب أن لها يحقُّ ما بقْدر األبلِه الشاب ذلك من تغضب لم ألنها تبتِسم؛ أن كادت
الغريب. اقرتاحه من

الليل. طوال املوت حدَّ قلًقا ظللُت بيننا؟ األمر أبقيِت هالَّ «امُلهم، ُمتوجًسا: حديثَه تابع
تفعيل!» ال حسنًا، … عليك عَرضتُه فيما رأيك فيه تذكرين خطابًا يل تُرِسيل أن أخربتُِك

عالية بنربٍة برسعٍة حديثه واصل عليه، تردَّ أن قبل ولكن بالفعل، املرَة هذه ابتسَمت
قال: أضعاف، بثالثة العايل الصوت طبقَة تفوق

يف … حياتي يف مأساٌة هناك … ولكن بك، مجنوٌن وأنا الجمال، فاتنة فتاة «إنك
قبل، من عقٌل يل كان ولو للغاية. صعبة بأحداٍث مررُت تماًما. مروِّعة مأساة الحقيقة.

اآلن.» هذا أرى وبدأُت بشئوني. يعتنَي كي شخًصا ألحرضُت
اللسان، معقود كان الذي الشابُّ هذا عليها صبَّ ساعًة، وعرشين أربع يف الثانية للمرة
ُخطة وضع امَلرَّتنَي، إحدى ويف الثقة، عباراِت من سيًال ويُالِحظها، ُمطلًقا يتناَزل لم والذي
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الذابلتنَي عينَيه ومسح بَْغتة الحديث عن توقف بجنون. عليها وأرصَّ وصَدمتْها، أذهَلتْها
الطبيعي: بصوته وقال

أريده.» فأنا الهاتف؛ عىل بيلينجهام يل «اطلبي
أيِّ إىل تساءَلْت الكاتبة، اآللة عىل الحروف بمالحقة مشغولًة أصابُعها كانت بينما
ُعقدة وحلِّ إثارته يف كونسوليداتيد تيلفري رشكة «تزعزع» حول الشائعات تسبَّبِت مًدى

لسانه.
وقليل أصلع رأٌس له الوجه وشاحب الجسم ضئيل رجل إنه بيلينجهام، السيد أتى
يف أو مظهره يف إشارة تظهر لم العمل. صاحب مكتب إىل الكتومة بطريقته ودخل الكالم،
وبعيًدا قامته، ِقَرص بسبب ِسْمنته تظهر نَْكراء. جريمٍة يف يُفكر كان أنه عىل تدلُّ أسلوبه
العمر يف التقدُّم عالماُت عليه تظهر ال الذي امُلستدير وجهه عىل يرتِسم املعتاد، ُعبوسه عن

الخري. ُحب عن ينمُّ تعبريٌ
كونسوليداتيد تيلفري لرشكة اإلداري املدير — بيلينجهام ستيفن السيد ذهب ذلك، مع
وقدَّم اليوم، ذلك يف الظهرية بعد من ر متأخِّ وقٍت يف سنرتال آند لندن بنك إىل — تراست
إىل أُِخذ ثم الشيك ف وُرصِ إسرتليني جنيٍه ألَف وخمسني مائٍة بمبلغ لحامله يَُرصف شيًكا
انتظاره يف ووجد ُمهمته، تفاصيَل يذُكر كي هاتفيٍّا اتصل أن سبق ليلواز. كريديت رشكة
مائٍة مبلغ عىل يحتوي أصغَر وطرًدا فرنك، مليون عىل يحتوي طرٍد وكل طرًدا عرش سبعة
شيٍك ُمقابل طرًدا عرش الثمانية وتلقى ٧٤٫٥٥ الفرنك قيمة بلَغت ألًفا. وأربعني وستة
جنيه ألَف وخمسني مائٍة ومبلِغ إسرتليني جنيٍه ألَف ثمانني بمبلغ ليلواز كريديت باسم

سنرتال. آند لندن بنك من سحبَها
وهو املعارف أحد رآه الحني. ذلك منذ بيلينجهام تحركات من القليل سوى يُعَرف لم
هناك. اختفى ثم كروس، تشارينج إىل وصل حتى وتتبََّعه بتشيبسايد أجرة سيارة يف يركب
الذي الليل قطار يف غادر أنه الرشطة ن تُخمِّ ثَم ومن البحر، عرب وال الجو عرب يُغادر لم

باريس. إىل هافر من رحلته يقطع
وإذا سنوات. منذ وقَعت رسقة عملية أكرب «هذه العامة: النيابة يف املساعد املدير قال
ذلك. ني فسيُرسُّ ريدر، سيد يا أحٌد يشُعر أن دون من التحقيق يف تدخل أن استطعَت
رسيعو ولكنهم القتل، جرائم يف ودودين أفرادها يُصبح املدينة؛ رشطة طريق تعِرتض ال
تيلفري.» سيدني لزيارة اآلن اذهب باألموال. القضية تتعلق عندما اليشء بعَض الغضب

ذهب املدينة. رشطة سلطة منطقة خارج امُلنَهك سيدني رؤية أمكن الحظ، لُحسن
لَديه. مألوًفا وجًها ورأى الخارجي املكتب إىل ريدر السيد
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الخشبية البوابة له تفتُح وهي وابتسمْت آنستي.» يا أعرفك أنني أظنُّ «ُعذًرا، قال:
تُدِخله. كي الصغرية

من أتيَت «هل برسعة: قالت ثم ذاِته.» الشارع يف نعيش إننا ريدر؛ السيد «أنت قالت:
بيلينجهام؟» السيد أجل

السيد أرى أن «أريد ميت: صديٍق عن يتحدَّث وكأنه منخِفض بصوٍت قال «نعم.»
صغرية.» معلومًة إعطائي بإمكانك أنَّ أظن ولكن تيلفري،

السابعة الساعة من املكتب يف كان تيلفري سيدني أن ِسوى معلوماٌت لديها يكن لم
للطبيب. استدعاءً تُرِسل جعَلتها انهياٍر حالِة يف وأنه
برؤيته.» لك تسمح حالٍة يف أنه أظنُّ «ال قالت:

اممم … تيلفري السيد هل كاملة. املسئولية ل أتحمَّ «أنا ُمَطْمئنَة: بنربٍة ريدر السيد قال
…؟» آنسة يا لك صديق …

أنا «ال، احتمالني. من واحًدا يعني وهذا وجنتَيها؛ تورُّد رسعة الحظ بيلمان.» «اسمي
األمر.» يف ما كل هذا موظَّفة،

معرفة يف ة ُحجَّ ريدر جي جيه السيد يعرفه. أن يُريد ما كلَّ أخربته صوتها نربة
العمل. صداقات

الذي ما التشكُّك. يشوبها بنظرٍة فرمقتْه كذلك؟» أليس قليًال، «أزعجك قائًال: همهم
تعلم لم الحاليَّة؟ الكارثة عىل تيلفري السيد قدَّمه الذي املجنون االقرتاح تأثري وما عَرفه،

للرصاحة. املناسبة اللحظة أنها وشعَرْت الحايل، بالوْضع يتعلق فيما البتَّة شيئًا
ج؟» متزوِّ هو هل إلهي! يا معه! تهُربي أن «أرادك مصدوًما: ريدر السيد قال

أخىش اآلن. عليه آسفٌة أنا بائس، رجل ُمتزوًجا. ليس ال، «أوه؛ باقتضاب: الفتاة قالت
بيلينجهام؟» السيد يف سيشكُّ كان َمن عليه؛ كبرية الَخسارة أن

أن يف شكَّت ربما ومسحها؛ نظارته خلع ثم حق!» معك نعم «آه، بُحزن: ريدر د تنهَّ
الباب؟» هو هذا أليس اآلن، سأدُخل أنني «أعتقد بالدموع. ُمغرورقتان عينيه

فوق رأسه واضًعا يجلس كان الداخل. يف وحملَق مفاجئة بحركٍة وجهه سيدني رفع
ساعة. نصف من ألكثر ذراَعيه

من … أحًدا أرى أن أريد ال … هذا يا تريد؟ ماذا … هذا «يا خافت: بصوٍت سأل
لم إذا ُمقاضاته من الفائدة «ما تقريبًا. الرصاخ حدَّ صوته ارتفع العام؟» النائب مكتب

األموال؟» تُسَرتَد
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للغاية. الحكيمة أسئلته طرح يف يبدأ أن قبل يهدأ ريدر السيد تركه
أحرض صوري. مديٍر مجرد أنا حدث. عما الكثري أعرف «ال اليائس: الشاب قال
كانت تعليمات؛ أيَّ قطُّ أُعطه لم عليها. عت وقَّ وأنا عليها ع أُوقِّ كي إيلَّ الشيكات بيلينجهام
األعمال وضع أنَّ أخربَني الحقيقة يف أخربَني، األعمال. عن الكثري أعرف ال أوامُره. لديه
إلهي! يا … القادم األسبوع قبل ذلك من قريبًا مبلًغا أو مليوٍن نصف تستلزم وأنها سيِّئ

أموالنا.» جميع أخذ ذلك، بعد
أن قبل ريدر السيد انتظر طفل. وكأنه ه كمِّ يف دموَعه ومسح تيلفري سيدني انتحب

ُممكن. أسلوٍب بألطِف سؤاًال يطَرح
الرشطة وأخذتْني األسبوع. نهاية عطلة لقضاء برايتون إىل ذهبُت هنا؛ أكن لم ، «كالَّ
من وأستقيل سيارتي بيع إىل سأُضَطر ُمفلِسني. أصبْحنا صباًحا. الرابعة يف فرايش من

يُفِلس.» عندما يستقيَل أن املرء عىل يجب فيه؛ املشرتك النادي
يُضف لم بتقريٍر رئيسه إىل ريدر السيد عاد ثم الكثري، امُلنكرس الرجل جعبة تَحِو لم
ارتكبها التي الرسقة، عملية تخطَّت أسبوع، غضون يف لديهم. ما إىل جديدة معلومات
بطريقٍة بيلينجهام هرب لقد الصحف؛ ُمعظم يف ِفقراٍت إىل قليلة سطوٍر مجرَد بيلينجهام،

مثالية.
النائب مكتب حتى إجازة. تعني كلمٌة تُوَجد ال ريدر، جي جيه للسيد األملعيِّ املعجم يف
ونوَّاب امُلوظَّفني صغار بإمكان األوقات، تلك ويف األعمال؛ فيها تِقلُّ بأوقاٍت يمرُّ العام
املرءوسني. أحد وبه مفتوًحا املكتب وترك إجازٍة أخذ نفُسه العام النائب وحتى املسئولني
التي األوقاَت يمأل أن عادته ومن الوقت، إضاعة فكرة يبغض ريدر جي جيه السيد لكن
يف تتسبَّب التي القضايا إىل شديد باهتماٍم واالستماع املحكمة يف بجلوسه األعمال فيها تقلُّ

املحكمة. كاتِب حتى سأِم
براون؛ توماس الرشطة ضابط مع بذيئة لغٍة واستخدام ْكر بالسُّ امُلتَهم سميث جون
أُحِرض الذي روبنسون وهنري واجبها؛ أداء عن الرشطة بإعاقة امُلتهمة هاجيت جني وماري
إزميٌل ومنها املنازل عىل للسطو أدواٍت ولحيازته بهم امُلشتبَه أحَد باعتباره املحكمة إىل
السيارة؛ قيادة أثناء الرسعة بتجاوز امُلتَهم موزيس آرثر براغي؛ ومفكُّ البارد عىل للقطع
الرجل إىل بالنسبة وأسطورية رومانسية رواياٍت من وكأنها فاتنٌة شخصيات هذه كل
وبني الدائري التاج ذات ُقبَّعته وبجواره االتهام، وقفص الحشود بني يجلس الذي النحيل

بالغ. اندهاش عن ينمُّ تعبريٌ الحزين وجهه عىل ويظهر مظلَّتُه ُركبتَيه
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محكمة واختار واجباته من إجازًة ريدر السيد أخذ وضبابي، بارٍد صباح ذات
قضية ريدر السيد انتباَه ت أَرسَ التي القضايا ومن استجمامه. وقَت يقَيض كي ماريليبون
االتهام قفص إىل جاكسون السيدة دخلت وعندما واختالس، محلٍّ ورسقة ثَِمَلني اثنني
سوى يشء وال الحقيقة يقول أن وأقسم الشهود، منصة إىل أحمُر وجٌه له رشطيٌّ وصعد

الغريبة. قصته وحكى الحقيقة
كنُت إل. القسم ٩٧١٧ رقم فرييمان «الرشطي قائًال: تقليدية بطريقٍة نفسه قدَّم
٣٠ : ٢ الساعة تمام يف الصباح ذلك من مبكِّر وقٍت يف إدجوير شارع يف خدمتي وقت يف
يف وأرسَعت استدارت رأتني، ملَّا كبرية. سفٍر حقيبة تحمل املتهمة رأيُت وعندها صباًحا،
عن وسألتها أوقفتُها وملَّا تبعتها الشكوك، حركاتُها أثارت ملَّا املعاكس. باالتجاه ِمشيتها
القطار. تلَحق كي ذاهبة وأنها الحقيبة صاحبة أنها أخربتني تحملها. التي الحقيبة صاحب
التمساح، جلد من كانت إذْ قيِّمة الحقيبة كانت وملَّا مالبسها. عىل تحتوي الحقيبة إن قالت
تُعطيَني أن أيًضا ورفضت محتوياتها. تُريَني أن رفَضْت بداخلها. ما تُِريَني أن منها طلبُت

الرشطة.» ِقسم إىل معي تأتي أن منها فطلبُت وعنوانها اسمها
املباحث. رقيب تبعه ثم

كميٍة عىل الحقيبة احتَوت حضورها. يف الحقيبة وفتحُت القسم يف السجينة «رأيُت
«… الصغرية األحجار رقائق من كبرية

نوع ما صغرية؟ حَجرية ِقَطًعا تعني هل األحجار؟ «رقائق ُمرتابًا: القايض قاطعه
الحجر؟»

وأنها حديقتها يف صغريًا َمساًرا تصنع أن تُريد إنها قالت القايض. سيادة يا «رخام
قائلًة برصاحٍة واعرتَفت يوستون. طريق عىل كبريٍة أحجاٍر اَت نحَّ يخصُّ ِفناءٍ من أخذَته

ات.» النحَّ ِعلم دون من الحقيبة ومألت الِفناء إىل ودخلت البوابة اقتحَمت إنها
عابًسا. االتهام ورقة عىل واطَّلع الكريسِّ القايضعىل اضطجع

اسمها.» بجانب عنوان يُوَجد «ال قال:
معلوماٍت أيِّ ترفضتقديم إنها القايض، سيادة يا ُمزيف أنه تبنيَّ ولكن عنوانًا «ذكَرت

أخرى.»
ذاَت كانت مشدوًها. السجينة يف يُحدِّق وأخذ مقعده عىل ريدر جي جيه السيد التفت
االتهام قفص بُقضبان امُلمسكة اليد حجم الِبنْية. وقوية املنكبنَي وعريضَة طويل قوام
أنَّ من الرغم عىل ولكن ضخم، وجٌه للمرأة كان قبل. من رآها امرأٍة أيِّ يِد حجم ِضعُف
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كبري وأنٌف وغائرتان بُنِّيتان عينان . ككلٍّ وسيمًة كانت أنها إال ر، ُمنفِّ يشءٌ به مظهرها
جذَّابًة ليست الظاهرية املالمح هذه ولغد؛ وذقن جميل شكله وفٌم وجهها حجم يُناِسب
اعرتف ُمنِصف، رجٌل ريدر جي جيه السيد ألن ولكن ُمعينة، جماٍل بصفاِت املرأَة يرى ملن
وَجْهوريٍّا الرجل صوِت بدرجة عميًقا صوتها كان تحدثَت، عندما املظهر. حَسنة امرأة بأنها

وقويٍّا.
إىل أخلَُد أن قبل رأيس يف الفكرُة ملَعت ولكن الفعل. هذا الرتكاب بحماقتي «أعرتف
محفظتي يف كان الحجر، رشاء بإمكاني كان اللحظة. وحي من فت ترصَّ ثم مبارشًة النوم

عيلَّ.» القبض إلقاء وقَت جنيًها خمسني عىل يربو ما
يعرتيهما اللتني بعينَيه القايض استدار الضابط، أجاب وعندما صحيح؟» هذا «هل
باسمك إخبارنا تُريدين ال ألنِك كبرية؛ مشكلٍة يف تُقحميننا «أنِت وقال: املرأة. إىل الشكُّ
لم إن ولكن حمقاء، رسقة ارتكابك عن يعرفوا أن أصدقاءك تُريدين ال أنك أفهم وعنوانك.

أسبوع.» ملدة احتياطيٍّا حبسِك إىل فسأُضَطر املعلومات، هذه تُعطينا
كبرية إصبَع يف مايس خاتٌَم يوِمض بساطتها. من الرغم عىل ملبسها يف ُمتأنقة إنها
رأسها تهزُّ جاكسون السيدة كانت جنيه. مائتَي إىل يِصل بمبلٍغ عقله يف ريدر السيد قدَّره

إليها. نظر ملَّا
ُمقتضبًا. القايض أومأ ثم عنواني.» أذكر أن يُمكنني «ال قالت:

«أريد قال: االتهام، قفص من خرَجت وملَّا التحقيقات.» إلجراء احتياطيٍّا «تُحبَس قال:
العقلية.» حالتها عن السجن طبيب من تقريًرا

القضية عن املسئول والضابط املرأَة وتبع كرسيِّه عىل من فجأًة ريدر السيد نهض
الزنازين. إىل امُلؤدَِّي الصغري الباب يعربان وهما

املباحث رقيُب كان ولكن ، املمرِّ إىل وصل عندما اختَفت قد جاكسون» «السيدة كانت
كتابة عىل ويعكف املحكمة يف عَرضها التي الجميلة الكبرية السفر حقيبة فوَق ينحني

النموذج.
جي جيه السيد يعرفون الجنائي التفتيش دائرة يف الخارجية امَلهامِّ ُموظَّفي معظم

به. ب ورحَّ ميلز الرقيب ابتسم ثَم ومن ريدر،
قطُّ أسمع لم إيلَّ! بالنسبة جديدة قضية إنها ريدر؟ سيد يا القضية تلك يف رأيُك «ما

األِرضحة.» شواهد ات نحَّ رسقة عن
الرخام. رقائق فوق أصابعه ريدر السيد ومرَّر الحقيبة غطاء فتح
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بقوٍة تتحىلَّ أنها بدَّ ال رطل. مائة عىل ومحتوياتها الحقيبة وزن «يزيد الضابط: قال
وصل.» حينما عرًقا يتصبَّب القسم إىل حملها الذي البائس الضابط كان تحملها. كي هائلة
واألقفال الت املفصَّ أن كما جميلًة كانت فحصالحقيبة. عىل عاكًفا جي جيه السيد كان
وال الداخل من الحقيبة عىل امُلصنِّعة الرشكة اسُم يظهر ال امُلؤكَسدة. الفضة من مصنوعة
تقطَعت ولكنها الحرير من الِبطانة كانت الالمع. الغطاء عىل املالك اسم من األوىل األحرف

الرخام. غبار بسبب ت وابيضَّ اآلن
ُمثريٌة كثريًا، لالهتمام ُمثرية قضية إنها «نعم، الذهن: شارد وهو ريدر السيد قال
ُمستندات … اممم … أيَّ تحمل كانت إذا عما أسأَل أن يل مسموح هل للغاية. لالهتمام
عادية؟» غري متعلقات «أو ريدر: السيد واستطرد رأسه. الرقيب هزَّ …؟» تفتيشها تم عندما

هذه.» سوى تُوَجد «ال
ومقطَّعة متَِّسخة، أيًضا هذه كانت الكبرية. ازات القفَّ من زوجان الحقيبة بجوار كان

كثرية. أماكَن من
الواضح من الغرض. هذا يف القفازات هذه استخدام «تكرَّر جي: جيه السيد همهم

محفظتها؟» يف يشءٌ يُوَجد أال بالرُّخام. األغراض من مجموعًة … اممم … تجمع أنها
تتبُُّعها يُمكننا الظهر. من املركزيِّ البنك خاتَم وعليها النقدية: األوراق سوى يُوَجد «ال

بسهولة.»
اللعب أوراق من ُمتهالكة مجموعًة وأخرج الباب وأغلق مكتبه، إىل ريدر السيد عاد
ر ُمتأخِّ وقٍت يف التفكري. يف يُركِّز لكي طريقتَه تلك كانت إذ سوليتري؛ لعبة ولعب الدُّرج من

ميلز. الرقيب صوت عىل وتعرَّف هاتفه جرس رنَّ الظهرية، بعد من
النقدية.» األوراق بخصوص نعم، لزيارتك؟ آتَي أن يُمكنني «هل

الرقيب. وصل دقائق، عرش بعد
وهو تيلفري للسيد أشهر ثالثة منذ األوراق «صدرت ُمقدِّمات: دون من الضابط قال

ويلفورد.» السيدة منزله شئون مُلدبِّرة أعطاها الذي
إلهي!» «يا تفكري: بعد أضاف ثم ا؟» حقٍّ «أوه، خافت: بصوٍت ريدر السيد قال

بقوة. شفتَيه عىل عضَّ
السيدة؟» تلك هي جاكسون» «السيدة «وهل وسأل:

وسارع احتياطيٍّا محبوسة أنها أخربَتْه حينما الصغري البائس تيلفري جنون ُجنَّ «نعم.
غًدا. عنها وسيُفَرج بكفالة، القايض قىض عليها. يتعرََّف كي أجرة سيارة يف هولواي إىل
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عندما منها؛ خائٌف الرجل ذلك إلهي! يا مجنونة. إنها وقال كاألطفال يُثرثر تيلفري كان
لدينا حال، أية عىل يرتِعد. جعَلته بنظرٍة رَمَقته هولواي، سجن يف االنتظار غرفة إىل أخذته
سكرترية مع حميمية صداقة عالقة عىل أنه تعرف هل ك. تُِهمُّ ربما بيلينجهام عن معلومة

تيلفري؟»
جيد!» جيد، حميَمني؟ صديَقني كانا «هل ا. حقٍّ ريدر السيد اهتمام أُثري ا؟» «حقٍّ

غ ُمسوِّ يُوَجد ال ربما املراقبة؛ تحت بيلمان اآلنسة يارد سكوتالند رشطة «وضعت
بالفرنسية) (وقالها املرأة» عن «ابحث بيلينجهام، قضية مثل القضايا يف ولكن لذلك،

القضية.» يف طَرٌف لها امرأًة تجد ما فغالبًا
اآلن. بِرْفٍق أنَفه يدلك وأخذ شفته ريدر السيد ترك

كذلك؟» أليس فَرنيس، تعبري هذا «عجبًا! قال:
وأطلق الرخام سارقة إىل صارًما تحذيًرا القايض ه وجَّ عندما املحكمة يف يكن لم
أجَره الرخام ات لنحَّ دفعت املرأة أن معرفة هو ريدر جي جيه السيد أهمَّ ما كل رساحها.
الخارجية الدائرة يف املنعِزل الصغري املسكن إىل ُمنتشيًة تها خاصَّ الرخام رقائق وأخذت
إىل وما الوصايا نَُسخ ص يتفحَّ وهو هاوس سومرست يف الصباح قىضذلك ريجنت. مُلتنزَّه

ويلفورد. ماري أالمبي ريبيكا السيدة آثار لتتبُِّع األوراق تلك ترك الظهرية، وبعد ذلك؛
دام زواٍج بعد أرملًة وأصبحت إدنربة بجامعة األستاذ ويلفورد جون عنها تُويفِّ
وتولَّت — سيدني والدة — تيلفري السيد زوجة خدمة يف العمل بدأت حينذاك، لعاَمني.
جعلتها تيلفري، السيد زوجُة ماتت عندما عمره. من الرابعة منذ الصبي مسئولية وحَدها
ُمعلِّمًة بَدورها ويلفورد ريبيكا أصبحت ثَم وِمن الشاب. هذا عىل الوحيدَة الوصيََّة هي

الشاب. هذا مؤسسة يف امُلتحكمَة هي وأصبحت ووصيَّة،
بالطوب الحديث الطِّراز عىل َمبنيٌّ املنزل كبرية. بدرجٍة ريدر السيد اهتماَم املنزُل شَغل
طريق وعىل ريجنت مُلتنزَّه الخارجية الدائرة عىل واجهٌة وله طابَقني من ويتكوَّن األحمر،
يف الزهور من تخلو ولكنها والجانب، الخلف من كبرية حديقة عىل املنزل يُِطل جانبي.
دفيئٌة هناك كانت إذ الشتاء؛ فصل إىل بالنسبة دافئًا الجو كان ربما العام. من الوقت هذا

الحديقة. خلف طويلة
الشجريات حاجز فوِق من األرض إىل حزينًا وينظر الخشبية األلواح عىل يتَّكئ كان
منه. تخُرج الضخمة والسيدة يُفتَح الباب رأى وعندها ياج، السِّ مع يتداَخل الذي امُلربَّعة

68



الرخام سارقة الرابعة: القصة

يف وأفَرَغته يَديها إحدى يف تراٍب صندوَق تحِمل رآها عارينَي. بذراَعني ِمئزًرا ترتدي كانت
األخرى. اليد يف طويلة ِمكنسًة وتحمل َمخفيَّة، مهمالت سلة

واختلَس بقوة الباب انغلق مبارشة وبعدها برسعة. األنظار عن ريدر السيد اختفى
الَحىص من كانت الطُرق كل الرخام. من مسار وجود عىل دليٌل يُوَجد لم أخرى. مرة النظر

امُلدلفن.
بمكتبه. واتصل قريبة هاتف كابينة إىل ذهب

اليوم.» طوال بالخارج أبقى «ربما قال:
املنزل. يف أنه عَرف امُلحقق أن من الرغم عىل تيلفري سيدني للسيد أثٌر يُوَجد لم

ما عىل ِبناءً للدائنني. األول االجتماع وانعقد ني امُلصفِّ أيدي يف تيلفري رشكة أصبحت
السكرترية إىل مذكرًة كتب اآلمن، املالِذ هذا ومن فراشه، يف أسريًا سيدني ظل أخبار، من ورد
يل «هل مفادها: حاشية كتب الخاصة. بشئونه املتعلقة األوراق جميع حرَق فيها يطلُب
«أتقاعد» كلمة وكتابة «أرحل» كلمة شطب وتم أرحل؟» أن قبل العمل بخصوص أراِك أن
بني امُلراسالت جميع إليه أتت فقد الخطاب، هذا ريدر السيد رأى الحقيقة، يف مكانها.
من الزائد االهتمام وراء جزئيٍّا السبب هو هذا وكان ني. امُلصفِّ مع برتتيٍب واملكتب سيدني

ريجنت. مُلتنزَّه الخارجية للدائرة املواجه ٩٠٤ رقم بالعقار ريدر جي جيه السيد
فوق من السائق ينزل أن وقبل املنزل. بوابة أمام كبرية سيارة وقفت الغَسق، وقِت يف
يحمل كان السيارة. إىل ُمهروًال تيلفري سيدني وخرج ٩٠٤ رقم العقار باب انفتح كرسيِّه،
الحقيبة قبضة مثل قبضتها إليه األقرَب الحقيبة أن ريدر السيد وأدرك يد، كلِّ يف حقيبًة

املرسوق. الرخام املنزل شئون ُمدبرة فيها حملت التي
أُغِلق عَجل. عىل سيدني وتبعه الحقيبتنَي ووضع السيارة باب السائق فتح وصل، ملَّا

للُمتنزَّه. الخارجية الدائرة منحنى مع واستدارت األنظار عن السيارة واختفت الباب
هناك. وانتظر األمامية البوابة من ا جدٍّ قريبًا موقًعا واتخذ الطريق ريدر السيد عَرب

فال املنزل، عىل أستاره الظالم أسَدل ريجنت. حديقة عىل الضباب وخيَّم الغَسق دخل
املرأة كانت املنزل. من صوت يصدر وال الصالة، يف يُيضء خافت مصباح إال ضوءٌ يُوَجد
وزوجة. ووصيًَّة ورفيقًة ُمعلِّمة بدورها كانت التي تيلفري سيدني زوجة املنزل؛ يف تزال ال
بارعة امرأٌة إنها — كونسوليداتيد تيلفري لرشكة الخفي املدير — تيلفري سيدني زوجة
عقلها استعملت بل فحسب، عاًما بعرشين يصُغرها ضعيٍف شابٍّ من بالزواج تكتِف ولم
يف تغرق أن لها ُقدِّر ولذا فيها؛ تفهم ال أعماٍل عىل للسيطرة — متزن غريُ أنه إال — الذكي
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عىل الحصول يف يتَعب ولم ت، السجالَّ مكتب يف وقته استغالل ريدر السيد أحسن الخراب.
الوصية. من ونسخة الزواج قسيمة من نسخٍة

القياَم ينوي ألنه فيه؛ يرغب لم ما وهذا ينقِشع الضباب بدأ وجل. عىل حوله نظر
الخفاء. من قْدر أكرب تتطلَّب بأعماٍل

البوابة. أمام ووقفت الطريق عىل ُمتباطئة أجرة سيارة أتت مفاجأة. وقَعت عندئٍذ
الرصيف. عىل فتاة ونزلت آنسة.» يا املكان هو هذا أن «أظن السيارة: سائق قال

بيلمان. مارجريت اآلنسة إنها
خرج البوابة، نحو تميش وبينما السائق، ومىش األجرة دفعت حتى ريدر السيد انتظر

فيه. يقف الذي امُلظِلم املكان من إليها
إنه تيلفري؛ السيد أرى كي أتيُت كثريًا! أخفتني ريدر، السيد … «أوه! الهثة: قالت
يف آتَي أن مني وطلبْت راسلتْني التي هي منزله شئون مدبرة ، كالَّ … خطريًا مرًضا يُعاني

السابعة.» الساعة
لك.» الجرس سأرضب حسنًا، ا! حقٍّ فعلْت «هل

الرسالة. مع إليها وصل الذي املفتاَح معها ألن لذلك؛ داعَي ال أنه أخربَتْه
منه تقِرتب أن يرفض ألنه تيلفري السيد مع املنزل يف بُمفردها «إنها مارجريت: قالت

«… أنه كما ُمدرَّبة، ُممرضٌة
سامحيني آنسة؟ يا صوتك وخفضِت تكرَّمِت «هال خافت: بصوٍت ريدر السيد ألحَّ

«… مريًضا صديقنا كان إذا ولكن وقاحتي، عىل
إلحاحه. من البداية يف اندهَشت

سماعي.» يُمكنَه «لن وقالت: منخفض بصوٍت تحدثَت
وصل كيف أخربيني، البرش. أصوات تجاه للغاية اسون حسَّ املرىض … يفعل «ربما

الخطاب؟» هذا إليك
ساعة.» منذ باملنطقة املعني الربيد ساعي أوصله تيلفري؟ السيد من الخطاَب «أتقصد
األعمى، سيدني خوف وبسبب سيدني. سوى منه يخرج أو املنزل إىل أحٌد يدخل لم

زوجتُه. عليه تُمليها تعليماٍت أيَّ ذ سيُنفِّ
الخطاَب هذا «أحرضي هذه مثل ِفقرة ن يتضمَّ «وهل قال: ثم دقيقة ريدر السيد فكَّر

معك»؟»
الخطاب وصول قبل اتصلت ويلفورد السيدة ولكن «ال، متفاجئة: الفتاة قالت
ترك تريد ال ألنها معي؛ الخطاب أُحرض أن منِّي وطلبْت وصوله. أنتظر أن وأخربتْني
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هذه تسألني ملاذا ولكن أحد. أيُّ عليها يطَّلع ألن ُعرضًة الخاصة تيلفري السيد مراسالت
ما؟» خطٌب هناك هل ريدر؟ سيد يا األسئلة

األرض عىل صوٍت إحداث دون ومىشمن يفتحها، كي البوابة دفع الفور. عىل يُِجب لم
للممر. املوازية الحشائش فيها تَنبُت التي

من قلُت ما «افعيل قال: َدت، تردَّ وعندما معك.» سأدخل الباب، «افتحي قائًال: همس
فضلك.»

وفتحت املفتاح ت لفَّ األقل عىل ولكن الُقفل، يف امِلفتاح وضعت التي اليد ارتعَشت
العريضة الصالة يف املوضوعة الطاولة عىل ُمضيئًا ليليٍّا مصباًحا وجدا ِمرصاَعيه. عىل الباب
رأى الظاهر، فيل السُّ َرج الدَّ وعىل لَّم، السُّ سفح من وبالُقرب اليسار عىل باأللواح. امُلغطَّاة

صغرية. هاتف غرفة باب أنه رأى األمام، إىل َخطا وملَّا مفتوًحا؛ صغريًا بابًا ريدر
وَجهوريٍّا عميًقا صوتًا كان العلوية، البسطة عىل من يتحدَّث صوتًا سمع ذلك، بعد

يعرفه.
بيلمان؟» اآلنسة «أهذه

األعىل. إىل وتنظر لَّم السُّ سفح إىل تتَِّجه وهي مارجريت قلب رضبات تسارَعْت
ويلفورد.» سيدة يا «نعم،

معك؟» الخطاب أحرضِت «هل
«نعم.»

الفتاة. يلمس كاد حتى الحائط بطول ريدر السيد تسلَّل
الخارجية الدائرة العنوان، وأعطيته بالطبيب اتصلِت هال «جيد، العميق: الصوت قال
الصالة، الهاتفيف غرفة ستجدين انتكس؛ تيلفري السيد أن وأخربيه ٧٤٣ رقم ريجنت مُلتنزَّه

يُقِلقه.» الجرس ألن خلفك الباب أغلقي
لها. أومأ وهو ق امُلحقِّ إىل مارجريت نظرت

هو؟ ما ولكن ما؛ بيشءٍ للقيام وقتًا تكسب أن الُعلوي الطابق يف املرأة رغبت
إىل يستديُر جعَلته نقرًة وسمع يُغَلق، امُلبطَّن الباب صوت وسمع الفتاة، تجاوَزته
املفتاح فتحة أن الحظ ثم الباب، يف قبضٍة وجود عَدُم هو الحَظه يشءٍ أول اآلَخر. االتجاه
بصوٍت تتحدَّث الفتاة سمع باللباد. ُمبطَّن أنه بعُد فيما واكتشف معدني بُقرٍص ُمغطَّاة

املفتاح. فتحة عىل أذنه ووضع خافت
الباب.» فتح يُمكنني ال … مفصول «الجهاز
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الباب سمع البسطة، إىل وصل وملَّا يده يف وامِلظلة لَّم السُّ َصِعد ثَم ومن لحظة، يرتدَّد لم
فوق اليسار عىل الغرفة من آٍت الصوت الفور. عىل الصوت مكان حدَّد عاٍل. بصوٍت يُغَلق

مقفًال. الباب وكان مبارشة. الصالة
العميق. الصوت ضحكُة وصَلتْه وعندها الباب.» هذا «افتحي آمًرا: قال

فيل السُّ الطَرف أسقَط ملا معِدٍن وميُض ملع القوي. ِمظلته مقبض ريدر السيد سحب
بوصات. ستُّ طوله سكنٍي نَصُل يده يف وظهر

أحدَث ثواٍن، ويف الورق. من مصنوٌع وكأنه الرفيع الخشب لوَح األوىل الطعنة اخرتقت
أوتوماتيكي. مُلسدٍَّس سوداء فوهٌة منها خرَجت ُمسنَّنة فجوًة

كلَّ وجعلت رأَسك رُت فجَّ وإال يدك من اإلبريَق هذا «ضعي ُمتحذلًقا: ريدر السيد قال
مكان!» يف يشء

بجانب ويلفورد السيدة وقفت بوضوح. يرى أن ويستطيع ساطعة، الغرفة يف اإلضاءة
حديديٍّا إبريًقا يدها يف تُمسك كانت األرض. عىل الضيق طَرُفه ويستقر كبري، ُمربَّع ُقمع
يُوَجد الغرفة، أركان أحد يف أخرى. أباريَق ستِّ نحُو حولها واصطفَّ باملينا، َمطليٍّا كبريًا
حيث من الخزَّان منتصف عند كبرية نُحاسية ماسورة فيه ل ُموصَّ كبري دائري خزاٌن

الطول.
واالنفعاالت. التعبريات من خاليًا إليه التفَت الذي املرأة وجه كان
أجله!» من فعلتُه ما كلِّ بعد معها يهُرب أن «أراد ببساطة: قالت

الباب.» «افتحي
جبهتها. عىل الضخمة يدها ومرََّرت اإلبريَق ويلفورد السيدة وضعت

كلها — مليون هناك وكان وعلَّمته، به اعتنيُت َمن أنا أنا، حبيبي «سيدني قالت:
َرسقوه.» ولكنهم السفينة. يف — ذهٌب

الكنز سفينة فِشلت التي كونسوليداتيد تيلفري رشكة مشاريع إحدى عن تتحدَّث كانت
ن خمَّ الغضب. من حانقًة كانت الستعادتها. ضخمة أمواًال الرشكُة أنفَقت التي املفقودة

البداية. منذ امُلستبدَّة املرأة هذه ضعف نقطَة ريدر السيد
الكنز سفينة ُخطة أن من تماًما ُمتأكد أنا املسألة. تلك يف سنتحدَّث الباب؛ «افتحي

ُمحَكمة.» خطٌة
السيد ودخل الباب فتحت دقيقة وبعد ا؟» حقٍّ ذلك تعتقد «هل سة: ُمتحمِّ سألت

تلك. اإلعدام غرفة إىل ريدر جي جيه
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الفتاة: تلك بشأن تماًما ُمخطئة أنت الهاتف؛ غرفة مفتاح أعطني يشء، كلِّ وقبل «أوًال
زوجتي.» إنها

مشدوهة. املرأُة فيه حملقت
«عجبًا، قالت: ثم مالمحها. ت فغريَّ ببطء، وجهها عىل ابتسامٌة ارتسَمت «زوجتك؟»

املفتاح.» هو ها سخيفة. كنُت
كلماٍت ببعِض إليها همس امُلرتعبة، الفتاة خرجت وعندما معه، تنزل أن أقنعها

املنزل. من ُمرسعًة وخرَجت
إليها. ويلفورد السيدة به َهت وتوجَّ االستقبال؟» غرفة إىل ذَهبْنا «هال سأل:

األباريق؟» عن … تعلَّمت كيف عن أخربتِني هالَّ «اآلن، برفق: سأل
الغائرتان وعيناها ركبتيها عىل ُمشبَّكتان ويداها األريكة حافة عىل تجلس كانت

السجادة. يف تُحملقان
وكذلك الطبيعية والعلوم الكيمياء يف أستاذًا كان األول. زوجي إنه جون، «أخربني
سوى نستخِدم وال الطاقة، تواُفر حال يف سهلة َصنْعتُه الكهربائي. الفرن عن يعرف
وعلمُت خاليل، من ر يُدمَّ البائس حبيبي رأيُت ثم يشء. وكل للتسخني املنزل هذا يف الكهرباءِ
ِعلم دون من يل ويُحرضه املبلغ يسحب أن بيلينجهام من وطلبُت البنك، يف املبلغ هو كم
فعلت أنا أظن. ما عىل برايتون إىل بعيًدا، سيدني أرسلُت املساء. يف هنا إىل أتى سيدني.
الغرفة إىل السقف من العمود وثبَُّت الهاتف كابينة عىل الجديد القفل وضعت يشء، كلَّ
تدور الكهربية واملروحة مفتوحًة األبواب كانت إذ يشء؛ كل بعثرُة عيلَّ يصُعب لم الصغرية،

األرض…» فوق
القسم جرَّاح ومعها الرشطة وصلت عندما الدفيئة يف االرتجايلِّ الفرن عن تُخربه كانت
له يخلع أو عنقه ربطة لسيدني يربط َمن هناك يكون لن ألنه تنتِحب وهي معه وذهبت

قمصانه.
محتوياِتها. وأراه الصغرية الغرفة إىل امُلفتش ريدر السيد اصطحب

الهاتف.» كابينة إىل يُؤدي الُقمع «هذا قائًال: استهلَّ
فارغة.» األباريق «ولكنَّ الضابط: قاطعه

داخَل أنزله ثم تماًما، اشتعل حتى وانتظر ثقاب عوَد ريدر جي جيه السيد أشعل
الحافة. من بوصة نصف بعد امُلشتِعل العوُد انطفأ اإلبريق.

الهيدروكلوريك حمض يف الرخام رقائق بنقع تكوينه يتم الكربون، أكسيد «أول قال:
سكبُه يُمكن ثَم ومن وثقيل. الرائحة وعديم اللون عديم الغاز الخزان. يف الخليط ستجد —
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الشكوك. إثارة من خشيَت ولكنها الرخام، تشرتَي أن بإمكانها كان املاء. مثل اإلبريق من
الباب عليه أغلَقت وربما الهاتف كابينة إىل يدخل جعلته الطريقة. بتلك بيلينجهام ُقِتل

ألم.» بدون قتلتْه ثم بنفِسها
بالجثة؟» فعَلت «ماذا امُلرتِعب: الضابط سأل

ُمرعبة؛ مناظَر ترى أن ع تتوقَّ أال وأرجو الدفيئة إىل معي «تعاَل ريدر: السيد قال
األصلية.» عنارصه إىل املاس يُحلِّل أن يمكن الكهربي فالفرن

يغدو وظلَّ العقيل، االضطراب من حالٍة يف الليلة تلك يف منزله إىل ريدر السيد ذهب
بروكيل. شارع يف الكائن الكبري مكتبه يف ساعٍة ملدة ويروح

ألنه بيلمان؛ مارجريت إىل اعتذاره يُقدِّم هل وتَكراًرا؛ مراًرا رأسه يف املسألة يُقلِّب ظل
ال؟ أم زوجته إنها قال
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وأعدَّ فينالو لتومي التابع األموال تزوير َوْكر مداهمِة ُخطة وضع الذي هو ريدر السيد
يأتي حيث جرين جولدرز يف الوكر يقع امُلداهمة. قوة تكوين باستثناء التفاصيل جميع
وعرش إسرتلينية جنيهات سبعة مقابل النقد أوراق رشاء أجل من امَلوثوقون الُوكالء إليه
الفرق يُعَرف ال ألف. لكل إسرتلينيٍّا جنيًها سبعني أو إسرتليني، جنيه مائة لكلِّ شلنات
كانت الجاللة. صاحبة لِخزانة واملطبوعة امُلعتَمدة والُعملة تومي رها يُزوِّ التي الُعملة بني
مع متطابقة األرقام وكذلك األصلية، العمالت مع متطابقًة واألخرض البُنيِّ اللوننَي درجات
جنيهات ثالثة مقابل أملانيا يف تُطبَع كانت ُمتماثلة. األوراق وكانت الصادرة؛ السالسل

باآلالف. أرباًحا تومي وجمع ألف، لكل إسرتلينية
إىل باألمر تقريًرا وقدَّم فراغه، وقت يف تومي وكر عن يشءٍ كلَّ ريدر السيد اكتشف
عىل سريًا دقيقتان يارد سكوتالند رشطة إىل وايتهول ِمن املسافة العام. النائب وهو رئيسه

املدة. تلك يف املعلومات وانتقلت األقدام،
املداهمة.» عىل اإلرشاف وتولَّ معك جرياش امُلفتش «خذ الرئيس: أمره

ُمحقق لها، امُلخطَّط باملداهمة َعِلموا الذين بني ومن الرتتيبات، كلَّ يُعد امُلفتش ترك
رس» «أفىش الضابط هذا الحكومة. من جمع مما أكثَر مشبوهة عالقاٍت من أمواًال جمع
وَجدوا جرين، جولدرز إىل الشجعان ورجاله ريدر السيد وصل وعندما لتومي، املداهمة
نقٍد أوراِق سوى يجدوا ولم هدوء، يف املزايدة جرس لعبَة يلعبون أصدقائه من وثالثًة تومي

وأصلية. قديمة
لم بالطبع األسف. لغاية يا لألسف، «يا قائًال: جي جيه د تنهَّ الشارع، إىل وصلوا ملَّا
ُمخلًصا ليس … اممم … إنه القوة. ضمن من ويلشور ق امُلحقِّ أن عن فكرة أدنى لديَّ يكن

تماًما.»
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لتومي؟» املداهمة رس» «أفىش أنه تقصد هل «ويلشور؟ مصدوًما: الضابط سأل
ذلك. يعتقد إنه بلطٍف وقال أنفه ريدر السيد حكَّ

آند مديالند بنك يف حساٌب لديه باملناسبة، مصادر؛ عدة من كبريًا دخًال يُحقق «إنه
قد … اممم … حالة يف هذا أخربك الزواج. قبل زوجته باسم مكتوب والحساب دربيشاير،

تعرف.» أن يُفيدك
لإلمساك تكِف لم ولكنها القوة، امُلخلصمن غري ويلشور طرد رسعة يف كلماته أفادت

كلماته: آِخَر كانت إذ بتومي
بي!» تُمِسك كي محظوًظا تكون أن يجب ولكن ريدر، يا ذكي «أنت

به يفخر أن يستحق لقاءً كان أمره. يُهمه َمن لكل العبارة هذه تَْكرار عىل تومي اعتاد
بجريمتهم. يفلتون ثم جي جيه السيد امُلزيفة املالية األوراق يف املتعاملون يُواِجه قلَّما ألنه
أجعل كي املال هذا لدفعت بيدي، لو آالف! عرشة بل جنيه؛ ألف األمر «يستحق
يارد سكوتالند رشطة أن أظن العجوز! الكلب هذا حال، أية عىل أحمق، يبدو جي جيه
املداهمة. لفكرة حقيقية رضبة وهذه أخرى، مرة تُداِهمني أن قبل مرة من أكثَر ستُفكر
الوحل!» يف اسَمه لجعلت بيدي، األمر كان ولو الرئييس، املقرِّ يف جوناه اسمه جي جيه

رشيف ضيف — بونجابي الل راس للسيد تحديًدا القصة هذه فينالو السيد روى
للفضول. ُمثريٍة نتائَج عن أسفَرت وقد — جيًدا) (ويدفع

اإلسباني النبيذ من برميًال يرشب أن للرجل ويُمكن بلده، يف أفضل َمذاقه الجيد النبيذ
شارع يف النبيذ هذا من زجاجٍة رشَب حاول إذا ولكن يتعب، وال فرونتينا ال دي خرييز يف
عندما لها توليفة بأفضِل املرصية السجائر تحتفظ وكذلك شديد. تعٌب به فسيُِلمُّ فليت،

القاهرة. يف فندق أيِّ َرْدهة يف ن تُدخَّ
الِخَزن فسارق آخر. إىل بلٍد من االنتقال تحتمل ال التي خصائُصها لها كذلك الجريمة
وكرَّس األوروبية الطرق عن باملعرفة تسلَّح إذا إال فرنسا يف َصنعته تنتعش ال أمريكا يف
ال ولكن الرشقية، البلدان يف جيًدا دخًال يجنَي أن األوروبي اللصِّ وبإمكان إلتقانها. نفسه
للتكيُّف جاهًدا يسعى الذي الرشقي العقل من النفس عىل أصعُب العالم يف مشهٌد يُوَجد

األوروبية. املكر وسائل تعقيدات مع
مجرٍم أذكى بصفته الهندية الرشطة دوائر بني بُسمعة بونجابي الل راس يحظى
حياته، يف آَخر سجٍن أيَّ يدخل ولم بونا سجن يف قصرية مدة الل قىضراس الهند. عَرَفته
صلواٌت أُقيمت القصرية، سجنه فرتة ويف الهندية؛ الرشطة دوائر أوساط يف بذلك واشتُهر
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لوال اإلطالق، عىل ليُدان يكن لم أنه عىل االتفاق وُعِقد بعينها معابَد يف َخالصه أجل من
السادة كل أن املعروف ومن األيمان، بأغلِظ ذلك عىل أقسَم األوروبي الرشطة ُمفوَّض أن

أوروبي. قاٍض السجن يف ألقاه ثَم ومن اآلَخر، أحُدهم يُؤازر الهند يف الِبيض
مظهر ذو رجل املجوهرات. رسقات إىل يميل كان أنه إال الجرائم، أنواع جميع مارس
جبهته فوق ج وُمتموِّ الجنب من ومفروق والمع أسود شعٌر له نبيل، وحتى بل ُمهنَدم
معرفٌة ولديه بطالقة، والتاميلية والهندية اإلنجليزية يتحدَّث وكان سوداء، َموجٌة وكأنه
ولكن قانون») بكالوريوس «ساقط عبارة زياراته بطاقات عىل (مكتوب بالقانون سطحية

الثمينة. األحجار بِعلم ة تامَّ معرفة لديه
مفوُض ج تزوَّ بونا، سجن يف بونجابي راسالس السيد قضاها التي القصرية الفرتة يف
تتمتع جميلًة ليست بفتاٍة سميث، العاطفي غريُ اسمه كان الذي األبيض، األوروبي الرشطة
ِطيبة أن واملعلوم طيبًا، قلبًا لها وأنَّ زائٌل الظاهري الجمال أن سميث علم فاحش. بثراء
يمتلك والدها كان ُمتماثلني. حبيبنَي كانا الواقع ويف الخارجية. الزينة عىل ُمقدَّمة القلب
أن اعتادت العام، الحاكم احتفال مثل االحتفالية املناسبات ويف كالكوتا؛ يف جوت مطاحن

فقط. لشخصهم يَُحبُّون األغنياء حتى ولكن الروبيات؛ من آالف بعدة تتزيَّن
اللؤلؤ من ِعقَدين لرسقة محاولٍة يف نجاحه عدم بسبب بالسجن الل راس عىل ُحِكم
من ج تزوَّ سميث املفوض أن وعلم السجن من خرج وملَّا الحديث، محلُّ السيدة تمتلكهما
من واملرارة الكراهية ه يُوجِّ أن تماًما الطبيعي من بات إنجلرتا، إىل ذهب وأنه املتألقة الفتاة

االنتقام. عىل أقسم ثَم ومن بحتة، شخصية أسباب إىل امُلفوضسميث
األولية التقيصِّ عمليات أسيادهم. أعمال من الخدم أعماُل أصبحت اآلن، الهند ويف
تُجرى أصبحت صغرية، ثروة األمريكي أو اإلنجليزي املجوهرات سارق عليها يُنِفق التي
عن غفل أنه وجد إنجلرتا، إىل الل راس أتى عندما قديمة). هندية (عملة آنات بضعة مقابل

األهمية. البالغِة الحقيقة تلك
إىل البحار عرب طريقهما يف كانا الواقع يف املدينة؛ وزوجته سميث املفوض غادر
راس تتبع به». ُمشتبًَها «كونه التقليدية بتهمته الل راس القبضعىل أُلقي وقتما نيويورك
فيه تحتفظ الذي املكان رس يُفَيش كي باألموال أغرقه بالرشاب، أغراه وملَّا سميث خادم
علبة حتى أو صندوًقا أو ُدرًجا أو خزانة املكان كان سواء بمجوهراتها املفوض زوجة
محفوظة املجوهرات تلك أن عىل أخاه راهن أنه هو السؤال لطرح ُمربره وكان مجوهرات.
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كان وملَّا اإلبداعية. مَلكته يف كبري عجٍز عن كشَف ُمربر وهو املفوض، زوجة رسير تحت
راس القبضعىل أُلقي لذا الرشطة؛ أخرب فقد الِجَعة، يرشب أنه رغم ُمخلًصا، رجًال الخادم
اطالُع لوال سبيلهم يُخيل القايضأن القايضوأوشك أمام وَمثَلوا رام واملساعد وصديقه الل
عن الخاصة ِملفاته من األهمية يف غايًة وقائَع وتقديِمه القضية عىل ريدر جي جيه السيد
ملدة الشاقة األشغال مع بالسجن الل راس السيد عىل ُحِكم ولذلك للرجل. األسود املايض
كالنار انترشت الذريع فشله قصة أن هو بسببه جنونه جنَّ الذي اليشء ولكن أشُهر، ستة

عه. توقَّ ما وهذا الهند، أرجاء يف الهشيم يف
كيف سكرابس. وورموود سجن يف االنفرادية زنزانته يف الفكرة هذه بسبب تشتَّت
القدرات أصحاب استهزاء «محل األسواق، يف استهزاء محلَّ سيُصبح الهند؟ فيه ستُفكر
ريدر. جي جيه السيد إىل سميث امُلفوض من كراهيته حوَّل لذا تعبريه. حدِّ عىل الضئيلة»
وقلَّة ريدر الصاحب هذا تفاهة بسبب حقيقيَّته زادت وقد للغاية، حقيقيٍّا كرهه وكان
ظلَّ عنها. التعبري يصُعب أخرى وأشياء املكَّار والثعلب العجوز بالبقرة شبََّهه إنه إذ قيمته؛

وجادة. يائسة انتقاٍم محاوالت يف يُفكر السجن يف قضاها التي الستة األشهر مدة
عىل يتعرَّف أن أراد الهند. إىل للعودة بعُد يَِحن لم الوقت أن قرَّر السجن، من خرج ملَّا
أن استطاع لها، حرص ال معه األموال كانت وملَّا ُقرب، عن وعاداته ريدر جي جيه السيد

وامُلتعة. العمل بني يمزج أن استطاع وأيًضا الوقت، يُوفر
يف وجوده أثناء الرشق من اآلتي الرجل مع يتواَصل أن فينالو تومي السيد استطاع
أمام الل راس انتظرت التي األنيقَة الليموزين سيارة أن كما سكرابس، وورموود سجن
عليه عَرض ذكي أعمال رجل فيها، وانتظره تومي استأجرها خروجه وقت السجن بوابات
املائة فئة من الهندية النقدية األوراق من جديًدا خطٍّا األملاني الطباعة مسئوُل قبل من

عظيًما. ِربًحا يُِدرُّ ثانوي أعمال خط إىل ر تتطوَّ أن السهل من التي روبية
بِقَرص تومي يتصف رجل.» يا حسابي عىل وتُقيم تأتي «سوف املتعاطف: تومي قال
ريدر عاملك «لقد أردف: ثم البج. كلب عيون مثل ُمنتفختان عينان وله والبدانة، القامة
الطريقة، تلك يف خطورة تُوَجد وال منه، لالنتقام طريقًة لك وسأقول سيئة، معاملًة العجوز

«… يل صديق اسمع، املائة. يف تسعون وأرباحها
رة املزوَّ النقدية األوراق يبيع َمن دائًما بل تومي؛ ليس رة امُلزوَّ املالية األوراق يبيع َمن

غامض. «صديق»
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رجًال كان فقد فينالو؛ السيد يمتلكه سكني ُمربع يف مفروشة شقة يف راس سكن
يقطع كي جيمس سانت شارع تومي عَرب أسابيع، بضعة بعد الحقيقة. يف الثراء فاحَش

القديم. عدوِّه عىل الطريق
ريدر.» سيد يا الخري «صباح

للخلف. واستدار ريدر جي جيه السيد توقف
األصابع، عند من امُلربع والحذاء الذيل املشقوق املعطف بصاحب يليق كريم باعتناءٍ
واثق وأنا أخرى، مرة السجن من خرجَت أنك سعيد أنا فينالو. سيد يا الخري «صباح قال:
أشكُّ ال التي مواهبَك فيها تُماِرس مرشوعة طُرٍق عن … اممم … اآلن ستبحث أنك من

فيها.»
غضبًا. تومي استشاط

عن ِفك توقُّ نتيجَة ذلك يكن ولم ريدر! يا هذا تعرف وأنت «السجن»، إىل أدخل «لم
أن يجب بي؛ تُمِسك كي الذكاء من أكربُ هو بما تتحىلَّ أن يجب ولكن بي. اإلمساك محاولة
احتياًال أرتكب لم بي؛ تُمِسك كي يُدينني ما هناك أن بالطبع يعني ال هذا الحظ! يُحالفك

جيًدا.» هذا تعرف وأنت حياتي، يف
لها. خطط التي املالطفة عبارات تباُدل نيس أنه لدرجة شديًدا انزعاًجا انزعج

تلك يف الل راس السيد ه وتوجَّ ابتهاج. أيَّما امُلقابلة من وابتهج الل راس مع التقى
الجديد. صديقه قابَل وهناك له يرتَْح لم مكاٍن يف ُعِقد موعٍد إىل الليلة

فعل ولو العجوز، ريدر فيه يُفكر قد العاَلم يف مكان آخر «هذا ُمتحمًسا: تومي قال
األنظار.» عن البضاعة ستختفي املبنى، إىل يدخل أن قبل يشء. عىل يعثُر فلن

الُقصوى.» للراحة موطن «إنه الل: راس قال
البضاعة إدخال أجل من إال املكان بهذا أحتفظ ال فتى. يا لك «إنه ُمنتشيًا: تومي قال
كما الوقت. لبقية فارًغا املخزن ويبقى حتى، ساعٍة ملدة هنا البضاعة تبقى ال وإخراجها.
يُحالفه أن يجب الدهاء، من أكثُر هو ما لديه يكون أن يجب العجوز ريدر دوًما؛ أقول

الحظ!»
ببعض تفوَّه الرضورية، األداَة هذه إعطائه ومع ِمفتاًحا، لعميله سلَّم الفراق، وقت

والتحذير. النصيحة بني تجمع التي الكلمات
يف الطريق نهاية من الرشطة دورية تمرُّ متأخر. وقٍت يف إال املكان هذا إىل تأِت «ال

الهند؟» إىل ستُغادر متى والرابعة. والواحدة العارشة الساعة
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ريدر.» النَّذل هذا من أنتقَم أن بدَّ ال رحييل، وقبل والعرشين، الثالث «يف راس: قال
يف يمتلك إذ يتملَّق؛ أن تومي بإمكان كان مكانه.» يف أكون أن أحبُّ «ال تومي: قال
من أكربَ مبلٍغ مقابل ُمقدًما راس دفعها الحقيقي املال من جنيه مائتي يساوي ما جيبه

الحقيقية. غري األموال
يذهب أن مصادفًة تكن ولم أورفيوم، مرسح إىل الل راس ذهب ثم أيام، بضعة مرَّت

ذاِته. التنزُّه مكان إىل جميلة سيدًة ريدر السيد فيها يُرافق التي ذاِتها الليلة يف
يه تلقِّ عىل بالكامل ذَهابُه (ويتوقف املرسح إىل ريدر جي جيه السيد يذهب عندما
أعمال إحدى تكون أن ل ويُفضِّ امليلودرامية، األعمال يختار ما فدائًما مجانية)، تذكرًة
قطارات تحطيم أحداث تُضاف الحماسية، امُلمثلني خطابات بجانب ألنه لني؛ دروري
فيها يفوز التي الضخمة الخيل وسباقاُت الشعر، لها يَشيب التي والسفن الحديدية السكك
الدراما اد نُقَّ األعمال هذه تُثري أن ا جدٍّ امُلستبَعد من يبدو ربما ضئيل. بفارٍق ل امُلفضَّ البطل
يف الواقعية يرى ريدر السيد لكن — لون امُلفضَّ األبطاُل فيها يفوز التي األعمال سيما ال —

العروض. هذه كل
جلس الذي الوحيد الرجل وكان صاخبة، هزلية مرسحيًة يُشاهد كي مرة ذات جلس
العرض بطلَة امُلمثلة أن لدرجة ُمحِبط تأثرٍي مصدَر بات الواقع، يف يضحك. ولم املرسح يف
يف الجالس البائس «العجوز لهذا التذكرة ثمن يُعيد بأن املدير إىل انفعاليٍّا طلبًا قدمت
بتذكرٍة دخل ريدر السيد وألن املرسح. مغادرة منه يطلب وأن األول» الصفِّ منتصف

للغاية. حرج مأزٍق يف املدير وضع فقد انية، مجَّ
الرومانسية تدخل أن دون من عاًما وخمسون اثنان مرَّ ُرفقاء، بدون يذهب فتئ ما
فتاٍة عىل ريدر السيد تعرَّف ما، بطريقٍة حياته. إىل األحالم يولِّد الذي عشًقا الذوبان أو
— بيلمان مارجريت — بيلمان اسمها ريدر. السيد معها تعاَمل أن سبق فتاة كأيِّ ليست
أنه واقعة مثل كثريًا ذاكرته يف تلَمْع لم الواقعة هذه أن من الرغم عىل حياتها أنقذ أن سبق
تماًما. آخَر لسبٍب بالذنب شعوٌر يتملَّكه كان كذلك يُنِقذها. أن قبل للخطر حياتها عرَّض
هؤالء غالبية أن من الرغم عىل الناس، يف يُفكر حياته قىض ما؛ يوًما فيها يُفكر كان
املظهر ذا الشابَّ ج ستتزوَّ أنها ظنَّ بيلمان. مارجريت اآلنسة احرتام إىل يرتَقوا لم الناس
صباح كلَّ الجرس ناصية عند ترتاُدها التي الشارع عربة يُقابل أن اعتاد الذي األنيق
حيث للغاية، لطيًفا زفاٍف حفَل سيكون مساء. كلَّ الرسيع لويشام طريق إىل معها ويعود
الطاهي ويُحرض بنفسه الزواج طقوَس القسُّ ويُؤدي امُلستأجرة السيارات فيه تتوافر
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عىل والعروس للعريس الفوتوغرافية الصور تُلتَقط وبعدها الزفاف، حفل إفطاَر املحيل
يىص ِخصِّ ُمستأجرة سيارة تُِقلُّهم ذلك، بعد الجذابني. غري السعداء بأقاربهم ُمحاطني املرج
الرتيبة، األحداث تلك كلِّ انقضاء وبعد عالية. بتكلفة عسل شهر لقضاء إيستبورن إىل
التنس مباريات ليُشاهدا الصغرية سيارتهما إىل امُلرتَف مسكنهما من ويخرجان ينهضان

الظهرية. بعد السبت يوم
املشاكل كلُّ تبدأ حيث ُمرضيًة، املرسحية الدراما كانت كم أعماقه. من ريدر السيد د تنهَّ
ُقصاصتنَي شارًدا بأصابعه س تلمَّ األخري. الفصل يف ُمرضية بطريقٍة وتَُحل األول الفصل يف
أرسلهما التذكرتان و١٨. ١٧ املقعدان أ، الصف الصباح. ذلك يف إليه األخرضأتَتَا الورق من
واملرسحية العاملية، الدراما موطن أورفيوم، مرسح هو املكان ببعضاالمتنان. له يِدين مدير

رائعة. أمسيٌة أنها يبدو االنتقام». «نريان هي
امُلرفق الخطاب كتابة يف وبدأ التذاكر شباك إىل ووجهه الرفِّ عىل من مظروًفا أخذ
بيشءٍ بيلمان مارجريت لآلنسة يدين إنه فكرة. له خطَرت وعندئٍذ الزائدة، التذكرة إلرجاع
بأنها باألصوبية، تتعلق ألسباب مرة، ذات وصفها لقد الدَّين. هذا بسبب باٌل له يرتاح وال ما،
به. ع تذرَّ ولكنه صحيح، هذا مجنونة، المرأة اسرتضاءً امُلستحيل االدعاءَ هذا ادَّعى زوجته.
ويرجع السياسية، املقرَّات أحد لدى األمني منصَب تَشغل إذ اآلن؛ مرموًقا منصبًا تَشَغل إنها

ذلك. تعلم ال ولكنها ريدر، جي جيه السيد إىل الوظيفة تلك عىل الحصول يف الفضُل
صوتها. سمع طبيعية، ملدٍة الرد ر تأخُّ وبعد رقمها عىل واتصل الهاتَف أخذ

الليلة. للمرسح تذكرتان … اممم … لديَّ بيلمان، اآلنسة … «اممم ريدر: السيد سَعل
بالذَّهاب؟» ني تهتمِّ كنِت إذا عما وأتساءل

تُسَمع. أن دهشتُها كادت
معك.» آتَي أن أحبُّ بالطبع ريدر. سيد يا منك كبري لطٌف «هذا

ريدر. جي جيه السيد لون شحب
يذهب أن آخُر شخٌص يحبُّ … اممم … ربما أنه ظننُت تذكرتان؛ معي هو، أعنيه «ما

«… هو قصدتُه ما …
الهاتف. من اآلخر الطرف عىل لطيفة ضحكًة سمع

فقد خربته، يف رجل إىل وبالنسبة اصطحابي.» يف ترغب ال أنك هو قصدتَه «ما قالت:
كثريًا. الحديث يف تخبَّط
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الحقيقة، ولكن أصحبك، أن يل رشٌف أنه أُقدِّر أن «يجب إليها: يُيسء أن من ُمرتعبًا قال
«… ظننُت

الثامنة.» الساعة يف ا! جدٍّ رائع أورفيوم؛ املرسح؟ اسم ما املرسح، يف «سأقابلك
أنه الحقيقة عرًقا. ويتصبَّب الُقوى واهُن أنه وشعر الهاتف سماعة ريدر السيد وضع
املغامرة هذه جسامة له تراءت وملَّا قط، حياته يف اجتماعية مناسبٍة أي إىل سيدًة يصَحب لم
داخل ُمدانًا نفسه ويجد العربدة أحالم من يستيقظ قاتٌل واالنبهار. باالرتباك شعوٌر تملَّكه
الحياة تيارات من ُممزَّق ريدر، السيد غمَرت مما أكثَر األىس مشاعر لتغمره كانت ما زنزانة

املألوف. لغري امُلرعبة الدوَّامة من وأكثر أكثَر ويقِرتب غاِدرًة كانت وإن الناعمة،
أجل من ويُبقيه دوًما الخاصَّ التعبري هذا يستخدم كان ربي!» «يا ريدر: السيد قال

إليه. بالنسبة الحرجة اللحظات
تمتلك ال أنها إال املستندات، ترتيب يف امُلتناهية بالدقة تتَِّصف شابًة مكتبه يف وظَّف
بجيوشه يتحرك بريسيوس تجعل أو َمالك، إىل ل يتحوَّ الرجَل تجعل التي الجمال مقوِّمات
يعتقد «آنسة». باسم يُناديها ريدر السيد فتئ وما الغابرة. األيام يف طروادة أسوار إىل
حفُل أُقيَم ولكن طفالن، ولديها متزوجة امرأًة كانت الحقيقة، يف «أوليفر». هو اسمها أن

علمه. دون من زفافها
أجل من ريجنت شارع يف كائٍن مبنًى يف العلوي الطابق إىل ريدر السيد انطلق

والتوجيهات. التعليمات
أني وأشعر املرسح، إىل سيدات أصحب أن … اممم … عادتي من … اممم … «ليس

عني.» غريبة … اممم … الفتاة أن إىل باإلضافة هذا منِّي، ع ُمتوقَّ هو ما بشأن تائٌه
ما ريدر، السيد زمان يف ُخْفية. التعبري من الخايل الوجه ذاُت املساعدة منه سخرت

تَضُمر! كانت ما ألنها الطبيعية املشاعر هذه تتغريَّ أن آدابهم يف كان
اقرتاحاتها. كتب

يبيعونها. املوظفني رأيُت أنني أتذكر نعم، أوه، …؟ أشرتي أين من ا؟ حقٍّ «الشوكوالتة
«… اممم … آنسة يا لك جزيًال شكًرا

ُسخريتها. تُخِف لم خلفه، الباب وأغلق خَرج ملَّا
السبعني.» عند الخطأ الطريق يسلكون «جميعهم ُمهينة: بنربٍة قالت

امُلبهرج البهو إىل دخَلت عندما عه تتوقَّ أن ينبغي ما تعرف بالكاد مارجريت كانت
ومعطًفا األعىل من مستديرة قبعًة يرتدي رجل مع السهرة ستبدو ماذا أورفيوم. ملرسح
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أن كادت العمل؟ ساعات يف يُفضله كان قديم تصميٍم ذا األزرار ُمحَكم الذيل مشقوق
امُلضلع النسيج من مالئمة صدريًة ويرتدي ما حدٍّ إىل ملبسه يف امُلتأنِّق الرجل تتجاوز

انتباهها. جذب أنه لوال مثالية، بطريقة مربوطة فراشة عنق وربطة
ريدر!» «السيد فة: ُمتلهِّ قالت

آخر من البذَّة تلك مع تماًما تتناَسب القميص أزرار حتى ا؛ حقٍّ ريدر السيد إنه
رجاٍل شأن شأنه ريدر السيد األصابع. عند من ُمدبَّبًا المًعا حذاءً ويرتدي املوضة صيحات
بشأن الخياط اقرتاحاِت يقبل ولكنه العمل، ساعات يف تُرضيه التي املالبس يرتدي كثريين،
ُمطلًقا املالبس بأمور يوًما ريدر جي جيه السيد يهتمَّ لم تفكري. دون من امللبس يف التأنُّق

الغريبة. بمسئوليته بشدة يهتم كان ذلك، مع ولكنه — ال أم أنيقًة أكانت سواء —
شوكوالتة وصندوق املرسح ِفقرات برنامَج اشرتى أن (سبق الخارجي ِرداءها أخذ
الستار، رفع عىل ساعة ُربُع الزمن من باٍق به). املربوط الساتان رشيط من حمله كبريًا

تعليل. تقديم برضورة مارجريت وشعرت
األحيان بعض يف يُقابلني الذي الرجل روي؛ تقصد هل آخر؛ «شخص» عن «تحدثت

وستمينسرت؟» عند
نَُعد ولم ذلك؛ من أكثر ال حميمني، صديَقني «كنَّا قالت: الشاب. هذا ريدر السيد قصد

اآلن.» ُمقرَّبني صديقني
يف تُغايل روي والدة إن قالت لو واحدة جملٍة يف األمر عللت ربما السبب. تذكر لم
ا، تامٍّ تأييًدا والدته رأي يُؤيد روي وأن والعقلية، الجسدية الوحيد ابنها صفات تقدير

شيئًا. تُقل لم ولكنها
أيَّ األوركسرتا قطعِت مبارشة، املحادثة هذه بعد «آه». حزينة: بنربة ريدر السيد قال
اآلالت ضجيج إىل نقطٍة أقرب يف األول الصف يف يجلسان كانا حيث الحوار، إكمال يف أمٍل
األحيان، بعض ويف الخشبية. النفخ آالت صَخب عن بعيَدين ليسا أنهما كما النحاسية
الرجل هذا تجد أن َعت توقَّ رفيقها. إىل النظر تسرتُق كانت امُلثري، األول الفصل مدار وعىل
يعرفها التي الحقائق بني السخيف التناُقض من اليشء بعض َضِجًرا أو قليًال ُمستمتًعا
يف غارًقا تجده إليه، نظَرت كلما كانت ولكنها املرسح. عىل تُقدَّم التي املرسحية والعروض
من به وأُلقي شجرة جذع يف البطل ُرِبط عندما يرتجف به شعَرت ربما املرسحية؛ أحداث
يُسَدل بينما املرسح عىل البطل أُنِقذ عندما وأيًضا الجارفة، املائية التيارات يف الجبل فوق

ارتياًحا. َعداء الصُّ س يتنفَّ ريدر السيد — التعجب من بيشء — سمعت الستار،
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أال ريدر، سيد يا القول «اصُدقني ة: ُمحتجَّ قالت العرض، صالة يف األنوار أُضيئت ملَّا
هذا؟» من تسأم

جيدة ا، جدٍّ جيدة أنها أعتقد ! كالَّ إلهي، يا منها؟ أسأم املرسحية؛ تقصدين «هذا؛
للغاية.»

األحداث أن كما تماًما، االحتماِل بعيدة القصة كذلك؟ أليس ذلك، غري الواقع «ولكن
بما أنك اعتقدُت أنني هنالك ما كل هكذا! تنزِعج أال أرجو بها؛ أستمتع إنني نعم، أوه، …
هذه إىل بها تستمتع لن … الصحيح؟ املصطلح استخدمُت هل … اإلجرام ِعلم عن تعرفه

الدرجة.»
بقلق. ريدر السيد إليها نظر

«… النوع من ليست املرسحية أن «أخىش
… باعتبارها األحداث هذه تصدمك أال ولكن امليلودراما. أحبُّ … كذلك إنها «أوه،
وتلك شجرة جذع يف ُرِبط الذي الرجل هذا يصدمك أال املثال، سبيل عىل االحتمال؟ بعيدة

ابنها؟» قتل عىل تُوافق التي األم
مفكًرا. أنفه ريدر السيد حكَّ

أسقطته، ثم وقلبَته خشبي، لوٍح يف بالسالسل هاريسولرت قيََّدت يربموندزي «عصابة
واعرتفبجريمته رو تود إعدام حرضت بيلينجسجيت. لسوق املقابلة الجهة يف الحادث وقع
تيدينجتون يف مته سمَّ التي هي بريسون والدة وهي «يل» وكانت اإلعدام. مقصلة عىل وهو
وهي الُحكم ت وتلقَّ املحاكمة حرضِت أخرى. مرًة ج تتزوَّ كي التأمني أموال عىل للحصول
صاحب أن أتذكر نعم، أوه، الفصل؟ ذلك نَها تضمَّ التي األخرى األحداث ما واآلن، تضحك؛
وقعت والدها. بسجن بتهديدها منه الزواج عىل شابًة يُجرب أن حاول الخشب لنرش ورشٍة
يف فيه ُمباَلغ يشء يُوَجد ال الحقيقة، يف أسوأ. بصورة ولكن املرات؛ مئات األحداث هذه

مجانًا!» التذاكر عىل أحصل ما وعادًة املقاعد، أسعار سوى امليلودراما
ُمستمتعة. تُقهقه راحت ثم تُصدق، تكاد ال وهي البداية يف استمَعت

واحدة مرٍة سوى امليلودراما أشاهد لم برصاحة، حسنًا، … ذلك ومع … للعجب «يا
الثاني؟» الفصل يف يحدث الذي ما اآلن. حتى أصدقها وال حياتي، يف

لديه. الربنامج عىل ريدر السيد اطَّلع
وتنتقل لألَْرس ستتعرَّض أبيَض فستانًا ترتدي التي الفتاة أن «أعتقد بالتحديد: قال

عاٍل. بصوٍت املرَة هذه الفتاة وضحكت رشقي.» حاِكم حريم إىل
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ريدر السيد واضُطرَّ كهذه؟» قصة عليك مرَّت «هل النرص: بنشوة تشُعر وهي سألْت
… ولكن ُمماثلة، بقصٍة يمرَّ لم بأنه يعرتف أن

كثريًا!» للنظر الفتة مصادفة للنظر، الفتة مصادفة «إنها قال:
كثريًا. للنظر الفت يشءٍ أي عن غفلت أنها لو وتساءلت لديها، الربنامج إىل نظرت

أال أرجو فة؛ الرشُّ مقاعد يف األمامي الصف من يُراقبني رجل يُوَجد اللحظة، هذه «يف
أصحاب من رجالن يُوَجد الحقيقة يف رشقي؛ أنه شك فال حاكًما يكن لم إن رأسك، تُديري

ا.» ُمهمٍّ فقط منهما واحد يُعتَرب ولكن السمراء، البرشة
يُراقبانك؟» ملاذا «ولكن متفاجئة: سألت

السهرة.» مالبس يف كثريًا للنظر الفتًا أبدو ألنني «ربما بجدية: ريدر السيد قال
رفيقه. إىل السمراء البرشة ذََوِي الرَّجَلني أحد التفت اللحظة، تلك يف

تُهمه أنها شك وال ذاته، الشارع يف تعيش إنها يوم؛ كلَّ معها يذهب التي املرأة «إنها
إليها ينظر وكيف وجهه يف تضحك كيف انظر رام. يا العاَلم يف شخٍص أي من أكثر
العمل هذا إنجاز يمكن املرأة. تجاَه سخيًفا يُصبح الرجل، يشيب عندما العجوز! صاحبنا
الرويبضة.» هذا مع عميل إنجاز دون من بومباي إىل أعود لن ولكن هنا املوت ل أُفضِّ الليلة.
بطولًة أقلَّ قالٍب يف ُوِضع الذي السجن وزميل والحليف السائق وهو — رام واقرتح

األمر. يف الرتوَِّي ُمتعجًال شخيص— ثأٌر له ليس أنه كما
املنطقية.» نتائجها ويف فرضيٍة كل يف َمليٍّا «فكرُت اإلنجليزية: باللغة الل راس قال

ونجنَي البلد هذا نرتك أن الِحكمة من أليس سيدي يا «ولكن عجل: عىل رفيقه قال
القصري؟» البدين الرجل لنا سيبيعها التي الجديدة األموال من ثروة

ثأري.» «الثأر باإلنجليزية: الل راس قال
حول تماًما ريدر السيد قال كما أحداثه دارت الذي التايل، الفصل طيلة جلس
ظلَّ األحداث، ر تطوُّ مشاهدة وأثناء تركي؛ باشا براثن يف وقَعت حتى بريئة فتاة خداع
هناك كانت إذ والرابع؛ الثالث الفصَلني أحداث يُشاهد أن حتى ينتظر لم ُمخططه. يُراجع

إنجازها. من بدَّ ال تحضرياٌت
عىل أنه أعتقد زلُت «ما قالت: امُلزدِحم، الرِّواق عرب ريدر السيد مع مارجريت مَشت ملَّا
البلدان يف الواقعية، الحياة يف تماًما. ُمستحيلة أنها إال للغاية، ُمثرية القصة أن من الرغم
ويقولون ُمسدسات ومعهم العدم من فجأة امُلقنَّعون الرجال يظهر ال … أعني امُلتحرضة،

ُمالِطفة. هذا قالت ريدر؟» سيد يا كذلك أليس حقيقيٍّا، ليس هذا يديك!» «ارفع
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منه. رًضا غري عىل بموافقٍة ريدر السيد تمتَم
امُلتورِّد، الوجه إىل ريدر السيد نظر وملَّا كثريًا!» بها استمتعُت «لكني ُمتحمسة: قالت

ا. تامٍّ أمًلا وال ا تامٍّ رسوًرا يكن لم غريب بشعوٍر أحسَّ
للغاية.» «سعدُت قال:

بحثًا حوله ينظر وظلَّ البَْهو، إىل العرض وصالة الرشفة مقاعد يف الجالسون انفضَّ
املطر كان رفيقه. وال الل راس يظهر لم الحظِّ لسوء ولكن وصل. حينما رآه وجٍه عن

أجرة. سيارة عىل العثور قبل الوقت بعض ومر ات، زخَّ يهطل
إذا التدخنُي يُمكنك فخامة. من لها «يا وقالت: ابتسمت مارجريت، بجوار جلس ملَّا

رغبت.»
رفيعًة سيجارًة واختار صدريته، جيب من وَرقية سجائر علبة ريدر السيد أخرج

وأشعلها.
«املرسحيات واإلطار: النافذة زجاِج حافة بني من بحذٍر الثقاب عود يرمي وهو قال
من فيها ِلما امليلودراما مرسحياُت تستهويني الفتاة. أيتها تماًما الواقعية الحياَة تُشبه ال

مثالية.»
فيه. وحملَقت التفتَت

«مثالية؟» تُصدق: تكاد ال وهي كرََّرت
ريدر. أومأ

دراما مرًة شاهدت اإلسفاف؟ مشاهِد من امليلودراما ُخلوَّ الحظِت أن سبق «هل
أدواًرا يُؤدُّون األرشار حتى امليلودراما، يف بالغثيان. وأشعَرتْني — «أوديب» — كالسيكية
البداية.» يف غاب وإن حتى النهاية يف سينتِرص «الحق هي والثابتة الحتمية والعربة بطولية،
األشياء تُعَرض وال جنسية، مشاكُل تُوَجد ال للغاية. صحية أنها كما مثالية؟ هذه أليست

بالنفس.» تسمو ولذا جاذبة؛ بطريقٍة ُمطلًقا السارَّة غري
قليًال.» السن يف صغري أنك «لو قائلة: ابتسمت

بانتصار يبتِهَج كي الشباب بروح املرء يتحىلَّ أن «يجب بهدوء: ريدر السيد قال
الفضيلة.»

التي النوافذ خالل من ِكنت. نيو طريق إىل يساًرا واتَّجها وستمينسرت جرس عربا
وكأنه عليها تعليقاٍت يُقدِّم وأمىس املألوفة امَلعالَم جي جيه التقَط املطر، بسبب تعتََّمت

لندن. جنوب يف ُصنع التاريخ أن قبل من مارجريت تُدرك لم ُمرشد.
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كانت هذه القبيح املنظر ذات البضائع محطة … املكان هذا يف مشنقة تُوَجد «كانت
املكان هذا من أليكساندرا امللكة ركبت … لندن يف حديديَّة سكك خط ألول الختامية امِلحطَة
وهو غريب اسٌم القناة جرس عبور بعد اليمني جهة الطريق عىل أُطِلق … تزوََّجت عندما

«… بوش إن بريد
سائق إىل ما بيشءٍ يَصيح السائق وأخذ األجرة، سيارة َحذَْو وسارت كبرية سيارة أتت
انعطَفت حتى شتائم تباُدل مجرد األمر أن ظنَّ امُلتشكِّك ريدر السيد حتى األجرة. سيارة
تقِرتب ولكنها السيارة، َرت وتأخَّ عنه. يتحدَّث كان الذي الطريق إىل فجأة األجرة سيارة

اآلن.
األجرة سيارة تباطأت اللحظة تلك ويف الرئييسمزدِحم.» الطريق «ربما جي: جيه قال

وتوقَفت.
عريض رجًال ريدر السيد ورأى بُعنٍف الباب ُفِتح حينما بامِلقبض اإلمساك حاول

الخافت. الضوء يف الطريق عىل يقف املنكبنَي
برسعة!» َل «ترجَّ

من بِقناع ُمغطٍّى وجهه وكان طويًال أسود كولت ُمسدَس يده يف يُمِسك الرجل كان
الجبهة. حتى الذقن

يَديك!» وارفع «برسعة،
الباب. يُغلق أن وأوشك املطر يف ريدر السيد نزل

هيا!» انزيل أيًضا؛ «واآلنسة
سائق هو امُلتحدِّث كان مغلق.» كروس نيو طريق أن أخربتَني هنا؟ يجري الذي «ما

األجرة. سيارة
مغلًقا.» فَمك أبِق … جنيهات بخمسة ورقة «هذه

السائق. إىل نقدية ورقة امُلقنَّع الرجُل رمى
«… مالك أُريد «ال

صديقي؟» يا صدرك الرصاصُة تلك تخرتق أن تريد «هل ُمتهكًِّما: الل راس سأل
سيارة خلف السيارة توقَفت اللحظة. تلك يف الطريق إىل رفيقها مارجريت تبعت
ودخل املفتوح الباب إىل ومىش ريدر السيد ظهر يف املسدس فوهة ُوِضَعت مبارشًة. األجرة
السيارة فاضت الفور وعىل الباب. وأغلق خلفهما امُلقنَّع الرجل وقفز الفتاة تبعته السيارة.

الداخل. من بالنور
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الرشطة؟» يف وذكيٍّ ماهر ق بُمحقِّ تليق املفاجأة هذه «هل
القناع يف الفتحات خالل ومن ركبتَيه. عىل وُمسدَُّسه املقابل املقعد يف الخاطف جلس
لون تغريَّ الفتاة. عىل انصبَّ ريدر السيد تفكري لكن خبيثتان. بُنِّيتان عينان ملعت األسود،
الخوَف. ليس عليها امُلسيطر الشعور أن الحَظ الحظ لُحسن ولكن الصدمة، من وجهها

الكالم. تستطيع ال وباتت الحركة، عىل القدرَة الذهوُل أفقدها
عىل بالصعود شعر منه. أتَوا الذي الطريق يف عائدة ُمرسعًة وسارت السيارة استدارت
حاد. منحدٍر فوق من النزول يف وبدأَت اليمني إىل فجأة السيارة استدارت ثم القناة، جرس

قلب. ظهر عن لندن طبوغرافية يعرف ريدر فالسيد روثرهيث؛ باتجاه يسريون كانوا
ُمعبَّد غري طريق عىل تتخبط السيارة عجالت أن شعر طويًال. وقتًا الرحلة تستغرق لم
توقفت ثم ُمريحة، غرِي بطريقٍة الطريق عىل تتأرجح السيارة ظلَّت ياردة، مائة ملسافة

الفرامل. عىل بالضغط فجأًة
لخطِّ ُمقوَّس سقٍف ذات قناة تُوَجد الجوانب، أحد عىل ضيقة. طينية حارٍة يف وقفوا
السائق أن الواضح من عاٍل. بسوٍر ُمحاطة فضاء أرٌض اآلخر الجانب وعىل حديديَّة، سكٍك
خمسني ملسافة الوحل عىل واالنزالق الخوض إىل اضُطرُّوا ألنهم وجهتهم؛ عن بعيًدا توقف
الشكل أسطوانيِّ َممرٍّ إىل دخلوا السور. يف ضيقة بوابٍة إىل يصلوا أن قبل أُخرى ياردة
خاطُفهم أضاء ما. يوم يف صغريًا مصنًعا كان أنه ريدر السيد ن وخمَّ ُمربع مبنًى إىل يؤدي

وهي: حروفها تآكَلت عبارًة امُلحقق وقرأ الباب عىل مصباًحا
للجلود». فيلتون ستورن «رشكة

فاتورة لديَّ والفاسد، الكاذب الرشطي أيها واآلن «واآلن! قال: النور، الرجل أضاء ملَّا
معك.» تسويتُها ينبغي بسيطة

جوانب. ثالثة يف قة امُلعشَّ باأللواح ومحاطٍة ُمغربة ردهة يف كانوا
الل.» راس يا تريدها التي الكلمة هي تلك ««حساب»؛ ريدر: السيد تمتم

وقال: وجهه فوق من القناع خلع ثم لدقيقٍة الرجل ُصِدم
الرُّعب!» من والفتاة أنت فيها ستُعاني ليلٌة هذه فعلت! ما عىل وستندم الل! راس «أنا
الرجل يد يف التي البندقية الغريبة. اإلنجليزية اللكنة عىل ريدر السيد يضحك لم
تماًما واٍع غري ُمهرِّج يِد يف تكون عندما تقتل أن ويُمكن أخطاء، بدون اللغات كلَّ ثَت تحدَّ

الرجعيِّني. أرشُس بها يُمسك عندما تفعل كما

88



بحتة ميلودراما الخامسة: القصة

مرًة وجنتاها تورََّدت أرسهما. منذ بكلمة تتفوَّه لم فهي الفتاة: بشأن القلق انتابه
بالخوف. ريدر يربطه لم عينَيها يف ملعاٌن هناك كان جيدة. إشارًة هذه وكانت أخرى،

ًدا. ُمرتدِّ بات ولكنه خَشبي، حاجٍز يف مسماٍر عىل ُمعلًقا طويًال حبًال الل راس أخذ
تتسبَّب لن … الغرفة من يكفي ما عىل تعرفت رضوريٍّا، «ليس كتفيه: يهزُّ وهو قال

هناك.» املتاعب يف
تُوَجد األعىل، يف لهما. املواِجه املفروش غري الدَرج وصعود باملرور وأمَرهما الباب فتح

لب. الصُّ الطوب يف ُمثبَّت كبري حديدي وباب بسطة
ومن كبريًة غرفة كانت رصيًرا. ُمحِدثًا ففتحه الباب، ودفع الحديدي امِلزالج سحب
واألرضية الحوائط ألن االشتعال؛ رسيع يشءٍ لتخزين قبُل من استُخِدمت أنها الواضح
التدخني ممنوٌع «خطر. تقول: ُمغرب مكتب عىل كتابة ويُوَجد الخشنة بالخرسانة مصبوبة
الجدار أعىل بوصة عرشة ثماني بطول ُمربعة نافذًة عدا ما نوافذ يُوَجد ال املخزن». هذا يف
ويُوَجد امُلتَّسخة، الورقية امللفات من كومة تُوَجد الغرفة، أركان أحد يف السقف. من بالُقرب
املسمار ذا الغطاء ألن مفتوًحا أحدها كان الصغرية الخشبية الصناديق عرشاُت املكتب عىل

الزوايا. إحدى من مرفوًعا كان امُلنتِصب
ملدة نفسك «أمتع قال: ثم به، يتباهى الذي ُمسدَّسه ُممسًكا الباب عند الل راس وقف
وغًدا األُنثى؛ تلك أجل من سآتي الوقت ذلك خالل يف دقيقة. أربعني ربما أو ساعة نصف

أين؟» إىل يعلم َمن أها، … إىل للذَّهاب معي سفينٍة عىل تصعد سوف
الربودة.» شديد هواء تيار يُوَجد خارج، وأنت خلفك الباب «أغِلق ريدر: السيد قال

الحارة عرب وملَّا صباًحا، الثانية الساعة يف األقدام عىل سريًا فينالو تومي السيد أتى
عليه أُطِلق وكأنه تومي وقف سيارة. آثار عن فجأًة الكهربائي مصباحه كشف امُلوِحلة،
لبعض ظلَّ الضيقة. البوابة إىل أتى حينما قدَميه يف قلبه ووَقع فرائصه ارتعَدت النار.
بعد التقدُّم. يف نية لديه ليست ُمبتعًدا. يميش أم يجرَي أن األفضل هل يعرف ال الوقت
ُمتعثًرا مىش الفرحة. من عليه يُغمى أن وكاد الل، راس مساعد إنه صوتًا. سمع بُرهة،

يرتجف. الذي الرجل إىل وأتى
هنا؟» إىل بالسيارة األحمق سيُدك أتى «هل هامًسا: سأل

الل.» راس السيد «نعم، لديه: قويًة اإلنجليزية اللغة تكن لم الذي رام قال
فرائيص!» ارتعدت لقد إلهي! يا أحمق! فهو «إذن ُمتذمًرا: تومي قال
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عميله وجد تومي. تجاَوَزه حدث، ما لرشح اإلنجليزية الكلمات يستجمُع رام كان ملَّا
عن تنمُّ ابتسامٌة األسمر وجهه عىل وترتِسم أسنانه بني شريوت وسيجارة الردهة يف يجلس

الرِّضا.
الفخ.» يف املكَّار الثعلَب أوَقْعنا «مرحبًا! الباب: تومي يُغلق بينما قال

الروبيات؟» عىل حصلَت هل املكار. بالثعلب تهتمَّ «ال باستياء: اآلخر قال
رأسه. الل راس هزَّ

أنك ظننُت روبية. آالف عَرشة املخزن؛ يف تركتها «ولكني ُمتوجًسا: فينالو السيد قال
هذا.» قبل وهربت عليها حصلت

صديقي.» يا وانظر تعال املخزن، يف أهم يشء «لديَّ
الباب. وفتح البسطة مصباح وأضاء امُلرتِبك تومي أمام لَّم السُّ صعد

هذا. غريَ يقل ولم «… «انظر قال:
فينالو!» السيد إنه «عجبًا، جي: جيه السيد قال

… األخرى اليد تُمسك بينما تقريبًا؛ الحقيقية تُشبه التي الروبيات من رزمًة يٌد تُمِسك
والعجب امللعون. األسود الِقرد أيها ًسا ُمسدَّ معه أن تعرف أن عليك «كان همستومي:

هاتف!» بها ويُوَجد البضاعة بها تُوَجد غرفة يف وضعته أنك
الوقت. ذلك يف رفيقه مع باألصفاد وُقيِّد امَلحيلِّ الرشطة قسم إىل اقِتيَد

ثقيلة.» مزحة أو مْزحة مجرد كانت إنها الصباح للقايضيف «سأقول ا: جادٍّ راس قال
الشتائم. من الكثريَ فينالو تومي ردُّ ن تضمَّ

سة امُلتحمِّ الفتاة ريدر السيد وصحب الثالثة الساعة ات دقَّ جون سانت كنيسة أعلنت
فيه. تسكن الذي للنزل األمامي الباب إىل

بالليلة.» استمتاعي مدى … عن التعبري أستطيع «ال قالت:
السكن. من امُلظِلمة الواجهة إىل مرتاح غريَ ريدر السيد نظر

«… أصدقائك انتباَه رة امُلتأخِّ الساعة هذه يف رجوُعك يَلِفت أال … اممم … «أرجو
يُصبح بأن االرتياح بعدم يشُعر وهو املنزل إىل ببطءٍ عاد طمأنَته، أنها من الرغم عىل
بدَّ فال الناس، ألسنة عىل البطلة اسم يُصبح عندما امليلودراما، ويف الناس. ألِسنة عىل اسمها

ما. أحٌد يتزوَّجها أن
الليل. طوال ريدر السيد مضجع أقضَّ األمر هذا يف التفكري
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وراء واللَهُث القمار ولعب الخمر رشُب ر دمَّ مما أكثَر واعدًة ِمهنًا رت دمَّ االستكشاف روح
الرجال من قلٌة وغامرت أمانًا، األكثُر هي امُلجرَّبة الحياة مسارات عام، وبوجٍه النساء.
الطرق س تلمُّ يف يُفكروا ولم سهلة، بطُرق ثروٍة جمع وراء سعيًا مجهولة طرًقا وخاضت

إنجازاتهم. أعظَم أضاعوا مثلما طريَقهم أضاعوا ولذلك أغواِرها، سربُ سبق التي
الدَّءوب بالسعي املكانة هذه واكتسب عامله يف مرموقة مكانٍة إىل ليسكي مو وصل
النهاية، حتى االستمرار من تمكَّن ربما امُلتعددة. صفاته ِضمن من وهذه العنف، وحتى
عمل يف بدأ ، خاصٍّ عداءٍ يف نفَسه أوقع أنه كما طريقه، خارج أعماٍل براثن يف وقع ولكنه

املعتادة. أعماله عن البعد كلَّ بعيد
يف يسافر وكان مرات، عدة إنجلرتا زار الراهبوت اسمه مغربي ُمحتاٌل هناك كان
وأخريًا وطنجة باملاس والس فونشال خليج إىل لندن نهر من تسافر التي الرسيعة السفن
ضئيل، جسٍم وذا بثرات، أثُر وبه أصفر وجٍه ذا ا جدٍّ عاديٍّا َمغربيٍّا رجًال كان بورتو.
هذا من مو استفاد النية. حَسِن أمريكي ُمبرشِّ يِد يف شبابه يف وقع إذ اإلنجليزية، ويتحدَّث
إىل ترييستي ميناء من تُشَحن األملانية امُلخدرات من الكثري ألن كثريًا — الراهبوت — الرجل
برتقالٍة كلِّ بداخل الحوضويُوَجد يف تنزل كانت الربتقال صناديق من والكثري الشام، بالد
والكوكايني والهروين السكارين من ُمهرَّبة موادَّ عىل تحتوي صغرية معدنية أسطوانٌة

األخرى. الضارة العقاقري من وغريها والهيدروكلورات،
يف يُرضيه. جيًدا أجًرا يتقاىض ثَم ومن آلَخر، وقٍت من األشياء هذه يُحِرض راهبوت
ارتكبها العملية كبرية. رسقٍة عملية عن مو أخرب ِمن» يس جويل فور «ذا حانة يف األيام أحد
زُمرد عن قيمتها يف املرسوقات تقلَّ ولم فاس، يف يعملون أنغريا لصوص من مجموعٌة
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إفالسه أيام يف العزيز عبد امللك حتى يجرؤ لم املغِرب. ُممتلكات أثمُن إنها سليمان؛ امللك
املسجد اقتَحموا عليه، هم ما عىل أنغريا رجال كان وملَّا عمر؛ مسجد من ينقلها أن األسوأ
بامللك الخاصة التسعة الخرضاء باألحجار وهربوا الكنز، ُحرَّاس من حارَسني امُلقدَّسوقتلوا
كاريس. ماريس شوارع إىل كالكوتا أسواق من ُسِمعت رصخة أُطِلَقت ذلك، بعد العظيم.
ُمشٍرت. وراء السعي من أكثَر يفعلوا ولم العام، الرأي صوت عىل تغلَّبوا أنغريا رجال ولكن
ملو حكاها التي القصُة ييل وفيما املسألة؛ يف دخل معة، السُّ سيئة شخصية الراهبوت وألن

الضباب. يكُسوها التي أكتوبر ليايل إحدى يف ِمن» يس جويل فور «ذا حانة يف ليسكي
(كل الطيِّب الرجل أيها ويل لك بيزيتا مليون العملية هذه «مكسُب راهبوت: قال
إذا الطيب»). «الرجل باسم الراهبوت يدعوهم الحال، ويف نقًدا يدفعون الذين األوروبيني

نهايتي.» فستكون األمر، هذا أُفِيش
التزيُّن. عىل يحرص إنه ِجها. وتوهُّ بلمعانها امُلبِهرة بيده ذقنه يملس وهو مو استمع
امُلجرَّدة الِقيمَة الصحف ذكرت ولكن اليشء، بعض أعماله إطار خارج العملية هذه كانت
السهولة. بُمنتهى مليون نصف كسب احتمال من عروقه يف الدُم جرى ثَم ومن للُمرسوقات،
تبحث العاَلم يف الرشطة مراكز وجميع يارد سكوتالند رشطة أن فكرة من كثريًا ينزعج لم
هذه فيها تُخَفى ربما التي الرسية الطُرق يعرف إنه التسعة. سليمان امللك أحجار عن
إسرتليني جنيه آالف خمسُة قيمتها مكافأة فهناك األسوأ، حدث وإذا املصقولة؛ األحجار

الجواهر. هذه إعادة ُمقابل
البضاعة؟» أين األمر، يف «سأُفكر

عرش غضون يف يدك يف أضَعها أن يُمكنني «هنا. راهبوت: قال حينما اآلخُر فوجئ
الطيب.» الرجل أيها دقيقة عرشين أو دقائق

وجد ألنه الفرتة؛ تلك يف َمبلَغه الحظ ُسوء بلغ مبارشة؛ مفاوضة يف دَخال أنهما بدا
معه نزاًعا بات الذي بلييس ماريلو نزاع وهي أال ربٍح؛ بأي تَِعُد ال مسألٍة يف ُمتورًطا نفسه

للسيدة. الكبري احرتامه بسبب
خبيثة امرأة بلييس وماريلو بحق، سيئًة تكون ما فعادًة سيِّئة، املرأة تكون عندما
وكثيفة سوداء ُغرَّة وذات وأملس أسود شعُرها وجميلة طويلة امرأة درجة. ألقىص

اليشء. بعض امُلميزة جبهتها تُغطي األطفال ُغرة مثل مقصوصة
ضد بشهادته يُديل املركزية الجنائية املحكمة يف كان واحدة؛ مرًة ريدر السيد رآها
لتزوير جديدة طريقًة واكتشف األصليِّني فرنسا سكان من وهو بلييس، زافييه بارثولوميو
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ليس ريدر السيد ولكن يرتكبها، التي التزوير عمليات اكتشاف يصُعب القديمة. النقود
بارثولوميو واجه ولذلك الطابعة تتبَّع بل فحْسب، التزوير يكتشف لم فهو عاديٍّا. رجًال
العملة قيمة خفض خطورة مدى خافٍت بصوٍت أخربه إذ معه يتعاطف لم قاضيًا زافييه
قفص يف املاِثل الرجل يمتِعض لم والصناعية. التِّجارية حياتنا جذور عىل خطورتها ومدى
تفوَّه التي الفظَّة امُلقتضبة الكلمات من إال يُفاَجأ لم بل هذا. كل يعرف إنه صاغًرا. االتهام

النهاية. القايضيف بها
الشاقة.» األشغال مع سنة عرشين ملدة بالسجن عليك «حكمُت

السيد كرهت ولكنها تُحبه؛ لم أنها يُحتَمل الشك. تحتِمل مسألٌة للرَُّجل ماريلو ُحبُّ
يرتبط التي «املرأة عبارة استخدم ألنه لكن زوجها، سجن يف السبب ألنه تكرهه ولم ريدر،
األخرى هي لوضعها ريدر جون السيد أراد ولو بشهادته. اإلدالء سياق يف السجني.» بها

رحمته. بسبب وأبغضته أيًضا ذلك عَرَفت وقد بلييس: مع االتهام قفص يف
سَكني مجمٍع يف الشقة تقع بورتالند. شارع يف كبرية شقًة بلييس السيدة تمتلك
امتلك كما املرشوعة، غري الطُرق من طائلة أمواًال كَسبا ألنهما مشاركًة؛ وزوجها هي تمتلكه
أنفقت ثَم وِمن باركهرست. سجن يف رقًما يمتلك أن قبِل من سباٍق خيوَل بلييس السيد

ببذخ. الرتفيه وسائل عىل ماريلو
ليسكي، مو مع انفراٍد عىل الَعشاء تناولت السجن، زوجها دخول من شهور بضعة بعد
وأنيًقا ضئيًال رجًال كان الجريمة. لعاَلم ج امُلتوَّ غري واإلمرباطور العصابات زعماء أكرب
عصابة يحُكم فهو ذلك ومع الِعلمية. امِلهن ذَوي من وكأنه ويبدو أنفية نظارة يرتدي
للسباق، مضماًرا عَرش اثنَي عىل قانونًا ترسي وكلمته وبريكلوز، وسوليفانز سرتافاس
دائًما الرشطة. لرقابة الخاضعة غري املؤسسات يُحىصمن ال وعدد القمار نوادي من وعدٍد
بآخر أو بشكٍل املنافسون القادة به ويُشيد بُفجور، بخصومه األرض» «يخسف كان ما
فشِلها بسبب الرشطة ل تدخُّ من ن وتحصَّ امُلراهنات ُوكالء عىل فرضرسوًما وَجل. عىل وهم

مرَّتنَي. إدانته يف
مة السِّ هذه لديه كانت فقد سواًدا؛ األحلك املعطف يف البيضاء البَُقع وجود إىل نظًرا
كانت، مهما ُمثًُال، يمتلك لصٍّ كل أن شكَّ وال املثالية، امرأته هي بلييس ماريلو أن الُفضىل،

االتباع. تستحقُّ ال
مفرش تطريز عىل وعيناه الجيب ساعة سلسلة يف ويلعب ماريلو آلراء يُنِصت بات
ف الترصُّ عىل حمَله طباعه يف ل امُلتأصِّ الحذَر أن إال لها، ُحبِّه من الرغم عىل ولكن املائدة.

بمنطقية.
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ريدر، من التخلُّص من أتمكن ربما بأنني القول أستطيع ماريلو. يا «حسنًا قال:
شخص أنه كما أحد! به يسمع أن دون من األمر يمرَّ لن ذلك؟ بعد سيحُدث الذي ما ولكن
النائب مكتب يف يعمل العجوز هذا ولكن العاديِّني، األشخاص بشأن ُمطلًقا آبَْه لم خطري.
الصفقات أكرب من واحدة عقدُت واآلن أبلَه. كان لو الوظيفة هذه ليتقلَّد كان وما العام،
أحًدا أعرف وال ذكية؛ امرأة أنت بنفسك؟ «العمل» هذا أنجزِت هال طريقي. يف وقَعت التي

منك.» أذكى
عىل متسامحٌة ابتسامٌة وارتسَمت ريدر!» من تخاف كنَت إذا «بالطبع، بازدراء: قالت

الرفيعتنَي. شفتَيه
منه، النيَل تستطيعي لم إن تكونني. َمن أَريِه عزيزتي! يا سخيفًة تكوني ال «أنا؟
وطهيُه العجوز الطري هذا ريش نتُْف فبإمكاني أردت، لو اسمعي! منه! خائف فأخِربيني.

ليسكي»!» «مو وتقويل ظي تتلفَّ أن قبل
وعندما بنفسه، االعتناء عىل ريدر السيد ُقدرة يف العام النائب مكتب يف أحد يشكُّ ال
مع اجتماٍع يف كانت ماريلو بأن لإلبالغ يارد سكوتالند رشطة من باين امُلفتشني كبري أتى

ابتهاًجا. العام النائب مساعد ابتسم لندن، يف رجل أخطر
كلَّ يعرف أنه تستبِعد ال ولكن أردت، إذا سأُخربه الحماية. إىل ريدر يحتاج ال ، «كالَّ

ليسكي؟» عصابة حيال تفعلونه الذي ما األمر. عن يشءٍ
باين. وجَه الحزُن عال

يُريد ال جيًدا. لها ُرتِّب زور شهادة أنقذَته ولكن مرَّتنَي، ليسكي عىل القبَض «ألقينا
إنه التعبري. جاز إذا تلبُّس، حالة يف نُمسكه حتى أخرى مرة عليه القبَض امُلفوَّض مساعد

خطري.»
العام. النائب مساعد أومأ

إنها قبل؟ من املامبا تَر ألم املامبا! أفعى مثل الرجل هذا ريدر. «وكذلك ُمنذًرا: وقال
اللدغ!» من دقيقتنَي غضون يف يقتلك ها وسمُّ سوداء، حيٌة
امُلفتشني. كبري شفتَي عىل َريب ابتسامُة ارتسَمت

ذلك!» أعتقد ال أفعى، ولكن نعم، أرنب، إنه قط؛ الحدِّ هذا إىل يُعجبني «لم
وملَّا الرئيس، مكتب إىل يذهَب كي ريدر السيد إىل رسوٌل أتى الصبيحة، فرتة آخر يف
أنصت قدراته. عن خاطئًا انطباًعا يعرفه ال َمن يُعطي وخجًال جميًال اعتذاًرا أبدى وصل

وماريلو. ليسكي بني اللقاء عن يُخربه وهو للرئيس ُمغلقتان وعيناه
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سمعي إىل نمى سيدي. يا «نعم، قائًال: د تنهَّ الوقائع، رسد من الرئيس انتهى عندما
أياٍم يف القانون؟ عىل خارجة بشخصياٍت يرتبط شخًصا أليس ليسكي؟ الشائعات. بعض
ُمثري رجل إنه الفلورنسية. األحزاب أحِد قائَد سيُصبح كان أنسب، ظروف ظلِّ ويف أخرى

لالهتمام.» ُمثريون أصدقاء وله لالهتمام.
مرًة ريدر السيد د تنهَّ ثَم ومن موضوعيٍّا» اهتمامك تُبقي أن «أرجو امُلحامي: حذَّره
… طليًقا ليسكي السيد ترُك يُؤثر «أال سأل: ثم تردَّد، ولكنه يتحدَّث كي فمه وفتح أخرى

سيدي؟» يا اإلدارة ُسمعة يف … اممم
يقول: جعله إلهام أتاه الرئيس: إليه نظر

عليه!» «اقبض
ببطء. برأسه ريدر السيد أومأ

لديه ليسكي جيدة. فكرة هذه أن «رأيي أخريًا: وقال عميق؛ حزٍن عن نظرتُه ت نمَّ
أنه كما … ويهوًدا وروًسا هولنديني يَعِرف الغريبة. الشخصيات ذوي املعارف من العديد

مغربيٍّا.» شخًصا يعرف
برسعة. عينَيه الرئيس رفع

لندن يف املغاربة مئات يُوَجد عزيزي، يا التسعة؟ الزُمرُّد أحجار يف تُفكر هل «مغربي؛
باريس.» يف واآلالف

سيدي. يا هامشاملوضوع عىل املغربي أذكر أنا املغرب. يف «واملاليني ريدر: السيد تمتم
األفضل.» سوى أتمنَّى فال بلييس، السيدة بصديقتي يتعلَّق فيما أما

الغرفة. من اختفى ثم
قىضبعضالساعات بالقضية. واضح اهتمام أيَّ يُظِهر ولم الشهر نصف من أكثُر مرَّ
سباق مضمار يف األعضاء باحة داخل وهو املرات إحدى يف وُشوِهد المبيث حي يف يتجوَّل

أحد. إليه يتحدَّث ولم أحٍد إىل يتحدَّث لم ولكنه بارك، هريست
صندوًقا ووجد بروكيل شارع يف امُلنظَّم منزله إىل ريدر السيد عاد الليايل، إحدى يف
الربيد عرب وصل إنه املنزل شئون ُمدبرة وقالت الطاولة، عىل انتظاره يف ُمسطًحا صغريًا
الربيدي والطابع ريدر» جون امُلحرتم «السيد مطبوعة بأحُرف االسم ُكِتب اليوم. ظهر بعد

لندن. وسط من
الِفضية الورقة ثم البُنِّية الورقة ونزع الصندوق به املربوط الرفيع الرشيط قطع
اٍت لفَّ بعض تُوَجد الورقية، الُقصاصات من طبقٍة تحت برفق. رفعه حريريٍّا غطاءً وكشف
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— ال أم لذيذة إضافاٌت معها أكان سواء — الشوكوالتة الشهية. الحلويات من بعضها فوَق
صها وتفحَّ ُمتبلوٍر بنفسجي بلوٍن ُمزينة صغرية ُكَريًة أخذ ثَم ومن ريدر السيد يشتهيها

ُمعَجبًا.
الطاولة. عىل الشايووضَعتْها صينية ومعها اللحظة تلك يف املنزل شئون مدبرة دخلت

الكبرية. نظارته فوق من ريدر السيد نظر
كرييل؟» سيدة يا الشوكوالتة تُحبِّني «هل حزينة: بنربٍة سأل

أيًضا. «وأنا ريدر: السيد قال سيدي.» يا بالتأكيد «نعم ُمبتسمة: الكبرية السيدة قالت
«لألسف، قائًال: أردف الصندوق. إىل بحرٍص الشوكوالتة وأعاد أسًفا رأسه وهزَّ أيًضا!» وأنا
الختباٍر تخضَع حتى الحلويات أنواع جميع من يَمنُعني — ُممتاز رجل وهو — طبيبي

العام.» امُلحلِّل لدى صارم
الجرائد يف اإلعالنات أعمدة عىل االطالع ولكن الفهم، بطيئة امرأًة كرييل السيدة كانت

كثريًا. لديها الِعلمية املعرفة حصيلَة من زاد اليومية
فيتامينات؟» أي عىل تحتوي أنها «أترى اقرتحت:

رأسه. ريدر السيد هزَّ
ليلٍة قضاءُ يُمكنني الوحيد. غذائي هي الفيتامينات ذلك. أظن ال ، «كالَّ بلُطف: قال
رضٍر بأي أشُعر وال ني، امُلهمَّ الصغريَين الرفيَقني هذَين سوى أحد رفقة دون من كاملة

كرييل.» سيدة يا لك شكًرا منهما.
ربط وأعاد الغطاءَ ووضع باِلغ بحذَر مكانها إىل القصاصات طبقة أعاد خرجت، ملَّا
سكوتالند رشطة يف املختصِّ القسم إىل العبوَة أرسل انتهى، ملَّا كان. كما بعناية الرشيط
ذلك، فعل وملَّا األحمر. باللون «ُسم» عليه مكتوبًا ُملصًقا صغري صندوٍق من وأخذ يارد،

به. الخاص الكبري الشاي وكوب كعكاته إىل التفَت ثم ، امَلعنيِّ الرجل إىل مالحظة كتب
الحادية ت ودقَّ الشوكوالتة. غالف أزال عندما مساءً والربع السادسة الساعة ت دقَّ
بصوٍت قال وعندها النوم، إىل للذَّهاب استعداًدا األنوار أطفأ عندما بالضبط والربع عرشة

عاٍل:
إلهي!» يا بلييس، «ماريلو

الحرب. بدأِت قد ها
بلييسبوصول ماريلو تزيُّن ُقوِطع الجمعة، صباِح ويف األربعاء؛ مساء الحدث هذا وقع
ثا تحدَّ اًفا. شفَّ قميًصا ترتدي وهي االستقبال غرفة إىل دخلت عندما انتظارها يف كانا رجَلني

أخرى. ومسائل الشوكوالتة عىل وَجداها أصابَع بصمات عن
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وجلست هارلبورو شارع يف الكائن الحْجز يف مشدوهة امرأٌة قبَعت ساعة، نصف بعد
ملدة بالسجن عليها ُحِكم التالية، الجلسات يف تُهمتَها. عليها يرسد وهو امُلفتش إىل تستِمع
بنيَّة ريدر جون إىل الربيد طريق عن األكونيت بنبات ة سامَّ مادة «إرسال بتهمة سنتنَي

قتله».
املاثلة للمرأة يُِكنُّه الذي الُحبِّ عمُق افتضح املحاكمة، نهاية حتى ليسكي مو جلس
خرج االتهام، قفص من أُِخذت بعدما وجَهه. كسوا اللذين واألىس بالحزن االتهام قفص يف

خطأ. أوُل منه بدَر اللحظة تلك ويف وهناك املفتوحة، الكبرية الصالة إىل
املتأنِّق. الرجل إليه ه توجَّ الصويف، قفازه يرتدي ريدر السيد كان بينما

ريدر؟» أنت «هل
سيدي.» يا «نعم،

نفسه أعدَّ شخص وكأنه وقف طيِّبة. نظرًة نظارته فوق من ريدر السيد إليه نظر
التهاني. ي لتلقِّ

«… يل صديقٍة حبس يف تسبَّبَت ليسكي. مو «أنا
بلييس؟» «السيدة

هذا!» جرَّاء ريدر يا منك سأنال تعرف! أنت «نعم،
رشطة ق ُمحقِّ إنه نحوه. ه ولفَّ قوية مسكًة ذراعه من شخٌص أمسكه لحظتها، ويف

املدينة.
قليًال.» َصحبتَني «هال قال:

ليس اسمه ُمطلًقا؛ يَُدن لم أنه حقيقة من نابعة مركزه قوة أن تذكَّر مو. لون شحب
ت. السجالَّ يف ُمقيًدا

العام امُلدَّعي مكتب من شاهٍد «إرهاُب الضابط: قال التهمة؟» «ما : أجشَّ بصوت سأل
التهديد.» لغة واستخدام

وُحِكم التايل اليوم صباح يف جيلدهول يف الترشيعي املجلس أعضاء أمام مو مثَل
ا ُمستعدٍّ وبات آٍت التهديد أن يعَلم ريدر السيد كان وملَّا أسابيع، ثالثة ملدِة بالسجن عليه
ُمدانًا» «شخًصا العصابة زعيم أصبح ًما. تقدُّ أحرَز أنه شعر املامبا، أفعى مثل للمواجهة

القانون. بلغة
سيحُدث شيئًا أن أعتقد «ال لباين: قال الرشطة، تحميَه أن ريدر السيد عىل ُعِرض ملا
«بتأديبي» … اممم … الخاصة التفاصيل ترتيب يف الرِّضا من كبريًا قدًرا سيجد يخرج. حتى
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الحماية بهذه أحظى أن األفضل من السجن. من يخرج حتى هذا ل سيؤجِّ أنه من متأكِّد وأنا
«… يخرج حتى

يخرج؟» بعدما «أتقصد
… تكون أال ل أُفضِّ … اممم … حسنًا … بعد يخرج. «حتى بحرص: ريدر السيد أكَّد

يل.» عائًقا الرشطة حماية … اممم
ُخططه كل عىل سيطرت سبيلُه. أُخِيل عندما يقظًة ليسكي مو َحواسِّ جميع أصبحت
بدٍم نفسه لعن األخرية. الواقعة تلك باستثناء املتاِعب، عن بعيًدا أبَقتْه التي القط، يقظُة

بالراهبوت. االتصال هو فعله ما وأول للخطر، الزُمرُّد عرَّضصفقة ألنه بارد
الخطأ يف وقوعه بإمكانية املرير إدراكه وهو للخوف: ُمثري جديد عامٌل حياته يف بات
يف لوقوعه نتيجًة له والئهم خْرَق عليهم قبضته أحَكم الذين الرجاُل يُحاول أن من وخوُفه
هناك كان بل فحْسب، العاطفة من نابًعا قلبه هزَّ الذي الخوف هذا يكن ولم الخطأ. ذلك
نادي ضحايا من السنَة يف جنيه ألف عَرش خمسة يُقارب ما مو يجني وراءَه. آخر يشءٌ
«عصابته» كانت إذ دخله؛ لكْسب جانبية مصادر وتُوَجد فحْسب. السباق ومضمار الِقمار
عام. كل باآلالف ربًحا ق وتُحقِّ القارات بني امُلخدِّرات تجارة حركة يف كبري بشكٍل تتحكَّم
ملو تذهب األرباح جميع تكن ولم حقيقة. ولكنه الواقع، عن وبعيًدا خياليٍّا األمر يَُظن قد

السوق. يف الصغار عليه ينقضُّ الذي الُفتات بعض ى يتبقَّ كان ورجاله.
له تقوم ال بحيث منه واالنتقام األوىل. مهمتَه هذه كانت ريدر. من ينتِقم أن بدَّ ال
الذي للتهديد تنفيذًا سيبدو هذا ولكن ليلة، ذاَت يُهاجمه أن بسهولة يمكنه بعد. فيما قائمة
قويٍّ عقاٍب امُلبتَكرة؛ األفكار بعض إىل يحتاج أنه الواضح من القضبان. خلَف به ألقى

السيوف. صليل من أكرب تأثري له ورشس
األقِبية يف ُمساعديهم يُقابلون ال الرفيعة ليسكي السيد بمكانة يتمتَّعون الذين الرجال
يتحكَّمون الذين الكبار الستة أتى ُهويَّاتهم. يُخفوا كي أقنعًة أو عباءاٍت يرتُدون وال امُلظلمة
يف مًعا واجتمعوا رساحه فيها أُطِلق التي الليلة يف مًعا ليسكي مو تخدم التي املصالح يف

املعتاد. النحو عىل خاصة طعام غرفة حَجزوا حيث سوهو يف مطعم
أتدبَّر أن أُحبُّ الحبس. يف وأنا أحد يلمسه لم ألنه سعيد «أنا صغرية: بابتسامة مو قال
معه.» للتعاُمل جيدة فكرة إىل لُت وتوصَّ الحبس يف وأنا أفكر ظللُت بنفيس. املسألة هذه

سأفتك كنُت وإال الوقت، طوال ضابطان «يُالزمه له: األيمن الذراع ألفيلد؛ تيدي قال
مو.» يا أجلك من به
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املساس بعدم آُمْر ألم تيدي. يا بك لفتكُت فعلَت «ولو تهديد: بنربة ليسكي السيد قال
به»؟» سأفتُك «كنُت بقولك تعنيه الذي فما به؟

التي السيارات «رسقة» يف ص ويتخصَّ املنكبنَي عريَض كان الذي ألفيلد لسان انعقَد
صاحبها. يُراقبها ال

شابَّة بروكيل؛ شارع يف فتاة لديه ريدر. أمر سأتدبَّر بوظيفتك. «التِزْم مو: زمجر
اآلن. به الفتَك نُريد ال تقريبًا. ملنزلِه املقابل املنزل يف وتعيش بيلمان واسمها دائًما تصحبه
األسبوع الداخلية وزارة من رجل ُطِرد سهل. أمٌر وهذا وظيفته، من طرُده هو اآلن نريده ما

الكحوليَّات.» بُرشب فيها املسموح الساعات بعد «٩٥» نادي يف وجدوه املايضألنهم
بسيطة. ُخطة وضع

جرسوستمينسرت، ناصية إىل ومَشت مكتبَها بيلمان مارجريت غادَرت الليايل، إحدى يف
الجوار يف يُوَجد ما فعادًة عمله، ظروُف له سمَحت إذا ريدر. السيد عن بحثًا حولها ونظَرت
رجَلني بصحبة تراه ما فعادًة تراه، وعندما رة؛ ُمتأخِّ أوقاٍت يف املقابالت نُدرة من الرغم عىل

جانب. من واحٍد كلُّ يجلسان الوجه َمي ُمتجهِّ
عرب ببطء آتيًة كانت التي التالية السيارة تركب أن وقرَّرت تمرُّ األوىل السيارة تركت
امللبس أنيقَة جميلة امرأًة ورأت حوَلها نظرت قدَميها. عند طرٌد أُلقي وعندها الجرس،
حول ذراعها ت لفَّ بِذراعها. أمسَكت أنها لوال تسقط أن وكادت ُمغلقتنَي وعيناها تتمايَل

هنا. ُوِضع أنه الحظ ُحسن من مقعٍد عىل الجلوس عىل وساعدتها املرأة ِخْرص
هال حال. أي عىل كثريًا أشكرك ا؛ حقٍّ آسفة «أنا الهثًة: الُقوى الواهنُة السيدة قالت

فضلك؟» من أجرة سيارَة يل أوقفِت
هكذا راقية؛ بسيدة يليق بأسلوٍب َفت وترصَّ اليشء، بعض أجنبية بلهجٍة تحدثَت

مارجريت. اعتقَدت
الركوب. عىل السيدة وساعَدت أجرة، سيارة إىل أشارت

املنزل؟» إىل معك آتَي أن تُريدينني «هل امُلتعاطفة: الفتاة سألت
ُعنواني منِّي. ُسخف هذا أُزعجك؛ أن أخىش ولكن منك، لطٌف «هذا السيدة: تمتَمت

كالريدج.» جريت شارع ١٠٥ هو
اسمها أن مارجريت إخبار من تمكَّنَت بحيث الرحلة أثناء يف قليًال عافيتَها استعادت
الكائن الكبرِي املنزل يف الفخمة التجهيزات تقول فَرنيس. َمرصيف أرملة وأنها المري السيدة
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خادٌم وقدَّم الباب الخدم كبري فتح ثريَّة. امرأة المري السيدة بأن بمايفري بُقعة أفخم يف
الشاي. معها تحتَيس أن الفتاة عىل السيدة ت ألحَّ إذ الشاَي

أتعرَّف أن يجب آنسة. يا شكرتُك مهما ك حقَّ يَك أُوفِّ أن أستطيع ال للغاية. طيبة «أنت
يُناِسبك؟» الخميس يوم هل معي؟ الَعشاء تتناويل كي ليلٍة يف أتيِت هالَّ أكثر. عليك

بها تُحيط التي بالفخامة تنبِهر جعَلتها البرشية صفاتها بيلمان. مارجريت تردَّدت
مقاومته. يصعُب وِسحٍر ة وِرقَّ بجاذبيٍة تتمتَّع اللطيفة السيدة أن كما

راقصة. سهرٍة األشخاصلقضاء بعُض يأتي قد ذلك وبعد بُمفردنا، العشاء «سنتناول
معك؟» اصطحابَه تُحبِّني صديٌق لديك هل

بَغري لها تُوِح لم «صديق» كلمة أن الغريب من رأسها. وهزَّت مارجريت ابتسَمت
كهذه. أُمسية يف ريدر السيد اصطحاب تتخيَّل لم ما وبطريقٍة األطوار، الغريِب ريدر السيد
بها مرت صدمٍة أكرب ت تلقَّ خلفها، الباب الخدم كبريُ وأغَلق الشارع إىل خرَجت عندما
ُمعلَّقة امللفوفة وِمظلَّته الطريق من اآلخر الجانب عىل يِقف به تُفكر َمن رأت اليوم. ذلك يف

ذراعه. عىل
ريدر!» السيد «عجبًا، وقالت: التحيَّة ألقت

منحتُك ص. امُلخصَّ الوقت من دقائق سبع أمامك زال «ما وقال: الكبرية ساعته يف نظر
ثواٍن.» وبضع دقيقة وعرشين ثالثًا بالضبط واستغرقِت ساعة، نصف

هنا؟» أنني عَرفت «هل داٍع: دون من سألْت
ليس النادي هذا ما. باسٍم نفسها تدعو إنها فيلثام؛ آني السيدة أحبُّ ال تبعتُك. «نعم،

جيًدا.»
«ناٍد!» الهثة: قالت
ريدر. السيد أومأ

جيًدا.» ليس هذا األطوار. غريبو وأعضاؤه غريب اسم مافني. نادَي ونه يُسمُّ «إنهم
تتساءل وهي بروكيل شارع إىل ريدر السيد رافقت ولكنها األسئلة من املزيد تطَرح لم
منطقة ملباهج ُمحتملًة حة ُمرشَّ وجْعلها فيها التفكري إىل السيدَة دفع الذي السبب عن

مايفري.
عىل ينَدَم أن وكاد مشغوًال كان البداية. يف ليسكي السيد أربكت أحداث سلسلة وقعت
عندما اكتشفها التي الجوانب أحد يف فشل أنه تبنيَّ أعماله. ُخطة يف البدء ل يُؤجِّ لم أنه

بيكاديليل. يف لوجٍه وجًها ريدر بالسيد — يبدو ما عىل — قَدًرا تقابَل
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عىل للغاية أِسفُت ليسكي. يا الخري «صباح االعتذار: إىل أقرَب بنربٍة ريدر السيد قال
أُدِرك وبينما كراهية. أيَّ لك أحمل ال أنا ْقني، صدِّ ولكن واملؤِسفة، عة امُلتوقَّ غرِي األحداث تلك
معك التعايُش يف إال أرغب ال أنني إال األشكال، من شكٍل بأي عواطفي تُشاركني ال أنك

كصديَقني.»
القلق صوتُه يكاد يرتِعب. بدأ العجوز الرجل أن وظنَّ حادَّة. بنظرٍة ليسكي رمَقه

الزيتون. ُغصن يُقدِّم وهو يرتِعد
كراهية. أيَّ أحِمل ال أيًضا أنا ريدر. سيد يا بأس «ال لديه: ابتسامٍة بأبهى مو قال

فعلته.» ما واجبك من وكان سخيف قوٌل منِّي بَدر حال، أي عىل
عليه ويظهر يستِمع ريدر والسيد َّهات الرتُّ بني ل يتنقَّ وظلَّ تلك بنربته حديثه واصل

امُلتزايد. االرتياُح
بني سواءٌ طاغية الرذيلة والخطايا، بالرذائل ميلءٌ «العاَلم أسًفا: رأسه يهزُّ وهو قال
األقحوان. نباتات مثل األقدام تحت الفضيلة وتُداس الفقراء، أحياء بني أو األغنياء قصور

كذلك؟» أليس ليسكي، سيد يا الدجاج تُربي ال أنت
رأَسه. ليسكي مو هزَّ

إنها املنازل! يف تُربَّى التي الطيور من الكثري املرء يتعلم لألسف! «يا ريدر: السيد د تنهَّ
السجون مأمورو يسمح ال ملاذا أتساءل ما كثريًا مرشوع. غري هو ما استشعار يف درسعميل
إىل أتحدَّث كنُت والتثقيفية. امُلؤذية غري الهواية هذه يف بامُلشاركة دارتمور يف للمسجونني

«… طريف اسم من له يا مافني؛ نادَي داهموا عندما باكًرا اليوم صباح باين السيد
هذا.» عن شيئًا أسمع لم تقصده؟ الذي ما مافني؟ نادي «داهموا برسعة: مو قال

األفضل من أنه اعتقْدنا لك. يُروق ال سات امُلؤسَّ من النوع هذا لتسمع. كنَت «ما
ت تمَّ يل صديقٍة فتاٍة استياء يف امُلداهمُة تتسبَّب أن أخىش أنني من الرغم عىل املكان ُمداهمة

«… الدجاج قلت، كما غد. مساء هناك العشاء عىل دعوتها
الرجل. موقف من ُمرتبًكا وأمىس بالفشل. باءت ُخطته أن مو عَرف اآلن،

سيد يا لديَّ الربتقايلِّ اللون ذا األوربنجتون دجاج وترى معي تأتَي أن تودُّ «لعلَّك
بعيننَي رفيقه يف وحملق نظارته ريدر خلع بروكيل.» يف أعيش أنا كذلك؟ أليس ليسكي،
ذاته، الوقت يف فيه. نتحدَّث كثري كالم لدي الليلة؛ التاسعة الساعة عىل «لنتَّفق واسعتنَي.
تفهم هل إممم: … النظر تَلفت أن دون تأتَي أن امَلعنيَّة األطراف لجميع األفضل سيكون

لدي.» املكتب يف يعملون الذين يعِرف أن أحبُّ ال املثال، سبيل عىل أعني؟ ما
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ِسعَره رجٍل لكلِّ بأن راسخ اعتقاٌد لديه ليسكي. وجه عىل بطيئة ابتسامٌة ارتسَمت
لديه. التي للمَلكة تأييًدا تُمثل ية رسِّ مقابلٍة إىل الدعوة وهذه ُرعبًا؛ أم نقًدا الثمن كان سواء
يف أكثَر ريدر السيد يتقدَّم أن يرجو بات بروكيل، شارع إىل وصل التاسعة، تمام يف
يتحدَّث لم العجوز امُلحقق أن للغاية، الغريب ِمن ولكن وسط. حلٍّ إىل فيه يصلون طريٍق
يتباهى وراح املفرش عىل يَديه وشبَّك الطاولة جوانب أحد جلسعىل الدجاج. سوى يشءٍ يف
ُمنتظًرا مو وظلَّ اإلنجليزي، الطيور تربية منزل إىل أدخلها التي الساللة عن يتحدَّث وهو

امللل. من يموت يكاد وهو
لك، قوَله أريد كنُت ما «لديَّ معطفه: ارتداء يف ضيفه يُساعد وهو ريدر السيد قال
لويشام طريق أوَّل إىل سأميشمعك آخر. لقاءٍ إىل الحديث هذا تأجيُل يجب أنه أخىش ولكن
للخطر سالمتك عرَّضت أني أشعر أن أحبُّ وال السيِّئة بالشخصيات يعجُّ املكان الرسيع؛

الفقرية.» البقعة تلك إىل بإحضارك
الطرق ُقطَّاع من ويخلو كبري باحرتام يحظى واحد مكاٍن سوى العالم يف يُوَجد لم إذا
ُمرافقة عرض عىل ليسكي وافق بروكيل. شارع فهو ثَراءً، األكثر األحياء عىل يُغريون الذين

الشارع. نهاية يف القابعة الكنيسة إىل ومَشيَا ُمضيفه،
منَْحتني فقد امُلمتع. اللقاء أنىسهذا لن ليسكي. سيد يا السالمة «مع ية: بجدِّ ريدر قال

أُمثلها.» التي واإلدارة أنا أنساك لن أنني من تأكَّد مساعدة. أكربَ
الرشطة ألَقت الباكر، الصباح ساعات يف تملََّكتْه. الحرية أن وبدا املدينة إىل ليسكي عاد
ثالثة قبل ارتكبها سيارة رسقة تُهمة إليه َهت ووجَّ ألفيلد، تيدي اليُمنى؛ ِذراعه عىل القبَض

شهور.
طريق يف ليسكي كان ملَّا التايل الحدث وقع للتفسري. القابلة غري األحداث أوىل هذه

الهيئة. الغريب امُلحقق فجأًة واجه إذ بليس بورتالند من شقته إىل عودته
أني السعادة غاية يف «أنا الظالم. يف النظر ريدر السيد حدَّق ليسكي؟» هذا «هل
أن أخربتك ملَّا السابقة املرة يف ضلَّلتُك أني خشيُت اليوم. طوال عنك أبحث ظللُت وجدتُك.
«… ذلك من العكس عىل بل الرملية. الرتبة ذات األماكن يف تربيته تصلح ال ليجهورن دجاج

معي؟» تلعبها التي اللعبة ما ريدر، سيد يا إيلَّ «انظر فظ: بأسلوب اآلخر سأل
«اللعبة؟» ُمتأملة: بنربٍة ريدر سأل

فاتصل فيه، نتحدَّث أن يستحقُّ ما لديك كان إذا الدجاج. عن شيئًا أعرف أن أريد «ال
مكتبي.» إىل تأتي أو مكتبك إىل وسآتي بي
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ويف بقوة. خلَفه شقته باب وأغلق العام النائب مكتب من َق امُلحقِّ متجاوًزا اندفع
هاري وأخذت مريتون هاري منزل يارد سكوتالند رشطة من قوة داهَمت ساعتنَي، غضون
تم مرسوقة ملجوهرات مرشوعة غري حيازة تهمة إليهما ووجَهت تهم، أِرسَّ من وزوجته

ِخزانة. يف ُوِجَدت حتى تتبُُّعها
سمع الراهبوت، مع األهمية بالغِة مقابلة من عائًدا ليسكي كان وملَّا أسبوع، بعد
امُلتألِّمتنَي. ريدر السيد عينَي مع عيناه وتقابَلْت والتفَت جانبه، من تمرُّ ُمتثاقلة خطوات

عىل الدجاج عن التحدُّث أريد ال ال، ال، بلقائك! سعيد أنا «كم بحرارة: ريدر السيد قال
وامُلنتجة.» النبيلِة الطيور هذه تجاه ُمباالتك عدم بسبب قليًال تألَّْمُت أنني من الرغم

يكون أن أريد ال الجحيم؟ بحق تُريده الذي ما «أخِربْني غاضبًا: ليسكي ردَّ فجأة،
أريد ال أفضل. ذلك كان عقلك، يف ذلك إدخال يف أرسعَت وكلما ريدر، يا بك عالقة أيُّ يل

«… الخيل أو الدواجن أمر يف النقاَش
وأنت أنا أتقابل أن يمكن «أال وخَفضصوته. األمام إىل ريدر السيد انحنى «انتظر!»

الثقة؟» ونتبادَل
بطيئة. ابتسامًة ليسكي مو ابتسم

مكاٍن أي يف سأُقابلك حسنًا. كذلك؟ أليس أخريًا، املوضوع ُصلب إىل دخلَت «أوه،
تُحبه.»

أعتقد مساءً؟ العارشة الساعة غًدا املدفعيَّة، تمثال من القريب امَلمىش يف نقول «هل
هناك.» أحٌد يرانا لن أنه

أن الرجل هذا يريد عما يتساءل يزال ال وهو َمسريَه وتابع باقتضاٍب ليسكي أومأ
علم حينما وارتعب الهاتف، رنني ف توقُّ عدم بسبب استيقظ الرابعة، الساعة يف له. يقوله
عملية بتهمة عليه القبُض أُلِقَي — العصابات زعماء من به يثق َمن أكثَر — أوهارا أن

األخبار. تلك جَلب َمن هو — الصغار الزعماء أحد — كارتر عام. منذ ارتكبَها سطو
فمه يفتح جعَلته مرءوسه صوت يف شكٍّ نربة ليسكي الحظ ليسكي؟» يا الحكاية «ما

ُمندهًشا.
عرب التحدُّث أريد ال لتُقابلني. هنا إىل تعاَل الحكاية؟ ما بقولك تعنيه الذي «ما

الهاتف.»
الشك. ويملؤه الوجه عابَس ساعة، نصف بعد كارتر وصل

تقوله؟» أن تريد الذي ما «واآلن، مو: سأل وحَدهما، أصبحا ملَّا
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يف أسبوع منذ العجوز ريدر مع شوهدَت أنك هو قوله أردُت «ما ُمتذمًرا: كارتر قال
مع بهدوء تتحدَّث ُشوهدت ألفيلد. تيدي عىل القبض أُلقي الليلة، تلك ويف لويشام، شارع
املاضية، الليلة ويف العصابة. من آخَر رجٍل عىل ُقبض ذاتها، الليلة ويف العجوز، الكلب هذا

أوهارا!» عىل القبض أُلقي واآلن ريدر؛ مع ا رسٍّ تتحدَّث وأنت بعينَيَّ شاهدتُك
يُصدق. يكاد ال وهو مو إليه نظر
األمر؟» يف وماذا «حسنًا، سأل:

يف ما كل هذا غريبة، مصادفٌة هذه أن سوى يشء «ال شفته: يقلب وهو كارتر قال
تلوَمهم.» أن يُمكنك وال يحدث، ما يَُروقهم وال األمر، عن يتحدَّثون العصابة أفراد بات األمر.
أن من الرغم عىل حقيقة، هذه الذهن. شارد وهو شفتَيه عىل يََعضُّ ليسكي جلس
يُقوِّض كان العجوز! الشيطان لعبة هي فتلك إذن قبل. من باله عىل تطرأ لم املصادفة تلك

الشكوك. هذه يُوِقف لم إن منصبه من به لإلطاحة حوله الشكوك ويُثري سلطته
قبل. من األمر هذا ببايل يخطر لم كارتر. يا «حسنًا للغاية: منخفض بصوٍت قال

حدث.» بما اآلخرين األفراد تُخرب أن وعليك اآلن، سأُخربك
كلمات. ِبْضع يف ريدر السيد دعوات رشح

به.» يتذكَّرني شيئًا وسأُعطيه غٍد، مساءَ العجوز هذا سأُقابل أني «وأخِربْهم
املايض. األسبوع أحداث يف يُفكر جلس الرجل، غادر وبعدما اآلن، له األمور اتضَحت
طويلة، مدٍة منذ الرشطة من اشتباٍه موضَع كانوا عليهم القبض أُلقي الذين الثالثة الرجال
مع برتتيٍب االعتقاالت ت تمَّ حمايتهم. من ليتمكََّن هو حتى وال أحٌد يكن لم أنه مو وعِلم

الداهية. ريدر السيد يُناسب بما يارد، سكوتالند رشطة
تخطيطاته. يُِعدُّ اليوم بقية وقىض الدهاء!» يف عليه ق «سأتفوَّ مو: قال

األصفر الضباب كان األمريالية. قوس تحت من مرَّ الليلة، تلك يف العارشة الساعة يف
سوى الحياة عىل تدل إشارٍة أي هناك تكن ولم يتساقط، املطر ورذاذ الحديقة يُغلف

القرص. باتجاه آلخر وقٍت من تأتي التي السيارات
العارشة، الساعة دقت ريدر. السيد وانتظر التذكاري النصب تجاوز حتى يميش ظلَّ

للُمحقق. أثٌر ة ثَمَّ يكن ولم ساعة ربع ومرَّ
السالح ووضع املسألة.» يف رائحًة اشتمَّ أنه بدَّ «ال شفتيه: يُحرك أن دوَن مو قال

أُخرى. مرًة جيبه يف يحمله الذي الصغري
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عىل ًدا ُممدَّ ينئُّ بشخص الدورية يف ضابٌط تعثَّر عندما عرشة الحاديَة الساعة كانت
لسكِّني املنحوت املقبض رأى امُلمدَّد، الشخص عىل الكهربي مصباحه أضاء وملَّا الرصيف،

امُلتألِّم. ليسكي مو وجه عىل يتعرَّف أن قبل مغربي
من استشارٍة إىل ُدعي قد (كان هذا.» كل حدث كيف تماًما أفهم «ال مفكًرا: باين قال

املغربي؟» الراهبوت أنه من الدرجة لهذه متأكِّد أنت «ملاذا الرئييس)، املقر
ألنني الراهبوت ذكرت متأكًدا. «لسُت املغلوط: االنطباع تصحيح إىل ريدر السيد سارع
الثقة تماَم واثق أنني من الرغم عىل الزمرُّد، عن بحثًا مسكنه وفتَّشُت الظهرية بعد رأيتُه
إذ فطنًا راهبوت السيد «كان قائًال: رئيسه خاطب ثم سيدي.» يا املغرب يف يزال ال بأنه

نتَِّبعها.» التي الطرائق عىل غريب أنه تذكَّر
ريدر؟» سيد يا اإلطالق عىل ليسكي مو ذكرَت «هل العام: النائب مساعد قال

ذقنه. ريدر السيد فرك
الساعة يف ليسكي مو السيد مع باملوعد أخربته أنني من متأكد أنا نعم، «أعتقد
موضوع ِذكر أتى كيف بالضبط أتذكر ال أيًضا. اللقاء مكان ذكرُت أنني أظن العارشة.
من املزيَد يُعِطني لم إن أنه يعتقد بحيث األصيل املواطن هذا خداع حاولُت ربما ليسكي.
قلُت ربما األرسار. من الكثري يعرف أحد استشارة إىل فسأُضَطر الزمرد، عن املعلومات
يشء صحيح؟ هذا هل املستشفى، يف طويلة فرتة سيمُكث ليسكي السيد أن سمعت ذلك.
إىل املسكني ليسكي السيد دخول يف سببًا قلته ما كان لو أبًدا نفيس أُسامح لن مؤِسف.

الحياة!» قيد عىل … املستشفى
باين. ابتسم باين. امُلفتش إىل الرئيس نظر ذهب، ملَّا

بدَّ ال كذلك؟ أليس «املامبا»، سيدي؟ يا الخطرية األفعى هذه اسم «ما املفتش: سأل
هذا.» أتذكَّر أن
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يُسافر وال األجرة سيارات فيها تُطَلب كانت التي األيام تلك ريدر، السيد شباب أيام يف
رشطة من شابٍّ ضابٍط برفقة ريدر السيد أُرِسل معطفه؛ ياقة يف وردٍة دون من رجٌل
الكفاية من أكثَر كَسب نوتنجهام من شابٍّ ُمخرتٍع عىل القبض إللقاء يارد سكوتالند
بارعًة ابتكارات أو آالٍت يخرتع لم الشاب هذا يارد. سكوتالند رشطة استياء تُثري بطُرق
كانت بل للكلمة، املقبول باملعنى قصًصا تكن لم قصًصا. اخرتع بل العمل؛ تقليل أجل من
البُسطاء والنساء الرجال جيوب من األموال استخراج أجل من ِحيَكت ُمضلِّلًة معلوماٍت
من والعديد ُمستعاًرا اسًما وعرشين خمسٍة عن يقلُّ ال ما إيرت السيد استعمل العقل.
من ُمربًعا حذاءً يرتدي عُدوٍّا أنَّ لوال ضخمة ثروًة يَجنَي أن وكاد رواياته، بثِّ يف العناوين
السيد عىل وَحَكم القايض يتعاطف لم العدالة. مقعد عىل وأجلسه عليه قبَض األصابع عند
خطر وبأنه الضمري العديم بامُلحتال ووصَفه الشغل، مع سنوات سبع ملدة بالسجن إيرت

الصوَّان. الحجر من وكأنه قلب له كان إذ إيرت وييل وابتسم املجتمع، عىل
عىل العام االدعاء ُمحامي تعليق بسبب األول املقام يف القضية هذه ريدر السيد تذكر
يف َفت تكشَّ ُمعينة ِسمٍة إىل ُمشريًا السجني، ارتكبها التي والِحيَل التمثيل أدوار مختِلف
يكتبها يربَْح لم التي «استطاعة» كلمة بهجاء معرفته عدم وهي أال املتَهم؛ لِعبَه جزءٍ كل

«استعاطة». يكتب وكأنه مقلوبة بحروٍف
دور كان مهما عبقريٍّا. كان مهما تكشُفه، خصلة من مجرٍم لكلِّ بدَّ «ال املحامي: قال
نقطَة هناك أن إال بعض، عن بعضها والوضعيَّات األدوار فصل يف بَرع ومهما التمثيل
امُلجرمني يف سيما ال الضعف نقطُة تربُز يها، يُؤدِّ شخصيٍة كل بني ومشرتكًة مميزًة ضعٍف

والخدع.» االحتيال عىل يعيشون الذي
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لدى يعمل كان أنه يعرفون الناس من قلة العَملية. حياته طواَل هذا ريدر السيد تذكر
من بخصوصاملوضوع. يُطَرح سؤاٍل أي من يتهرَّب كان نفسه هو يارد. سكوتالند رشطة
تفكريه إىل يرِجع الجرائم كشف يف نجاحه وأن الهواة أصدُق بأنه زعُمه الظريفة صفاته

الخطأ. فيها يظهر ال التي األشياء يف الخطأ رؤية من يُمكِّنه مما املجرم بعقلية
ُسمعتُه؛ حيث من أفاده وهذا ظاهرها يف الربيئة البرش أفعال من العديد يف الخطأ رأى
لم الجذاب غرِي ومظهره الظاهرية كفاءته عدم بسبب عليه وأشفقوا عَرفوه الذين إن حيث

عقله. مألَت التي الخبيثة األفكار يعرفوا
مارجريت اآلنسة تَُرْقه لم نزل. يف بروكيل شارع يف تعيش جميلة فتاٌة هناك كانت
عامة. كقاعدٍة يتناقضان ما غالبًا مصطلحان وهما عقالنية؛ ألنها بل جميلة، ألنها بيلمان
أمري مسألة مناقشة عىل واعتادا ذاِتها، السيارة يف املنزل من معها الركوُب كثريًا أعجبه
بقدٍر الحياتية، املسائل من وغريها املعيشة، تكلفة وارتفاع العمال حزب وحكومة ويلز
معها ورَجع كارلني السيدة السكن يف زميلتها عن بيلمان اآلنسة من علم الحماس. من كبري
وتنمُّ وجهها عىل والتجِربة الخربة تظهر ونحيلة ضعيفة فتاة بروكيل؛ شارع إىل مرة ذات

حياتها. يف مأساوية أحداٍث عن الجميلتان عيناها
اللورد إليه يُرِسل أن قبل كارلني هاري السيد عن يشء كل ريدر السيد عِلم أْن صادف
من بدًال الفعيل تعاُطفه بإثبات اآلخرين ثقة كْسب بهبة يتمتع ريدر السيد ألن سيلينجتون

عنه. التعبري
بل تعرفه؛ إنها نَدم. دون أيًضا ولكن باملرارة؛ تشُعَر أن دون زوجها عن تحدَّثَت
قصٍد دون مرٍة يف أشارت بينهما. الزوجية الحياة ِقَرص من الرغم عىل املعرفة حقَّ تعرفه
سيكون املناسب، الوقت ويف عاديٍّا. رجًال كان لو ثروته سريُث زوُجها كان ثريٍّ قريٍب إىل
السيد إن حتى أقوالها لتصحيح ُوسِعها يف ما بذَلت ُمفِلس. أنه إال عظيم لقٍب صاحَب ابنُها
مهما إخالصها، من تأكََّد بروكيل، إىل يأتون الذين األلقاب أصحاب يف يشكُّ الذي ريدر،
إيرل ل امُلبجَّ جناب يحمله الذي ذلك هو اللَقب أن ذلك بعد وعلم خطئها. فداحُة كانت

ومانفورد. سيلينجتون
من خاٍل وكأنه العالم يبدو الوقت وهذا العام النائب مكتب يف ركود وقت أتى
يقرأ أو الوقت يُضيع الصغرية غرفته طَرف يف أسبوع ملدة ريدر السيد جلس الخطايا؛
النشاف، اللوح عىل املظهر ري ُمنفِّ رجاًال يرسم أو تايمز» «ذا جريدة يف اإلعالنات أعمدَة
سوى يختارها ال التي األماكن يف عليها اعتاد التي والتنزُّهات األعمال هذه بني ويُبادل
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منطقة يف الكائنة الفقرية األحياء يف التجوُّل أَحبَّ استجمامهم. وقِت لقضاء القليلة القلة
مرة ويعود النهر، من الشمايل الجانب عىل الرتدُّد من ينِفر يكن لم دوكس؛ ساري جريت
الوقت من كبريًا قدًرا يقيض هل رئيسه سأله عندما ولكن السفن؛ رسو منطقة إىل أخرى

للشفقة. مثرية بابتسامة ريدر السيد رد اليمهاوس، يف
بني أكثَر لالهتمام ُمثريًة أجدها … األماكن تلك عن أقرأ سيدي، يا «كال بلطٍف: قال
الصينيِّني أن وأظن األماكن، تلك يف صينيُّون يُوَجد نعم الروايات. … اممم … صفحات
إند إيست يف منطقة أكثر اليمهاوس، إىل رومانسيًة يُضيفوا لم ذلك ومع رومانسيون،

بالقانون.» وُملتزمون ُمحرتمون ُسكَّانها
األوامَر ريدر السيد ولبَّى قيه، ُمحقِّ كبري إىل العام النائب أرسل األيام، أحد صباح يف

ب. الرتقُّ من ُممتع شعوٌر ويكتنفه الُخطى يحثُّ وهو
بشأن قِلٌق إنه سيلينجتون. اللورد إىل وتحدَّث الخارجية وزارة إىل «اذهب النائب: قال

االسم؟» تعِرف هل كارلني. هاري أخيه. ابن
التي الشاحبة بالفتاة املوضوع ربط قد اللحظة تلك يف يكن لم رأسه؛ ريدر السيد هزَّ

عيشها. لكْسب الكاتبة اآللة عىل كاتبًة تعمل
أن وأظنُّ سيلينجتون. وريث إنه ولألسف للغاية، سيِّئ شخٌص «إنه النائب: رشح

رأيه.» تؤكِّد أن يُريدك العجوز الرجل
الغرفة. من وانسلَّ إلهي!» «يا ريدر: السيد قال

ويمتلك الزواُج له يسبق لم الخارجية للشئون الدولة وزارة وكيل سيلينجتون اللورد
التي الترشيعات بعض بسبب هلٌع انتابه عندما ١٩١٢م، عام يف ثريٍّا كان ضخمة. ثروًة
ُممتلكاته باع ثَمَّ ومن األمالك، أصحاب من باعتباره لب بالسَّ عليه ستُؤثر أنها اعتقد
الصناعية األسهم يف الخرباء) َمشورات جميع (ُمعاديًا ثروته من األكرب الجزء واستثمر
الضخمة االستثمارات من املالينَي كَسب أضعاف. ثالثَة ُممتلكاته الحرُب ضاعَفت األمريكية.
صة امُلخصَّ سات للمؤسَّ تربُّعاته يف سخي أنه كما الخري، فاعيل من إنه البرتولية. األرايض يف
يف طائلة بأمواٍل وأسَهم األطفال» لرعاية إيستيل «دار مؤسس وهو الصغار؛ األطفال لرعاية
األشعث حاجبه تحت من يُحدِّق أخذ كئيب، وجٍه ذو نحيل رجل ُمماثلة. ساٍت مؤسَّ تأسيس

ُمعتذًرا. غرفته إىل دخل عندما ريدر السيد يف
بزائره. البتَّة يُعَجب لم أنه الواضح من كذلك؟» أليس ريدر، أنت «إذن ُمتذمًرا: قال
ريدر السيد أن من متأكًدا يكن لم وكأنه الباب إىل ومىش اجلس» «اجلس، غاضبة: بنربٍة قال
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إليك أُرِسل أن لُت «فضَّ وقال: املكتب. من اآلخر الجانب عىل مقعده يف وغاص وعاد أغلَقه،
ريدر.» سيد يا حصيف رجل إنك جيمس السري قال الرشطة. إخطار من بدًال

الوزارة وكيل وقطع وغريبة، طويلة صمٍت فرتُة ذلك وتبع قليًال ريدر السيد انحنى
ُمنفعل. وبأسلوٍب مفاجئة بطريقٍة الصمَت هذا

تعرفه؟» هل كارلني. هاري اسمه أخ؛ ابُن «لديَّ
الزوجة تذكَّر الخارجية، وزارة إىل طريقه يف عنه.» «سمعُت واثًقا: ريدر السيد قال

املهجورة.
عىل عاٍر ووصمة وُمبذِّر نذل إنه عنه. تُرسُّ ال معلومات وصَلتْك «إذن، اللورد: انفجر
مالية أوراق أربعة لديَّ الوغد! هذا الليلة، لحبستُه أخي، ابَن يكن لم لو يحمله! الذي االسم

«… هنا
الطاولة. عىل بقوة وألقاه خطابًا وأخرج بعنف وفتَحه الدُّرج وسحب توقَّف

هذا.» «اقرأ غاضبًا: قال
نظارته يُثبِّت كان ما (دائًما الرسالة عىل واطَلع قليًال أنفه عىل نظارته ريدر السيد رفع
األطفال» لرعاية إيستيل «دار إىل هة موجَّ الرسالة يستخدمها). عندما عينَيه من بالُقرب
وتحمُل الليلة، يريدها إنه امُلرِسل ويقوُل جنيه آالف خمسَة باختصاٍر امُلرِسُل فيها ويطلُب

السارد». «آرثر توقيع
أعمايل يف معي يشرتك نبيل رجل إنه كذلك؟ أليس السارد، «تعرف اللورد: قال
بعض أن تعَلم ربما للمنزل. ُمتاخمٍة اشرتيناها ألرٍض ُمستَحقة أمواٌل وهناك الخريية.
ومن عمالئهم، عن نيابًة يبيعونها التي املمتلكات مقابل ُمطلًقا الشيكات يقبَلون ال امُلحامني
اللورد قال السارد.» لدى العاملني أحُد وطلبها السكرتري مع وتركتُها األموال جهزُت ثَم
خطَّط فقد الرضبة، لتلك خطَّط من كان أيٍّا طلبها. أنه أُخربك أن إىل أحتاج «ال غاضبًا:
غريُت أنني أيًضا وعِلموا املاضية؛ الليلة اللوردات مجلس يف سأتحدَّث أنني علموا جيًدا. لها
رجٌل أتى معهم. أعماًال أُقيم ن ممَّ العديد يعرف ال رجًال ووظَّفُت مؤخًرا لديَّ السكرتري
وكانت السارد، السيد من خطابًا وأخرج والنصف السادسة الساعة يف املال يطلُب ُملتٍح
أمريكية. مالية أوراٍق إىل الصباَح هذا تحوََّلت أنها اكتشْفنا أننا باستثناء األموال نهايَة هذه
لم ألنه ُمطلًقا؛ املال يطلب ولم منهما أيٍّ عىل السارد ع يُوقِّ لم الخطابنَي؛ تزويُر تمَّ بالطبع

آَخر.» أسبوٍع حتى ا ُمستحقٍّ يكن
الصفقة؟» هذه عن أحد أيُّ علم «هل ريدر: السيد سأل
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ُمتثاقًال. اللورد أومأ
ضعيف دخٍل عىل ل يتحصَّ أمواًال. يقرتَض كي يوَمني منذ منزيل إىل أتى أخي. ابن «علم
أنه رصاحًة يل اعرتف وإرسافه. استهتاره بسبب تكفيه ال ولكنها الراحلة، ه أُمِّ تِرَكة من
مكتبي يف كان ولكنه لندن، يف قضاها التي املدَة تحديًدا أعرف ال ُمفلًسا. إيكس من عاد
يُصبح حني الثمن أدفَع كي البنك من سحبتُها التي األموال ومعه السكرتري دخل حينما
هذه كلَّ أمتلك ملاذا له رشحُت ملَّا كبرية حماقًة «ارتكبُت عنيفة: بنربة أردف ا.» ُمستحقٍّ

اقرتاضها.» طَلب التي جنيه األلف أُقِرَضه أن أستطيع ال وملاذا املنزل، يف النقود
ذقنه. ريدر السيد فرك

فعلُه؟» يل ينبغي الذي «ما وسأل:
إعادة أوًال أريد ولكني كارلني. عىل تعثُر أن «أريدك ُمزمجًرا: سيلينجتون اللورد قال

«… األموال هذه إيلَّ يُِعِد لم إن تُخربه أن عليك ريدر؟ يا تفهمني هل األموال؛ تلك
السقف. كورنيش من عينَه ريدر السيد يُنزل لم

اللورد. أيها الجاني مع اتفاٍق إىل أصَل أن منِّي تطلُب كأنك «يبدو مهذَّب: بأسلوب قال
السوداء اللحية ذو الرجل غريبة. طرائَق نتبَع أن يجب الظروفالغريبة، يف أنه أدرك ولكنني

ُمتنكًرا؟» كان هل …» سائًال: تردَّد ثم «… ربما األمواَل طلب الذي
ُمتنكًرا.» كان «بالطبع بغيظ: اآلخُر قال

يف ُملتٍح غريٌب يظهر ما نادًرا ولكن األشياء، هذه املرء «يقرأ ًدا: ُمتنهِّ ريدر السيد قال
أخيك؟» ابن عنوان تُخربني أن يُزعجك هل الحقيقية! الحياة

األرض عىل سقطت الطاولة. عرب ورماها جيبه من بطاقًة سيلينجتون اللورد أخرج
الرجال. من النوع ذلك من إنه يعتِذر. لم ولكنه

فعلُه.» يمكن ما سأرى مانشنز. «جريمني ينهض: وهو ريدر السيد قال
كذلك. يكن لم غالبًا ولكنه رقيًقا، وداًعا كان ربما بيشءٍ سيلينجتون اللورد تمتَم

ريدر السيد يعلم كما الواجهة، ضيِّق جدٍّا صغرٍي مبنًى عن عبارًة مانشنز جريمني كان
سابٌق خدم كبريُ ويُديرها سكنية ُشقق مجموعة عن عبارة فهو — الكثري يعلم كان إذ —
أن — الحًقا ريدر السيد علم كما — الحظ لُحسن قق. الشُّ تلك إلحدى ُمستأَجر أنه كما
داخل العام النائب مكتب من الرجل كان دقائَق غضون ويف املنزل يف كان كارلني هاري

جريمني. شارع عىل تُِطل قديم بأثاٍث استقباٍل غرفة
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الحيويِّ الضيق الشارع إىل ساهًما ينظر وأخذ النافذة بجانب طويل شابٌّ وقف
ضيقتنَي، وعيناه صغريًا ورأسه رفيًعا وجهه كان مجيئه. عن ريدر السيد أعلن ملَّا واستدار

الشديدة. الغضب رسعة هي كانت فربما وعيوبها، العائلة سمات من أيٍّا امتلك لو
نظراٍت واسرتَق البتة، مرتَّبة غريَ نوم غرفَة ريدر السيد رأى مفتوح، باٍب خالل من

األوروبية. الدول بني سَفر ُملصقاُت عليها ُمتهالكة كبرية حقيبٍة إىل
أنه إال نربته، من الرغم وعىل الجحيم؟» بحق تُريد ماذا «حسنًا، كارلني: السيد سأل

ريدر. السيد اكتشفه خفي قلٌق انتابه
جانب من كرسيٍّا سحب الدعوة، انتظار دون ومن أجلس؟» أن يل «هل امُلحقق: قال

النزل. كرايس جودة يعرف ألنه َحِذًرا؛ وجلس الحائط
وملَّا كارلني؛ هاري السيد قلق من صوته يف السلطوية وتلميح جأشه رباطة زادت

عروقه. من يهُرب والدُم الرجل رأى مبارشة، الزيارة سبب يف ريدر السيد دخل
وعندما فتحه؛ يصُعب موضوٌع «هذا ركبتَيه: عىل يملِّس وهو حذًرا ريدر السيد قال

لغة.» وأوضح أبسط أستخدم ما فعادًة املأزق، هذا مثل يف نفيس أجد
الحديث وسط يف كارلني جلس الوعيد. مع واضحة بسيطة لغًة بالفعل واستخدم

الهثًا.
للتحدُّث أتيَت أنك اعتقدُت !… العجوز الغاشم هذا يجرؤ هل ماذا! «ماذا؛ ُمتلعثًما: قال

«… أقصد … املالية األوراق عن
أنك فأعتقد الطريقة، بهذه قريبَك تُمازح كنَت لو أنك «أقصُد حذًرا: ريدر السيد قال
مزحٌة وكأنه ته بُرمَّ األمر يعتِرب أن ُمستعدٌّ سيلينجتون واللورد الكفاية. فيه بما ماَزحتَه

«… األموال رَددَت إذا جانبك، من ثقيلة
«… ماله أريد ال البغيضة! أمواَله أملس لم «ولكنني يرصخ: أن الشابُّ كاد

فندق غادرَت إليه. الحاجة أشدِّ يف أنت سيدي، يا النقيض «عىل بلُطف: ريدر قال
عدة من اقرتضتَها جنيه ستِّمائة بنحو َمديٌن وأنت الفاتورة؛ تدفع أن دون كونتينينتال
األشخاص يصُفها ما عادًة شيكات لتمرير فرنسا يف قضائي أمٌر ضدَّك وصدر رجال؛
ينظُر وأخذ أخرى مرًة ذقنه ريدر السيد حكَّ رصيد».» «بدون … اممم … بأنها العاديون
إىل أحوَج جريمني شارع يف رجًال أعرف ال الحقيقة يف … الحقيقة «يف ًال: متأمِّ النافذة من

أنت.» منك املال
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رحمة. بال حديثه تابع العمر منتصف يف الرجل ولكن يُوِقفه، أن كارلني كاد
مجهوًال اسُمك يكن ولم يارد، سكوتالند رشطة يف ت السجالَّ قسم يف ساعة «مكثَت
غري إجراءات … اممم … لتجنُّب أمرك من عَجلة عىل لندن غادرَت كارلني. سيد يا هناك
أكثَر الرشطة تعرفهم ألشخاص رشيٌك أنك معروف املالية»؟ «األوراق قلَت أنك أظنُّ سارَّة.
سباق بمضماِر عالقٌة لها احتيال عملية يف ُمتورٌط أيًضا أنت كارلني. بالسيد معرفتهم من
زوجة … اممم … لديك الصغرية، انحرافاتك بني ومن وبغيض. غريب طابَع ذات وهي
تَُعْله لم صغري وطفل باملدينة، مكتٍب يف كاتبة آلة عىل كاتبًة اآلن وتعمل مهجورة، صغرية

قط.»
تنَي. الجافَّ شفتَيه كارلني لعق

صوته يف االهتزاز ولكن المباالته، إبداءَ ُمحاوًال قالها لديك؟» ما كلُّ هذا «هل سأل:
الشديد. قلقه فَضحا يَديه ورعشة

ريدر. أومأ
سنًدا أكن لم أنني أعرتف زوجتي. مع الصواب أفعل أن أريد شيئًا. سأخربك «حسنًا،
اللعنة املال، يف م يتنعَّ دائًما كان العجوز الوغد هذا املال. إىل افتقاري هو السبب ولكن لها،
التي اللعينة األطفال رعاية ُدور إىل فلٍس كلَّ ترك فعله؟ الذي وما الوحيد، قريبه أنا عليه!
أن ألستطيَع أكن لم منه! جنيه آالف خمسة عىل أحٌد استوىل لو سعيًدا سأكون يُموِّلها!
لهؤالء أمواله كلَّ ترك كان. َمن أيٍّا أحدهم؛ فعَلها لو سأسعد ولكني بنفيس، بذلك أقوم

يل!» شيئًا يرتك ولم القِذرة، والوجوِه العالية األصوات ذَوي الصغار
عىل وسقط ُقواه تَنَفد أن كادت النهاية ويف يُقاِطعه، ولم يَْهذي ريدر السيد تركه

زائره. يف يُحمِلق وأخذ عميق كريسٍّ
أخربه!» بذلك، «أخربه الهثًا: قال

املقرُّ فيه الكائن برتغال شارع يف الصغري املكتب إىل وذهب وقتًا ريدر السيد خصص
السارد آرثر السيد أن الواضح من الخريية. سيلينجتون السيد سات مؤسَّ ملختِلف الرئييس
بالدخول له سمح حتى اسمه عن يُعلن ريدر السيد يكد فلم النبيل، براعيه اتصاٍل عىل كان

املدير. فيها يجلس التي البسيط األثاث ذاِت الغرفة إىل
سيلينجتون للُّورد ُمساعًدا الصيت ذائُع امُلنظَّم السارد آرثر السيد يكون أن من عجَب ال
عريَض رجًال كان كثرية. الخريية األعمال يف السارد السيد أنشطة الخريية. األعمال يف
يُمكن التي الهجمات أنواع جميع وخاض أصلع، ورأٌس بالحمرة ُمَرشب وجٌه له املنكبني
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حديثة زيارٍة من خاص بشكٍل يتأثر ولم الخريية، األعمال يف املشاركون لها يتعرَّض أن
له. كارلني هاري بها قام

أنني لدرجة واهية بحجٍة هنا إىل أتى صديقنا ولكنَّ فظٍّا، أكون أن يف أرغب «ال قال:
يف تركته الحقيقة، يف قرطاسيتي. من ورقة عىل الحصوَل كان الحقيقيَّ هدفه بأن أشُعر

أحب.» لو الورقة اختالس فرصُة له سنََحت ثَمَّ ومن دقائق؛ لعدة الغرفة
كتَفه. اآلَخُر وهزَّ ُحجته؟» كانت «ماذا ريدر: السيد سأل

بوقاحٍة ف يترصَّ بدأ ثم عمه؛ أُقنع أن منِّي وطلب البداية يف مهذبًا كان أمواًال. «أراد
اللعينة»!» الخريية «وأعمايل أنا أرسقه؛ كي تآمرُت إنني وقال

أخرى. مرًة ا جادٍّ أصبح ولكنه ذلك، ِمن ضحك
ه عمِّ حق يف ما جريمًة ارتكب كارلني أن الواضح من املوقف. َفهُم «استعىصعيلَّ قال:

منه!» مرعوب ألنه اللورد
املال؟» عىل وحصل توقيعك ر زوَّ كارلني السيد أن تظنُّ «هل

يأسه. عن تعبريًا ذراَعيه املرشُف فتَح
اشتباه؟» محلُّ غريُه «َمن وسأل:

أخرى. مرًة وقرأه جيبه من امُلزوَّر الخطاَب ريدر السيد أخرج
ينتِظر إنه بالطبع الهاتف. عرب لتوي اللورد مع أتحدَّث «كنُت السارد: السيد أردف
فاللورد جريمته، عىل الشابِّ هذا من اعرتاٍف أخذ من تتمكَّن لم وإن تقريرك يسمع أن
كارلني السيد أن أُصدق أكاد ال باألموال. ويُطالبه الليلة أخيه ابِن مقابلَة ينوي سيلينجتون
سيد يا رأيتَه هل حوله. الشكوَك تُثري املالبسات أنَّ من الرغم عىل الشائن، الفعل هذا ارتكب

ريدر؟»
رأيته!» نعم، أوه، «رأيتُه. ُمقتضبًا: ريدر السيد قال

االستنتاج قراءة يُحاول وكأنه ريدر السيد وجه يف النظر يُحدِّق السارد آرثر السيد بات
ريدر. السيد وجه عىل تعبريات أيُّ تظَهْر لم ولكن ق، امُلحقِّ هذا إليه ل توصَّ الذي

مقبولة وغري قصريًة املقابلة كانت الوزارة. وكيل منزل إىل وعاد مصافًحا يده مدَّ
عام. بوجٍه

لك. سيعِرتف أنه قطُّ أتخيَّل «لم إخفاءه: يستطع لم بازدراءٍ سيلينجتون اللورد قال
سأراه ذلك! عىل القادر الرجل أنا إلهي! يا … أنه كما يُخيفه شخٍص إىل بحاجٍة هاري

الليلة.»
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عىل صغرية دواء زجاجة من فظٍّ بأسلوٍب دواءٍ جرعَة وابتلع السعال من نوبٌة أوقَفته
املكتب.

اآلن حتى أذًى يف له أتسبَّب لم فعله! أنوي بما وسأُخربه الليلة «سأراه الهثًا: قال
الخريية. األعمال إىل أموايل سأويصبكل انتهى. هذا ولكن العائلة. من وألنه للقرابة، ُمراعاًة

«… فلس كل ولكن اآلن، حتى عاًما عرشين مدَة جيًدا ظللُت
الرجال، يفهم ريدر السيد كان وملا مشاعرهم، يُْخفون ال ن ممَّ إنه الحديث. عن توقَف

سيلينجتون. عقل يف الدائر الرصاع رأى فقد
ق امُلحقِّ إىل أشار سنرى.» … بإنصاف أُعامله لم ربما فرصة. له تَْسنح لم إنه «يقول
مضض؛ عىل ريدر السيد وخرج خصوصيته، عىل ل تطفَّ غريبًا كلبًا يطُرد وكأنه بالخروج

اللورد. حرضة به يُخرب ما لديه كان ألنه
عن يبحث أن — التكتُّم إىل فيها يَميل التي اللحظات يف — الغريبة ترصفاته من
مكتبه عىل جالًسا ظلَّ بروكيل. شارع يف القديم الطِّراز ذات مكتبه غرفة يف الخصوصية
معهم تحدَّث الذين الرجال أن العجيب ومن هواتف؛ أرقام عدة عىل يتَِّصل ساعتنَي ملدة
مستوى عىل خبرٍي أكربُ فيه كان الذي الوقت يف غالبيتهم. يعرف إنه ُمراهنات. وكالءَ كانوا
الوسيُط هي غالبًا فئٍة مع التواُصل فرصة له َسنَحت رة، امُلزوَّ املالية األوراق يف العاَلم
التي األداَة هو يكون ما وغالبًا رة؛ امُلزوَّ األوراق توزيع يف امُلزوِّر يستخدمه الذي الجاهل

تكشفه.
ساعٍة حتى مكاتبهم يف امُلديرين ُمعظم فيه يبقى الذي اليوم وهو الجمعة، يوم كان
الخطاَب وأرسل ساٍع عىل واتصل خطابًا وكتب الثامنة، الساعة يف عمله من انتهى رة. ُمتأخِّ

امُلقدَّرة. وجهته إىل
الصحف قصاصات من ذاكرته ويُنعش املاضية، التجاِرب يف يُفكر الليل بقية قىض

مكتبه. غرفة يف رفَّني تمأل التي الصغرية
تُستخَدم التي البسيطة باللُّغة الليلة تلك يف وقَعت التي األخرى األحداث رواية يمكن
يُعاني ريدر السيد مع مقابلته بعد املنزل إىل سيلينجتون اللورد عاد الشهود. منصة عىل
مع رتَّبها التي املقابلة ل يُؤجِّ أن السكرتري، لشهادة وفًقا وقرَّر ى، بُحمَّ مصحوب برٍد من
كان ولكنه كارلني السيد فيه يُقيم الذي النُّزل لدى الهاتف عرب رسالة تُِركت أخيه. ابن
كان حاًرضا. السارد السيد وكان الكثرية، الخريية أعماله يف مشغوًال اللورد ظلَّ بالخارج.

نومه. غرفة من تفتح صغرية مكتب غرفة يف يعمل سيلينجتون اللورد

115



ريدر جي جيه السيد عقل

وبعدها العلوي الطابق إىل الخدم كبريُ وأوصله كارلني وصل والربع التاسعة الساعة يف
إىل الخدم كبريُ وأوصله لَّم السُّ عىل كارلني السيد نزل غاضبة. أصواٍت تعايلَ سمع أنه ذَكر
سيلينجتون اللورد رضب قليلة دقائَق وبعد والنصف، التاسعة الساعة ت دقَّ وعندها الباب

الرسير. إىل للذَّهاب سيَِّده يُساعد كي صعد الذي خادمه يطلُب الجرس
شقة يف ينام الذي الخادم دخل التايل، اليوم صباح من والنصف السابعة الساعة يف
مقلوبًا األرض عىل ُممدًدا عمله صاحَب وجد شاي. كوَب له وأخذ سيِِّده غرفة إىل ُملَحقة
وكأنَّ األوىل للوهلة وبدا لجروح، أثٍر أيَّ يَر لم ساعات. ِبضع منذ مات ميتًا؛ كان وجهه، عىل
حدوث إىل تُشري ُمالبَساٍت ثَمة كان ولكن الليل. يف خرَّ قد عاًما الستني صاحَب الرجل هذا
وأول الحائط، يف فوالذية ِخزانة عىل سيلينجتون اللورد نوم غرفة تحتوي عادية. غري أشياء
املدفأة ويف األرض، عىل ُمبعثرة واألوراق مفتوحة كانت الخزانة تلك أن الخادم الحظه يشء

منها. واحًدا طرًفا عدا ما بالكامل، ُمحرتقة أوراق كومة
من القضية خرَجت اللحظة هذه ومنذ وبالرشطة، بالطبيب الخادم اتصل الفور، عىل

ريدر. السيد يَدي بني
تحقيقاته. بنتائج باقتضاب رئيسه أبلغ الظهرية، قبل

ُمتأكد الداخلية وزارة األمراضيف علم اختصايصُّ قتل. جريمُة أنها «أخىش أِسًفا: قال
أن يف شك وال املدفأة، يف للورقة صورة التُِقطت باألكونيتني. م تسمُّ حالُة أنها التأكُّد تماَم
ملختِلف ُممتلكاته بكلِّ سيلينجتون اللورد فيها أوىص التي الوصية هي امُلحرتقة الوثيقة

الخريية.» سات املؤسَّ
هنا. توقف

هذا؟» يعني وماذا «حسنًا، رئيسه: سأل
ريدر. السيد سعل

مات فقد — نستطيع أننا يف أشك وأنا — الوصية إثبات من نتمكَّن لم إذا أنه «يعني
«… إىل اللَقب مع الرتكة تَئول ثَمَّ وِمن وصية. دون من اللورد

كارلني؟» «إىل ُمتفاجئًا: العام النائب سأل
ريدر. السيد أومأ

ُمثبَّتًة كانت أنها الواضح من ُمستطيلة، صغرية ُقصاصاٍت أربُع أُخرى؛ أوراق «أُحِرَقت
د تنهَّ القصاصات.» هذه يف كان ما معرفُة واستعَصت دبُّوس. باستخدام بعٍض مع بعضها

العام. النائب إليه وتطلع أخرى. مرة
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اللورد انسحب بعدما املنطقة يف الربيد ساعي أوصلها التي الرسالة تَذُكر «لم
الليلة.» تلك يف منزله إىل سيلينجتون

ذقنه. ريدر السيد حك
الرسالة.» تلك أذكر لم «ال، ُمرتدًدا: وقال

عليها؟» ُعِثر «هل
ريدر. السيد تردَّد

عليها.» يُعثَر لم أنه أعتقد أعلم. «ال وقال:
القضية؟» يف خيٍط طَرَف تُعطي قد أنها تعتقد «أال

وجهه. عىل االرتباُك وبدا ذقنه ريدر السيد فرك
من وخرج انتظاري.» يف سولرت امُلفتش سيدي؟ يا يل تأذن هل ذلك. «أعتقد وقال:

آخر. استفساٍر أي طرح من النائب يتمكَّن أن قبل الغرفة
صربه. نَِفد وقد وإيابًا ذَهابًا الغرفة يذرع سولرت امُلفتَش وجد ريدر، السيد عاد عندما
غضون يف جريمني شارع إىل انتظارهما يف كانت التي السيارة أوصلتهما مًعا. املبنى غادرا
ينتظرون وكانوا الشقة، خارج ينتظرون مَدنية بمالبَس رجال ثالثة هناك كان دقائق.
منتصف إىل وصلوا ملَّا ريدر. السيد أعقابه ويف املبنى إىل امُلفتِّش ودخل باألحرى، رئيسهم

ريدر: سأل لَّم، السُّ
كارلني؟» يعرفك «هل

قبل بالسجن عليه للُحكم جهدي قصارى حاولت يعرفني. أنه بدَّ «ال م: ُمتجهِّ ردٌّ أتى
إنجلرتا.» من يهرب أن

يعرفك.» لم ليته «هممممم! ريدر: السيد قال
السبب. عن يستفِهَم كي لَّم السُّ عىل امُلفتش توقف «ملاذا؟»
و…» وجهه، ملحُت األجرة. سيارة من نخرج رآنا «ألنه

يجري امُلفتش كان ثواٍن غضون ويف املنزل يف ناري طلٍق صوُت دوَّى فجأة. توقف
كارلني. يشغله الذي الجناح إىل واندفع الخطوة يف درجتنَي لََّم السُّ صاعًدا

عىل امُلفتش انحنى كثريًا. را تأخَّ أنهما األرض عىل امُلمدَّد الشخص إىل نظرٌة أنبأتهم
امليت. الرجل

قتل.» جريمة يف املحاكمة تكلفَة الدولة عىل ر وفَّ «هذا وقال:
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أسبابه. ورشَح ذلك.» أعتقد «ال بهدوء: ريدر السيد قال
كتِفه. عىل ُمحقٌق ربَّت مكتبه، من السارد السيد خرج ملَّا ساعة، نصف بعد

قتل.» جريمِة بشأن للتحدُّث وأريدك إيرت، «اسمك وقال:
إيرت أعرف طبًعا سيدي. يا البساطة يف غاية قضية «إنها لرئيسه: ريدر السيد رشح
هذه وأدركُت «استطاعة» كلمة َي تهجِّ يستطيع ال أنه خاصة تذكَّرت ولكنني شخصيٍّا،
الذي هو إيرت املال. منه طالبًا راعيه إىل كتبه الذي الخطاب رأيت ملَّا صديقنا يف الَخْصلة
كذلك وكان القمار، لعب عىل مدِمن الرجل ذلك. من ُمتأكِّد أنا جنيه؛ اآلالف الخمسة أخذ
كبري، بمبلٍغ يدين أنه أكتشَف أن قبل التحقيقات من الكثري إجراء إىل أُضَطر ولم دائًما؛
نهاية معناه هذا يدفع. لم إذا تاترسال لجنة إىل بتقديمه هدَّده امُلراهنات وكالء أحد وأن
يُدير كان الدائم. إيرت دوَر هذا كان وباملناسبة، األطفال. وراعي الخري رجل السارد، السيد
مشاريَع يف التربُّع يريدون ُسذَّج عىل العثوُر للغاية السهل من — ُمزيَّفة خرييًة ساٍت مؤسَّ
أَره لم سنوات. سبع ملدة حبسه يف تسببُت صغريًا، شابٍّا كنُت عندما سنوات عدة منذ خريية.
أْن حظِّه ُسوء من سيلينجتون. اللورد إىل أرسله الذي الخطاب رأيُت حتى الوقت ذلك منذ
ثَم وِمن طريف.» من الرسول مع املال إرساُل باستعاطتك كان إن «يُسعدني السطر: كتَب
خطابًا أرسلُت ثم وتأكَّدت. إليه ذهبت إيرت. يكتبها التي بالطريقة «استطاعة» كلمة كتب

الليل. من ر متأخِّ وقٍت حتى الخطاَب يفتح لم أنه الواضح ومن اللورد، إىل
عن عربَّ سيلينجتون اللورد أن وأستنتج طويلة. لفرتٍة ثا وتحدَّ املساء أول يف إيرت زاره
من إيرت وخيش وغد؛ أنه من الرغم عىل شيئًا يرث أن دون من أخيه ابن يرتك أن يف تردُّده
القضية يف ظهوري ذلك، إىل إضافًة العجوز. الرجل أموال عىل الحصول يف خطته تفشل أن
املنزل إىل معه األكونيتني أخذ ثَمَّ ومن الليلة، تلك يف سيلينجتون اللورد يقتل أن قرَّر أرعبه.
العجوز ر أدمَّ سواءٌ دوًما. املكتب عىل سيلينجتون يضعها التي الزجاجة الدواء، يف ووضعه
لن اكتشف، بعدما أم م تسمَّ أنه يكتشف أن قبل املرياث من أخيه ابن تحرم التي الوصية
إىل خاصٍّ بريٍد ساعي مع خطابًا أرسلت إيرت، هو السارد أن اقتنعُت ملَّا ُمطلًقا. ذلك نعرف

بليس.» سرتاتفورد
؟» خاصٌّ بريٍد ساعي أوصله الذي الخطاب هو «هذا

ريدر. السيد أومأ
الوصية أحرَق عندما العقار تأثري تحت بالفعل كان سيلينجتون أن امُلحتمل «من
عَرف ربما العجوز. بها هدَّده والتي كارلني رها زوَّ التي األربع املالية األوراَق أيًضا وأحرق
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اعتقد وملَّا األجرة، سيارة من ل ترجَّ عندما امُلفتش عىل تعرَّف بالتأكيد مات؛ ه عمَّ أن كارلني
نفسه.» عىل الرصاَص أطلق التزوير، بتهمة عليه القبُض سيُلقى أنه

الحزين. وجهه عىل الكآبة وزادت شفتَيه ريدر السيد زمَّ
يف ُممكٌن وهو املصادفة عنَرص أدخَلت بها معرفتي كارلني؛ السيدة أعرف لم «ليتني
األشياء.» منطقية يف املرء ثقة تهزُّ إنها الواقعية. الحياة يف للغاية ُمحزن ولكنه القصص،
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والتطبيُق النظريُة حيث ِمن والجميع نَسمة، ماليني سبعَة الكربى لندن سكان تَْعداد يبلغ
فرٌد ُظِلم إذا وبذلك، متساوية. اجتماعية بحقوٍق ويتمتَّعون القانون، ِمظلة تحت ُمتساوون
قاتله يموت أن بدَّ فال د، ُمتعمَّ أذًى بسبب فرٌد مات وإذا ظامِله؛ ُمعاقبة من بدَّ فال عمًدا،

شنًقا.
بينهم من إذ فرد؛ ماليني سبعة تُراِقب أن تها حدَّ بلَغت مهما القانون أعني عىل يصُعب
يصعب عام. بشكٍل بهم خاصٌّ مأًوى لهم وليس أماكنهم، يف يبَقْون ال األقل عىل فرد مليون
إنسانية. روابُط ترِبُطهم ال ولكن مأًوى لهم ن ممَّ ألًفا عرشين من يقُرب ما ضبُط أيًضا
اإلجرام، عالم يف دون وامُلرشَّ العازبات امُلوِرسات والعجائز امُلوِمساُت سبق ما ضمن يندِرج

أصدقاء. لديهم ليس ممن وغريُهم
األحيان من كثرٍي يف وتِرُد الرشطة. مقرات إىل صعبة تحقيقاٌت تِرُد األحيان، بعض يف
، كالَّ أسبوع. منذ واي السيد جاره إكس السيد يَر لم اآلخرين. ُمراعاة بغية استحياء عىل
ويقيض أصدقاء له ليس الجسم نَحيُل عجوز رجٌل يعرفه. أحد وال واي، السيد يعرف ال إنه
أكثَر االجتماعي جاره منزُل عليها يُِطلُّ التي الحديقة يف يتمىشَّ املعتدل الجوِّ ذات أيامه
أتى ُمنسِدلة. والستائر املنزل؛ إىل حليبه يُدِخل ولم يتمىش. واي السيد يَُعد لم اآلن، منه.
يف ميتًا واي السيد فوجد منها، ودَخل النوافذ إحدى اقتَحم ورشطيٌّ الرشطة من رقيٌب
فكلُّ كذلك، الوضع كان إذا باالنتحار. أو نوبة، بسبب أو الجوع، من مات … ما مكاٍن
صعبًا األمر بات اختفى. واي السيد وأن أحد، به ليس املنزل أن افِرتض ولكن سهل. يشءٍ

ومعقًدا.
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مظهرها عىل ويبدو العمر، منتصف يف عانس إنها سويرسا. إىل إلفر اآلنسة سافَرت
سويرسا؛ يف عنها البحث أُجري ُمطلًقا. إليه تَُعد ولم املنزل وأغلَقت سافرت الحال. يُْرس
ولم مونتيكاتيني. إىل دومودوسوال من إيطاليا شمال يف موسوليني حكومة عنها بحثَت

طفيًفا. حَوًال وتُعاني رفيع وجٍه ذات سيدة عىل العثور عن البحُث يُسِفر
األطوار غريب عجوًزا رجًال كان اآلخر؛ هو ميدلكريك بويسون تشارلز السيد غادر
وحيًدا يعيش وكان ذهب. أين إىل أحًدا يُخرب لم أطفالهم. صخب بسبب جريانه مع يتشاجر
الكئيب. منزله إىل مطلًقا يَُعد ولم آَخر. أحٍد أي مع بُودٍّ يتحدَّث يكن ولم قطط ثالثة مع
أرملًة مارتنج، أثبل السيدة كانت كذلك بخيل. إنه ويُقال الحال ميسوَر كان أيًضا هو
ُمسبق إعالن دون من تختفَي أن السيدة هذه اعتادت الكادحة. أختها ابنة مع تعيش قاسية
عىل يُبقي الذي بالقْدر امَلحليِّني التجار من الطعاَم تطلُب أن أُختها لبنت سمحت نيَّتها. عن
بقدٍر تُسدَّد الفواتري كانت دائًما)، تعود كانت (إذ مارلينج السيدة تعود وعندما حياتها،
سافَرت مارتنج السيدة أن يُعتَقد األمر. كان وهكذا دافعها، جانب من ر التذمُّ من كبري
ُمطلًقا. تَُعد ولم خَرَجت ما، يوًما ولكْن بروكسل. إىل حتى أو باريس إىل أو بولوني إىل
تُبقي كانت إذ الجرائد؛ أرخَص واختارت اختفائها، عن أختها بنُت أعلنت أشُهر، ستة بعد

الحساب. يوم عىل عينها
أشخاص أربعِة ملفاُت أمامه وكان غريبة!» أحداٍث من لها «يا العام: النائب قال

أشهر. ثالثة يف اختَفوا ورُجل) نساءٍ (ثالث
عىل ريدر السيد جلس ريدر. السيد ودخل الجرس عىل وضغط العامُّ النائب عبَس
سبَب فهم وكأنه رأسه وهزَّ ُمتَِّسعتنَي بعيننَي نظارته فوق من ونظر إليه امُلشار الكريسِّ
تلك؟» االختفاء قضايا يف تقوله الذي «ما العام: النائب سأل ُمقدًما. َفهمه ويُنكر استدعائه
مدينة لندن السلبي. الحدث يف إيجابي يشءٍ قوُل يُمكنك «ال حذًرا: ريدر السيد قال
مألوفة، حياًة … اممم … يعيشون الذين املجانني األطوار، غريبي باألشخاص تعجُّ كبرية
ِفعَله.» اعتادوا ا عمَّ ُمختِلف بيشء للقيام يختفون ال منهم الكثري أنَّ هو العجيب أن لدرجة

التفاصيل؟» هذه عىل اطلعَت «هل
ريدر. السيد أومأ

«… ُمتعطًفا سولرت السيد منها. نَُسخ «لديَّ وقال:
حائًرا. رأسه العام النائب حكَّ

بالنسبة ُمنخِفض معدَّل أربعة ُمشرتًكا. يشء ال أعني القضايا؛ هذه يف شيئًا أرى «ال
«… كبرية مدينة إىل
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شهًرا.» عَرش اثني يف حالًة وعرشون «سبٌع ُمعتذًرا: ق امُلحقِّ قاطعه
الكبري. املسئول فوجئ متأكد؟» أنت هل وعرشون؛ «سبع

أخرى. مرًة ريدر السيد أومأ
كبري دخٍل عىل يحصلون أنهم من الرغم عىل املال من قليًال قدًرا يُنِفقون «جميعهم
حال. أيِّ عىل عرشمنهم تسعة … شهر كل من األول يف نقًدا الدخل عىل لون ويتحصَّ نسبيٍّا،
ليس عائداتهم. مصادِر عىل يتكتَّمون وجميعهم … الباقني الثمانية من ق التحقُّ يل ينبغي
السيدة باستثناء ُودية؛ عالقٌة بهم تجمعهم أقارُب أو شخصيون أصدقاء منهم أحٍد لدى

باآلخر.» أحَدهم يربط ما هناك يكن لم هذه، التشابُه ِنقاط خارج مارتنج.
عىل اإلطالق. عىل يسخر يكن لم ريدر السيد ولكن حادة، بنظرٍة العامُّ النائب رَمقه

اإلطالق. عىل ذلك يُظهر لم األقل،
املزيُد إليهم يَِرد لم اختفائهم، بعد أذُكرها. أن نِسيُت أخرى نقطة «هناك قائًال: أردف
توقَفت ولكنها رحالتها يف تسافر كانت عندما مارتنج السيدة إىل األمواُل وَرَدت املال. من

األخرية.» رحلتها يف سافرت عندما
متأكد؟» أنت هل … وعرشون سبٌع «ولكْن

االختفاء. وتاريخ والُعنوان االسَم يذُكر وأخذ القائمة، ريدر السيد قرأ
لهم؟» حدث أنه تعتقد الذي «ما

ُمتجهًما. السجادة يف يُحمِلق وأخذ للحظاٍت ريدر السيد فكر
عىل من العام النائب ينهض أن وكاد ُقتلوا.» أنهم إال أتخيَّل «ال تقريبًا: بمرٍح قال ثم

مقعده.
قتلهم وراء الدافع ما ريدر. سيد يا الصباَح هذا أمِزَجتك أسعد يف «أنت ساخًرا: وقال

السماء؟» بحق
حريًصا وأمىس الظهر، بعد من ر متأخِّ وقٍت يف املقابلة وقعت ريدر. السيد يرشح لم
من دقائق خمس بعد ستنتِظر اذ أخَّ جمال ذات شابٍَّة مع ضمنيٍّا موعًدا لديه ألن الرحيل عىل
بالسيارة للَّحاق التايمز نهر عىل والجرس وستمينسرت، جرس ناصية عىل الخامسة الساعة

يل. إىل امُلتَِّجهة
يتصنَّع إنه يقول َمن هناك عاطفية. ِخصال صاحُب أنه ريدر السيد عن يُعَرف لم
من وهناك العقاب. تُفِلت ال التي يِده تحت السيئ والحظ القَدُر جَلبَهم َمن عىل الحزن
بشهادته. واإلدالء جهوده بسبب القضبان خلف شخًصا يرى عندما حقيقًة يتألَّم إنه يقول
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بأنه ا رسٍّ صديقاتها أخربت — النساء يكرُه أنه اعتقَدت التي — منزله شئون مدبرة
يف قَضتْها سنوات عرش مدة يف دها. وتُمجِّ اإلنسانية تُنري التي الرقيقة املشاعَر يعرف ال
لديها النَّسا ِعرق أَلُم كان إذا عما السؤال باستثناء ة رقَّ أو مشاعر أيَّ يُظِهر لم خدمته،
تجاوَزت امرأًة كانت البحر. عىل تقضيها عطلة تأخذ أن يف رغبته عن للتعبري أو ال، أو خفَّ
أفضل. يشءٍ يف األمل عن املرأة فيها ف تتوقَّ الحياة يف فرتة تُوَجد ال ولكن العمر، منتصف
بالحرفوش وتدعوه ا رسٍّ تحتِقره كانت فإنها اإلطالق، عىل الخَدم أفضل أنها من الرغم عىل
هذه كانت ُمعاملتَها. يُيسء التي زوجته عن منفصًال يعيش أنه يف وتشكُّ صديقاتها، أمام

بكثري. أفضَل بل أفضل، أياًما ورأت وظَّفها) وقتَما أخربته (حسبما أرملًة املرأة
زائريه عن تغاضت والرهبة. باالحرتام ريدر السيد تجاه الظاهريُّ موقفها يتَِّسم
وُقبعته األصابع عند من امُلربع حذائه عن تغاَضت التاِفهني. ومعارِفه األطوار غريبي
امُلثبَّتِة يرتديها، التي الجاهزة ُعنقه بربطِة أُعِجبَت إنها حتى املسطح، التاج ذات الطويلة
هناك ولكْن العنق. ربطة يُثبِّت عندما دوًما أصابعه يقرصعىل صغري، بإبزيٍم الياقة خلف
إىل فتاًة يُرافق كي االنتظاَر اعتاد ريدر السيد أن اكتشفت وعندما اإلعجاب، هذا لكل حدٌّ

الزُّبى. السيُل بَلغ عندها منزلها، إىل ُمصاحبتُها راقه ما كثريًا وأنه يوم، كلَّ املدينة
مثل أحمَق تَر لم أنها — الرأي وافْقنَها وهنَّ — صديقاتها هامبلتون السيدة أخربَت
(ديسمرب األرسة محاكم يف صغرية وفتاة عجوٍز بني الزواُج ينتهي ما دائًما وأنه العجوز، هذا
حيث الطاولة عىل امُلفضلة األحد جريدة من نسًخا ترتك أن اعتادت ويوليو). مايو مقابل يف

جة: املتوهِّ الرئيسية العناويَن يرى

املحكمة. إىل الرمادي ْعر الشَّ بصاحب ينتهي عجوٍز من رومانسية فتاة زواج

مآيس إىل أبًدا يُِرش لم ال. أو اإلنسانية املقاالت هذه عىل ريدر السيد اطَّلع هل تعرف لم
صباًحا التاسعة الساعة يوم؛ كلَّ بيلمان اآلنسة مقابلة يف واستمر امُلتَّزنة، غرِي العالقات

بذلك. عملُه سَمح كلَّما مساءً دقائق وخمس الخامسة والساعة
كان أنه لدرجِة عقله، يشغل موضوًعا يطرح أو الخاصة أعماله يُناقش كان ما نادًرا
أن لوال ذلك ليفعَل يكن لم ربما مبارشة. غرِي بطريقٍة ولو عمله إىل يُشري أن استثنائيٍّا أمًرا
مبارشة غري بطريقٍة رسى الذي الحديث باب قصد) (دون فتَحت بيلمان مارجريت اآلنسة

االختفاء. عمليات إىل
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أسبوَعني. ملدة كرومر إىل الذَّهاب مارجريت نَوت العطالت؛ عن ثان يتحدَّ كانا
(أال الشهرية األرباح من تي حصَّ عىل أحصل سوف الشهر. من الثاني يف «سأُغادر

«… الشهر من األول يف عظيًما؟) هذا يبدو
ا؟» «حقٍّ

عام. نصف كلَّ الرشكات معظم يف األرباح حصة تُدَفع ريدر. استدار
مارجريت؟» آنسة يا األرباح «حصة

ضحكت. ثم دهشته من قليًال وْجنتاها تورََّدت
جنيهات عرشة عىل أحصل األمالك؟ ذوات من امرأٌة أني تعِرف «ألم قائلة: مازحته
جنيه ألف مقابل عاَمني منذ املنزل ِبعت مات. عندما صغريًا منزًال والدي يل ترك الشهر؛ يف

رائًعا.» استثماًرا ووجدُت
رسيعة. حسابية عملية ريدر السيد أجرى

اسم ما ا. حقٍّ رائع استثمار هذا باملئة. ونصًفا عَرش اثنَي األرباح نسبُة «تبلغ قال:
الرشكة؟»

تردَدت.
من بوكالٍة األمر يتعلق ِرس. إنه حسنًا، … ترى كما إخبارك. أستطيع ال أنني «أخىش
بتلك املال َجنُي ُمخيف أمٌر أنه أعلم بالسالح! امُلتمرِّدين تُسميهم َمن تُزوِّد الجنوبية أمريكا
ال أنه لدرجة جيدة أرباًحا يدفعون ولكنهم ذلك، إىل وما السالح من أعني … الطريقة

كتلك.» فرصًة أرفض أن يل ينبغي
ريدر. عبَس

امُلحرتمني األشخاص من كبري عدد الدرجة؟ هذه إىل ي رسِّ األمر ملاذا «ولكن وسأل:
السالح.» تجارة من أمواًال يربَحون

تقصده. ما ترشح أن يف تردََّدت أخرى مرة
بالرشكة. عالقتنا عن اإلفصاح بعدم تعهدنا … أعني املساهمون، بذلك؛ دنا «تعهَّ قالت:
ما عىل بالفعل حصلُت بانتظام. يأتي واملال عليها. ْعُت وقَّ التي االتفاقيات من واحٌد هذا

جنيه.» ألف مبلغ عىل األرباح من إسرتلينيٍّ جنيٍه ثالثمائة من يقُرب
هناك يزال ال سؤاله. يف اإللحاح بعَدم بالحكمة وتحىلَّ «هممممم!» ريدر: السيد قال

غًدا. آخُر يوٌم
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«مزحة» عليه لعب ما شخٌص التايل. الصباح يف إليها تطلَّع التي الفرصَة ُحِرم ولكنه
وجيٌه سبب لديهم رجاٌل هناك كان إذ عليه اعتاد الذي املزاح من النوع ذلك َمقيتة؛
به. املنحوس اهتمامه ثمَن يدفع يجعله أن أكثُر أو واحٌد ويُحاول إال عام يمرُّ وال لكراهيته،

كذلك؟» أليس ريدر، «اسمك
الرجل إىل نظارته فوق من ونظر بإحكام، ِكلتَيهما بيَديه مظلته ريدر السيد أمسك
شارع يف الكائن منزله مغادرة وشك عىل كان لَّم. السُّ بداية عند يقف الذي الرثَّة الحال ذي
زمني، جدوٍل وفق ويعمل منهجي شخٌص أنه وبما وايتهول، يف مكتبه إىل لينطِلق بروكيل
وقته من ثانيًة عْرشَة خمَس بالفعل كلَفته التي املقاطعة تلك من الرقيق بأسلوبه استاء

الثمني.
كذلك؟» أليس ووكر، أيك عن الرشطَة أخرب الذي الشخص «أنت

كلمٌة وهي مهنته بُحكم «ُمخربًا» كان الكثريين. عن الرشطة» «أخرب ريدر السيد
الجرائم. ُمرتكبي عىل القبض إىل يسعى الذي الرجل وتعني الدارجة، اللغة من مأخوذة
تزوير يف — للغاية ماهر بل — ماهر إنه املعرفة. حقَّ ووكر أيك يعرف إنه الحقيقة يف
يف ُممرٍض مساعَد وأصبح دائمة، وظيفًة ُمِنح بالتحديد الوقت ذلك يف وكان الكمبياالت
الُحكم مدة لبقية السهلة الوظيفة هذه توىلَّ إذا محظوًظا نفَسه يَعترب وقد دارتمور، سجن

سنة. عْرشة اثنتَي تبلُغ التي
أجِل األساسمن يف ِحيكت أنها الواضح من بذًَّة ويرتدي الوجه جامَد رجًال السائل كان
والطيَّات بالثَّنيات مليئة والصدرية ملحوظ، بشكل مرفوع البنطلون وأطول. أضخَم رجٍل
بانتقادات يأبُه ال من إال يرتديها ال مالبُس هاٍو، لدى ِحيكت أنها عىل إال تدلُّ ال التي
تهديًدا تحِمال لم ولكنهما ريدر، السيد عن الالمعتان امُلتصلِّبتان عيناه تنزل لم يراه. من

ق. امُلحقِّ رأى حسبما
ووكر.» أيك عىل القبض إلقاء يف سببًا كنُت «نعم، اللطف: من بيشءٍ ريدر السيد قال
أزال الزيتي. األخرض الحرير يف مغلَّفة دة ُمجعَّ عبوًة وأخرج جيبه يف يَده الرجل أدخل

ومجعًدا. ُمتَّسًخا مظروًفا ووجد الغالف ريدر السيد
أمس.» منه خرج رجٍل مع السجن ِمن أرسله أيك. ِمن «هذا الرجل: قال

وأن لالنتهاك، ُعرضة السجن قوانني أن يعلم إنه الخرب. بهذا ريدر السيد يُصَدم لم
ولم الظرف فتح انضباًطا. السجون أشد يف وقَعت ُمهرَّبة رسالٍة مجرد من َ أسوأ أشياءَ
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ستة أو خمسة من امُلكوَّنة الرسالة وقرأ دة امُلجعَّ الورقة وأخرج الرجل وجه عن عينه يُنزل
أسطر.

أُْحجية إليك أكتب ريدر، عزيزي
إنه إليك. الطريق يف ولكنه يُِصبني، لم يُصيبَك. أن يُمكن اآلخرين، يُصيب ما

عنك. يزول عندما بارًدا تُصِبح ولكنك يُصيبك، عندما ُملتِهب حارٌّ

املحب صديُقك
صعدَت ألنك سنًة عرشة باثنتَي عليه ُحكم (الذي ووكر أيك
األكاذيب.) من العديد وذكرَت الشهود منصة عىل

مجنون «صديقك بتأدُّب: سأل ثم الرجل. بعينَي عيناه وتالقْت نظَره ريدر السيد رفع
كذلك؟» أليس قليًال،

بها.» آتيَك أن رجٌل منِّي طلب صديقي. ليس «إنه الرسول: قال
اسمك باألمس. دارتمور سجن يف لك أعطاها «بالعكس، ُمبتهًجا: ريدر السيد قال
من خرجَت العام. نهاية قبل التاسعة للمرة وستُدان بالسطو مراٍت ثمانَي أُِدنَت ميلز؛

يارد.» سكوتالند رشطة إىل ذاهٌب وأنت رأيتُك يوَمني؛ منذ السجن
بطول ريدر السيد نظر ال. أم يهُرب هل يُقرِّر أن يستطع ولم للحظٍة الرجل انزعج
لرتكَب الطريق وعَربَت الناصية عىل تِقف القوام ممشوقة شخصيًة ورأى بروكيل شارع

الزمني. جدوله ترتيب أعاد الهواء، يف ر تتبخَّ فرصته أن رأى وملَّا امُلنتِظرة، الرتام عربة
ميلز.» سيد يا «ادخل

هذه أُعطيك أن منِّي طلب الدخول. أُريد «ال للغاية: اضطرَب بعدما ميلز السيد قال
«… آخر يشء لدي ليس لك. أعطيتُها وأنا الرسالة

إصبعه. ريدر السيد عَقف
مرًة أُعيدك أن باستطاعتي تُضايقني! أال وأرجو عزيزي! يا «تعال كبري: بلطٍف وقال

أنزِعج.» عندما ا جدٍّ بغيض أنا الحقيقة ففي ووكر. السيد صديقك إىل أخرى
أطراف عىل ومىش الباب، ِمْمسحة يف بعصبية حذاءه ومَسح بخنوع الرسول تبعه
السيد فيها يقيض التي املكتب غرفة إىل وصال حتى بالسجاد املفروش لَّم السُّ عىل أصابعه

تفكريه. أوقات ُمعظَم ريدر
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ميلز.» يا «اجلس
طاولة إىل آخَر كرسيٍّا سحب ثم امُلضطِرب، لزائره كرسيٍّا بنفسه ريدر السيد وضع
عىل اضطجع ثم شفتَيه يُحرك وهو وقرأ نظارته، وعدل أمامه الخطاب وبسَط الكتابة،

الكريس.
اللُّغز.» هذا عيلَّ اقرأ «استسلمت. قال:

«… الخطاب يف املكتوب أعرف «ال الرجل: قال
اللغز.» هذا عيلَّ «اقرأ

إىل كرسيَّه ودفع نهض ملَّا نفسه الرجُل فضح الطاولة، عرب الخطاَب الرجل ناول ملَّا
الخطاَب وضع الكثري. ريدر السيد أخرب ا ممَّ والخوف الرُّعب تعبريُ وجهه عىل وظهر الخلف

عجل. عىل املكتوبة الورقة وغطَّى وقلبه الِخوان من كبريًا قدًحا وأخذ مكتبه عىل
أعود.» حتى تتحرَّْك وال «انتِظر قال: ثم

يرتِعد. جعله مما نربته يف ُمعتاد غري بحقٍد الزائر شعر
وترك الصنبور ولفَّ برسعة ساعَديه عن ر وشمَّ ام الحمَّ إىل الغرفة من ريدر خرج
جزءًا وسكب الرف، عىل صغرية زجاجٍة إىل يِصل أن قبل يَديه فوق تجري الساخنة املياه
ثالث ملدة األظفار بفرشاة أصابَعه يفرك ظلَّ بعدما انتهى فيها. يَديه وغطَّس املياه يف كبريًا
إىل عاد ام. الحمَّ شماعة عىل وعلََّقهما بحرٍص وصدريته معطفه وخلع فها جفَّ ثم دقائق

امِلعطف. دون من القميَص ُمرتديًا امُلضطرب ضيفه
به أُصبَت الذي ما املستشفى؟ يف يعمل ووكر «صديقنا سائًال: ال حقيقًة، ُمقرًرا قال

أخطر؟» مَرٌض أم قرمزية ى ُحمَّ هناك؛
النظارة. تحت من الخطاب إىل نظر

ذكيٌّ ووكر مدروسة. بطريقٍة للعدوى ناقٌل والخطاب ُقرمزية، ى حمَّ «بالطبع وقال:
ما.» نوًعا

املدفأة إىل اف النشَّ والورق الخطاب فحمل الشبكة. عىل موضوًعا املدفأة خشُب كان
اللهب. يف والخطاب الورق وألقى النريان وأشعل

ى ُحمَّ املستشفى. التمريضيف مساعدي أحُد فهو بالطبع، ما. نوًعا «ذكي ًال: ُمتأمِّ قال
قلتَه؟» ما هذا أليس قرمزية،
فاه. فاغًرا الرجل أومأ

للروعة!» يا بالطبع. خبيث نوٍع «من
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امُلنتِقم. ووكر من البائس املبعوث إىل ُمتلطًفا ونظر جيبه يف يَده أدخَل
هذه بالعدوى. أُِصبَت أنك يف أشك ال ميلز. يا اآلن الذَّهاُب «يُمكنك بلُطف: وقال
عىل مجدية «غريُ أنها يعني وهذا — اإلطالق عىل كافية غريُ امُلزيَّت الحرير من القطعة
ثالثة غضون يف القرمزية ى بالُحمَّ ستُصاب امُلتجوِّلة. الجراثيم من تَحمَي كي — اإلطالق»

إكليًال.» لك سأُرِسل األسبوع. نهاية يف ستموت وغالبًا أيام،
الخارج. إىل الرجُل وتسلَّل لَّم السُّ إىل وأشار الباَب فتح

إىل انعطف بعدما ويختفي الشارَع يعُرب وهو ورآه النافذة من ريدر السيد راقبه
َمشقوق معطًفا وارتدى نوِمه غرفة إىل ذلك بعد ريدر السيد وصعد الرسيع، لويشام طريق

عمله. إىل وانطلق القماش من ُقفاَزين وارتدى وصدريًة، جديًدا الذيل
كان دارتمور رجَل أنَّ بباِله يخطر ولم أخرى، مرًة ميلز السيد يرى أن ع يتوقَّ لم
ريدر، السيد إىل بالنسبة أخرى. مرًة يتقابالن سيجعلُهما ما وهذا به» «لإلطاحة يُخطط

انتهت. قد الواقعة كانت
الساعة ويف أُخرى؛ اختفاءٍ حالة عن الرشطة مركز من أخباٌر ورَدت اليوم، ذلك يف
التي بالفتاة فيه يلتقي الذي املكان يف ينتِظر ريدر السيد كان دقائق، عرش إال الخامسة
بأي يخرج أن املرة هذه يف أرصَّ غريزتُه. أنبأَته حسبما خيٍط طَرَف منها يُمسك أن يمكن
يميش وكان بروكيل شارع نهاية إىل وصال حتى بيشءٍ يخرج لم ولكنه أسئلته؛ من نتيجٍة

تلميًحا. أعَطته وعندئٍذ الفتاة، فيه تُقيم الذي النزل نحو ببطءٍ
استثمار تريد هل ريدر؟ سيد يا هذا إلحاحك سبب «ما ينَفد: أن صربُها وكاد سألت
ْعنا وقَّ أخرى اتفاقيٌة هذه لألسف. مساعدتك أستطيع فال كذلك، األمر كان لو ألنه األموال؟

جانبنا.» من آَخرين ُمساهمني إدخال عدم عىل تنصُّ عليها
تُراقبه املنزل شئون ُمدبرة (ظلت رأسه رَة ُمؤخِّ وفرك ُقبعته وخلع ريدر السيد توقف

رفضت). وهي الفتاة عىل الزواَج عرض أنه تماًما متأكدًة وباتت ُعلوية نافذة من
أُخيَفك.» أالَّ … اممم … وأرجو بيلمان، آنسة يا شيئًا. «سأُخربِك

حالة؛ كلَّ تُرافق التي العجيبة وامُلصادفة االختفاء حاالت عليها يقصُّ وهو اقتضب
الفتاة. وجُه شحب لها، حكى ملَّا شهر. كل من األول يف األرباح عائد استالُم وهي

لوال هذا لتُخربني كنَت ما كذلك؟ أليس تقول، فيما جادٌّ «أنت تماًما: جادة بنربٍة قالت
برتغال.» شارع يف فروٌع ولديهم سيتي». بمكسيكو االستثمارات «اتحاد الرشكة اسم …

عليهم؟» تعرفِت «كيف ريدر: السيد سأل
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عنده ذَكَرني صديًقا أن أخربَني سيلفو. دي السيد وهو املدير من خطابًا «تلقيُت
ة.» كافَّ باالستثمار الخاصة التفاصيَل وأعطاني

معِك؟» الخطاب «هل
رأسها. هزَّت

أَره لم ولكنني ألراه. أذهب عندما معي الخطاب أُحرض أن يىص ِخصِّ منِّي طلَب ، «كالَّ
الذي الخطاب لديَّ انتظرت؟ هال لديهم؛ امُلحامني «راسلُت الفتاة. وابتسمت الحقيقة.» يف

أرسلوه.»
ومعها الفور عىل وعادت املنزل إىل الفتاة دخَلِت ريثما البوابة عند ريدر السيد انتظر
قانونية رشكة باسم ُمَعنونًة الورقة كانت صغرية. ورقًة منها وأخرجت صغرية، محفظٌة
من املرء عها يتوقَّ التي الخطابات من امُلعتاد الرسميُّ النوع وهو برارش، آند برارش وهو

محاٍم.

سيتي»: بمكسيكو االستثمارات «اتحاد رد: العزيزة». «سيدتي الخطاب: يف ورد
حَسُن فهو معلومات، من لدينا ما حدِّ وعىل االتحاد، لدى ُمحاِمني نعمل إننا
رشكٍة أي يف باالستثمارات ننصُح ال إننا نقول أن واجبنا من أنه نشعر السمعة.
ذلك، ومع األرباح. بقْدِر املخاطر تأتي عادًة ألنه الكبرية، األرباح هذه مثَل تُقدِّم
باملائة ونصًفا عرش اثنَي تبلُغ أرباٍح نسبَة يدفع االتحاَد هذا أن نعرف فنحن
ُمحاِمني، وبصفتنا بشأنهم. شكاوى أيُّ تَِردنا ولم باملائة، عرشين تبلُغ وأحيانًا
نُؤكد أن إال يَسُعنا وال ُعمالئنا من أيٍّ لدى املايل الوضع سالمة نضمُن ال فبالطبع
مايل بدعٍم ويتمتَّع حقيقي بعمٍل يقوم االتحاد أن معلومات من لدينا حسبما

للغاية. جيد
التحية خالص مع
برارش آند برارش

مطلًقا؟» سيلفو دي تَرْي لم إنك قلِت «هل
رأسها. هزَّت

ذاِته، املبنى يف يقع الذي االتحاد فرع إىل ذهبُت عندما ولكن برارش، السيد رأيُت ، «كالَّ
واضُطِررت املدينة. خارج إىل سيلفو دي السيد استُدعي املكتب. يف ُموظٍف ِسوى أجد لم
االتحاد. يف األسهم لرشاء تقديٍم طلب عن عبارٌة فيلَّ السُّ الجزء ألن الخطاب؛ أترك أن إىل
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بأن القوُل ويجب أيام، بثالثة السحب قبْل يُرَسل إخطاٍر بُموَجب املال رأس سحُب يمكن
بَقبوله سيلفو دي السيد من خطاٌب وَرَدني وملَّا قراري؛ اتخاذ إىل دفَعني األخري البند هذا

األموال.» إليه أرسلُت استثماري،
ريدر. السيد أومأ

الوقت؟» ذلك منذ بانتظاٍم األرباح عائَد تتسلَّمني «وأنت قال:
بحاالت الرشكة ربط يف ُمخطئ أنك أعتقُد الحقيقة ويف شهر. «كلَّ ُمنتشية: الفتاة قالت

تلك.» االختفاء
شارع يف ١٧٩ رقم املبنى قصد اليوم، ذلك يف الظهرية بعد ريدر. السيد يُردَّ لم
مرصوف، واسع مدخٍل عرب املبنى تْدُخل قديم. طراٍز من طابَقني من املبنى ن يتكوَّ برتغال.
صيني؛ تاجٌر يشَغلُه الذي العلوي» «الطابق إىل تُؤدي الطراز قديمة ساللم ومجموعة
«برارش اسم تحمل لوحة عليه يُوَجد اليسار، عىل الباب املدخل. يف أبواب ثالثة وتُوَجد
يُوَجد امَلمر، نهاية يف املكسيكي». «االتحاد مكتب تماًما مواجهته ويف للُمحاماة» برارش آند
السيد عمل طبيعة إىل إشارٌة تُوَجد ال ولكن باستون»، «جون اسم تحمل لوحة عليه باٌب

باستون.
يرتدي شابٍّا وجد بالدخول. له يسمح صوٌت وأتاه بِرْفٍق االتحاد باب ريدر السيد طَرق
الدكتافون، استقبال أجهزة من زوجان أُذنيه ويف الكاتبة، اآللة طاولة عىل ويجلس نظَّارة

برسعة. ويكتب
مرَّتنَي سوى يأتي ال فهو هنا؛ ليس سيلفو دي السيد سيدي، يا «ال امُلوظَّف: قال

اسمك؟» ستُعطيني هل األسبوع. يف تقريبًا
خلَفه. الباب وأغلق خرج ثم لذلك.» داعَي «ال بلُطف: ريدر قال

كان برارش جوزيف السيد ألن برارش؛ آند برارش رشكة إىل زيارته يف كبري حظٌّ حالفه
أن الواضح من الزِّر. فتحة يف كبرية وردًة ويضع الوجه، أحمُر طويل رجٌل وهو مكتبه، يف
واألثاث الخارجي، املكتب يف موظفني ستُة يُوَجد ألنه ناجحة برارشرشكة آند برارش رشكة

قديم. طراٍز ذو أنه غري ُمريح، — الكبري املكتب ومنه — برارش السيد مكتب يف
ريدر.» سيد يا بالجلوس ل «تفضَّ البطاقة: يف ينُظر وهو امُلحامي قال

برارش. السيد وابتسم كلمات، ِبضع يف عمَله ريدر السيد ذكر
أيَّ نُعطيَك أن استَطْعنا َلَما غًدا، أتيت ولو اليوم. أتيَت أنك الحظ ُحسن «من قال:
ُمحامني عىل يعثُر أن سيلفو دي السيد من نطلُب أن إىل اضُطِررنا الحقيقة معلومات.
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وكأننا ونشُعر إلينا، ُعمالءهم يُحيلون ما دائًما أنهم غري خطأ أيُّ يُوَجد ال ال، ال، غرينا.
للغاية.» ُمحبَّب غريُ بالطبع وهذا لُعمالئهم راعون

َمشورتك؟» يطلبون آخر إىل وقٍت من راسلوك الذين باألشخاص ِسِجلٌّ لديك «هل
رأسه. برارش السيد هزَّ

من قرَّرنا التي األسباب من وهذا ِسجل، لدينا ليس ولكن أعرتف أن الغريب «ِمن قال:
الذي الرسائل دفرت اختفى مجهولة، وألسباٍب أسابيع، ثالثة منذ العميل. هذا نرتَك أن أجلها
للحصول بطلٍب تقدَّموا الذين األشخاص إىل امُلرَسلة الرسائل جميع من بنَُسٍخ فيه نحتفظ
نَر لم أننا من الرغم عىل الصباح، يف اختفى ولكنه الليل، َطوال الِخزانة يف كان تَْزكية. عىل
من وطلبْنا للغاية، وأخي أنا وقلقُت للغاية، غامضة امُلالبَسات القفل. كرس عىل تدلُّ عالمًة

ُمطلًقا.» الطلب لهذا االستجابة تتم ولم بعمالئهم، قائمًة يُعطيَنا أن االتحاد
ًال. ُمتأمِّ السقف إىل ريدر السيد نظر

امُلحامي. ضحك ثَم وِمن باستون؟» جون هو «من سأل:
يأتي ال فإنه علمي، حدِّ عىل ولكن الثراء، فاحُش ل ُمموِّ أنه أظنُّ أعرفه. ال أيًضا «هذا

ُمطلًقا.» أَره ولم العام، يف أشهر ثالثِة ِسوى مكتبه إىل
ويُده رأَسه، ُمطأطئًا برتغال شارع بطول وعاد الليِّنة بيِده الرجل ريدر السيد صافح
ذي غريٍب حيوان مع للسخرية ُمثري تشابٌه هناك كان ثَم وِمن ِمظلته؛ تجرُّ ظهره خلف

ذيل.
بِقَي أنه من الرغم وعىل تظهر؛ لم ولكنها أخرى مرًة الفتاة انتظر الليلة، تلك يف
ُمثريًا األمُر هذا يكن لم يَرها. لم أنه إال والنصف، الخامسة الساعِة حتى اللقاء مكان يف
دون من املنزل إىل ذهب ثَم وِمن األحيان، بعض يف ر متأخِّ وقٍت حتى تعمل ألنها للشكوك
السكن صاحبُة أخربتْه مسكنها. إىل مىش ثم الخفيف َعشائه من انتهى قلق. بأيِّ يشعر أن
لديه، تعمل الذي باملكتب أوًال واتََّصل مكتبه غرفة إىل عاد ثم تصل، لم بيلمان اآلنسة أن

العمل. بصاحب الخاص بالُعنوان ثم
عليها شخٌص اتصل والنصف. الرابعة منذ غادرت «لقد مفاجئة: أخباٌر وَرَدته

ال.» أم ُمبكًرا املغادرة بإمكانها كان إْن وسأَلتني
إلهي!». «يا مشدوًها: ريدر السيد قال

رشطة مقر يف صغرية غرفٍة يف ُمستيقًظا ظلَّ وإنما الليلة، تلك يف ِفراشه إىل يذهب لم
إرشاق ومع األقسام. ُمختِلف من ورَدت التي التقارير عىل يطَِّلع وأخذ يارد، سكوتالند
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حاالت قائمة إىل بيلمان مارجريت اسم إضافة رضورة إدراك عىل ُمكَرًها أصبح الصباح،
الغريبة. الظروف تلك يف االختفاء

واغتسل، وحَلق منزله إىل عاد الثامنة، الساعة ويف كبري. خشبي مقعٍد النُّعاسعىل غلبه
ريدر السيد يَر لم الردهة. يف ُمنتظًرا ريدر السيد وجد مكتبه، إىل العام النائُب وصل وملَّا
حدة، أكثَر صوته أصبح النوم. ِقلة عن بالكلية ناتًجا التغريُّ هذا يكن ولم يعرفه، الذي

كالمه. تكتِنُف ما عادًة التي األسف نربة من بعًضا وافتقد
بيلمان. مارجريت اختفاء عن أبلَغه كلمات، بضع ويف

سيلفو؟» بدي حدَث ما تربط «هل رئيُسه: سأل
ضعيٌف األمل وهذا واحد، أمٍل سوى هناك ليس بينهما؛ أربط «نعم، بهدوء: اآلخُر قال

ا!» حقٍّ للغاية ضعيف أمل للغاية؛
املكسيكي. االتحاد مكتب إىل ذهب ولكنه األمل، هذا يكُمن أين العامَّ النائَب يُخِرب لم
كي القاعة عَربَ هناك. كان لو كثريًا سيُفاَجأ كان املكتب. يف سيلفو دي السيد يكن لم

أخوه. ومعه برارش إرنست السيد وجد املرة هذه ويف امُلحامَي، يرى
مبارشًة. املوضوع ُصلب يف دخل املوضوع، عن ريدر تحدَّث عندما

فوَر سيلفو دي عىل القبض يُلقَي كي برتغال شارع يف رشطة ضابط «سأترك قال:
ُمحاِمياه.» أنكما بُحكم ذلك، تعرفا أن يجب أنكما وأظن يراه. أن

…؟» السماء بحقِّ ملاذا «ولكن مفاجأته: عن تنمُّ بنربٍة برارش السيد بدأ
بالتأكيد. خطرية تهمًة ستكون ولكنها له، هها سأُوجِّ التي التهمة أعرف «ال ريدر: قال
يَروَي أن عميلك عىل ولكن يارد، سكوتالند رشطة إىل شكوكي بمسوِّغات أُْدِل لم اآلن حتى
الهروب.» يف أمٍل أيُّ لديه يكوَن حتى براءته؛ عىل فيه جداَل ال دليًال ويُقدِّم وجيهة قصًة
االتحاد هل يفعله؟ كان الذي ما اإلطالق. عىل شيئًا أعلم «ال ُمتحريًا: امُلحامي قال

احتيال؟» عملية
من غًدا الالِزم اإلذن عىل سأحصل احتياًال. أكثَر شيئًا أعرف «ال باقتضاب: اآلخُر قال
سأعثُر أنني أعتقد وأوراقه. باستون جون السيد مكتب وتفتيش أوراقه يف التفتيش أجل

إيلَّ.» بالنسبة األهمية بالِغ يشءٍ عىل
حول يلتف وكان يارد، سكوتالند رشطة إىل يُغاِدر أن قبل الثامنة الساعة دقت
رشطة مقرِّ باتجاه وستمينسرت جرس من آتية سيارًة رأى عندما يعرفها التي الناصية
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كانت السيارة. استدارت ثم إليه، وأشار النافذة من رأَسه ما شخٌص أخرج يارد. سكوتالند
برارش. جوزيف السيد هو السائق وكان بِمقَعَدين، كوبيه سيارة

سيلفو.» دي «وجْدنا الهثًا: قال منها، وقفز الرصيف عند السيارة أوقف بعدما
الرجل أسنان أن يُقِسم ريدر السيد كاد شاحبًا. وجُهه وكان للغاية ُمضطربًا كان

ببعض. بعضها يصطكُّ كانت
من الحقيقة سحب يحاول أخي بات الخطورة. بالُغ خطري، أمٌر «هناك قائًال: أردف

ُمطلًقا.» نفيس أُسامح فلن امُلرعبة، األشياء هذه فعل أنه لو إلهي! يا الرجل؛ فِم
هو؟» «أين ريدر: السيد سأل

ونعيش أخي، أو أنا ج أتزوَّ لم دولويتش. يف منزلنا إىل مبارشًة العشاء قبل «أتى
تكاد ال مؤكَّدة اعرتافاٍت منه وأخذ أخي استجوبه العشاء. وقَت زارنا أن وسبَق اآلن، وحَدنا

مجنون.» الرجل أن بدَّ ال تُصدَّق.
قال؟» «ماذا

تأتي.» حتى يحتجزه إرنست أُخربك. أن أستطيع «ال
جرس عىل ُمرسعًة السيارة انطلقت دقائق غضون ويف السيارة إىل ريدر السيد صعد
الجورجي الطِّراز عىل سكٌن إنه هاوس، لني إىل وصلوا كامربويل. باتجاه وستمينسرت
ُمقاٌم املنزل أن الحظ ُمغلًقا. طريًقا ريدر السيد وجده ريفي، طريٍق نهاية يف يقع القديم
من برارش السيد ل ترجَّ الرِّواق. أمام وتََوقِفهم بالطريق مرورهم أثناء كبرية مساحٍة عىل

مفتوح. باٌب هناك وكان ُمريح. أثاٍث ذات صالٍة إىل ريدر ودخل الباَب وفتح السيارة
الغرفة. إىل دخل ثم ومن برارش، إرنست صوت عىل تعرَّف ريدر؟» سيد يا أنت «أهذا
يف آخر أحٌد ة ثمَّ يكن ولم الفارغة، املدفأة إىل وظهُره يقف األصغر برارش األخ كان

الغرفة.
هذا الفراش. عىل يَستلقَي كي العلوي الطابق إىل سيلفو دي «صعد املحامي: رشح

ريدر.» سيد يا ع ُمروِّ عمٌل
قَدَمه وضع أن بمجرد املصافحة. يُباِدله كي الغرفة ريدر السيد وعَرب مصافًحا يده مدَّ
يقفز أن وحاول فيه وقع الذي الخطر أدرك املدفأة، أمام امُلربعة الفارسية السجادة عىل
ثَم ومن السجادة، تحت مخفيَّة حفرٍة يف يسقط أنه شعر توازنه. فقد ولكنه الخلف إىل
وضغط قدمه ورفع الحفرة حول دار املحامَي ولكن لدقيقٍة الفخ حرف يف وأمسك اندفع

وسقط. يَده ريدر أفلت ثَم ومن الحافة يف امُلمِسكة األصابع عىل
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عىل وجالس ُمستلٍق بني ما للحظاٍت وتمدَّد السقوط صدمة من أنفاسه انقطعت
الحفرة. أعىل من ينظر وهو األكرب األَخ ورأى األعىل إىل نظر فيه. سقط الذي القبو أرضية
الفتحة يُغطي ُمنزلق بلوٍح ُمزوَّد الفخ أن الواضح من يتضاءل. امُلربعة الفتحة حجُم أخذ

العادية. األوقات يف
املكان هذا إىل دخل ريدر. يا الحًقا معك «سنتعامل ُمبتسًما: برارش جوزيف قال

«… األذكياء من الكثريُ
إىل زجاجية ثُريَّا وحطَمت املحامي َوْجنة رصاصٌة ولفحت القبو. يف صوٌت انطلق
يف بُمفرده ريدر وبِقَي ثواٍن يف الفخُّ أُغِلق خوًفا. ورصخ الخلف إىل تراجع ثَم وِمن شظايا،
يده يف يحِمله الذي األوتوماتيكي فامُلسدَّس تماًما، بُمفرده يكن لم بالطوب. امُلبطَّن القبو

األزمة. تلك يف ُمبهًجا رفيًقا كان
وقع الذي السجن وتفقد التيار ل وشغَّ ُمسطًحا كهربيٍّا مصباًحا بنطاله جيب من أخذ
صغري ُسلَّم األركان أحد يف يُوَجد الحظه. ما أول هذا رطبة؛ واألرضية الحوائُط كانت فيه.

سمع: ثم ُمقفل، فوالذي باٍب إىل يؤدي الطوب من درجاته
ريدر.» «السيد

فوق ِمن نهضت إذ بيلمان مارجريت إنها الصوت. مصدر عىل مصباحه وسلَّط التفت
عليها. تناُم كانت أكياس كومة

هدوئها. من ب تعجَّ ولكنه عويصة.» مشكلة يف أوقعتُك أنني «أخىش قالت:
هنا؟» وأنت متى «منذ

سيارته. يف وأخذني ُمقابلتَه مني وطلب بي برارشاتصل السيد البارحة. «منذ أجابت:
ساعة.» منذ هنا إىل أحرضوني ولكنهم الليلة، حتى األخرى الغرفة يف احتجزوني

تقصدين؟» غرفة «أيَّ
الوقت يكن ولم مغادرتها، عن أُخرى تفاصيَل تذكر لم الفوالذي. الباب إىل أشارت
أنه واكتشف الباب؛ فتح وحاول الدََّرج ريدر صعد املشكلة. تلك يف تعثُّرها ملناقشة مناسبًا
إىل سألها ِمفتاح. فتحِة عىل عالمة أيُّ تُوَجد ال الداخل. إىل ويفتح اآلخر الجانب من ُمقفل
يف أمَلت الفحم. لتخزين وقبٍو األرض تحت مطبٍخ إىل يُؤدي أنه وأخربَته الباب يُؤدي أين
الصغرية الغرفة يف النافذة قضباِن سوى ُحريتها وبني بينها يَُحول يكن لم ألنه الهروب؛

فيها. احتُِجَزت التي

135



ريدر جي جيه السيد عقل

تلك حياَل شيئًا أفعل أن أستطع لم وبالطبع للغاية، سميكًة كانت النافذة «لكن قالت:
القضبان.»

سوى يَر لم القبو. يف أعىل إىل مصباحه ضوء سلَّط ثم أخرى، مرًة القبو صريدر تفحَّ
بالكامل. القبو بَعْرض عارضٍة يف ُمثبَّتة فوالذية بَكرٍة

أال وقرَّروا السؤال سمعوا أعداءه وكأنَّ السماء؟» بحقِّ سيفعله الذي «ما مفكًرا: سأل
املياه عمُق بلغ لحظاٍت ويف املاء خرير صوُت أتى ثَم ومن ُخططهم، بشأن حريٍة يف يرتكوه

الكاحل. إىل
من ق ويتدفَّ الحائط، يف دائرية ثقوٍب ثالثَة وجد املاء. خروج مصدر عىل الضوءَ سلَّط

. ُمستمرٌّ مياٍه تياُر ثقٍب كل
هذا؟» «ما مرعوب: هامس بصوٍت سأَلْت

هل يرى كي ص يتفحَّ وظل هناك.» وابَقي لَّم السُّ عىل «اصعدي قاطًعا: أمًرا أصدر
حاالت لغُز يَُعد لم واآلن، ُمستحيل. هذا أنَّ الفور عىل علم ال. أم املياه ق تدفُّ وقُف بإمكانه

لغًزا. االختفاء
لَّم. السُّ عىل بها َلِحق ثم الفخذ إىل ثم أوًال، الركبتنَي إىل رهيبة برسعٍة املياُه ارتفعت

أن معه يستحيل مستًوى إىل سرتتفع املياه أن ن خمَّ لهما. ُممكنًا الهروب يكن لم
منها. ع امُلروِّ الغَرض ن يُخمِّ أن استطاع التي البكرة؛ إىل أو السقف يف العارضة إىل يِصال
أنه عِلم ذلك ومع قويٍّا، سبَّاًحا كان القرب. هذا من املوتى إلخراج طريقًة هناك أن ِمن بدَّ ال

ساعات. بعد طافيًا البقاء يستطيع لن
الياقة. زرَّ وفك وصدريته ِمعطفه خلع

السباحة؟» تستطيعني هل تنُّورتك. تخلعي أن األفضل «من جادة: بنربٍة قال
«نعم.» منخفض: بصوٍت أجابت

فيها تستطيع التي املدة كم وهو: ذهنه يف يدور الذي الحقيقي السؤاَل يسألها لم
السباحة؟

ثم ا؟» جدٍّ خائفة أنِت «هل قال: ثم املياه، منسوُب وارتفع طويلة، لفرتٍة الصمُت خيَّم
يده. يف يَدها أخذ

يرتكبون ملاذا … معي تكون أن رائع أمٍر من له يا خائفة. أنني أظن ال «ال، قالت:
األفعال؟» هذه

وقبَّلها. شفتَيه إىل الناعمة اليد أخذ بل بيشء، ظ يتلفَّ لم
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للباب ظهره وَوىلَّ ُمنتظًرا ريدر وقف العلوية. لَّم السُّ درجة إىل تِصل املياه بدأت
ِمزالًجا وكأنَّ خفيًفا، نقًرا سمع األخرى. الجهة من الباب يلمس شيئًا أن شعر ثم الحديدي.
شخٌص اآلن: شكٌّ هناك يكن لم الباب. عىل ه كفَّ ووضع بلُطٍف جانبًا اها نحَّ الخلف. إىل رجع
ثم منه، ويقرتب الداخل إىل يُفتَح الباب أن وشعر درجًة نزل اآلخر. الجانب س يتحسَّ آخُر

عربه. واندفع ِمرصاَعيه عىل الباب فتح التالية، اللحظة يف ُمفاجئ. ضوء سطع
يَديك!» «ارفع

وكاد عليه مصباحه ضوءَ ريدر السيد وركَّز املصباح، أوقع فقد الشخص، كان أيٍّا
الدهشة. من فاُه يفغر

سجن من املوبوءة أحرضالرسالَة الذي السوابق صاحب ميلز، هو امَلمرِّ يف الرجل كان
دارتمور!

«. يَديَّ رفعُت «حسنًا، ُمتذمًرا: الرجل قال
عرب وسحبَها يِدها من الفتاة أمسك الفور وعىل كامًال. األمر رشُح ق امُلحقِّ ذهن إىل بَدر

إليه. ق يتدفَّ املاء يزال ال الذي الضيق امَلمر
ميلز؟» يا هنا إىل دخلَت «كيف آِمرة: بنربٍة سأل

النافذة.» «من
برسعة!» إيَّاها؛ «أِرني

الفتاة كانت التي نفُسها النافذة أنها يبدو التي النافذة إىل الطريَق السابق السجنُي أراه
املفصالت من أُزيل نفُسه النافذة وإطار أُزيلت؛ قد القضباُن كانت فة. ُمتلهِّ إليها تتطلَّع

فوقهم. تتألألُ والنجوم الحشائش عىل يِقفون الثالثة كان ثواٍن غضون ويف ِدئة؛ الصَّ
املنزل.» هذا «تدمري» أجل من هنا إىل أتيَت ميلز، «يا مهزوز: بصوٍت ريدر السيد قال

مشكلة.» أي يف لك أتسبَّب لن ُمجِرم. إنه لك أقول صحيح. «هذا ُمتذمًرا: ميلز
قليًال.» سنتمىشَّ الفتاة، أيتها واآلن برسعة! اهُرب «اهُرب! ريدر: السيد همس

يرتدي العمر منتصف يف رجل بظهور دورية يف رشطيٌّ فوجئ ثوان، بضع بعد
الحرير. من داخلية تنورة وترتدي كاملًة مالبسها ترتدي ال وسيدة وِبنطاًال قميًصا

ال شخٌص باستون جون برارش. آند برارش هي املكسيكية «الرشكة لرئيسه: ريدر رشح
مكتب يف املوظف أخرى. إىل غرفٍة من برارش األَخوان منه يمرُّ َممرٍّا كانت غرفته له. وجوَد
الكتَبة من كبري عدد يُوَجد رؤيته. فوَر ذلك عَرفُت مكفوف؛ بالطبع املكسيكي االتحاد
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واألَخَوين سيلفو دي ُهوية إلبقاء رضوريٌّ املكفوف املوظف لندن. مدينة يف املكفوفني
الرسية. طيَّ برارش

استوَلوا أنهم سيُكتََشف الغالب يف سنوات. منذ برارشالجرائَم برارشآند ترتكبرشكة
لدى أموالهم لوضع الَحْمقى امُلستثمرين إلغراء امُلخطَّط هذا ووَضعوا العمالء؛ أموال عىل
املدبر العقل — وجوزيف بعنايٍة ضحاياهم اختاروا كبرية. أرباح بمنح وعٍد عىل اتِّحادهم
أصدقاء لديهم ليس األشخاَص هؤالء أن من للتأكد دقيقًة تحقيقاٍت أجرى — سة املؤسَّ يف
ينتِقصان برارشخطابًا األَخوان يكتب طلٍب، ُمقدِِّم بشأن شكوٍك أيُّ ساوَرتْهم وإذا ُمقرَّبون.
آمنة أخرى طريقًة يجَد أن الَفِطن الشخص هذا عىل ويقرتحان االستثمار فكرة من فيه

املكسيكي. االتحاد عرض من أكثَر
ويُقتَل دولويتش يف املنزل إىل البائس املستثمر يُجذَب عاَمني، أو عاٍم أرباح دفع بعد
ما حدِّ وعىل أراضيهم. يف رسميٍَّة غريَ مقربًة تجد أن امُلحتمل من ِعلمية. بطريقٍة هناك
بتلك املاضينَي العاَمني يف إسرتليني جنيٍه ألَف وعرشين مائٍة عىل يَزيد ما َرسقوا فقد فهمت،

الطريقة.»
يُصدَّق!» ال يُصدَّق، ال «هذا النائب: قال

كتَفيه. ريدر السيد هزَّ
وهري بريك وهري؟ بريك ارتكبَها التي القتل جرائم من أكثُر يُصدَّق ال ما هناك «هل

التاريخ.» من حقبٍة كل ويف املجتمع ربوع كلِّ يف موجودان
بيلمان؟» اآلنسة من تخلَُّصهم روا أخَّ «ملاذا

ريدر. السيد سعل
أُشك بأيديهم. أقَع حتى قتلها يف يرَغبوا لم ولكنهم نظيفة، قتٍل بعمليِة القياَم «أرادوا
اهتماًما الفتاة أُويل بأنني اعتقدوا أنهم «يف حديثه: أستأنف ثم أخرى، مرة وسعل «…

ا.» خاصٍّ
بالفعل؟» ا خاصٍّ اهتماًما بها تهتمُّ «وهل العام: النائب سأل

ريدر. السيد يردَّ لم
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